
Uchwała Nr XIV/89/2007 

Rady Powiatu Sztumskiego 

z dnia 2 października 2007 roku 

 

w sprawie wprowadzenia ograniczenia używania jednostek pływających z napędem 

spalinowym o mocy powyżej 40 KM na jeziorze Zajezierskim w Sztumie  
 

 

 Na podstawie art. 116 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi 

zmianami) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje: 

 

§ l 

 

Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających z napędem spalinowym o mocy 

powyżej 40 KM na jeziorze Zajezierskim w Sztumie. 

 

§ 2 

Zakaz obowiązuje przez okres całego roku. 

 

§ 3 

 

Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy: 

1) Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Państwowej i Ochotniczej Straży 

Pożarnej, Państwowej Straży Rybackiej, Lasów Państwowych, służb ochrony środowiska – 

podczas wykonywania czynności służbowych, wodnych służb ratowniczych w czasie akcji 

ratunkowej, prowadzących gospodarkę rybacką. 

2) Motorowodnych imprez masowych, organizowanych na akwenie, w trybie określonym 

przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. 

z 2001r. Nr 120 poz. 1298 ze zm./ – po uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza, na 

organizację imprezy. 

3) Klubów i organizacji sportowych związanych ze sportami wodnymi wykorzystujących 

łodzie motorowe do asekuracji i zapewniania bezpieczeństwa ich członkom. 

 

§ 4  

 

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu Sztumskiego może wydawać okresowe 

zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na 

jeziorze, o mocy większej niż przewidywana w § 1.  

 

§ 5 

 

Naruszenie zakazu określonego w § 1 podlega orzecznictwu właściwych sądów rejonowych.  

 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego. 

 



 

 § 7 

 

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

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Sztumskiego 
 

 

Uzasadnienie 

 

Przepis art. 116 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku. – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) określa, że Rada Powiatu może wprowadzić ograniczenia 

lub zakaz używania sprzętu motorowodnego, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia 

odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe.  

Podjęcie uchwały uzasadnione jest potrzebą zrównoważonego korzystania z  walorów 

jeziora Zajezierskiego. Istotny jest aspekt ekologiczny i przyrodniczy oraz potrzeba ochrony 

gatunków roślin i zwierząt. Ze względu na powszechne korzystanie z wód tj. szeroko 

rozwinięte wędkarstwo, wypoczynek, uprawiane turystyki w tym sportów wodnych istotne 

jest ograniczenie jednostek pływających z napędem spalinowym o mocy do 40 KM.. 

Na dzień dzisiejszy na brzegu jeziora Zajezierskiego brak jest infrastruktury 

przystosowanej do uprawiania masowo sportów motorowodnych. Wobec tego, w celu 

utrzymania porządku i czystości wokół jeziora oraz uniknięcia niezorganizowanego 

uprawiania sportów motorowodnych oraz w trosce o dobro środowiska naturalnego podjęcie 

w/w uchwały jest zasadne. 

Przed podjęciem niniejszej uchwały prowadzone były konsultacje z zainteresowanymi 

stronami.  

Niniejsza uchwała wprowadzająca ograniczenia w używaniu jednostek pływających z 

napędem spalinowym jest pogodzeniem interesów wszystkich korzystających ze 

śródlądowych wód powierzchniowych jeziora Zajezierskiego i jest  w pełni uzasadniona. 

 

 

 

 


