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2. CEL i PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

c

Celem niniejszego opracowania jest analiza zagrożeń dla osób wykorzystujących obszar wodny
na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie
dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania
sportu lub rekreacji, oraz określenie programu ograniczania zagrożeń, prowadzenia akcji
ratowniczych i koordynacji działań służących poprawie bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 4 ust. l ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających

na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r., póz. 350 ze zm.) zapewnienie bezpieczeństwa na
obszarach wodnych polega w szczególności na:

l) dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami,

o których mowa w art. 12 ust. l, analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których

występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania,
kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji;

2) oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania,

kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych;

c

3) prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na

obszarach wodnych, polegających w szczególności na:

a) oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,

b) objęciu nadzorem, we współpracy z policją i podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. l,

miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,

c) uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych,

w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

4) informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych czyimikach mogących

powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;

5) zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy

wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Za zapewnienie bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 ust. l ustawy, wykonywane przez

wójta (bunnistrza, prezydenta miasta) na obszarze, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3, należą

do zadań własnych gminy.
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3. CHARAKTERYSTYKA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ.

c

Gmina Golub-Dobrzyń znajduje się we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego,
w ziemskim powiecie golubsko-dobrzyńskim. Obszar gminy otacza miasto Golub-Dobrzyń oraz
graniczy z gminami: Ciechocin, Kowalewo Pomorskie, Radomin i Zbójno (powiat golubsko-do-

brzyński), Wąpielsk (powiat rypiński). Bobrowa (powiat brodnicki) i Dębowa Łąka (powiat wą-

brzeski). Jest gminą wiejską, w skład której wchodzi 21 sołectw: Białkowo, Cieszyny, Gajewo,

Gałczewko, Karczewa, Kujawa, Lisewo, Macikowo, Nowawieś, Nowogród, Olszówka, Ostro-

wite, Paliwodzizna, Pląchoty, Podzamek Golubski, Pusta Dąbrówka, Skępsk, Sokoligóra, Soko-
łowo, Węgiersk i Wrocki.
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Pod względem hydrograficznym obszar gminy Gołub-Dobrzyń leży w dorzeczu Wisły, w obrębie
zlewni Drwęcy -jej prawobocznego dopływu.

Obszar gminy jest stosunkowo ubogi w wody powierzchniowe. Poza rzeką Drwęcą, która stanowi oś
hydrograficzną gminy, na jej terenie występują niewielkie cieki oraz dość liczne, lecz niewielkie pod
względem powierzchni jeziora: Grodno, Słupno, Ostrowite, Oszczywilk, Plebanka, Głęboczek
(Stawek), Macikowskie, Owieczkowo, Staw PZW Handlowy Młyn.

4. MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI.

Na terenie Gminy Golub-Dobrzyń nie wyznaczono obszam wodnego, tj. kąpieliska lub miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wodnych.

Niniejsza tabela wskazuje miejsca mogące być potencjalnie wykorzystywane do kąpieli i rekreacji
przez mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń i okolic.

c
Lp. Nazwa akwenu Miejscowość Obręb

geodezyjny
Rodzaj
kąpieliska

l l Rzeka Drwęca Pusta Dąbrówka,
Kujawa,
Białkowo,
Handlowy Młyn,
Antoniewo,
Olszówka

Pusta Dądrówka,
Kujawa,
Białkowo,
Lisewo,
Podzamek
Golubski, Skępsk

??
dzikie"

2 Grodno Nowogród Nowogród 9?
dzikie"

3 Słupno Nowogród Nowogród 5?'
dzikie."

4 Ostrowite Ostrowite Ostrowite „dzikie"

5 Oszczywilk Gajewo Gajewo ?5
dzikie'

6 Plebanka Nowogród Nowogród II
dzikie"

c
7 Głęboczek (Stawek) Nowogród Nowogród 5?

