
Uchwała Nr XLVII/281/18 

Rady Gminy Iłowo-Osada 

  z dnia15 czerwca 2018r.  

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na 

terenie gminy Iłowo – Osada w 2018 r. 

 

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

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (Dz. U z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), Rada Gminy Iłowo–Osada uchwala co następuje: 

 

§1 

 

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

obszarze zbiornika wodnego Zalew Ruda k/ Mławy, 06-545 Lipowiec Kościelny na części 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako 

działka nr 476/2 obręb Mławka, gmina Iłowo-Osada. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do 

kąpieli zostanie wyznaczone liniami torowymi w obszarze wyznaczonym aktualnie przez 

pomost o wymiarach 50 x 50 m wraz z przyległą plażą. Długość linii brzegowej miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wynosi 50 m. 

2. Szczegółową lokalizację miejsca, o którym mowa w ust. 1, obrazuje załącznik graficzny do 

uchwały. 

3. W 2018 r. sezon kąpielowy dla miejsca określonego w ust. 1 ustala się, jak następuje: 

1) od 6 do 8 lipca, 

2) od 13 do 15 lipca, 

3) od 20 do 22 lipca, 

4) od 27 do 29 lipca, 

5) od 3 do 5 sierpnia, 

6) od 10 do 19 sierpnia, 

7) od 25 do 26 sierpnia. 

 

§2 

 

Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Mławie, z siedzibą przy ul. Kopernika 38, 06-500 Mława. 

 

§3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada. 

 

§4 

 

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

Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

 

         Przewodniczący Rady Gminy  

                  Teresa Świątkowska 

 



 

 

Uzasadnienie 

  

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2017 r., 

poz.1566 z późn. zm.), w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, Rada 

Gminy 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. 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ww. ustawy organizator miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym 

otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, przekazuje wójtowi wniosek 

o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ww. ustawy do Wójta Gminy Iłowo-Osada wpłynął we właściwym 

terminie wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie o wyrażenie 

zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wraz z niezbędnymi 

załącznikami. 

W związku z powyższym opracowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Iłowo – 

Osada w 2018 r., który został przekazany do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi 

wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu 

inspektorowi sanitarnemu. Projekt uchwały wraz z załącznikiem określa obszar, na którym 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie zamierza utworzyć miejsce okazjonalnie 

wykorzystywane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iłowo-Osada, dnia 05.06.2018 r. 

 

RI.6332.1.2018 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

Plac Biedrawy 5 

13-200 Działdowo 

 

W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Iłowo-Osada znak: RI.6332.1.2018 z dnia 

01.06.2018 r. w załączeniu przesyłam drugi (aktualny) projekt uchwały Rady Gminy Iłowo-

Osada w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli na terenie gminy Iłowo – Osada w 2018 r. Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) proszę o zaopiniowanie 

załączonego projektu.   

 

Otrzymuje: 

1. adresat 

2. a/a. 

 Do wiadomości: 

1. MOSiR w Mławie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iłowo-Osada, dnia 05.06.2018 r. 

 

RI.6332.1.2018 

 

 

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

w Olsztynie 

ul. Księdza Wacława Osińskiego 12/13 

10-011 Olsztyn  

 

W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Iłowo-Osada znak: RI.6332.1.2018 z dnia 

01.06.2018 r. w załączeniu przesyłam drugi (aktualny) projekt uchwały Rady Gminy Iłowo-

Osada w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli na terenie gminy Iłowo – Osada w 2018 r. Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) proszę o zaopiniowanie 

załączonego projektu.   

 

Otrzymuje: 

1. adresat 

2. a/a. 

Do wiadomości: 

1. MOSiR w Mławie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iłowo-Osada, dnia 05.06.2018 r. 

 

RI.6332.1.2018 

 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Warszawie  

ul. Zarzecze 13B 

03-194 Warszawa  

 

W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Iłowo-Osada znak: RI.6332.1.2018 z dnia 

01.06.2018 r. w załączeniu przesyłam drugi (aktualny) projekt uchwały Rady Gminy Iłowo-

Osada w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli na terenie gminy Iłowo – Osada w 2018 r. Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) proszę o zaopiniowanie 

załączonego projektu. Zgodnie z wyżej cytowanym artykułem Ustawy powyższa opinia 

powinna zawierać stanowisko Wód Polskich oraz Wód Polskich jako właściciela wód.     

 

Otrzymuje: 

1. adresat 

2. a/a. 

Do wiadomości: 

1. MOSiR w Mławie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iłowo-Osada, dnia 11.06.2018 r. 

 

RI.6332.1.2018 

 

 

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Mławie 

ul. Kopernika 38 

06-500 Mława 

 

W załączeniu przesyłam pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Działdowie znak: HK.4304.8.2.2018 z dnia 08.06.2018 r. w celu uwzględnienia uwag w nim 

zawartych.  

 

 

Z poważaniem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iłowo-Osada, dnia 05.06.2018 r. 

 

RI.6332.1.2018 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

Plac Biedrawy 5 

13-200 Działdowo 

 

 

W nawiązaniu do pisma znak: HK.4304.8.2.2018 z dnia 08.06.2018 r. informuję, że nie 

znajduje się podstaw do zmiany treści wniosku w zakresie określonym w piśmie. Pismo 

Państwa zostało przekazane MOSiR w Mławie w celu uwzględnienia zawartych w nim uwag.  

W związku z powyższym oczekujemy ostatecznej opinii dotyczącej przesłanego pismem znak: 

RI.6332.1.2018 z dnia 05.06.2018 r. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Iłowo-Osada 

w 2018 r. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 7  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (Dz. U z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) brak opinii w terminie 7 dni uznaje się 

za wyrażenie opinii pozytywnej.  

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1. adresat 

2. a/a. 

 Do wiadomości: 

1. MOSiR w Mławie  

 


