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Uchwała Nr XV/…/2019  
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia 18 października 2019 r. 
 

w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczącego 
podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia strefy ciszy na jeziorze Lubie 

 
 
            Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2019 r. poz.511) oraz § 512 ust. 7 pkt 3 Statutu 
Powiatu Drawskiego (t.j Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z 2013 r. poz. 3153 ze 
zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. Po rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 
Drawskiego wniosku Pani Krystyny Grzyb- Sołtysa Sołectwa Gudowo z dnia  
01 sierpnia 2019 r. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia strefy ciszy 
na jeziorze Lubie, działka nr 506/1 obręb Lubieszewo, gmina Złocieniec , Rada Powiatu 
Drawskiego przyjmuje stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 
Drawskiego wyrażone Uchwałą Nr 2/2019 z dnia 01.10. 2019 r., która stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Przewodniczący Rady Powiatu doręczy odpis uchwały wnioskodawcy. 
 
 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

Przewodnicząca Rady 
 

         Urszula Ptak 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 

            Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu rozpatruje: 
skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski 
oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków 
i petycji. 
            W dniu 06 sierpnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 
wpłynął wniosek Sołtysa Sołectwa Gudowo z dnia 01 sierpnia 2019 r. dotyczący 
podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia strefy ciszy na jeziorze Lubie. 
            Zgodnie z § 512 ust. 1 Statutu Powiatu Drawskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego  z 2013 r. poz. 3153 ze zm.) Przewodnicząca Rady Powiatu 
skierowała w/w wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia.  
Na posiedzeniu w dniu 01.10.2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła 
wniosek, przygotowała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które zostało 
wyrażone uchwałą  i przedłożyła go do dalszego procedowania Radzie Powiatu.  
 
 
 
Sporządziła: Joanna Rudziewicz- Inspektor w Wydziale Biuro Rady  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                                     
 



Uchwała Nr 2/2019  
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia 01.10. 2019 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 
wprowadzenia strefy ciszy na jeziorze Lubie 

 
            Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 512 ust. 6 pkt 1 Statutu 
Powiatu Drawskiego (t.j Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z 2013 r. poz. 3153 ze 
zm.) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Powiatu Drawskiego uchwala, co 
następuje: 
 
§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Pani Krystyny Grzyb- Sołtysa Sołectwa Gudowo z dnia 
01 sierpnia 2019 r. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia strefy ciszy 
na jeziorze Lubie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stoi na stanowisku, aby Rada 
Powiatu nie podejmowała uchwały w sprawie wprowadzenia strefy ciszy na jeziorze 
Lubie. 

 
UZASADNIENIE 

      W dniu 06 sierpnia 2019 r. do Rady Powiatu Drawskiego wpłynął wniosek Pani 
Krystyny Grzyb- Sołtysa Sołectwa Gudowo z dnia 01 sierpnia 2019 r. dotyczący 
podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia strefy ciszy na jeziorze Lubie. 
      Przewodnicząca Rady Powiatu pismem z dnia 09 sierpnia 2019 r. przekazała do 
Starosty Drawskiego w/w wniosek z prośbą o podjęcie działań doprowadzających do 
ewentualnego przygotowania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia strefy ciszy 
na jeziorze Lubie. 
      Starosta Drawski pismem z dnia 16 września 2019 r. poinformował Przewodniczącą 
Rady Powiatu, że brak jest podstaw do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia 
strefy ciszy na jeziorze Lubie. W myśl art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) Rada Powiatu  
w drodze uchwały może wprowadzić zakaz używania jednostek pływających lub 
niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących 
oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich   
warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe.  
      Starosta Drawski pismem z dnia 14 sierpnia 2019 r. wystąpił do Burmistrza Drawska 
Pomorskiego oraz Burmistrza Złocieńca z prośbą o udzielenie informacji czy tereny 
przyległe do jeziora Lubie, położone zarówno w Gminie Drawsko Pomorskie, jak  
i Gminie Złocieniec są terenami przeznaczonymi na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.      
      W odpowiedzi Burmistrz Drawska Pomorskiego poinformował, że tereny przyległe 



do jeziora Lubie, położone w granicach administracyjnych Gminy Drawsko Pomorskie 
w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczone są jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy usług turystyki, terenu zabudowy rekreacji indywidualnej, tereny sportu  
i rekreacji, tereny zieleni urządzonej oraz tereny lasów i tereny rolnicze.  
      Natomiast Burmistrz  Złocieńca poinformował, że tereny przyległe do jeziora Lubie, 
położone w granicach administracyjnych gminy Złocieniec nie posiadają jednolitego 
przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego i są to: tereny lasów, tereny 
zabudowy usług turystyki, tereny sportu i rekreacji, drogi wewnętrzne, tereny rolnicze, 
tereny zieleni o charakterze naturalnym, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy usług turystyki, tereny gospodarstwa rybackiego z 
dopuszczeniem realizacji obiektów hydrotechnicznych i urządzeń melioracyjnych 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rybackiego, tereny zabudowy usługowej, 
tereny zieleni urządzonej, teren drogi wewnętrznej leśnej.  
     Z odpowiedzi Burmistrza Drawska Pomorskiego oraz Burmistrza Złocieńca wynika, 
że tereny przyległe do jeziora Lubie nie są terenami przeznaczonymi  wyłącznie na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe, a tylko dla takich terenów może powstać konieczność 
zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych. Ponadto wnioskodawca nie 
wykazał, że odpowiednie warunki akustyczne na terenach przeznaczonych na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe nie są zachowane.  
Z art. 116 ustawy Prawo ochrony środowiska wynika, że nie ma możliwości do 
wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na 
części jeziora Lubie, w granicach ogólnie dostępnych miejsc kąpieli, szczególnie  
w obrębie miejscowości Gudowo.  
      Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Drawskiego 
stoi na stanowisku, że brak jest podstawy do podjęcia przez Radę Powiatu Drawskiego 
uchwały wprowadzającej strefę ciszy na jeziorze Lubie, działka nr 506/1, obręb 
Lubieszewo, gmina Złocieniec. 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
    Przewodniczący Komisji 
 
           Marek Banaszek  
 
 
 
 
 
 