.dzikie"

8 Macikowskie Macikowo Macikowo „dzikie"

9 Owieczkowo Owieczkowo Sokoligóra 55'.dzikie"

l O l Staw PZW Handlowy Młyn Handlowy Młyn Lisewo 55'
dzikie"

5. ZAGROŻENIA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH WODNYCH.

Wejście do wody stwarza zawsze zagrożenie, z którym należy się liczyć. Szczególnie groźne sytuacje
to:

- niedostateczne umiejętności pływania,

- pływanie pod wpływem alkoholu,

- wstrząs termiczny,

- nadmierne oziębienie organizmu,
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- wchodzenie do wody przy schorzeniach,
- skurcze,

- wiry,

- brodzenie w rzece,

- skakanie do nieznanej wody,

- przecenianie swoich sił i umiejętności,

- nieodpowiednia zabawa,

- miejsca zarośnięte przez roślinność wodną,

- zimne prądy,

- nagła zmiana warunków na wodzie, - kąpiel w miejscach niewyznaczonych.

c Zagrożenia dla osób kapiących wynikają z:

- braku lub słabej umiejętności pływania, niewłaściwej oceny tych umiejętności bądź złego stanu zdro-
wia,

- korzystania z miejsc nie przystosowanych do kąpieli - wpływania w strefy porośnięte roślinnością
wodną lub w miejsca bagniste, wykonywania skoków do wody bez znajomości głębokości i występo-
wania obiektów zanurzonych,

- odbywania kąpieli w stanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- odbywania kąpieli przy niesprzyjających wamnkach pogodowych (silne falowanie, niska temperatura
wody, wyładowania atmosferyczne),

- możliwość kolizji z jednostkami pływającymi poza obszarem wyznaczonym do kąpieli.

c Zagrożenia dla osób nurkujących z użyciem aparatów tlenowych:

- niedostateczne kwalifikacje i brak praktyki nurkowej,

- nieprawidłowa ocena warunków wpływających na bezpieczeństwo nurkowania, w tym widoczności
pod wodą, przekraczanie maksymalnej głębokości nurkowania wynikającej z posiadanych kwalifikacji,
- występowanie w wodzie obiektów zagrażających unieruchomieniu płetwonurka pod wodą, w szcze-
gólności zatopionych sieci rybackich.

Zagrożenia dla osób przebywających na lodzie:

- brak wiedzy na temat aktualnej gmbości lodu umożliwiającego bezpieczne uprawianie wędkarstwa i
sportów zimowych,

- załamanie się pokrywy lodowej pod ciężarem osoby wchodzącej na zbyt cienki lód, w szczególności
w rejonach dopływu i odpływu wód powierzchniowych oraz obszarów źródliskowych,
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c

- załamanie się pokrywy lodowej po wjeździe na lód, wbrew obowiązującym zakazom, samochodem,
ciągnikiem lub quadem,

- w przypadku wpadnięcia do wody - brak lub słaba umiejętność pływania, szok termiczny, szybkie

wychłodzenie organizmu, brak sprzętu asekuracyjnego umożliwiającego wyjście na lód,

- niewłaściwe dla warunków pogodowych ubrania, skutkujące wyziębieniem organizmu, możliwością

powstawania odmrożeń lub zamarznięcia, zwłaszcza w sytuacji pozostawania pod wpływem alkoholu

lub środków odurzających.

Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego ma obowiązek ujawniania zagrożeń

w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych i przekazywania informacji o

ujawnionych zagrożeniach właściwej radzie gminy, obowiązek wynikający z art. 14 ust. l pkt 4 i 5

ustawy, powinien realizować na obszarze, na którym wykonuje ratownictwo wodne. Ustawodawca nie

przewidział żadnych uprawnień kontrolnych dla podmiotów uprawnionych do wykonywania

ratownictwa wodnego, stąd też jako nie mające podstaw prawnych są działania tych podmiotów,

polegające na dokonywaniu „kontroli", „audytów", „przeglądów" pod względem zapewnienia

warunków bezpieczeństwa przez zarządzających wyznaczonymi obszarami wodnymi i sposobu

realizacji przez zarządzających wyznaczonymi obszarami wodnymi obowiązków określanych ustawą.

Dopuszczalne jest natomiast wydawanie - na zlecenie zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym

- opinii w kwestii warunków bezpieczeństwa na danym wyznaczonym obszarze wodnym.

6. SIŁY I ŚRODKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DLA OGRANICZANIA
ZAGROŻEŃ ORAZ AKCJI RATOWNICZYCH.

Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Golubiu-Dobrzyniu

Do zadań należy m.in. wydobywanie z wody: ludzi, zwierząt, urządzeń, przedmiotów wartościowych,

pojazdów, opakowań z substancjami niebezpiecznymi oraz usuwanie awarii instalacji, urządzeń i

budowli hydrotechnicznych (mosty, zapory wodne, wały przeciw powodziowe) znajdujących się na

powierzchniowych wodach śródlądowych. Jednostka stosuje techniki nurkowe i wykorzystuje do

działań specjalistyczny sprzęt:

- samochody techniczne wraz ze sprzętem nurkowym,

- łódź ratownicza,

- skafandry do ratownictwa podwodnego
- kamizelki ratownicze.
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Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu:

Funkcjonariusze policji są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
posiadają podstawowe wyposażenie do udzielenia takiej pomocy.

