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Rada Powiatu w O iw g c k u

ul. Górna 13 
05 -  400 Otwock.

W n i o s e k

działając na podstawie art. 116 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) zwraca się 
z prośbą o wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola 
(Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek należących do użytkownika rybackiego tj. Okręgu Mazowieckiego PZW 
oraz służb porządku publicznego.

Legitymizacja wnioskodawcy: Jezioro Rokola jest składnikiem obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 3, którego 
użytkownikiem rybackim je s t1

U z a s a d n i e n i e

Z mocy prawa wody jeziora i jego brzegi są ogólnodostępne do powszechnego korzystania z wód publicznych, 
w rozumieniu art, 34 ust 1 i 2 Prawa wodnego z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229; z późn. zm.) 
to jest: do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych 
urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb. Korzystanie to jest obecnie istotnie ograniczane. 
W kilku ostatnich latach nasiliło się bardzo niekorzystne dla środowiska i ekosystemu jeziora zjawisko zakłócania 
ciszy i spokoju przez coraz liczniejsze łodzie motorowe i skutery wodne. W okresie od wiosny do jesieni niemal 
codziennie, a zwłaszcza w weekendy, użytkownicy w/w środków wykazują się agresywnym pływaniem 
z nadmierną prędkością, powodowaniem wysokiej fali i prądów wstępujących. Jezioro jest płytkie i bardzo szybko 
podnoszą się w nim osady denne. Krystalicznie czysta woda zamienia się w błotne bajoro. Problem narasta, 
albowiem skutery i łodzie masowo sprowadzane są, z wyprzedaży za granicami naszego kraju (często 
nie spełniające już norm ochrony środowiska ani też wymogów technicznych, jakie stoją przed tego typu 
urządzeniami. Ogłuszający ryk silników (standardowy poziom hałasu skuterów wodnych i motorówek wynosi ok 70 
- 75 dB, przy umiarkowanie intensywnym użytkowaniu dochodzi do 100 dB, a skokowo może dochodzić nawet 
do 130 dB), spaliny wydostające się do wody a nierzadko wycieki paliwa w niczym nie poprawiają warunków 
środowiskowych. Na tak małym zbiorniku pojedynczy nawet skuter potrafi skutecznie uniemożliwić wypoczynek 
kilkudziesięciu osobom przebywającym nad wodą, a przecież w czasie weekendu takich skuterów potrafi pływać 
kilka. Akrobacje na wodzie stają się ewidentnym zagrożeniem dla osób korzystających z innych form turystyki 
wodnej - a zwłaszcza dla dzieci. Fala wytwarzana podczas tego typu „zabaw” rozmywa brzegi, niszczy roślinność 
przybrzeżną, zaburza gniazdowanie i lęgi ptaków oraz przynosi duże straty w rybostanie: zwłaszcza 
w młodszych stadiach rozwoju cennych gatunków ryb. Nie bez znaczenia jest również niszczenie dalszego 
otoczenie jeziora, rozjeżdżane terenów przyległych do jeziora przez samochody ciągnące przyczepy ze skuterami 
i motorówkami, a nie rzadko rozkopywanie samych brzegów przy wciąganiu i zrzucaniu ich do wody.



Nie ukrywamy, że taki stan rzeczy mocno niekorzystnie wpływa na turystykę wędkarską, która dość prężnie 
rozwija się na tym terenie nie kolidując z innymi, spokojnymi formami wypoczynku nad wodą. Ze strony naszego 
Związku prowadzone są intensywne prace zmierzające do ukształtowania bogatego gatunkowo zespołu 
ichtiofauny, który mógłby być magnesem przyciągającym kolejne grupy zainteresowanych osób. Jednakże trudno 
jest liczyć na pozytywne efekty swoich wysiłków patrząc na to co się obecnie dzieje.

Jezioro Rokola jest pięknym akwenem o niezwykłych walorach przyrodniczych. Niedopuszczalne jest, aby sport 
motorowodny w najbardziej niebezpiecznej i nieodpowiedzialnej jego formie, wziął górę nad dotychczasową troską 
i ochroną, jaką jezioro to jest objęte. Jezioro Rokola leży w obszarze Natura 2000 Łąki Ostrowieckie PLH140050 
oraz Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Mając powyższe na uwadze -  prosimy jak na wstępie.
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W N I O S E K
w sprawie wprowadzenia na jeziorze ROK.OLA strefy ciszy.

na podstawie podjętej uchwały
nr 09/2016 z dnia 05.07.2016 zwraca się z uprzejmą prośbą do Zarządu OM  PZW  o 
wystąpienie do Rady Powiatu Otwockiego o wyznaczenie na jeziorze Rokola strefy ciszy 
obejmującej zbiornik wodny oraz jego brzegi. Wprowadzić całkowity zakaz pływania 
jednostkami wodnymi o napędzie motorowo-spalinowym.

Jez. Rokola będące w użytkowaniu przez

Wody jeziora i jego brzegi są ogólnie udostępnione do powszechnego korzystania z wód 
publicznych, m.in. do wypoczynku, turystyki, wędkarstwa, uprawiania sportów wodnych 
zgodnie z artykułem 34 ust li2 Prawa wodnego.
Jednak w ostatnim okresie na jeziorze wystąpiła silna presja osób wykorzystujących do 
wypoczynku łodzie motorowe o dużej mocy, oraz użytkowników skuterów wodnych. 
Codziennie, a zwłaszcza w weekendy do zarządu wpływają skargi od wędkarzy na 
skandaliczne zachowania użytkowników łodzi motorowych i skuterów, za nadm ierną 
prędkość , za wpływanie w łowiska, za niszczenie roślinności wodnej, za ściąganie zestawów 
wędkarskich.
Motorówki i skutery wodne powodują bardzo dużą falę. która na płytkim jeziorze którym jest 
jez. Rokola powoduje odrywanie się osadów dennych, które z jeziora o krystalicznej wodzie 
uczyniły mętne bajoro.
Nadmierne falowanie wody na bardzo wąskim jeziorze powoduje osuwanie się do wody 
nadbrzeżnych drzew, co miało miejsce w parku okalającym pałac w Otw ocku Wielkim.
Ryk silników łodzi motorowych i skuterów na tak małym akwenie, je st nie do przyjęcia dla 
wypoczywających nad brzegami jeziora osób, które chcą wypoczywać w  ciszy i spokoju-stąd 
te dziesiątki telefonów do zarządu Koła o przywrócenie ciszy i spokoju nad jeziorem .
Wobec powyższego zarząd wnioskuje j.w. jednocześnie odnosząc się do zapisu (Prawo 
Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001r. Dz.U.2001 nr 62 poz 627 ; art. 116 ust. 1).

UZASADNIENIE


