
       Projekt 

 
UCHWAŁA NR ............../.............../………. 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 
z dnia.......................................2023 r. 

 

 

 

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu 
kąpielowego w 2023r. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i poz. 2687) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok:  

kąpielisko TATAR zlokalizowane jest na akwenie wodnym Ośrodka Sportu i Rekreacji 

im. Haliny Konopackiej przy ul. Tatar 1A na działkach o numerach ewidencyjnych  357 

i 359/12 obręb 8 w Rawie Mazowieckiej wzdłuż linii brzegowej kąpieliska  o długości 

50 m - pomost  pływający,  natomiast brodzik otoczony metalowym ogrodzeniem o 

linii brzegowej 30  m. Kąpielisko i brodzik zlokalizowane są na prawym brzegu a ich 

współrzędne geograficzne to: pomost pływający: 51.754990, 20.232315; 51.755036, 

20.232717; 51.755544, 20.232620; 51.755501, 20.232143 oraz brodzik: 51754970, 

20.230931; 51.755003, 20.230711; 51.755335, 20.230759; 51.755372, 20.230974. 

§ 2. Określa się w 2023 r. sezon kąpielowy na terenie Miasta Rawa Mazowiecka na okres  

od dnia 17 czerwca 2023 r. do dnia 3 września 2023r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
  
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej w dniu 29 grudnia 2022 r.  wystąpił 
do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka z wnioskiem    o wpisanie kąpieliska do wykazu kąpielisk 
w 2023 r., znajdujących się na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 
 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.–Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2625 i poz. 2687), rada gminy określa w drodze uchwały będącej aktem prawa 
miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie 
gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy. 
 

Stosownie do treści art. 37 ust. 10 ww. ustawy projekt uchwały został podany do 
publicznej wiadomości na okres 21 dni. Dodatkowo określono formę, miejsce i termin 
składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały. Nie wpłynęły żadne uwagi. 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez organy, o których mowa w art. 
37 ust. 12 ustawy Prawo wodne.   
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
 


