
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/343/2018 

RADY POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO 

z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami 

spalinowymi na jeziorach gminy Przemęt, gminy Siedlec i gminy Wolsztyn oraz rzece Obrze. 

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

z 2018r. poz. 799 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2018r. poz. 995) Rada Powiatu Wolsztyńskiego uchwala, co następuje: 

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

jeziorach położonych w Powiecie Wolsztyńskim z zastrzeżeniem § 3 i § 4. 

§ 2. Zakaz obowiązuje w ciągu całej doby i przez cały rok. 

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

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

utrzymania cieków i zbiorników wodnych, 

2) w przypadku prowadzenia praktycznych zajęć szkoleniowych przez jednostki uprawnione, 

3) w przypadku przeprowadzania regat i innych imprez żeglarskich oraz podczas sędziowania, 

4) jachtów żaglowych w trakcie manewrów podchodzenia i odchodzenia od pomostu lub brzegów jezior. 

5) jednostek pływających, których użycie jest konieczne w działalności użytkowników rybackich obwodów 

rybackich, w ramach prowadzonej przez nich gospodarki rybackiej. 

§ 4. 1. Dopuszcza się używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi, z wyłączeniem  

skuterów wodnych i łodzi sportowych tzw. ślizgaczy, na zbiornikach wodnych i wodach płynących, tj.: 

1) jeziorach gminy Przemęt: 

a) Jez. Błotnickim, Jez. Boszkowskim, Jez. Górskim, Jez. Mochyńskim, Jez. Olejnickim, Jez. Osłonińskim, 

Jez. Przemęckim Dużym, Jez. Wieleńskim, 

- w okresie od 1 maja do 31 października każdego roku, 

b) Jez. Przemęckim Małym, 

- w okresie od 16 maja do 31 października każdego roku, 

c) Jez. Radomierskim, 

- w okresie od 16 czerwca do 31 października każdego roku, 

2) jeziorach gminy Siedlec: Jez. Chobienickim, Jez. Grójeckim, Jez. Kopanickim, Linie Małe, Jez. 
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- w okresie od 1 czerwca do 31 października każdego roku, 

3) jeziorach gminy Wolsztyn: 

a) Jez. Berzyńskim, Jez. Oberskim, Wilcze, Wuszno, 

- w okresie od 1 czerwca do 31 października każdego roku, 

b) jeziorze Rudno – tylko użytkowanie łodzi z silnikiem spalinowym do 8 kW, 

- w okresie od 1 czerwca do 31 października każdego roku, 

c) Jez. Wolsztyńskim – tylko użytkowanie łodzi spacerowych, 

- w okresie od 20 kwietnia do 31 października każdego roku, 

4) rzece Obrze na odcinkach łączących jeziora: Jez. Chobienickie, Jez. Grójeckie i Jez. Wielkowiejskie, 

- w okresie od 1 czerwca do 31 października każdego roku. 

2. Dopuszczenie używania jednostek pływających, o których mowa w ust. 1, wprowadza się 

z zastrzeżeniem, że używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi będzie odbywać się 

pod następującymi warunkami: 

a) w godzinach od godziny 10:00 do jednej godziny po kalendarzowym zachodzie słońca danego dnia, 

b) w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jezior oraz kąpielisk, 

c) przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w szczególności na terenie Przemęckiego Parku 

Krajobrazowego, rezerwatów przyrody oraz obszarów wchodzących w program Natura 2000. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/147/2016 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 19 maja 2016r. 

w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami 

spalinowymi na jeziorach gminy Przemęt, gminy Siedlec i gminy Wolsztyn oraz rzece Obrze. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Andrzej Wita 
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