
projekt Nr 6 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR …………………. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ……………………………. 

 

w sprawie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi  

na jeziorze Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem  

jednostek służb porządku publicznego oraz służb ichtiologicznych Okręgu 

 

 

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

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz 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.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1.  W myśl uchwały Nr 52/VII/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 czerwca              

2019 r.  w sprawie rozparzenia wniosku, wprowadza się zakaz używania jednostek 

pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem 

jednostek służb porządku publicznego oraz służb ichtiologicznych Okręgu. 

 
§ 2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Wnioskodawcy – Okręg Mazowiecki 

Polskiego Związku Wędkarskiego. 

 

§ 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 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat Marcin Bandura 

 

 



Uzasadnienie 

 

W dniu 6 czerwca 2019 r. Rada Powiatu w Otwocku podjęła uchwałę Nr 52/VII/19           

w sprawie rozparzenia wniosku 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; (służby ichtiologiczne – służby, w których 

skład wchodzą specjaliści w dziedzinie nauki o rybach (ichtiologii), ichtiologia  - dział 

zoologii zajmujący się badaniem rozmieszczenia, biologii, ekologii, fizjologii, morfologii, 

embriologii, anatomii ryb, ich pochodzeniem i ewolucją oraz systematyką obecnie żyjących, 

jak i wymarłych gatunków). 

Rada Powiatu w Otwocku zobowiązała Zarząd Powiatu w Otwocku do opracowania projektu 

uchwały Rady Powiatu o zakazie zgodnie z wnioskiem Mazowieckiego Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Warszawie. 

Wypełniając zapis § 1. ust. 1 ww. uchwały, Zarząd Powiatu w Otwocku niniejszym 

opracował projekt uchwały Rady Powiatu o zakazie używania jednostek pływających                     

z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek służb 

porządku publicznego oraz służb ichtiologicznych Okręgu. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu  

Cezary Łukaszewski 


