UCHWAŁA NR XXVIII/268/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym - spalinowym na obszarach
wodnych na terenie gminy Drezdenko
Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.
446) Rada Miejska Drezdenka uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających z napędem motorowym - spalinowym na
następujących obszarach wodnych na terenie gminy Drezdenko:
1) Gostomie (Borudzkie) - w miejscowości Gościm;
2) Goszczanowski Staw- w miejscowości Goszczanowo;
3) Lubowo (Morawy)- w miejscowości Grotów i Rąpin;
4) Łubowo -w miejscowości Lubiewo i Zagórze;
5) Niewlino (Wanda) - w miejscowości Grotów;
6) Rąpino (Irena) - w miejscowości Rąpin i Trzebicz;
7) Solecko - w miejscowości Gościm;
8) Źródlane - w miejscowości Lubiatów.
§ 2. Zakaz obowiązuje od 1 maja do 30 września każdego roku.
§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy jednostek pływających, których użycie jest konieczne do
celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania zbiorników wodnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/260/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 15 czerwca 2016 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z jezior do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Jeziora stanowią bardzo atrakcyjne środowisko do uprawiania rekreacji i turystyki. Na terenie gminy
jeziora są jedynymi akwenami, na których miejscowa ludność może zażywać przyjemności z kąpieli i
pływania. Na obszarach wodnych, na których uprawiana jest rekreacja i turystyka, występuje szereg
zagrożeń dla osób korzystających z kąpieli, poruszających się na sprzęcie pływającym – kajakach, łodziach
wiosłowych, żaglówkach, łodziach do prowadzenia zajęć na wodnych ścieżkach edukacyjnych – szlakach
kajakowych oraz osób uprawiających wędkarstwo. Usytuowanie miejsca do rekreacji na wodach wymaga
zatem zapewnienia bezpieczeństwa osobom pływającym.
Do najpoważniejszych zagrożeń dla osób przebywających na obszarach wodnych należy zaliczyć wody o
silnym zanieczyszczeniu oraz używanie jednostek pływających z napędem motorowym - spalinowym na
otwartych zbiornikach do tego nieprzystosowanych lub miejscach wykorzystywanych do kąpieli.
Przepisy obowiązującego prawa nie wprowadzają generalnego zakazu używania jednostek pływających,
w tym łodzi wyposażonych w silniki motorowe - spalinowe, na śródlądowych powierzchniowych wodach.
Ograniczenia w ww. prawie do korzystania z wód mogą wynikać w szczególności ze względu na wymogi
dotyczące żeglugi śródlądowej, ochronę środowiska (ochrona przed hałasem), a także ochronę przyrody na
terenie parków narodowych, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.
W myśl art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446),
w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących
rada gminy może wydać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia
obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, przy czym przepisy te
mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w
prawie o wykroczeniach - ust. 4.
W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że wydanie przepisów porządkowych przez radę gminy w
drodze uchwały uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących przesłanek:
-mieszczą się one w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach ani w innych przepisach
powszechnie obowiązujących,
-są niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i
bezpieczeństwa publicznego,
-mają charakter lokalny sprawy (tak wyrok Wojewódzkiego
w Poznaniu z dnia 27 września 2009 r., sygn. akt IV SA/Po 576/12).

Sądu

Administracyjnego

Proponowane w projekcie uchwały zakazy w korzystaniu z obszarów wodnych wynikają z
przeprowadzonej analizy zagrożeń.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (t.j. Dz. U. 2016.656), za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych, innych
niż teren parku narodowego lub krajobrazowego albo teren, na którym prowadzona jest działalność w
zakresie sportu lub rekreacji, odpowiada burmistrz jako "zarządzający obszarem wodnym".
Zadania te wykonywane przez burmistrza, na wyżej wymienionych obszarach, należą do zadań własnych
gminy. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności na dokonaniu, we
współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami uprawnionymi do wykonywania
ratownictwa wodnego analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla
bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub
rekreacji (art. 4 ust. 1 ustawy). Ratownictwo wodne może wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Ponadto, zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym umieszcza, w ogólnie dostępnym miejscu,
informacje dotyczące zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, ograniczeń w korzystaniu z
wyznaczonego obszaru wodnego oraz sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi
(art. 5 ust. 1 ustawy).
Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób
wykorzystujących obszar wodny została przeprowadzona przez komisję z udziałem starszego aspiranta
Komisariatu Policji w Drezdenku, kierownika Prac Podwodnych, instruktora nurkowania i ratownika
WOPR oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Drezdenku. Analiza zagrożeń została pozytywnie
zaopiniowana przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gorzowie Wlkp. Na podstawie
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zidentyfikowanych miejsc, potencjalnie niebezpiecznych, komisja zaproponowała na niektórych obszarach
wodnych zakaz używania jednostek pływających wyposażonych w silniki motorowe - spalinowe.
Większość jezior jest zwyczajowo wykorzystywana do kąpieli, akweny posiadają dzikie plaże, ważnym
elementem jest także zachowanie bezpieczeństwa w miejscach wykorzystywanych do kąpieli w
miejscowościach Zagórze i Lubiewo i dlatego brak wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających
z napędem motorowym - spalinowym na niektórych obszarach wodnych na terenie gminy stwarzać będzie
zagrożenie dla osób kąpiących się w tych miejscach, poruszających się na sprzęcie pływającym – kajakach,
łodziach wiosłowych, żaglówkach, łodziach do prowadzenia zajęć na wodnych ścieżkach edukacyjnych –
szlakach kajakowych oraz osób uprawiających wędkarstwo. Zakaz obowiązywać będzie od 1 maja do 30
września każdego roku. W tym okresie, w pierwszych dniach majowych, rozpoczyna się sezon
wypoczynkowy i na ogół, ze względu na pogodę, kończy się z upływem września. W związku z tym, że
odnotowano już na naszych jeziorach niebezpieczne przypadki przez kierujących jednostkami pływającymi
z napędem motorowym - spalinowym wprowadzenie zakazu używania jednostek tego typu jest uzasadnione.
Art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (t.j.Dz.U. 2016.296) wskazuje, że przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni
od dnia ich ogłoszenia.
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