ROZPORZĄDZENIE NR 2/2011
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości
mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, 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
(Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.1) ), zarządza się co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 2/10 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu
pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych
i prowizorycznych, przystani, portów, wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków rekreacyjno wypoczynkowych, § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) statku o napędzie mechanicznym - należy przez to rozumieć urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub
bez napędu mechanicznego, w tym również prom, wodolot i poduszkowiec, przeznaczone lub używane na
śródlądowych drogach wodnych do:
a) przewozu osób lub rzeczy,
b) pchania lub holowania,
c) inspekcji, nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu żeglugowego lub szkolenia,
d) ratownania życia lub mienia,
e) połowu ryb,
f) wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóź kruszyw,
g) uprawiania sportu i rekreacji,
h) celów mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, hotelowych lub warsztatowych, a także jako przystanie
pływające, doki lub zakłady kąpielowe.”.
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu.
§ 3. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia.
§ 5. Dniem ogłoszenia jest dzień wydania obwieszczenia.

Wojewoda Łódzki
Jolanta Chełmińska

1) Zmiany

tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 22, poz.114.
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