
UCHWAŁA NR 65/2019 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 23 kwietnia 2019r. 

 
 

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy i miasta 
Jastrowie w 2019r. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                               
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506) w związku z art.37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2017r. Prawo wodne  (Dz.U. z 2018r. poz.2268; z 2019r. poz.125, poz.534) –  

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
 
§1. Określa się sezon kąpielowy na terenie gminy i miasta Jastrowie  w 2019r. w okresie  od 

dnia 21 czerwca do dnia 26 sierpnia. 
 

§2. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy i miasta Jastrowie na 2019 rok: 
Kąpielisko w Jastrowiu nad jeziorem Leśne – Duże. 

2. Kąpielisko zlokalizowane jest na terenie dz. nr  2894 i 2895  w obrębie Jastrowie, 
wzdłuż linii brzegowej o długości 99 m.  

3. Granice  kąpieliska, o którym mowa w §1, określa załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 

4. Organizatorem kąpieliska jest Gmina i Miasto Jastrowie. 
 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr65/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie 
określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy i miasta Jastrowie. 

 
 
Zgodnie z art.37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne  (Dz.U. z 2018r. 

poz.2268) - rada gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, 
corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 
września (ust.1). Rada gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, 
corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach 
morskich przyległych do danej gminy (ust.2). 
 Na podstawie art.37 ust.10 powołanej wyżej ustawy Burmistrz Gminy i Miasta 
Jastrowie w dniu 15 stycznia 2019r. zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu 
kąpielisk na terenie gminy i miasta Jastrowie w 2019r. 

Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie oraz na 
stronie internetowej www.jastrowie.pl; wyznaczając jednocześnie termin 21 dni do zgłoszenia 
uwag i propozycji. 

W zakreślonym terminie do projektu uchwały nie zostały zgłoszone uwagi bądź 
propozycje.     
 W trybie art.37 ust.12 ustawy Prawo wodne wystąpiono o zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu 
kąpielisk na terenie gminy i miasta Jastrowie w 2019r. do podmiotów wymienionych w tym 
przepisie.  
 Podmioty opiniujące wyraziły następujące opinie: 

− pozytywną - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w piśmie z dnia 26 lutego 2019r. Nr 
BD.RZP.416.9.2019.ZCz; 

− pozytywną - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie w piśmie z dnia 
27 lutego 2019r. Nr ON.HK.0700.2.2019(2); 

− pozytywną – Główny Inspektor Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 25 lutego 2019r. 
Nr DM/PO/023-1-23/1/19/MPM. 

     
 Projekt przedkładanej uchwały stanowi realizację delegacji ustawowych do wydania 
aktu prawa miejscowego. 
 


