
Uchwała Nr ………/………/2021 

Rady Powiatu w Gryfinie  

z dnia ………………….……….. 2021 r. 

 

 
w sprawie petycji dotyczącej zaliczenia Jeziora Strzeszowskiego do strefy ciszy 

 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Powiatu uchwala, co, następuje: 

 

§ 1. Petycję z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaliczenia Jeziora Strzeszowskiego do strefy 

ciszy, to jest podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek 

pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Strzeszowskiego 

położonego w Gminie Trzcińsko-Zdrój, postanawia się rozpatrzyć pozytywnie. 

 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie zawiadomi 

wnoszącego. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady 

                                                                                           

 

                                                                                            Roman Michalski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Załącznik  

        do uchwały nr ……../……./2021 

                                                                                    Rady Powiatu w Gryfinie  

             z dnia ……..………… 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, po zapoznaniu 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., 

przychyliła się do żądania mieszkańców Strzeszowa i właścicieli działek rekreacyjnych  

o wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi, 

uprawiania sportów wodnych z użyciem łodzi motorowych i sprzętu motorowego na wodach 

jeziora Strzeszowskiego położonego na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, w ciągu całej doby, 

przez cały rok. Wprowadzenie zakazu ma na względzie ograniczenie nadmiernego hałasu,  

zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywającym nad jeziorem, a także przyczyni się do ochrony 

walorów przyrodniczych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska zakaz nie dotyczy jednostek pływających, których użycie jest konieczne 

do celów bezpieczeństwa publicznego lub utrzymania cieków i zbiorników wodnych. 

 

 

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji 

 

 Teresa Sadowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


