
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/224/2017 

RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO 

z dnia 30 maja 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami 

o napędzie spalinowym na jeziorach położonych na terenie gminy Osieczna 

 

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 519 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się zakaz, używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie 

spalinowym na jeziorach: Łoniewskim, Grodziskim, Świerczyńskim Wielkim, Seweryńskim, Świerczyńskim 

Małym, Drzeczkowskim, Wojnowickim, Witosławskim, Ziemnickim położonych na terenie Gminy Osieczna 

z zastrzeżeniem § 3, §4, § 5. 

§ 2. Zakaz obowiązuje w ciągu całej doby, przez okres całego roku. 

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy jednostek pływających, których użycie jest konieczne do 

celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych przez służby do tego 

uprawnione. 

§ 4. 1. Dopuszcza się używanie silników spalinowych, stanowiących silnik pomocniczy jachtów 

żaglowych, podczas manewrów podchodzenia i odchodzenia do i od pomostów i brzegów jeziora stanowiących 

miejsce ich stacjonowania. 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 Leszczyńskiego, na wniosek zainteresowanego, może 

wydać okresowe zezwolenie na używanie na jeziorach jednostek pływających napędzanych silnikami 

spalinowymi innych niż określone w § 4. 

§ 6. 1. Wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie 

spalinowym podlega oznakowaniu poprzez ustawienie tablic informacyjnych. 2. Koszty oznakowania poniosą 

Gmina Osieczna oraz Powiat Leszczyński. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego 

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

przewidzianej w art. 338 ustawy Prawo ochrony środowiska. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Jan Szkudlarczyk 
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