
 

 

UCHWAŁA NR IX/51/2019 

RADY POWIATU ŚREDZKIEGO 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami 

spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego 

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

jedn.: 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 (tekst jedn. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje: 

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

następujących zbiornikach wodnych położonych na terenie Powiatu Średzkiego: 

1) Jezioro "Jeziory Małe", gm. Zaniemyśl 

2) Jezioro "Jeziory Wielkie", gm. Zaniemyśl 

3) Jezioro "Łękno", gm. Zaniemyśl 

4) Jezioro "Raczyńskie", gm. Zaniemyśl 

5) Zbiornik retencyjny "Środa" w Środzie Wielkopolskiej, z zastrzeżeniem § 2 i § 3. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje w ciągu całej doby i przez cały rok. 

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

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

2) publicznego oraz do utrzymania i eksploatacji zbiorników wodnych, 

3) Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, użytkowników rybackich, służb ochrony 

środowiska i Lasów Państwowych, wodnych służb ratowniczych - podczas wykonywania czynności 

służbowych, 

4) w przypadku prowadzenia praktycznych zajęć szkoleniowych. 

§ 3.  Dopuszcza się używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi  o mocy do 

88 kW na zbiorniku retencyjnym "Środa" w Środzie Wielkopolskiej z zastrzeżeniem, że będą używane pod 

następującymi warunkami: 

1)  w okresie: od 1 maja do 30 września każdego roku, w godzinach: od godziny 13
00

 do godziny 17
00

, 

2) w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora, kąpieliska oraz urządzeń piętrzących. 

§ 4.  Wprowadzenie zakazu podlega oznakowaniu przez Zarząd Powiatu Średzkiego. 

§ 5.  Tracą moc uchwały:  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 kwietnia 2019 r.

Poz. 3949



1) Nr XLV/304/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych  silnikami spalinowymi na zbiornikach 

wodnych Powiatu Średzkiego, 

2) Nr LIX/485/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi 

na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego, 

3) Nr LXIII/515/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń 

i zakazu używania jednostek pływających napędzanych  silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych 

Powiatu Średzkiego. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Małgorzata Fertała 
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