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IR.0003.4.2020.DB 

Pan 

Ireneusz Gendek 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Drawsku Pomorskim 

Dotyczy: interpelacji radnego Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

W odpowiedzi na interpelację  Radnego Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Andrzeja 

Tylki nr Og.0003.12.2020.AB złożona 20 maja 2020 r. w sprawie miejsca wodowania 

kajaków informuje, że Gmina jest w trakcie wyłonienia wykonawcy na realizację  zadania 

pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą  na rozwój regionu „Remont 

nabrzeża ul. Piłsudskiego". Zamówienie będzie zrealizowane do czerwca 2021 r. w 

formule zaprojektuj-wybuduj i będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 

W ramach tego samego programu do końca czerwca br. zostanie zrealizowane zadanie 

pn. „ Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków (przystań  kajakowa przy ul. 

Staszica). 

Ponadto Gmina Drawsko Pomorskie wraz z Powiatem Drawskim w celu 

kompleksowego urządzenia przystani kajakowej przy ul. Staszica planuje zakup i 

podłączenie kontenera sanitarnego wraz z wykonaniem innych elementów 

zagospodarowania. 

Z uwagi na powyższe działania realizowane obecnie, informuję  również, że 

zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego za Komendą  Powiatową  PSP, 

będące przedmiotem wcześniejszych ustaleń  zostanie zrealizowane w dalszych etapach 

działań  związanych z turystyką  na terenie Drawska Pomorskiego. 

W związku z zapisami  art.  13 oraz  art.  14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, 
poz. I) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen.  WI.  Sikorskiego 41 
78-500 Drawsko Pomorskie 
Na mocy  art.  37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator Danych (AD) powołał  Inspektora Ochrony Danych (I0D), który w jego imieniu 
nadzoruje sferę  przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować  się  pod adresem  mail  iod@drawsko.pl. 
Pełna treść  informacji o przysługujących Pani/Panu prawach w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się  na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej pod adresem: 
http  ://um  i g.drawskopomorsk ie. ibip.pl/public/?id=204804  
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