
UCHWAŁA NR XX /124/ 2005 

RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 

z dnia 30 marca 2005r. 

w sprawie:   wprowadzenia ograniczeń używania jednostek pływających napędzanych 

silnikami spalinowymi na Jeziorze Zbąszyńskim, Jeziorze Nowowiejskim 

i rzece Obrze na terenie gminy Zbąszyń. 

 

Na podstawie art. 116 ust. 1 i 4 oraz art. 338 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, 

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu 

Nowotomyskiego uchwala co następuje: 

 

§1 
Wprowadza się na J. Zbąszyńskim, J. Nowowiejskim i rzece Obrze zakaz używania jednostek 

pływających napędzanych silnikami spalinowymi takich jak: 

1. skuterów wodnych i łodzi wyczynowo-sportowych bez wzglądu na moc silnika - przez cały rok, 

2.  wszystkich jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi - od kalendarzowego 

zachodu słońca do 6 
00

 rano. 

 

§2 
Dopuszcza się używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi w okresie od 

15 czerwca do 31 października w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegów jezior, kąpielisk, plaż, 

łodzi wędkarskich, innych jednostek pływających oraz sprzętu rybackiego, a na rzece Obra z prędkością 

nie przekraczająca 5 km/h. 

 

§3 
Zakazy o których mowa w § 1 nie dotyczą: 

1. Policji, Państwowej Straży Rybackiej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,       

Społecznej Straży Rybackiej Gospodarstwa Rybackiego Zbąszyń, służb ochrony środowiska 

podczas wykonywania czynności służbowych, 

2. Klubów i organizacji sportowych: 

1) w trakcie prowadzenia praktycznych zajęć szkoleniowych, 

2) do   zabezpieczania   regat   i   imprez   żeglarskich   oraz sędziowania, 

3. Jachtów żaglowych podczas manewrów podchodzenia i odchodzenia od pomostu lub brzegów 

jezior i na odcinkach rzeki. 

 

§4 
Użytkownicy jednostek określonych w § 3 pkt 1 i 2 zobowiązani są w terminie do dnia 10 maja każdego 

roku przedłożyć Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego wykaz łodzi przez nich używanych wraz z 

podaniem ich numerów rejestracyjnych oraz informacji o mocy silnika. 

 

§5 
W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu Nowotomyskiego może na wniosek zainteresowanego 

wydać okresowe zezwolenie na korzystanie z jednostek określonych w § 1 pkt 1. 

 

§6 
Naruszenie ograniczeń określonych w uchwale podlega karze grzywny na podstawie przepisów Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

§7 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego. 

 

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

Wielkopolskiego. 


