
Rozporządzenie Nr 0510/P/1/2016
Wojewody Opolskiego

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 
100 metrów od granic kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, 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 (t.j.: Dz. U. z 2015 r poz. 525 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1  Na terenie województwa opolskiego wprowadza się zakaz pływania statkiem o napędzie mechanicznym, 
na wodach śródlądowych nie uznanych za żeglowne, w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk
i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, przystani, portów, wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków 
rekreacyjno-wypoczynkowych.

2. Zakaz określony w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 maja do 30 września każdego roku..

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy:

1) statków rozpoczynających i kończących jazdę, poruszających się z minimalną prędkością bez wytwarzania fali, 
z zachowaniem należytej 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.

§ 3. Użyte w rozporządzeniu zwroty oznaczają:.

1) Statek o napędzie mechanicznym – rozumie się przez to statek, o którym mowa w § 1.01 lit. b załącznika 
Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212
poz. 2072);

2) Kąpielisko – rozumie się przez to kąpielisko w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.);

3) Miejsce wykorzystywane do kąpieli – rozumie się przez to miejsce, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5c 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

§ 4. Osoby naruszające zakaz, o którym mowa w § 1 podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na 
zasadach określonych w ustawie z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. 
zm.).

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

§ 6. 1. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.

 

Wojewoda Opolski

Adrian Czubak
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