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Uchwała Nr 112/XVIII/04
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 17 czerwca 2004r.

w sprawie:

wprowadzenia zakazu u żywania niektórych rodzajów jednostek p ływaj ących
na wodach powierzchniowych Zalewu Koronowskiego i Jeziora Krzywe Kolano

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pó źn. zm.) i art. 12 pkt 11, w zwi ązku z art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 oraz art. 44 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie powiatowym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm .)
Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co następuje:
§1

•

1. Wprowadza się, w granicach administracyjnych powiatu bydgoskiego:
a) bezwzględny zakaz używania przez jednostki p ływaj ące silników o napędzie spalinowym
na wodach powierzchniowych Zatoki Ró żańskiej i Jeziora Krzywe Kolano,
b) zakaz używania przez jachty motorowe i jachty żaglowe (w rozumieniu okre ślonym w § 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 wrze śnia 1997r. w sprawie uprawiania
żeglarstwa /Dz. U. Nr 112, poz. 729/), silników o mocy przekraczaj ącej 5 kW (6,67 KM),
na wodach powierzchniowych Zalewu Koronowskiego.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 lit. b, nie dotyczy motorowodnych imprez masowych,
organizowanych na akwenie w rejonie plaży miejskiej w Pieczyskach, w trybie okre ślonym
przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpiecze ństwie imprez masowych /Dz. U. z 2001r.
Nr 120, poz. 1298/. Imprezy organizowane mog ą być na oznakowanym bojami torze wodnym,
w godzinach od 8 do 13 i od 15 do 20, na którym dopuszcza si ę swobodne korzystanie z jednostek
pływaj ących o nap ędzie spalinowym, czytelnie oznakowanych. Dotarcie z brzegu do toru
wodnego, przy u życiu silnika może nastąpić tylko i wyłącznie z wyznaczonego miejsca
w Pieczyskach (na przed łużeniu drogi dojazdowej do pla ży miejskiej) z szybko ścią ograniczon ą
do 15 km/h.
§2

•

Zakazy obowi ązuj ą w ciągu doby, przez okres całego roku.
§3
Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu.
§4
Traci moc Uchwała Nr 82/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r.
§5
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym
Województwa Kujawsko — Pomorskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w środkach masowego przekazu oraz na tablicach og łosze ń
w ośrodkach wypoczynkowych i ogródkach dzia łkowych położonych wokół Zalewu
Koronowskiego.
wodniczący Rady
ydgoski go
Herif yk Baumga

Uzasadnienie

Na skutek wniosków i apeli opinii publicznej wyraż onych m.in. przez przedstawicieli Okr ęgu
Polskiego Zwi ązku Wę dkarskiego w Bydgoszczy oraz reprezentantów sportów motorowodnych Rada
Powiatu Bydgoskiego podj ęła niniejszą uchwałę, skutkuj ącą wycofaniem z obrotu prawnego Uchwa ły
Nr 82/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia zakazu
używania niektórych rodzajów jednostek p ływaj ących na wodach powierzchniowych Zalewu
Koronowskiego i Jeziora Krzywe Kolano. Zasadno ść podj ęcia przedmiotowej uchwa ły omówiona
została na Komisjach Rady.
Z mocy art. 116 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pó źn. zm .) ograniczenia nie dotycz ą jednostek pływaj ących, których u życie jest
konieczne do celów bezpiecze ń stwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych,
a w szczególno ści Policji, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, czy te ż innych jednostek, które wykonuj ą zadania zwi ązane
z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rybackiej, ratownictwem b ądź zabezpieczaniem
bezpieczeństwa wypoczynku zorganizowanego.
Zakazy zawarte w § 1 przedmiotowej uchwa ły, powołuj ą się na definicje dotycz ące jachtów
żaglowych i jachtów motorowych okre ślone w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 wrze śnia
1997r. w sprawie uprawiania żeglarstwa /Dz. U. Nr 112, poz. 729/:
„Jacht żaglowy oznacza statek o nap ędzie żaglowym przeznaczony do uprawiania sportu
i rekreacji; jacht żaglowy może być wyposażony w pomocniczy nap ęd mechaniczny",
„Jacht motorowy oznacza statek o nap ędzie mechanicznym przeznaczony do uprawiania
sportu i rekreacji; za jacht motorowy uwa ża się również skuter wodny, łódź pneumatyczną
i poduszkowiec".
W związku z powyższym, zakazy nie obejmuj ą jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Statków,
prowadzących na akwenie Zalewu Koronowskiego dzia łalno ść gospodarczą.
Akweny okre ślone w § 1 lit. „a" uchwały, zostaną oznakowane tablicami informuj ącymi
o zakazie używania przez jednostki p ływaj ące, silników o nap ędzie spalinowym.

