UCHWAŁA NR XV/163/2016
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie uprawiania sportów motorowodnych i turystyki motorowodnej na Jeziorze
Charzykowskim
Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm. ), art. 12 pkt. 11, art. 40, 41, 42 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 1445
ze zm.), ust.1 cześć I A i E załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
(Dz. U. z 2003r. Nr 212, poz. 2072)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się poniżej określone ograniczenia i zakazy dotyczące pływania statkami
o spalinowym napędzie mechanicznym w tym skuterów wodnych na Jeziorze
Charzykowskim w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych.
§2
1. Na Jeziorze Charzykowskim wprowadza się zakaz pływania statkami o spalinowym
napędzie mechanicznym, w tym skuterów wodnych w odległości mniejszej niż 100 m
od brzegu jeziora, w tym także przystani portów oraz wypożyczalni sprzętu pływającego.
2. W południowej części Jeziora Charzykowskiego począwszy od zatoki Wolność do ujścia
Jarcewskiej Strugi (akwen Charzykowy) wprowadza się całkowity zakaz pływania
skuterów wodnych.
3. Strefa zakazu, o którym mowa w § 2 ust. 2 oznaczona będzie wystawionym na wodzie
znakiem żeglugowym A.20, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
4. Miejscem wodowania skuterów wodnych jest slip w Porcie Jachtowym w Charzykowach
przy ul. Rybackiej, gdzie wprowadza się obowiązek rejestracji wypływających skuterów
wodnych, zgodnie z Regulaminem Portu Jachtowego w Charzykowach.
§3
Zakaz, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, nie dotyczy statków i skuterów wodnych
odpływających i dopływających do brzegu z minimalną sterowną prędkością, z zachowaniem
szczególnej ostrożności eliminującej zagrożenie dla osób kąpiących się i wypoczywających
na wodzie oraz skuterów wodnych płynących z prędkością manewrową od wyznaczonego
miejsca wodowania, o którym mowa w § 2 ust. 4 do wyznaczonego dla nich akwenu
pływania oznaczonego znakiem E.24, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§4
Zakazy określone w § 2 ust. 1 i 2 obowiązują w bieżącym roku kalendarzowym
do 15 października 2016 r., a w każdym następnym roku kalendarzowym od dnia 15 kwietnia
do dnia 15 października.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§6
Traci moc uchwała nr XXVI/228/2009 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie uprawiania sportów motorowodnych i turystyki motorowodnej na Jeziorze
Charzykowskim.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ mgr inż. Robert Skórczewski
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UZASADNIENIE

Rada Powiatu, zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska, może w drodze uchwały ograniczyć lub zakazać 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.
Rada Gminy Chojnice zwróciła się z apelem do Rady Powiatu Chojnickiego
o podjęcie uchwały wprowadzającej całkowity zakaz pływania skuterów wodnych
na
Jeziorze Charzykowskim z powodu uciążliwego hałasu, jaki one wywołują.
Po rozpatrzeniu stanowiska Rady Gminy, uwzględnieniu postulatów zgłaszanych na
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Chojnickiego poświęconej
tematowi skuterów wodnych, uwzględnieniu głosów napływających z Chojnickiego Klubu
Żeglarskiego, WOPR, Policji, LKS, mieszkańców Charzyków, opracowano nową uchwałę.
Wprowadzenie w życie przedmiotowej uchwały ograniczy poziom hałasu w pobliżu
kąpielisk, portów przystani, oraz w południowej części jeziora i przyczyni się do zapewnienia
odpowiednich warunków akustycznych.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/163/2016
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZNAK A.20 Zakaz ruchów skuterów wodnych
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/163/2016
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZNAK E. 24 Zezwolenie na ruch skuterów wodnych
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