UCHWAŁA Nr 96/XVI/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek p ływaj ących
na wodach powierzchniowych Powiatu Bydgoskiego

Na podstawie art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 1) i art. 12 pkt 11, w związku z art. 40 ust.l,
art. 42 ust.1 oraz art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 2), uchwala się, co następuje:

1. Wprowadza si ę w granicach administracyjnych powiatu bydgoskiego
na wodach powierzchniowych, w ci ągu całego roku zakaz używania jednostek pływaj ących
napędzanych silnikami spalinowymi.
2. Zakaz o którym mowa w § 1 nie dotyczy wód powierzchniowych Zalewu
Koronowskiego z wyj ątkiem wód Zatoki Różańskiej, w zakresie:
a) korzystania z silników spalinowych o mocy nie przekraczaj ącej 15 kW
(20,39 KM) w przypadku jachtów żaglowych oraz 10 kW (13,59 KM) w odniesieniu
do pozostałych jednostek pływaj ących,
b) statków wpisanych do Krajowego Rejestru Statków i prowadz ących działalność
gospodarczą,
c) motorowodnych imprez organizowanych w trybie okre ślonym przepisami
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpiecze ństwie imprez masowych (Dz.U. z 2005r.
Nr 108, poz. 909 z pó źn. zm.), na które zgod ę wyraża właściwy organ samorządowy,
z uwzględnieniem następuj ących zasad:
użytkowany w czasie imprezy obszar akwenu musi by ć oznakowany bojami,
jednostki pływaj ące biorące udział w organizowanej imprezie muszą być
czytelnie oznakowane,
dotarcie z brzegu do wyznaczonego obszaru, przy u życiu silnika
spalinowego może nastąpić wyłącznie z wyznaczonego miejsca z szybko ścią
ograniczoną do 15 km/h.
3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

(Dz.U. z 2006r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, Nr 169, poz. 1199, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 113,
poz. 954, z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 88, poz. 587,
Nr 147, poz. 1033, M.P. z 2006r. nr 71, poz. 714, Nr 73, poz. 734).
2 (Dz.U.z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759 z pó źn. zm.).
I

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 112/XVIII/04 Rady Powiatu
Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 2004r.
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w środkach masowego przekazu
oraz na tablicach ogłoszeń w ośrodkach wypoczynkowych i ogródkach działkowych
położonych wokół Zalewu Koronowskiego.
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Uzasadnienie
Zmierzaj ąc do uregulowania zagadnie ń związanych z używaniem jednostek
pływaj ących o napędzie spalinowym na wodach powierzchniowych Powiatu Bydgoskiego
podj ęto prace zwi ązane z opracowaniem przepisów reguluj ących tą kwestię, kieruj ąc się
przede wszystkim zapewnieniem:
- odpowiednich

warunków

akustycznych

na

terenach

rekreacyjno

— wypoczynkowych;
- należytej ochrony przyrody na obszarze chronionego krajobrazu Zalewu
Koronowskiego oraz Jeziora Jezuickiego.
W tym celu Zarząd Powiatu Bydgoskiego powo łał, pod przewodnictwem Wicestarosty
Bydgoskiego zespó ł złożony z przedstawicieli Policji, zwi ązku wędkarskiego i działkowców,
radnych Powiatu Bydgoskiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
W pracach uczestniczyli równie ż samorządowcy z Powiatu Tucholskiego.
Zespół odbył dwa posiedzenia, efektem których by ło opracowanie przedmiotowego
projektu Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zapewniaj ącego odpowiednie warunki
akustyczne na wodach powierzchniowych Powiatu Bydgoskiego. Projekt konsultowany by ł
z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Bydgoszczy.
Z mocy art. 116 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pó źn. zm.) ograniczenia nie dotyczą jednostek
pływaj ących, których użycie jest konieczne do celów bezpiecze ństwa publicznego lub
do utrzymania cieków i zbiorników wodnych. W szczególno ści należy tu wymienić jednostki
Policji, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej.