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Golub-Dobrzyń

W ramach Krajowego Systemu Ratowniczego realizują zadania zbliżone do jednostek Państwowej
Straży Pożarnej i są w posiadaniu podobnego wyposażenia technicznego. OSP stosują techniki
ratunkowe i wykorzystują do działań ratowniczych specjalistyczny sprzęt. Dysponują wozami
bojowymi wraz ze sprzętem ratowniczym.

c

(

7. ZAKAZY I OBOWIĄZKI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARZE WODNYM

Zakazy i ograniczenia dotyczące korzystania z obszaru wodnego

Zgodnie z art. 32 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 2233 z

późn. zm.) każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania z publicznych śródlądowych wód
powierzchniowych, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Prawo do powszechnego korzystania z wód nie sprowadza się wyłącznie do prawo do kąpieli, stąd zakaz
kąpieli nie oznacza zakazu powszechnego korzystania z wód.

Nie wszystkie wody powierzchniowe stanowią obszary bezpieczne i właściwe do kąpieli. Na wodach
powierzchniowych nadających się do tego celu mogą być wyznaczane kąpieliska lub miejsca okazjo-
nalnie wykorzystywane do kąpieli, zdefiniowane szczegółowo w w/w ustawie. W przepisach m.in.
ustawy Prawo wodne zostały określone wymagania dla kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzysty-
wanych do kąpieli, a także zostały sprecyzowane obowiązki organizatorów takich miejsc.

Korzystanie z kąpieli dozwolone jest wyłącznie na terenie kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzy-
stywanych do kąpieli - w miejscach do tego wyznaczonych i wyraźnie oznakowanych, w których za-
pewnionejest spełnienie wszystkich wymagań określonych przepisami prawa, zapewniających bezpie-
czeństwo osób korzystających z tych miejsc, w tym dotyczących obecności ratowników oraz prowadze-
nią badań stanu sanitarnego wody.

Na terenie Gminy Golub-Dobrzyń do czasu opracowania mniejszego dokumentu nie wyznaczano ką-

pielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w rozumieniu w/w przepisów prawnych.

Przepisy art. 55 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 2008
z późn. zm.) wskazują, że za kąpiel w miejscu zabronionym grozi kara grzywny (mandat karny) do 250
zł lub kara nagany (dotyczy osób od 17go roku życia). W przypadku osób nieletnich - z uwagi na fakt,
że ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, określająca wykroczenia, za które nieletni ponoszą
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odpowiedzialność, nie wskazuje w/w art. 55 Kodeksu wykroczeń - dowody potwierdzające w/w czyn
rozpatrywane są przez sąd rodzinny i nieletnich.

Obowiązki osób korzystających z obszaru wodnego

Zgodnie z zapisami art. 3 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, na
terenie Gminy Golub-Dobrzyń występuje obszar wodny - rzeka Drwęca. Jeziora: Grodno, Słupno,
Ostrowite, Oszczywilk, Plebanka, Głęboczek (stawek), Macikowskie, Owieczkowo, Staw PZW
Handlowy Młyn, przy czym nie stanowi on tzw. wyznaczonego obszaru wodnego, tj. kąpieliska lub
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wodnych, osoby przebywające na obszarach wod-
nych obowiązane sa do zachowania należytei staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz

innych osób, a w szczególności do:

- zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

- stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych na w/w terenie, przy obiekcie lub urządze-
niu;

- zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków

atmosferycznych;

- użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i

zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia.

(.
8. KONTAKTY ALARMOWE

Wszystkie służby ratunkowe Telefon alarmowy: 112

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu ul. Lipnowska 9, 87-400 Golub-Do-

brzyń Telefon alarmowy: 998.112

Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu ul. Piłsudskiego 19, 87-400 Golub-Dobrzyń

Telefon alannowy: 997,112

Sporządzi}: Michał Szyjkowski
Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska

wo

kRyar o cz
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