
- Projekt - 
Uchwała Nr XLIX/.…2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 18 sierpnia 2010 roku 

 
w sprawie: rozpatrzenia wniosku Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 50  

w Rydułtowach z dnia 24 czerwca 2010 roku o zmianę uchwały  
Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 czerwca 
2009 roku w sprawie zakazu uŜywania jednostek pływających o napędzie 
mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych połoŜonych  
w Nieboczowach – Gmina Lubomia. 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 223 § 1 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., 
Nr 98, poz. 1071 ze zm.)  oraz art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska ( tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Odmawia się uwzględnienia wniosku Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 50  
w Rydułtowach z dnia 24 czerwca 2010 roku o zmianę uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zakazu uŜywania 
jednostek pływających o napędzie mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych 
połoŜonych w Nieboczowach – Gmina Lubomia. 

 
§ 2 

                                               
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu, którego zobowiązuje się 
do zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku. 
 

§ 3 
  
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 do projektu uchwały Nr XLIX/.…2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 18 sierpnia 2010 roku 

 
w sprawie: rozpatrzenia wniosku Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 50  

w Rydułtowach z dnia 24 czerwca 2010 roku o zmianę uchwały  
Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 czerwca 
2009 roku w sprawie zakazu uŜywania jednostek pływających o napędzie 
mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych połoŜonych  
w Nieboczowach – Gmina Lubomia. 

 
 Na wniosek Urzędu Gminy Lubomia Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwałą  
Nr XXXV/411/2009 wprowadziła zakaz uŜywania jednostek pływających o napędzie 
mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych terenu rekreacyjno – wypoczynkowego 
połoŜonego w miejscowości Nieboczowy w Gminie Lubomia. 
  Zakaz korzystania z akwenów wodnych obowiązuje w okresie od 1 lipca do  
31 października w godzinach od 18.00 do 10.00 dnia następnego. Uzasadniając konieczność 
podjęcia uchwały wskazano, Ŝe poruszanie się z duŜą szybkością łodzi o napędzie 
mechanicznym spalinowym powoduje hałas i znacząco utrudnia wypoczynek osób 
korzystających z ośrodków rekreacyjnych, pól namiotowych, właścicieli domków 
letniskowych. Ponadto o wprowadzenie zakazu wnioskowali mieszkańcy wsi Nieboczowy. 
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 50 w Rydułtowach pismem, które wpłynęło  
w dniu 24 czerwca 2010 roku wniosło o zmianę uchwały w taki sposób, aby zakazać 
uŜywania wodnych pojazdów na terenie akwenu. PowyŜsze wnioskodawcy argumentują: 

− spadkiem ilości ptactwa wodnego, na co ma wpływ niszczenie gniazd przez śruby 
jednostek pływających i ryk silników, które płoszą ptactwo, 

− negatywny wpływ śrub jednostek na zarybianie akwenu, dowodem jest śnięty narybek 
jaki pojawia się u brzegów zbiorników wodnych, 

− mające miejsce wypadki uŜytkowników łodzi, motorówek i skuterów wodnych.  
Ponadto wnioskodawcy zwracali uwagę, iŜ pod lustrem wodnym zbiorników są drzewa 
konary, które stanowią zagroŜenie dla uŜytkowników jednostek o napędzie mechanicznym, 
jak równieŜ brak jest moŜliwości zachowania bezpiecznej odległości od linii brzegowej.  
 Tymczasem stosownie do przepisów art. 116 ustawy Prawo ochrony środowiska rada 
powiatu ma prawo do ograniczenia lub wprowadzenia zakazu uŜywania jednostek 
pływających jeŜeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych 
na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Jak wcześniej 
wspomniano zakaz korzystania z jednostek pływających na zbiornikach wodnych  
w Nieboczowach wprowadzono w określonych godzinach mając na uwadze względy 
akustyczne, natomiast argumenty przedstawione przez Kolo PZW nie mieszczą się  
w przepisach jakie obowiązują radę powiatu przy podejmowaniu uchwał w sprawie 
ograniczenia jak i zakazu uŜywania jednostek pływających. 
 Na tej podstawie Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i ochrony Środowiska występuje  
z inicjatywa uchwałodawczą w sprawie rozpatrzenia wniosku Koła PZW.  
 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji 
 
           /-/ Krystyna Smuda 


