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UCHWAŁA NR 52/VII/19

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), w związku z art. 223 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2096, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rozpatruje się pozytywnie wniosek z dnia 2 kwietnia 2019 r. Okręgu 
Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie o wprowadzenie zakazu 
używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock 
Wielki), z wyłączeniem jednostek służb porządku publicznego oraz służb ichtiologicznych 
Okręgu.

2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Otwocku do opracowania projektu uchwały 
Rady Powiatu w Otwocku o zakazie, zgodnie z wnioskiem wskazanym w ust. 1.

§ 2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Wnioskodawcy oraz Zarządowi 
Powiatu w Otwocku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Otwocku.

§ 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.
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Uzasadnienie

W dniu 9 kwietnia 2019 r. do Rady Powiatu w Otwocku wpłynął wniosek z dnia 
2 kwietnia 2019 r. Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
0 wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze 
Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek służb porządku publicznego oraz służb 
ichtiologicznych Okręgu.

Art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) stanowi, iż „Organy 
państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy 
organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej 
właściwości.

Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku w dniu 10 kwietnia 2019 r. skierował 
ww. wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Gospodarki, Zasobu
1 Środowiska Rady Powiatu w Otwocku.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia w dniu 8 maja 2019 r. 
zapoznała się z ww. wnioskiem Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Warszawie oraz informacją Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. Następnie wystąpiła o opinię Komisji Gospodarki, Zasobu 
i Środowiska w przedmiotowej kwestii.

W dniu 13 maja 2019 r. Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska, 
po przeanalizowaniu sprawy oraz wysłuchaniu informacji Dyrektora Wydziału Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku, pozytywnie zaopiniowała wniosek 
o wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze 
Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek służb porządku publicznego oraz służb 
ichtiologicznych Okręgu. Ww. Komisja przekazała Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
powyższą opinię wraz z rekomendacją, aby Rada Powiatu podjęła uchwałę o zakazie, zgodnie 
z przedmiotowym wnioskiem.

Podczas posiedzenia w dniu 28 maja 2019 r. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
po zapoznaniu się z opinią Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska w przedmiotowej 
sprawie, również pozytywnie zaopiniowała wniosek z dnia 2 kwietnia 2019 r. rekomendując 
Radzie Powiatu podjęcie uchwały o zakazie używania jednostek pływających z silnikami 
spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek służb porządku 
publicznego oraz służb ichtiologicznych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Warszawie.

Delegacja z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) upoważnia Radę Powiatu do 
podjęcia uchw ały  ograniczającej lub zakazującej używ ania jednostek  pływ ających 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. Wydanie 
przez Radę uchwały w sprawie wprowadzenia ww. zakazu, winno zostać poprzedzone 
stosownymi ustaleniami.

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Powiatu w Otwocku niniejszej uchwały 
jest zasadne.


