
 
 

Załącznik  
        do uchwały nr XXVI/193/2021 
                                                                                    Rady Powiatu w Gryfinie  
             z dnia 25 marca 2021 r. 
 

Uzasadnienie 
 

W dniu 4 grudnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie ponownie wpłynęła 
petycja w sprawie zaliczenia Jeziora Strzeszowskiego do strefy ciszy. 

W dniu 23 grudnia 2020 r. Rada Powiatu w Gryfinie na posiedzeniu prowadzonym w trybie 
zdalnym skierowała przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

W dniu 22 stycznia 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji, na którym Komisja zapoznała się z: 

- treścią petycji z dnia 2 grudnia 2020 r. wraz z załączoną do niej opinią Kancelarii    
Adwokackiej ze Szczecina oraz opinią Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.; 

- opinią członka Rady Sołectwa Strzeszów z dnia 20 sierpnia 2020 r.; 
- opinią Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 sierpnia 2020 r.; 
- opinią Burmistrza Trzcińsko-Zdrój z dnia 3 września 2020 r. 
Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po 

zapoznaniu się z pismem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie 
ponownego rozpatrzenia petycji, załączoną do niego opinią Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Gryfinie z dnia 23 marca 2021 r. oraz opiniami Radnych wyrażanymi na 
posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie, postanawia rozpatrzyć petycję  
pozytywnie w części, przekazując ją Zarządowi Powiatu w Gryfinie celem wprowadzenia 
ograniczenia używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach 
Jeziora Strzeszowskiego położonego w Gminie Trzcińsko-Zdrój. Wprowadzenie ograniczenia 
używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora 
Strzeszowskiego przyczyni się do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych, a tym 
samym umożliwi realizowanie celów wypoczynkowo-rekreacyjnych, również w dobie 
pandemii. Jak wynika z pisma Burmistrza – Gmina Trzcińsko-Zdrój „(…) preferuje więc 
rozwój potencjału rekreacyjno-wypoczynkowego w kierunku sportów wodnych, wyznaczając  
i oznakowując strefy rekreacji dla jednostek z napędem spalinowym na Jeziorze 
Strzeszowskim, co nie wpłynie na zakłócenie warunków akustycznych (…)”. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
ograniczenie nie dotyczy jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów 
bezpieczeństwa publicznego lub utrzymania cieków i zbiorników wodnych. 

 
Przewodnicząca Komisji  
Teresa Sadowska 
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