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W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 23 maja 2020 roku w sprawie
ograniczenia  ruchu  wodnymi  pojazdami  motorowymi  na  rzece  Prośnie,  uprzejmie
informuję, że podzielam w pełni Pana troskę o bezpieczeństwo na rzece Prośnie na terenie
naszego miasta.

Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz. U. z  2020r.  poz.  310) na podstawie art.  77 ust.  1 pkt 7  zakazuje się
poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami
oraz zgodnie z art. 478 pkt 6 lit g ww. ustawy kto wbrew przepisom art. 77 ust. 1 porusza się
pojazdami w wodach powierzchniowych lub po gruntach pokrytych wodami podlega karze
grzywny.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa wodnego za
wody powierzchniowe oraz grunty pokryte wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
odpowiedzialne jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i w gestii Wód Polskich
jest także monitorowanie i  utrzymanie porządku i czystości rzeki. 

Reasumując, przekażę powyższą sprawę gospodarzowi rzeki, którym jest Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie celem podjęcia dalszych działań. Ponadto poinformuję o
zaistniałej sytuacji Straż Miejską Kalisza w celu objęcia kontrolą omawianego terenu.

Dziękuję Panu Radnemu za zainteresowanie się powyższą sprawą.
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INTERPELACJA

Pan Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie

Teren Parku Miejskiego, jest obszarem chętnie uczęszczanym przez Kaliszan, liczę na to że 
po remoncie wałów przeciwpowodziowych i alejek na nich się znajdujących będzie jeszcze chętniej
uczęszczanym miejscem. Warto również podkreślić, stałą wieloletnia pracę rozmaitych 
stowarzyszeń oraz miasta Kalisza, zainteresowanych ożywieniem rzeki Prosny. Rowerki wodne, 
kajaki, łódki i żaglówki w sezonie letnim uatrakcyjniają obraz naszej rzeki, nie szkodząc 
jednocześnie, ani linii brzegowej ani faunie rzecznej. Martwią mnie jednak wypadki  poruszających
się z dużą prędkością wodnych pojazdów motorowych, w szczególności skuterów, które pływają na
odcinku rzeki pomiędzy parkami, wywołując silne fale. W związku z tym zwracam się do Pana 
Prezydenta z pytaniem:

 Czy istnieje możliwość ograniczenia ruchu na rzece Prośnie na odcinku pomiędzy miejskimi
parkami dla pojazdów motorowych?

Z poważaniem

Tadeusz Skarżyński
Klub Radnych 

Prawo i Sprawiedliwość


