
UCHWAŁA NR XXIII/166/2020 
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 13 lipca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii  Rady Powiatu w Tomaszowie  Mazowieckim dotyczącej projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniającej uchwałę Nr XLVII/614/18 z dnia 27 lutego 2018r. 

w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 920)oraz zgodnie z § 32 ust. 2 Statutu Powiatu Tomaszowskiego (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego 
z 2018 roku , poz.5181, poz.5681)  Rada  Powiatu w Tomaszowie  Mazowieckim uchwala, co  następuje: 

§ 1. Przekazuje się Marszałkowi Województwa Łódzkiego opinię dotyczącą projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego zmieniającej uchwałę Nr XLVII/614/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego w brzmieniu jak w załączniku do  niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  
 

Przewodnicząca Rady 
Powiatu 

 
 

Wacława Bąk 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/166/2020 
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim 
z dnia 13 lipca 2020 r. 

Opinia Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim dotycząca projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Łódzkiego zmieniającej uchwałę Nr XLVII/614/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego 

Parku Krajobrazowego. 

Rada Powiatu zapoznała się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniającej uchwałę 
w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. W dniu 24 czerwca 2020 r. w Starostwie zostało 
zorganizowane spotkanie konsultacyjne ze służbami nadzorującymi zbiornik Sulejowski oraz 
z przedsiębiorcami z terenu Powiatu Tomaszowskiego, których działalność gospodarcza zależy od stanu wód 
Zalewu Sulejowskiego jak i prawodawstwa dotyczącego tego akwenu. 

Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z niepokojem zapoznała się z nowymi proponowanymi 
zmianami zawartymi w przedmiotowym projekcie uchwały, ponieważ będą one miały poważny, negatywny 
skutek na działalność gospodarczą prowadzoną nad Zalewem Sulejowskim. Przypominamy, że procedurę 
podjęcia uchwały w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, która stanowi kompromis między 
wszystkimi zainteresowanymi stronami wypracowano w ciągu trzech lat. Uchwała ta jest aktem prawa 
miejscowego i funkcjonuje w obiegu prawnym dopiero dwa lata. 

Na podstawie wypracowanego kompromisu, jakim było przyjęcie  uchwały dziś obowiązującej 
przedsiębiorcy, firmy, służby działające na tym akwenie wypracowały procedury ratownicze, podjęły decyzje 
gospodarcze, zainwestowały w sprzęt, porty, miejsca noclegowe i parkingi związane z konkretnym klientem, 
który może korzystać z akwenu Zalewu Sulejowskiego. Częsta zmiana aktu prawa miejscowego zagrozi 
ekonomicznie podjętym przedsięwzięciom gospodarczym, wprowadzi niepewność ekonomiczną oraz brak 
zaufania do władzy. Akt prawa miejscowego powinien wykazywać się długą trwałością w swych podstawach 
konstrukcyjnych, a konstrukcja ta nie może być, co chwilę zmieniana. 

Podniesione argumenty przez PZW nie mają nic wspólnego z prawdą,  jaką jest na większości akwenu 
ochrona linii brzegowej, czy też siedlisk ptaków wodno-błotnych przed nadmiernym falowaniem i hałasem. 
Takie problemy mogą tylko wystąpić w części już chronionej Zalewu Sulejowskiego i opisanej w uchwale 
z 2018r. Proponowane zmiany działają tylko i wyłącznie na korzyść jednej dość wąskiej specyficznej grupy 
osób korzystających z akwenu tj. członków PZW. 

Jak podkreślali w czasie spotkania członkowie WOPR to motorowodniacy stanowią na Zalewie pierwsze 
ogniwo w ratowaniu ludzi i sprzętu, ponieważ najczęściej są bliżej zdarzeń i docierają na miejsce przed 
jednostkami WOPR, w tym ratują również z opresji wędkarzy. 

Nie można psuć dobrego, wypracowanego w kompromisie prawa lokalnego tylko na wniosek jednej grupy 
interesu. 

Można przytoczyć przykłady zbiornika sztucznego Jeziorsko gdzie  sporty motorowodne można uprawiać 
bez ograniczeń. Dobrym przykładem są też jeziora Warmii i Mazur, na których można korzystać ze sportów 
motorowych jak i rejsów wycieczkowych, a sposób poruszania się po akwenach wyznaczają znaki wodne, a nie 
przepisy  prawa miejscowego w postaci uchwał ograniczających prawo do korzystania z akwenu. 

Wobec powyższego wskazując wyżej wymienione okoliczności i przesłanki Rada Powiatu w Tomaszowie 
Mazowieckim wnosi o odrzucenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Sulejowskiego 
Parku Krajobrazowego.
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