
- Projekt-  
Uchwała XLVIII/…../2014  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 października 2014 roku 

  
w sprawie: rozpatrzenia wniosku o zmianę Uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego  w sprawie zakazu używania jednostek pływających o 
napędzie mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych położonych w 
Nieboczowach – Gmina Lubomia.   

 
  
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku  poz. 595 ze zm.) w związku z  art. 242 § 1 
oraz art. 244 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) 

 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Odmawia się uwzględnienia wniosku Pana R….. A….., który wpłynął do Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w dniu  2 października 2014 roku, o zmianę zapisów Uchwały                         
Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego  w sprawie zakazu używania jednostek 
pływających o napędzie mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych położonych                            
w Nieboczowach – Gmina Lubomia.   
  
  

§ 2 
 

  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu zobowiązując do 
zawiadomienia Wnioskującego o sposobie załatwienia wniosku.  
  

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Uzasadnienie  
do projektu  uchwały Nr XLVIII/…../2014  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia30 października 2014 roku  

 
w sprawie: rozpatrzenia wniosku o zmianę Uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego  w sprawie zakazu używania jednostek pływających                        
o napędzie mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych położonych 
w Nieboczowach – Gmina Lubomia.   

 
  
  Do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim wpłynął wniosek Pana R…. 
A….. o „doprecyzowanie zapisu uchwały z dnia 25.06.2009 r. nr XXXV/411/2009 odnośnie 
używania skuterów i łodzi motorowych na akwenie wodnym Nieboczowy”. Wnioskujący 
zwrócił się o objęcie  zakazem korzystania  z akwenów wodnych  przez skutery i łodzie 
motorowe w  okresie od 1 kwietnia do 1 lipca, wskazując na okres ochronny  dla płazów i 
ptaków w czasie ich rozrodu.           
          W dniu 25 czerwca 2009 roku Uchwałą Nr XXXV/411/2009 Rada Powiatu 
Wodzisławskiego, na wniosek Urzędu Gminy Lubomia, wprowadziła zakaz używania 
jednostek pływających o napędzie mechanicznym   spalinowym  na  zbiornikach  wodnych  
terenu rekreacyjno   –    wypoczynkowego   położonego    w    miejscowości   Nieboczowy   
w   Gminie   Lubomia. 
Mocą  ww. uchwały 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, że poruszanie się z dużą szybkością 
łodzi o napędzie mechanicznym  spalinowym  powoduje  hałas co znacząco utrudnia 
wypoczynek osób korzystających z ośrodków  rekreacyjnych,  pól namiotowych, właścicieli 
domków letniskowych. Ponadto o wprowadzenie zakazu wnioskowali  mieszkańcy wsi 
Nieboczowy.  Stosownie do przepisów art. 116  ustawy Prawo ochrony środowiska, rada 
powiatu ma prawo do ograniczenia lub wprowadzenia zakazu używania jednostek 
pływających jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych 
na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 
            W dniu 2 października 2014 roku Przewodniczący Rady Powiatu przystępując do 
czynności poprzedzających rozpatrzenie wniosku skierował pismo Wnioskującego do 
Zarządu Powiatu, celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.  
W odpowiedzi  poinformowano, iż Zarząd Powiatu nie widzi potrzeby  jak również podstaw 
prawnych zmiany tejże uchwały.  
           Opierając się na obowiązujących przepisach (art. 34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 
listopada 2001 roku Prawo wodne) każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania 
ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych. Służy ono do zaspakajania potrzeb 
osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń 
technicznych, a także wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz na zasadach 
o kreślonych w odrębnych przepisach amatorskiego połowu ryb.  
             Na przedmiotowym obszarze i w jego najbliższym otoczeniu ustanowiono 
rozporządzeniem Ministra Środowiska obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar nr 96                     
- Stawy Wielikąt i Las Tworkowski), który wpisany jest w europejską sieć ochrony przyrody 
Natura 2000. Jest to obszar specjalnej ochrony siedlisk i ochrony ptaków w oparciu o tzw. 
Dyrektywę Ptasią, wobec którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Katowicach 
ustanowił plan zadań ochronnych. Z powyższego wynika, iż na obszarze tym jak również  w 
jego najbliższym sąsiedztwie nie występują zagrożenia planowane czy też przypadkowe 
mające wpływ na środowisko przyrodnicze.   



              Wobec powyższego stwierdzić należy, iż obowiązujące rozwiązania uwzględniają 
zarówno wypoczynkowy charakter miejsca i jego walory przyrodnicze, jak również 
możliwość uprawiania motorowych sportów wodnych. Z tego względu brak jest podstaw do 
zmiany przepisów przedmiotowej uchwały.  
 
 
              Przewodniczący Rady 
 
        /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


