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ucHwALA NR ....................
RADY POWIATU W STIWALKACII

z dnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz.U.22016 r. poz.
814 i 1579) orazart.9 ust.2 ustawy zdnia ll lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. poz.1195iz2016r.poz. 1579)
uchwala sig, co nastgpuje:

$1. l.Rada Powiatu w Suwalkach po rozpatrzeniu petycji Mariusza G. zamieszkalego w Suwalkach,

przekazanej przez Starostg Suwalskiego w dniu 26 pa1dziemika 2016 r., wnoszqcego o czg(ciowe miesienie

zakazu plywania lodzi4 wgdkarsk4 z silnikiem spalinowym na wybranych jeziorach powiatu suwalskiego tj.

obowi4zywanie zakazl w okresie od dnia 15 czerwca do l5 wrze5nia kazdego roku postanawia nie uwzglgdni6

wniosku zawartego w petycji.

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawierazalEcznik do niniejszej uchwaly.

$ 2. Zobowi4zuje sig Przewodnicz4cego Rady Powiatu do zawiadomienia wnosz4cego petycjg o sposobie jej

zalatwienia.

$ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

SEKRETA

Cezary Grz
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ZalEcznik do Uchwaly Nr ....................
Rady Powiatu w Suwalkach

zdnia 14 listopada 2016 r.
Uzasadnienie do uchwaty Nr XX-/16 Rady Powiatu w Suwalkach z dnia 24 listopada 2016 r.w sprawie

rozpatrzenia petycji

W dniu 26 pu2dziemika 20 I 6 r. Starosta Suwalski przekazal Przewodniczqcemu Rady Powiatu w Suwalkach
petycjQ Pana Mariusza G. zam. Suwalki wnosz4cego o czgsciowe zniesienie zakazu ptywania lodzi4wgdkarsk4
z silnikiem spalinowym na wybranych jeziorach powiatu suwalskiego: Szelment Wielki, Szelment Maty,
Rospuda Filipowska, GarbaS, Biale Filipowskie, Mieruriskie Wielkie, Sumowo, Boczne, Prrystajne, KoScielnl,
Krryw6lskie, Bolesty, Krrywe, Czarne i KoleSne. Wnosz4cy perycjE zglasza jednoczeSnie romiqzanie
wystgpuj4ce w Powiecie Augustowskim, gdzie zakaz plywania jednostkami plywaj4cymi przy u{ciu silnika
spalinowego obowi4zuje od l5 czerwca do 15 wrzeSnia kaZdego roku.

Czg5ciowe zniesienie zakazu plywania lodzi4 wgdkarsk4 z silnikiem spalinowym na wybranych akwenach
wodnych Powiatu Suwalskiego Pan Mariusz G. uzasadnia ,,... bezpo5rednim bezpieczefistwem wgdkarzy gdy?
p6Zno jesiennemu wgdkowaniu czQsto towarzyszy porywisty wiatr kt6ry moze uniemozliwi6 bezpieczny powr6t
do brzegu.".

Zgodnie z art. I 16 ust. I ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 22016 r.
poz. 672, z p62n. zm.) rada powiatu, w drodze uchwaly, z zastrzeZeniem ust. 2 i 4, ogranicry lub zaku;ze
uZywania jednostek ptywajqcych lub niekt6rych ich rodzaj6w na okreSlonych zbiornikach powierzchniowych
w6d stoj4cych oraz wodach plyn4cych, jeZeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunk6w
akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Na podstawie powy2szej
delegacji ustawowej Rada Powiatu w Suwalkach podjEla w dniu 24 wrze!;nia 2003 r. uchwalg Nr X/64l03 w
sprawie zakazu u{wania obiekr6w ptywaj4cych wyposazonych w silniki spalinowe na wybranych akwenach
wodnych powiatu suwalskiego (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 109, po2.2029,22004 r. Nr 99, poz. 1417, z
2009 r. Nr 143, poz. 1547 i z20l I r. Nr 187, po2.2245).W zal4czniku do powyzszej uchwaty zostaly okreSlone
akweny objgte zakazem u4rwania obiekt6w ptywaj4cych wyposa:Zonych w silniki spalinowe.

