
UCHWALA NR XLIII/286/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 10 kwietnia 2014 r. 

w sprawie wystąpienia z apelem do Rady Powiatu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. J8 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze 
zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały 

Nr XXXVlI/240/20l3 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj . 
Mazowieckiego z dnia 1 J grudnia 2013 r. poz. 13208) uchwala się, co następuje: 

§ l. 1. Postanawia się wystąpić do Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z apelem o ustanowienie na 
zbiorniku ,,zalew" w Makowie Mazowieckim strefY ciszy. 

2. Treść apelu stanowi załącznik do uchwały. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący Rady 
iejSkie. 

~,,
Wald ar Zabielski 
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII /286/2014 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 10 kwietnia 2014 r. 

Apel 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


do Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim 

z dnia 10 kwietnia 2014 r. 


W trosce o przyszłość "Zalewu", który jest częścią Makowa Mazowieckiego zwracamy się do właściwego 
organu, jakim jest Rada Powiatu zgodnie z art. 116 Ustawy z dnia 27 kwietnia 200 I r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. 2013. poz. 1232), o utworzenie na wspomnianym wyżej ,,zalewie", "strefy ciszy". 

"Zalew" jest zbiornikiem wodnym usytuowanym w centrum miasta. Jest miejscem powszechnie 
wykorzystywanym przez społeczeństwo jako teren do wypoczynku oraz organizowania imprez sportowych. 
Powierzchnia (17 ha) i głębokość zbiornika wodnego (średnia około 1.5 m) jest mała, w związku z czym 
istotnym problemem jest tworzenie fal przez jednostki pływające napędzane silnikami spalinowymi, które 
podmywają i co za tym idzie uszkadzają wał, oddzielający "Zalew" od rzeki Orzyc. Wprowadzenie ograniczeń 
i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym 
w Makowie Mazowieckim jest konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych oraz 
bezpiecznego wypoczynku osobom wypoczywającym nad akwenem wodnym. Wprowadzenie zakazu 
i ograniczeń ma na celu pogodzenie interesów wędkarzy, osób kąpiących się i wypoczywających. Bardzo ważne 
jest również dbanie o ochronę środowiska przyrodniczego, narażonego na skażenie. Wprowadzenie zakazu 
i ograniczeń będzie zapobiegać naruszeniu równowagi przyrodniczej i wywołaniu w wodach zmian 
niekorzystnych dla środowiska roślinnego a także zabezpieczenie zbiornika wodnego przed zanieczyszczeniami. 

Zdajemy sobie sprawę, że nie usatysfakcjonujemy wszystkich podmiotów zainteresowanych korzystaniem 
z tego akwenu wodnego. Jednak celem nadrzędnym, jaki przyświeca nam, jest zapewnienie mieszkańcom 
i osobom wypoczywającym nad "Zalewem" bezpieczeństwa podczas korzystania ze zbiornika wodnego oraz 
w głównej mierze ochrona środowiska. 

Mając powyższe na uwadze przedstawiamy apel jako zasadny. 
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