
Uchwała nr .................... 
Rady Miejskiej w Brusach 
z dnia .................... 2019 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego  

do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Brusy w 2019 roku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)  

 
Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli  
na terenie gminy Brusy. 

2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane jest na działce nr 5 
obręb ewidencyjny Męcikał, gmina Brusy stanowiącej grunty pod wodami jeziora 
Dybrzk na wysokości działki 3292 obręb ewidencyjny Męcikał, gmina Brusy. 

3. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Związek 
Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska - Hufiec Gdynia z siedzibą  
ul. B. Prusa 9-11, 81-431 Gdynia. 

 
§ 2. 

Określa się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,  
o którym mowa w § 1, obejmujący okres od 28 czerwca 2019 r. do 21 lipca 2019 r. 

 
§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus. 

 
§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, rada gminy 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 27 maja 2019 r. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska - Hufiec Gdynia 
z siedzibą ul. B. Prusa 9-11, 81-431 Gdynia złożył wniosek  do Burmistrza Brus o utworzenie 
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego nad jeziorem Dybrzk  
w miejscowości Czernica. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 05 czerwca 
2019 r.  

ZHP Chorągiew Gdańska - Hufiec Gdynia prowadzi Harcerską Bazę Obozową w Czernicy  
na działce nr 3292 (obręb ewid. Męcikał, gm. Brusy), której teren dzierżawi od Nadleśnictwa 
Przymuszewo. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będzie zlokalizowane  
na jeziorze Dybrzk – działka nr 5 (obręb ewid. Męcikał, gm. Brusy), którą włada Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku i usytuowane przy granicy z działką nr 3292. 
Planowane miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli utworzone zostanie na jeziorze 
Dybrzk wzdłuż linii brzegowej jeziora o długości 15 m i długościach boków prostopadłych  
do brzegu 9,0 m i będzie miało powierzchnię 135 m2. Planowana maksymalna liczba osób 
korzystających dziennie z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wyniesie  
70 osób. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli funkcjonować będzie w terminie  
od 28 czerwca 2019 r. do 21 lipca 2019 r. 

Burmistrz Brus po zweryfikowaniu złożonego wniosku na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy 
Prawo wodne przekazał go wraz z niniejszym projektem uchwały Rady Miejskiej w Brusach 
do zaopiniowania wskazanym w ustawie organom. 
Przedłożony projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez: 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach (pismo znak  
HK-6064-2-3/19 z dnia 10.06.2019 r.); 
- Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (pismo znak: DM/GD/023/65/19/PA z dnia 
10.06.2019 r.) 
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  (pismo znak GD.RZP.416.107.2019.KM  
z dnia 11.06.2019 r.) 
 


