
 

 

UCHWAŁA NR VIII/40/2015 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie: wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami 

spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego. 

Na podstawie art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. 

Dz. U. z 2013 r. poz.1232 ze zmianmi) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na 

wszystkich jeziorach położonych w granicach Powiatu Gnieźnieńskiego, z zastrzeżeniem §3, §4 i §5. 

§ 2. Zakaz obowiązuje w ciągu całej doby i przez cały rok. 

§ 3. Zakaz, o którym mowa w §1 nie dotyczy: 

1) Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Rybackiej, Straży Miejskiej, Lasów 

Państwowych, Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz innych 

służb ratowniczych, służb ochrony środowiska, służb ochrony przyrody - podczas wykonywania czynności 

służbowych; 

2) podmiotów prowadzących gospodarkę rybacką wyłącznie na użytkowanych przez nich jeziorach; 

3) Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – na Jeziorze Lednica podczas wykonywania czynności 

służbowych (w szczególności prac konserwacyjno – naprawczych); 

4) użytkowników jachtów żaglowych pływających na silniku pomocniczym podczas manewrów 

podchodzenia i odchodzenia od pomostów i brzegów jezior; 

5) klubów żeglarskich i motorowodnych zorganizowanych oraz organizacji sportowych podczas zawodów, 

regat żeglarskich i imprez związanych ze sportami wodnymi przy wykorzystaniu łodzi do asekuracji 

zawodników · po uprzednim zgłoszeniu imprezy we właściwym urzędzie gminy; · pod następującymi 

warunkami: 

- pływanie w godzinach od 10.00-18.00, 

- w odległości nie mniejszej niż 50 m od kąpielisk i 20 m od brzegu jeziora, 

- pływanie na średnim obciążeniu silnika z prędkością niewytwarzającą fali, z zastrzeżeniem 

przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w szczególności na terenach parków 

krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz obszarów wchodzących w program Natura 2000. 

§ 4. 1. Dopuszcza się używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na 

następujących jeziorach: 
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1) Jeziorze Popielewskim – Gmina Trzemeszno (z wyłączeniem części zachodniej jeziora od strony 

Rybakówki w Trzemesznie); z zastrzeżeniem, że używanie jednostek pływających napędzanych silnikami 

spalinowymi odbywać się może pod następującymi warunkami: 

a) w okresach: od 1 czerwca do 30 września każdego roku, 

b) w godzinach: od 10.00 do 17.00, 

c) w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora oraz kąpielisk, 

d) na średnim obciążeniu silnika z prędkością niewytwarzającą fali, 

e) w miejscach, w których ze względu na ukształtowanie linii brzegowej występuje konieczność 

przepływania w odległości mniejszej niż 50 m od kąpielisk i 20 m od brzegu jeziora wprowadza się 

obowiązek pływania z prędkością niewytwarzającą fali. 

2) Jeziorze Kłeckim - Gmina Kłecko (od ujścia do Dobiejewa pod warunkiem, że w części jeziora od strony 

Miasta Kłecka do przewężenia dozwolona jest żegluga łodzi motorowych, ale z prędkością 

niewytwarzającą fali i z zachowaniem szczególnej ostrożności z wyłączeniem pływania skuterów wodnych 

oraz wszystkich łodzi w odległości nie mniejszej niż 5 m od oznakowanego na wodzie obszaru przy plaży) 

z zastrzeżeniem, że używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi odbywać się 

może przez kluby żeglarskie i motorowodne zorganizowane, ośrodki rekreacji i sportu, stowarzyszenia po 

uprzednim zgłoszeniu pływania we właściwym urzędzie gminy lub podczas przedsięwzięć turystyczno-

sportowych organizowanych, współorganizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pod 

następującymi warunkami: 

a) w okresach: od 15 maja do 15 października każdego roku, 

b) w godzinach: od 10.00 do 18.00, 

c) w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora oraz kąpielisk, 

d) na średnim obciążeniu silnika z prędkością niewytwarzającą fali, 

f) w miejscach, w których ze względu na ukształtowanie linii brzegowej występuje konieczność 

przepływania w odległości mniejszej niż 50 m od kąpielisk i 20 m od brzegu jeziora wprowadza się 

obowiązek pływania z prędkością niewytwarzającą fali. 

2. Jednostki pływające winny być oznakowane zgodnie z ustawą o żegludze śródlądowej, posiadać sprawny 

tłumik, a także sprawny układ paliwowo – smarujący uniemożliwiający zanieczyszczenie wód. 

§ 5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, na wniosek zainteresowanego, może 

wydać okresowe zezwolenie na używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na 

jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego na zasadach innych niż określone w §3 i §4. 

§ 6. 1. Wprowadzenie warunkowego zakazu podlega oznakowaniu poprzez ustawienie tablic 

informacyjnych oraz znaków zakazu, nakazu i informacyjnych na szlaku wodnym. 

2. Koszty oznakowania strefy objętej zakazem używania jednostek pływających poniosą właściwa gmina, 

powiat. 

§ 7. Naruszenie zakazów oraz ograniczeń określonych w niniejszej uchwale podlega karze grzywny. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.   

  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

(-) Dariusz Igliński 
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