
 

 

UCHWAŁA NR XIX/119/2020 

RADY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych 

silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu międzychodzkiego 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. 

z 2019r., poz. 511 ze zm.), w związku z  art. 116 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1396 ze zmian.)Rada Powiatu Międzychodzkiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VIII/47/2015 z dnia 02 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania 

jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu międzychodzkiego, 

zmienionej uchwałami nr XXXI/183/2017 z dnia 25 maja 2017 roku oraz nr XL/254/2018 z dnia 1 marca 

2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) Zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie: 

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

jeziorach położonych w granicach powiatu międzychodzkiego z zastrzeżeniem § 2, § 3 i § 4. 

1) na terenie gminy Kwilcz: jez. Burzykowo, jez. Lubosz (Dobrzyczne), jez. Luboszek, 

2) na terenie gminy Międzychód wszystkie jeziora.”; 

2) Po § 1 dodaje się § 2 w  brzmieniu: 

„§ 2. 1. Dopuszcza się używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi  

na Jeziorze Bielskim w terminie od 01 maja do 30 września w czwartki, piątki, soboty i niedziele  

w godzinach od 10:00 do 19:00. 

2. Osoby korzystające z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi zobowiązane są 

do zachowania następujących warunków: 

a) pływanie w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora i kąpielisk, 

b) jednoczesnym pływaniu po Jeziorze Bielskim maksymalnie 5 szt. jednostek napędzanych 

silnikami spalinowymi.”. 

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 maja 2020 r.

Poz. 3932



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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

(-) Ryszard Skiba 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 3932


		2020-05-07T09:24:06+0000
	Polska
	Karina Ewa Wiśniewska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




