
UCHWAŁA NR 100/XV/16
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach 
powierzchniowych Powiatu Bydgoskiego

Na podstawie art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. z 2013 r.  
poz. 1232 ze zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1445) Rada Powiatu Bydgoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w granicach administracyjnych Powiatu Bydgoskiego na wodach powierzchniowych zakaz 
używania jednostek pływających z włączonymi silnikami spalinowymi.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy jednostek pływających Policji, Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, podmiotów prowadzących gospodarkę 
rybacką, jednostek, które wykonują zadania związane z ratownictwem, a także jednostek klubów sportowych 
zabezpieczających treningi.

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

1) Wód powierzchniowych Zalewu Koronowskiego z wyjątkiem Zatoki Różańskiej, na odcinku od oznaczonej 
wyspy do drogi powiatowej Nr 1514 C w zakresie:

a) korzystania z silników spalinowych o mocy nie przekraczającej 44 kW (60KM) w przypadku jachtów 
żaglowych i pozostałych jednostek pływających, poruszających się co najmniej w odległości 100 m od 
kąpielisk i 50 m od brzegu.

b) statków wpisanych do Polskiego Rejestru Statków i wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

c) skuterów wodnych na wytyczonych przez Urząd Miejski w Koronowie torach w Pieczyskach, w godzinach 
od 10.00 do 19.00. Na pozostałym obszarze obowiązuje zakaz używania skuterów wodnych.

d) motorowodnych imprez organizowanych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504), na które zgodę wyraża właściwy organ 
samorządowy, z uwzględnieniem następujących zasad:

- użytkowany w czasie imprezy obszar akwenu musi być oznakowany bojami,

- jednostki pływające biorące udział w organizowanej imprezie muszą być czytelnie oznakowane,

- dopłynięcie z brzegu do wyznaczonego obszaru przy użyciu silnika spalinowego może nastąpić wyłącznie 
z szybkością ograniczoną do 15 km/h.

2) Wód powierzchniowych Jeziora Jezuickiego w Chmielnikach gmina Nowa Wieś Wielka oraz Jeziora Borówno 
gmina Dobrcz w zakresie określonym w § 3 pkt 1 lit. d.

§ 4. Zakaz poruszania się skuterów wodnych nie dotyczy przypadków opisanychw § 3 pkt. 1 lit. d.

§ 5. W odległości do 100 m od brzegu na całym obszarze Zalewu Koronowskiego wprowadza się jako 
obowiązującą prędkość manewrową tj. 15 km/h dla wszystkich jednostek pływających napędzanych silnikami 
spalinowymi.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 241/XXXVIII/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie 
wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych 
Powiatu Bydgoskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko — Pomorskiego z 19.03.2010 r., Nr 59 poz. 
608).

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko — Pomorskiego.
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2. Uchwała podlega ogłoszeniu w środkach masowego przekazu oraz na tablicach ogłoszeń w ośrodkach 
wypoczynkowych, ogródkach działkowych i przystaniach żeglarskich położonych wokół Zalewu Koronowskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Bydgoskiego

Zenon Rydelski
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UZASADNIENIE

1. Przedmiotem uchwały jest regulowanie spraw związanych z używaniem jednostek pływających
o napędzie spalinowym na wodach powierzchniowych Powiatu Bydgoskiego.

2. Zgodnie z przepisami art. 116 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Rada Powiatu posiada
kompetencje do ograniczenia bądź zakazania użytkowania jednostek pływających
na określonych obszarach wodnych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to
konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych i bezpieczeństwa na terenach
przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Celowość podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z jednej strony z planowanych przez Urząd
Miejski w Koronowie przedsięwzięć związanych z uatrakcyjnieniem i rozwojem ruchu
turystycznego na obszarze Zalewu Koronowskiego, a z drugiej strony koniecznością ochrony
przyrody. Uchwała ma na celu pogodzenie interesów zarówno mieszkańców powiatu jak
i wypoczywających nad Zalewem Koronowskim oraz użytkowników sprzętu motorowodnego,
a przede wszystkim ochronę środowiska przyrodniczego na tych terenach.

Postanowienia niniejszej uchwały zmierzają do ograniczenia nadmiernego hałasu, ograniczenia
wytwarzania fali, a także zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywających.

Uchwała podaje sprecyzowany wykaz jednostek pływających, których zakazy nie dotyczą.
Są to jednostki pływające, których użycie konieczne jest przede wszystkim do celów
bezpieczeństwa publicznego.
W celu możliwości rozwoju aktywnej turystyki jakim jest uprawianie sportów motorowodnych
oraz pogodzenia interesów wszystkich korzystających z różnych form wypoczynku
dopuszczono pod określonymi warunkami w § 3 (tj. ograniczając czas, prędkość, odległość od
linii brzegowej), niektóre wody powierzchniowe do używania na nich jednostek pływających z
napędem spalinowym

Projekt uchwały został poddany szerokiej konsultacji zarówno z przedstawicielami Urzędu
Miejskiego w Koronowie, OZ Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Policji, Państwowej
i Społecznej Straży Rybackiej, Ośrodków wczasowych, użytkownika rybackiego, PZW,
Nadleđnictwa itp. jak i społeczeństwem podczas spotkań otwartych w dniu 22 i 29 września
2015 r., a także przez internet.

3. Konsultacje przeprowadzono zgodnie z uchwałą Nr 82/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia
26 sierpnia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 22/15 Starosty Bydgoskiego w sprawie prowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących korzystania przez użytkowników jednostek pływających
z Zalewu Koronowskiego.

4. Skutki finansowe dla Powiatu nie występują.
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