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Projekt 

 

z dnia  15 lutego 2022 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Drawno w roku 2022. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Rada Miejska w Drawnie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Drawno na rok 2022 obejmujący kąpielisko 

„ADAMOWO” na obszarze wody jeziora Adamowo (Dubie Południowo) w Drawnie. 

2. Kąpielisko zlokalizowane jest na działce nr 306, obręb ewid. Drawno w rejonie plaży miejskiej przy ul. 

Choszczeńskiej 85A. Długość linii brzegowej wynosi 50 m. 

3. Organizatorem kąpieliska jest Urząd Miejski w Drawnie. 

4. Granice kąpieliska określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się sezon kąpielowy dla kąpieliska, o którym mowa w § 1, w terminie od 01 lipca 2022r. do 

31 sierpnia 2022r. 

§ 3. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Drawnie 

z dnia....................2022 r. 
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Uzasadnienie 

Przepis art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) 

nakłada na radę gminy obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na trenie gminy. Organizator 

kąpieliska do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, 

przekazuje burmistrzowi wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód 

powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko. Na trenie Gminy Drawno w roku 2022 zamierza 

się utworzyć kąpielisko strzeżone na wydzielonej części jeziora Adamowo (Dubie Południowe) w Drawnie. 

29 grudnia 2022 r. z wnioskiem w tej sprawie wystąpił organizator kąpieliska Urząd Miejski w Drawnie. 

Wniosek spełnia wymagania ustawy wymienione w art. 37. ust 4 i 5 ustawy Prawo wodne. 

Ponadto przepis art. 37 ust. 1 w/w ustawy nakłada na radę gminy obowiązek podjęcia uchwały w sprawie 

określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy. W projekcie uchwały określono, że w roku 2022 sezon 

kąpielowy na terenie gminy trwać będzie od 1 lipca do 31 sierpnia. 

Projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości w terminie od dnia …… do dnia …… Do projektu 

nie wniesiono uwag. 

Uwzględniając art. 37 ust. 12 ustawy Prawo wodne projekt uchwały przesłano do zaopiniowania właściwym 

organom: PGW Wody Polskie – właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska 

i Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy 

przedłożył pozytywną opinię wyrażoną pismem nr …………………… z dnia ……………………………. 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie przedłożył pozytywną opinię wyrażoną pismem 

nr……………………., Państwowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie przedłożył pozytywną opinię sanitarną 

wyrażoną pismem nr ……………. z dnia………………………. 


