
 

 

UCHWAŁA NR VIII/77/19 

RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami 

spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego. 

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

z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu Kościańskiego uchwala, co następuje:      

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

wszystkich jeziorach położonych w granicach Powiatu Kościańskiego. 

§ 2. Zakaz obowiązuje w ciągu całej doby, przez cały rok, z zastrzeżeniem § 3 oraz § 4. 

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1 i § 2 nie dotyczy: 

1) jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do 

utrzymania cieków i zbiorników wodnych, 

2) zarejestrowanych statków spacerowych, 

3) w przypadku przeprowadzania zorganizowanych międzynarodowych zawodów motorowodnych. 

§ 4. Dopuszcza się także używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi 

z wyłączeniem skuterów wodnych na Jeziorze Wonieskim – Gmina Śmigiel, po spełnieniu łącznie poniżej 

określonych warunków: 

1) w okresach od 1 maja do 30 września każdego roku, 

2) w godzinach: od 16.00 do 20.00, 

3) na wyznaczonym obszarze, zgodnie z załącznikiem graficznym, 

4) w odległości nie mniejszej niż 100 m od brzegu jeziora, 

5) w odległości nie mniejszej niż 20 m od osób i innych jednostek pływających, 

6) wodowanie sprzętu musi odbywać się w miejscu do tego wyznaczonym. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXI/304/14 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na 

jeziorach Powiatu Kościańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3820). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościańskiego.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 lipca 2019 r.

Poz. 6505



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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady 

(-) Iwona Bereszyńska 
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Załącznik do uchwały Nr VIII/77/19 

Rady Powiatu Kościańskiego 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 
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