ROZPORZĄDZENIE NR 2/10
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż
100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów, wypożyczalni
sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków rekreacyjno – wypoczynkowych.
Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, Dz.U. z 2010 nr 40 poz. 230), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Na terenie województwa łódzkiego wprowadza się zakaz pływania statkiem o napędzie mechanicznym
na wodach śródlądowych nieuznanych za żeglowne, w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk
zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów, wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków
rekreacyjno – wypoczynkowych.
2. Zakaz określony w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku, z tym, że w 2010
r. obowiązuje od 10 lipca do 30 września.
§ 2. 1. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy:
1)statków rozpoczynających i kończących jazdę, poruszających się z minimalną prędkością w przypadku
zachowania należnej ostrożności, bez stwarzania zagrożenia dla osób kąpiących się i wypoczywających na
wodzie;
2)statków prowadzących akcję ratowniczą;
3)statków prowadzących inne działania związane z bezpieczeństwem powszechnym, w tym statków biorących
udział w ćwiczeniach i manewrach;
4)statków wykonujących zadania interwencyjne i kontrolne w służbie publicznej, wynikające z odrębnych
przepisów;
5)zbiorników wodnych położonych w granicach rezerwatów przyrody.
2. Na terenie rezerwatów przyrody obowiązują zakazy wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz.1241).
§ 3. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o:
1)statku o napędzie mechanicznym - należy przez to rozumieć statek posiadający mechaniczne urządzenia
napędowe, niezależnie od sposobu ich zamocowania. Za statek o napędzie mechanicznym uważa się również
skuter wodny, poduszkowiec oraz wodolot.
2)kąpielisku zorganizowanym – należy przez to rozumieć teren położony nad obszarem wodnym, z plażą,
przystosowany do sezonowego wykorzystania, z miejscem do kąpieli, z wyznaczonymi i trwale oznakowanymi
strefami kąpieli, wyposażony w urządzenia sanitarne oraz inne urządzenia, a także obiekty takie jak: natryski,
szatnie i pomosty.
3)kąpielisku prowizorycznym - należy przez to rozumieć teren położony nad obszarem wodnym, z plażą,
przystosowany do sezonowego wykorzystania, z miejscem do kąpieli, prowizorycznie oznakowanym oraz
wyposażony w urządzenia sanitarne.
§ 4. Kto naruszy zakaz określony w § 1 podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach
określonych w prawie o wykroczeniach.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi.
§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu.
§ 7. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 8. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia.
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2. Dniem ogłoszenia jest dzień wydania obwieszczenia.

Wojewoda Łódzki
Jolanta Chełmińska
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