
UCHWAŁA Nr XXI/267/VI/2020 

Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/185/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 

2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających 

napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach powiatu 

poznańskiego. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zmianami: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815, 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/185/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na 

niektórych jeziorach powiatu poznańskiego § 1 ww. uchwały przyjmuje brzmienie: 

„§ 1. Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami 

spalinowymi na następujących jeziorach w granicach powiatu poznańskiego, z zastrzeżeniem § 4: 

1. Jezioro Niepruszewskie gm. Buk i Dopiewo 

2. Jezioro Bnińskie gm. Kórnik 

3. Jezioro Kórnickie gm. Kórnik 

4. Jezioro Skrzynki Duże gm. Kórnik 

5. Jezioro Skrzynki Małe gm. Kórnik 

6. Jezioro Łomno gm. Murowana Goślina 

7. Jezioro Biezdruchowo gm. Pobiedziska 

8. Jezioro Kowalskie gm. Pobiedziska 

9. Jezioro Stęszewsko - Kołatkowskie gm. Pobiedziska 

10. Jezioro Tuczno gm. Pobiedziska 

11. Jezioro Wronczyńskie gm. Pobiedziska 

12. Jezioro Jerzyńskie gm. Pobiedziska 

13. Jezioro Kierskie Małe gm. Rokietnica 

14. Jezioro Dębno gm. Stęszew 

15. Jezioro Strykowskie gm. Stęszew 

16. Jezioro Lusowskie gm. Tarnowo Podgórne" 



§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poznaniu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 



XX) M 
Uzasadnienie do uchwały nr I ../2020 

Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 2020 r. 

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska rada 
powiatu, w drodze uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, ograniczy lub zakaże używania jednostek 

pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących 

oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych 
na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Uchwałą Nr XIV/185/V/2016 z dnia 

24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych 

silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach powiatu poznańskiego Rada Powiatu w Poznaniu 

wprowadziła ww. zakaz na 15 jeziorach leżących na terenie powiatu poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z 2016 r. poz.1702). 

Pismem z 22 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wniósł o zmianę ww. uchwały 

w zakresie umieszczenia Jeziora Lusowskiego, położonego na terenie gminy Tarnowo Podgórne, 
w wykazie jezior objętych obowiązującym zakazem używania jednostek pływających napędzanych 

silnikami spalinowymi. W uzasadnieniu stwierdzono, że celowe jest zlikwidowanie uciążliwości 

związanych z nadmiernym hałasem oraz zapewnienie optymalnych warunków rekreacyjno-

wypoczynkowych na terenach wokół jeziora. Gmina Tarnowo Podgórne tereny objęte Obszarem 
Chronionego Krajobrazu Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy ocenia jako najcenniejsze pod 

względem przyrodniczym i krajobrazowym na terenie całej gminy. W dniu 5 sierpnia br. Wójt Gminy 

Tarnowo Podgórne przedstawił dodatkowe informacje, z których wynika, że obowiązujące wcześniej 
na terenie ww. Obszaru Chronionego Krajobrazu zakazy, w tym zakaz używania łodzi motorowodnych, 

straciły ważność. Ponadto zmiana przepisów ustawy o ochronie przyrody i zapisów uchwały o 

utworzeniu Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa spowodowały, że Rada Gminy 
Tarnowo Podgórne nie ma obecnie podstaw do umieszczania wcześniej obowiązujących zakazów 

używania łodzi motorowodnych na Jeziorze Lusowskim w nowelizowanych miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. W odniesieniu do użytkowania przedmiotowego jeziora 
stwierdzono, że dotychczas użytkowane było jako typowy teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Jezioro 

wykorzystywane jest także do celów wędkarskich przez wędkarzy korzystających z łodzi wiosłowych. 

Główną inwestycją przeprowadzoną niedawno przez Gminę Tarnowo Podgórne była budowa 
kompleksu plażowego w Lusowie, w ramach którego wykonany został pomost pływający, plaża 

z zapleczem gastronomicznym i sanitarnym oraz wypożyczalnia rowerów wodnych, kajaków i łódek 
wiosłowych. Z informacji przedstawionych przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne wynika, 

że od czerwca br. docierają do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne liczne zgłoszenia od Policji, Straży 

Gminnej i mieszkańców, dotyczące m.in. uciążliwości akustycznych wynikających z używania łodzi 
z silnikami spalinowymi na Jeziorze Lusowskim. 

Biorąc pod uwagę zapisy art. 116 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, argumenty 
przedstawione przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne oraz ukształtowanie Jeziora Lusowskiego 

(wąskie jezioro rynnowe), zasadnym jest wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających 

napędzanych silnikami spalinowymi na tym jeziorze w celu zapewnienia odpowiednich warunków 
akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 


