
projekt Nr 5 
 
 
 

 
 

UCHWAŁA NR …………………. 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia ……………………………. 

 
w sprawie rozpatrzenia petycji 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13                 
ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 14 lipca 2016 r. 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, Rada Powiatu w Otwocku wyraża wolę podjęcia prac 
w celu przyjęcia uchwały regulującej ograniczenia i zakazy używania jednostek pływających 
napędzanych silnikiem spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych 
Powiatu Otwockiego – jeziorze Rokola, celem zapewnienia odpowiednich warunków 
akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku do 

poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 
 
§ 3. Powierza się Zarządowi Powiatu w Otwocku realizację uchwały w zakresie 

wskazanym w § 1. 
 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie               
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adwokat Marek Bajson 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
 25 lipca 2016 r. do Kancelarii Powiatu Otwockiego wpłynęło pismo z dnia 14 lipca 
2016 r. 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, skierowane do 
Rady Powiatu w Otwocku. 
 Zgodnie z opinią prawną z dnia 25 lipca 2016 r. ww. pismo stanowi petycję i winno 
być rozpoznane w trybie przewidzianym dla petycji.   
 Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku pismem z dnia 27 lipca 2016 r. wystąpił do 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Rady Powiatu w Otwocku o wyrażenie opinii dla 
potrzeb przyjęcia przez Radę Powiatu ustaleń w sprawie ww. petycji, informując o tym 
działaniu stronę składającą petycję oraz radnych Powiatu.   

Z uwagi na konieczność zasięgnięcia dodatkowych informacji przez Komisję 
Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska oraz uzyskania wyjaśnień od podmiotów trzecich 
niezbędne było podjęcie 20 października 2016 r. przez Radę Powiatu uchwały                            
Nr 131/XVIII/16 o przedłużeniu terminu rozpatrzenia petycji, wyznaczając nowy termin 
załatwienia do 25 stycznia 2017 r. 
 Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w dniu                                          
12 stycznia 2017 r. członkowie Komisji odnosząc się do przekazanych  zgodnie z dyspozycją 
Starosty Otwockiego przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Otwocku materiałów podjęli następujący wniosek: 
„Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska proponuje wprowadzenie całkowitego  zakazu 
pływania po jeziorze Rokola (Otwock Wielki), jednostkami pływającymi z silnikami 
spalinowymi, z wyjątkiem służb porządkowych.” 
Wniosek został przekazany Zarządowi Powiatu. 
 Na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 3 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz.                   
z 2014 r., poz. 10040), Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku, po zapoznaniu się                                  
z ww. wnioskiem Komisji, wystąpił z inicjatywą podjęcia przedmiotowej uchwały.   
 Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady  
Dariusz Grajda 

 
 

 
Opracował: 
Sekretarz Powiatu  
Zbigniew Rak 
 
 


