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Uchwała nr  7 /2015 

Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 

z dnia 25 marca 2015 roku 

 

Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na 
terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe krakowskich zbiorników 
wodnych, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska zwraca się do Rady Miasta 
Krakowa o wprowadzenie na podstawie art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – 
Prawo ochrony Środowiska zakaz używania silników spalinowych do napędu jednostek 
pływających, pływających pojazdów mechanicznych o napędzie spalinowym oraz instalowania i 
używania urządzeń nagłaśniających na zbiornikach wodnych: Staw Płaszowski, Bagry, 
Zakrzówek, Przylasek Rusiecki, Zalew Nowohucki, zalew w Batowicach, poza przypadkami 
określonymi w regulaminach parków obejmujących wyżej wymienione akweny oraz w stosunku 
do jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego 
lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych. 
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska proponuje przyjęcie uchwały Rady Miasta 

Krakowa w brzmieniu stanowiącym załącznik. 
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Załącznik  do  uchwały KDO 
 
 

UCHWAŁA Nr 
Rady Miasta Krakowa 

z dnia ………. 
 

w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających napędzanych 
silnikami spalinowymi na wybranych krakowskich zbiornikach wodnych 

 
Na podstawie art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony 
środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póz. zm. ), uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1 
1. Celem zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wprowadza się zakaz używania silników spalinowych do 
napędu jednostek pływających, pływających pojazdów mechanicznych o napędzie 
spalinowym oraz instalowania i używania urządzeń nagłaśniających na zbiornikach wodnych: 
Staw Płaszowski, Bagry, Zakrzówek, Przylasek Rusiecki, Zalew Nowohucki, zalew w 
Batowicach, poza przypadkami określonymi w regulaminach parków obejmujących wyżej 
wymienione akweny oraz w stosunku do jednostek pływających, których użycie jest konieczne 
do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych. 
 

§ 2 
Zakazy o których mowa w § 1 nie dotyczą organów: Policji, Straży Pożarnych, Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz administratorów wód – w czasie wykonywania 
czynności związanych z ochroną, utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego a także 
poza przypadkami określonymi w regulaminach parków obejmujących wyżej wymienione 
akweny 
 

§ 3 
1. Winni naruszenia zakazów ustalonych uchwała podlegają karze grzywny. 
2. Orzeczenie następuje w trybie i na zasadach określonych w kodeksie postepowania w 
sprawach o wykroczenie. 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Małopolskim 
Dzienniku Urzędowym. 
 
 


