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3351
UCHWA£A Nr XLV/379/06 RADY POWIATU W PILE
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu u¿ywania jednostek p³ywaj¹cych
napêdzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych powiatu pilskiego
Na podstawie art. 12 pkt.11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr
142, poz. 1592 z pón. zm.), art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr
62, poz. 627 z pón. zm.),
Rada Powiatu w Pile uchwala, co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê zakaz u¿ywania jednostek p³ywaj¹cych napêdzanych silnikami spalinowymi, w ci¹gu ca³ego
roku, na jeziorach i rzekach po³o¿onych w granicach administracyjnych powiatu pilskiego, z wy³¹czeniem rzeki Noteæ.
§2. Zakaz, o którym mowa w §1, nie dotyczy:
1) Policji, Stra¿y Po¿arnej, Pañstwowej Stra¿y Rybackiej,
Gospodarstw rybackich i innych jednostek prowadz¹cych
gospodarkê ryback¹, wodnych s³u¿b ratowniczych, s³u¿b
ochrony rodowiska i innych s³u¿b  podczas wykonywania czynnoci s³u¿bowych,

2) klubów i organizacji sportowych podczas regat i imprez
¿eglarskich oraz zawodów p³ywackich zabezpieczaj¹cych
zawody sportowe i treningi po uprzednim zg³oszeniu
imprezy w tut. Starostwie
3) szlaków ¿eglugi ródl¹dowej na rzekach przebiegaj¹cych
przez teren Powiatu Pilskiego.
§3. W uzasadnionych przypadkach Zarz¹d Powiatu w Pile
mo¿e wydawaæ krótkoterminowe zezwolenia na korzystanie
z jednostek p³ywaj¹cych napêdzanych silnikiem spalinowym.
§4. Naruszenie zakazu okrelonego w §1 podlega karze
grzywny w trybie art. 338 Prawa ochrony rodowiska.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Pile.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady
() Arkadiusz Kamiñski

3352
UCHWA£A Nr XLV/398/06 RADY POWIATU W PILE
z dnia 29 czerwca 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podzia³u na okrêgi wyborcze oraz liczby radnych
wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile
Na podstawie art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998
r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z pón.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr XLVII/376/02 Rady Powiatu w Pile z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie podzia³u na okrêgi wyborcze
oraz liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu wybor-

czym dla wyboru Rady Powiatu w Pile (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
Nr 106, poz. 2960) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
- za³¹cznik do uchwa³y otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.
§2. Uchwa³a podlega niezw³ocznemu przekazaniu ka¿dej
radzie gminy po³o¿onej na obszarze powiatu, Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Pile.

