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z dnia  18 sierpnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

2015-75445

Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Rybnika

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na 
Zbiorniku Technologicznym Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku

Na podstawie :

- art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 1, art. 43 i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami)

- art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1232 ze zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Przemysłu Górniczego, 
Ekologii i Rolnictwa

Rada Miasta Rybnika
uchwala :

§ 1. Zakazuje się pływania statkami, łodziami sportowymi i turystycznymi, motorówkami ślizgowymi, 
skuterami wodnymi oraz innym sprzętem pływającym z użyciem silnika spalinowego na głównym Zbiorniku 
Technologicznym Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku - zwanym dalej „Zbiornikiem”.

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy:

1) jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania 
Zbiornika, w szczególności należących do: Policji, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Pożarnej, Polskiego Związku Wędkarskiego - w zakresie 
prowadzonej gospodarki rybackiej, administratora Zbiornika - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku oraz 
innych służb, inspekcji i straży podczas wykonywania czynności służbowych,

2) jednostek żaglowych wyposażonych w silniki spalinowe o mocy do 15 KM, wykorzystywanych w celach 
szkoleniowych i asekurujących załogi, a także jednostek żaglowych wyposażonych w silniki spalinowe o mocy 
do 15 KM wchodzących lub wychodzących z portu schronienia,

3) jednostek ratowniczych ośrodków i przystani położonych nad Zbiornikiem oraz jednostek zabezpieczających 
zawody sportowe i treningi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

4) jednostek pływających wypornościowych służących do organizacji przewozu pasażerów, rejsów spacerowych, 
pokazów, testów lub szkoleń w zakresie uzyskania uprawnień sternika motorowodnego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 637/XXXIX/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie 
zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na zalewie Elektrowni „Rybnik”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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