Zgodniezart.2 ust.2 ustawy zdnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 iz2016r.poz. 1579)
przedmiotem petycji moZe byi 24danie, w szczeg6lnoSci, zmiany przepis6w prawa, podjgcia rozstrzygnigcia lub
innego dzialania w sprawie dotycz4cej podmiotu wnosz4cego petycjQ, L.ycia zbiorowego lub warto6ci
wymagaj4cych szczeg6lnej ochrony w imig dobra wsp6lnego, mieszcz4cych sig w zakresie zadah i kompetencji
adresata decyzji.

Regulacja zawarta w art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach stanowi, i2 petycja zlohona do organu stanowiqcego
jednostki samorz4du terytorialnego jest rozpatrywana przezten organ, chyba2e w statucie tej jednostki zostanie
wskazany organ wewnQtrzny tego organu stanowi4cego wlaSciwy w tym zakresie.

Maj4c na uwadze, iz Statut Powiatu Suwalskiego nie zawiera wskazania wlaSciwego organu wewngtrznego
organu stanowi4cego, petycjg winna rozpatrzy(, Rada Powiatu w Suwalkach. Zgodnie z $ 25 ust. 1 pkt 2 statutu
Powiatu Suwalskiego z inicjatyw4 podjgcia okreSlonej uchwaly moZe wyst4pi6 PrzewodniczEcy Rady Powiatu.

Z inicjatyw4 podjgcia uchwaly Rady Powiatu w sprawie zakazu uZywania obiekt6w plywaj4cych
wyposazonych w silniki spalinowe na wybranych akwenach wodnych powiatu suwalskiego oraz kolejnych jej
zmian wystgpowal Zarz4d Powiatu. W zwi4zku zpowylszym Przewodnicz4cy Rady Powiatu zwr6cil sig w dniu
27 paidziemika20l6 r. do Zarz4du Powiatu o zajgcie stanowiska w zakresie wniosku zawartego w petycji.

Zarzqd Powiatu w piSmie przekazanym Przewodniczqcemu Rady w dniu 15 listopada 2016 r. negatywnie
zaopiniowal postulaty zawarte w petycji. Jako uzasadnienie Zarz4d Powiatu wskazal, 2e znaczna czgi6
akwen6w wodnych poloZona jest w obszarach przyrodniczo chronionych (w tym Natura 2000) a na terenie
powiatu preferowane s4 wszelkie formy wypoczynku i rekreacji z zapewnieniem sprryjaj4cych warunk6w
akustycznych. W opinii Zarz4du zniesienie zakazt byloby niecelowe i spotkaloby sig z protestami mieszkarlc6w
i wigkszoSci turyst6w odwiedzajqcych powiat suwalski, w tym i wgdkarry, l<t6rzy z powodzeniem wykorzystujE
w sprzgcie ptywajqcym silniki elektryczne.

Rada Powiatu w Suwalkach nie uwzglgdniaj4c wniosku zawartego w petycji Pana MariuszaG. mana uwadze
przede wszystkim postanowienia art. I l6 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska.
Wnosz4cy petycje uzasadnial czgsciowe zniesienie zakazu plywania lodzi1wgdkarsk4 z silnikiem spalinowym
na wybranych jeziorach powiatu suwalskiego wzglgdami bezpieczeristwa. Uzasadnienie wnosz4cego petycje
jest odmienne od tego, kt6re podaje ustawodawca w art. l16 ust. I ustawy - Prawo ochrony Srodowiska tj.
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zapewnienia odpowiednich warunkow akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekeacyjno-
wypoczynkowe' Podjgcie uchwaly ograniczaj4cej lub zakazuj4clj uzywanie obiekt6w plywajacych
wyposazonych w silniki spalinowe w oparciu o inne motywy niz wskazine w delegacji ustawowej stanowitoUy
przekroczenie upowa2nienia ustawowego art. I l6 ust. I ustawy - Prawo ochrony Sridowiska.

W zwiqzku z powyzsrym Rada Powiatu w Suwalkach po zapoznaniu sig ze stanowiskiem Z,arz4dupowiatu w
Suwalkach i opiniami komisji Rady Powiatu postanawia'nie uwzglgdnid petycji Pana Mariusza d. *norr4..go
o czgSciowe zniesienie zakazu plywania lodzi4 wgdkarskq z silnikiem spitino*ym na wybranych jezioraih
powiatu suwalskiego tj' obowiqzywanie zakazu w okresie od dnia l5 czerwca do lj wrzeSnii t<azaigo iot<u.
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