
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 
2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1875 ze zm.), art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze 
zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1523), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady 
Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, po zasięgnięciu opinii Wód 
Polskich, właściciela wód, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim oraz podaniu do publicznej wiadomości

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2018:

1) Kąpielisko „BALATON", ul. Bracka, parcela nr 145/35, 44-300 Wodzisław Śląski, o długości 100 m linii 
brzegowej kąpieliska. Organizatorem kąpieliska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”, ul. 
Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski.

2. Szczegółowe granice kąpieliska określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Określa się sezon kąpielowy w roku 2018 trwający w okresie od 24.06.2018 r. do 03.09.2018 r.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia....................2018 r.
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