PROJEKT
Uchwała nr ……………../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia ……………… 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1989 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu petycji Pan Artura Klonowskiego z dnia 3 września 2021 r. w sprawie
wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z silnikiem spalinowym na Jeziorze
Dominickim, z wyłączeniem jednostek należących do służb porządku publicznego oraz jachtów
żaglowych wyposażonych w silniki manewrowe w momentach wyjścia i wejścia do portu oraz
w przypadkach bezwietrznej pogody w celu powrotu do portu, Rada Powiatu Leszczyńskiego
postanawia nie uwzględnić przedmiotowej petycji z powodów opisanych w uzasadnieniu.
§ 2.
Zawiadomić podmiot wnoszący petycję o sposobie załatwienia petycji.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Powiatu Leszczyńskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Szkudlarczyk

Uzasadnienie
do projektu uchwały nr ……………../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia ……………… 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji

Dnia 03 września 2021 roku do Rady Powiatu Leszczyńskiego została wniesiona
petycja, dotycząca wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z silnikami
spalinowymi na Jeziorze Dominickim, z wyłączeniem jednostek należących do służb porządku
publicznego oraz jachtów żaglowych wyposażonych w silniki manewrowe w momentach
wyjścia i wejścia do portu oraz bezwietrznej pogody w celu powrotu do portu. Kwestie
związane z rozpatrywaniem petycji reguluje ustawa o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U.
z 2018 r. poz. 870).
Powyższą petycję Przewodniczący Rady Powiatu przekazał do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia według właściwości. Komisja na swym posiedzeniu w
dniu 20 września 2021 roku dokonała analizy wniesionej petycji i oceny jej zasadności.
Jezioro Dominickie położone jest na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, który został
powołany rozporządzeniem Nr 115a/91 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991 r.
w sprawie powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Leszczyńskiego z
1991 r. Nr 12, poz.108). Powyższy akt został zmieniony rozporządzeniem Nr 3/96 Wojewody
Leszczyńskiego z dnia 10 kwietnia 1996 r. zmieniającym rozporządzenie Wojewody
Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991 r. w sprawie powołania Przemęckiego Parku
Krajobrazowego. Ponadto, obowiązujące jest obwieszczenie Dyrektora Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie z dnia 13 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Wojewody Leszczyńskiego w
sprawie powołania
Przemęckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Leszczyńskiego z 1996 r. Nr 22, poz. 89).
Zgodnie z § 3 pkt 6 tego rozporządzenia na terenie Parku wprowadza się zakaz używania łodzi
motorowych. Przepisy tego rozporządzenia nadal obowiązują i nigdy nie zostały uchylone.
Przemęcki Park Krajobrazowy istnieje nieprzerwanie od 1991 r., o czym przesądza art.7 ustawy
z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Na ciągłość funkcjonowania
Parku wskazuje też art. 153 w zw. z art. 6 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2021, poz.1098), który stanowi, że formy ochrony przyrody, w
tym parki krajobrazowe, utworzone lub wprowadzone przed dniem wejścia w życie ustawy
stają się formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy.
Zgodnie z art. 16 ust. 4 ww. ustawy, Sejmik Województwa może wprowadzić m.in. dodatkowe
zakazy po uzgodnieniu z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Po rozpatrzeniu petycji i wysłuchaniu opinii prawnej, Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji stoi na stanowisku, że zakaz używania łodzi motorowych na Jeziorze Dominickim
położonym na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego nadal obowiązuje. W związku z
powyższym, nie ma potrzeby uchwalania tych samych zakazów, które zostały już
uregulowane.
Biorąc powyższe argumenty pod uwagę Rada Powiatu Leszczyńskiego przychyla się do
stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i nie uwzględnia przedmiotowej petycji.
Pouczenie: Zgodnie z art.13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

