
 

 

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 

RADY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO 

z dnia 2 lipca 2015 r. 

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 (Dz. U. z 2013r., 

poz. 595 ze zmian.), w związku z art. 116 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zmian.) Rada Powiatu Międzychodzkiego uchwala co następuje: 

§ 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, jez. Młyńskie i jez. 

Kwileckie. 

2) na terenie gminy Międzychód wszystkie jeziora, 

3) na terenie gminy Sieraków: jez. Barding, jez. Jaroszewskie, jez. Ławickie, jez. Kłosowskie, jez. Kubek, jez. 

Śremskie i jez. Barlin, 

4) na terenie gminy Chrzypsko Wielkie: jez. Chrzypskie. 

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

Mierzyńskim w gminie Międzychód: 

a) w terminie od 01 maja do 30 czerwca oraz od 01 września do 30 września w soboty i niedziele w godz. od 

13:00 do 18:00, 

b) w terminie od 01 lipca do 31 sierpnia we wtorki, czwartki, soboty i niedziele w godz. od 13:00 do godz. 

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 Mierzyńskim maksymalnie 3 szt. jednostek napędzanych silnikami 

spalinowymi, 

c) zapoznania się z regulaminem znajdującym się w WOPR Oddział Międzychód, w wypożyczalni sprzętu 

pływającego nad Jeziorem Mierzyńskim i przestrzegania jego zasad, przed przystąpieniem do pływania. 

§ 3. Dopuszcza się używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze 

Jaroszewskim w gminie Sieraków w okresie od 01 września do 31 grudnia każdego roku z jednoczesnym 

pływaniem po jeziorze maksymalnie 5 szt. jednostek. 

§ 4. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy: 
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1) Policji, Pogotowia Ratunkowego, Gospodarstw Rybackich, Straży Rybackiej, Straży Pożarnej, Straży 

Miejskiej, Straży Lasów Państwowych, Wodnych Służb Ratowniczych, służb ochrony środowiska - 

podczas wykonywania czynności służbowych, 

2) klubów i organizacji sportowych podczas zawodów, szkoleń i imprez związanych ze sportami wodnymi 

przy wykorzystaniu łodzi do asekuracji zawodników – po uprzednim uzgodnieniu i zgłoszeniu imprezy 

w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie i właściwym urzędzie gminy – pod następującymi 

warunkami: 

- pływanie w godz. od 10:00 do 18:00, 

- w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora oraz kąpielisk. 

§ 5. Naruszenie zakazów oraz ograniczeń określonych w niniejszej uchwale stanowi wykroczenie i podlega 

karze grzywny. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIX/208/2013 Rady Powiatu 

Międzychodzkiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek 

pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu międzychodzkiego wraz z uchwałami 

zmieniającymi nr XXXIII/225/2013 z 29.08.2013r. i nr XXIX/208/2014 z 24.04.2014r. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu 

(-) Rafał Litke 
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