
- Projekt - 
Uchwała Nr XXXV/.…/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.) 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 

1. Wprowadza się zakaz uŜywania jednostek pływających o napędzie mechanicznym  
   spalinowym    na    zbiornikach   wodnych   terenu    rekreacyjno   –     wypoczynkowego    
   połoŜonego    w    miejscowości   Nieboczowy   w   Gminie   Lubomia.  

2.   Zbiorniki wodne,   na   których  wprowadza  się  zakaz określone są  na mapie stanowiącej          
      załącznik do niniejszej uchwały.  
3. Zakaz   korzystania   z    akwenów    wodnych   obowiązuje   w   okresie  od   1   lipca  do  
      31  października  w  godzinach  od  18.00 do 10.00 dnia następnego.   
                                                                       

§ 2 
 
Zakaz nie   dotyczy    jednostek   pływających,   których    uŜycie     jest   konieczne do celów  
bezpieczeństwa   publicznego  lub  do utrzymania cieków i zbiorników wodnych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

do projektu uchwały  Nr XXXV/   /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 
 
 

        W dniu 4 czerwca 2009 r. do Rady Powiatu Wodzisławskiego   wpłynął wniosek   
Urzędu Gminy Lubomia ( uzupełniony pismem z dnia 22 czerwca 2009 r.) o podjęcie 
uchwały zakazującej uŜywania na zbiornikach wodnych połoŜonych w Nieboczowach 
jednostek pływających  o napędzie motorowym. 
Wniosek obejmuje wprowadzenia zakazu w okresie od 1 lipca do 31 października                   
w godzinach od 18.00 do godziny 10.00 dnia następnego oraz ograniczenia w pozostałych 
godzinach. 
       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. 
        Przewodniczący  Komisji Organizacyjno – Prawnej udał się w teren, na którym ma 
zostać wprowadzony zakaz i przedstawił sprawę na posiedzeniu Komisji.  
        Rada Powiatu ma moŜliwość podjęcia wnioskowanej uchwały. Kompetencja taka 
wynika z art. 116 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska  jak 
równieŜ  wskazuje taką moŜliwość  przepis art.12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 
         Biorąc pod uwagę przepisy prawa,  jak równieŜ warunki istniejące na trenie zbiorników 
wodnych Komisja Organizacyjno – Prawna  uznała, iŜ wniosek  Gminy Lubomia jest zasadny 
zatem  zakaz uŜywania jednostek pływających o napędzie mechanicznym spalinowym winien 
zostać wprowadzony w godzinach od 18.00 do 10.00 dnia następnego, natomiast nie widzi 
konieczności wprowadzenia innych ograniczeń.   

W   związku z powyŜszym zgodnie z § 28 Statutu Powiatu Komisja Organizacyjno                  
– Prawna  występuje  z inicjatywą  uchwałodawczą  w przedmiotowej sprawie.   
 

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Komisji  
                                                                                                     Organizacyjno – Prawnej  
 

                                                                                                             Józef śywina  

 

 

 

 
 
 


