
Projekt 
 
z dnia  11 maja 2020 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą 
„Kąpielisko na Huczwie MOK 1” położonego na działce nr 884/5 obręb geodezyjny Śródmieście gmina 
Hrubieszów Miasto. 

2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będzie zlokalizowane w biegu rzeki Huczwy 
zaznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

3. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Hrubieszowski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Hrubieszowie. 

§ 2. 1.  Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą 
„Kąpielisko na Huczwie MOK 2" położonego na działce nr 884/5 obręb geodezyjny Śródmieście gmina 
Hrubieszów Miasto. 

2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będzie zlokalizowane w biegu rzeki Huczwy 
zaznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

3. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Hrubieszowski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Hrubieszowie. 

§ 3. 1.  Określa się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym 
mowa w §1 w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 14 lipca 2020 r. 

2. Określa się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa 
w §2 w okresie od 15 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia .................... 2020 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Rada Miejska
w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, może wyrazić, w drodze uchwały będącej
aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

W dniu 5 maja 2020 r. Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie, jako organizator,
złożył wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
zlokalizowanych w Hrubieszowie nad rzeką Huczwą. Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
będą funkcjonowały w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 14 lipca 2020 r. oraz 15 lipca 2020 r. do 14 sierpnia
2020 r. Burmistrz Miasta Hrubieszowa po dokonaniu weryfikacji złożonego wniosku i uznaniu go za
kompletny, na podstawie art. 39 ust 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, przekazał go wraz
z niniejszym projektem uchwały Rady Miejskiej do zaopiniowania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu
Wody Polskie, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska
i Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Przedstawiony projekt uchwały opracowano zgodnie z brzmieniem art. 39 w. ustawy Prawo wodne.

Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis

Sporządził (a): MARTA SZOPA – Naczelnik
Wydziału Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

MAREK WATRAS – Dyrektor
Hrubieszowskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

nie dotyczy

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA -
Burmistrz Miasta
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