Zakaz sobie, „brzęczydło” sobie. Na Płaskim łamią strefę
ciszy [ZOBACZ WIDEO]
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"Brzęczydło", tak nazwał zirytowany Czytelnik łódź motorową, której sternik beztrosko
pływał wokół Jeziora Płaskiego pomimo obowiązującej na tym akwenie strefy ciszy.
Za takie postępowanie grozi kilkusetzłotowy mandat.
Strefy ciszy – czyli zakaz użytkowania łodzi motorowych – obowiązują na wielu jeziorach w Polsce,
np. w rezerwatach, przypomina Rzeczpospolita. Takie akweny są na szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich, są też na Pojezierzu Iławskim.
Do jezior objętych strefą ciszy w naszych stronach należy Płaskie - akwen łączący się z Jeziorakiem
przesmykiem na wysokości Jeziorna i Bukowca i stamtąd rozciągający się do Likszan i Jerzwałdu.
Okazją, aby to wyjaśnić, była petycja złożona do Rady Powiatu Iławskiego w 2020 roku.

- To jezioro znajduje się w granicach Parku
Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, na obszarze
którego obowiązuje zakaz używania łodzi motorowych

i innego sprzętu motorowego na otwartych
zbiornikach wodnych. Nie figuruje natomiast w
wykazie śródlądowych dróg wodnych, a tym samym
nie stanowi szlaku żeglownego, który byłby objęty
odstępstwem od powyższego zakazu - wyjaśniało
wówczas iławskie starostwo.
Żądanie (z petycji) ustanowienia strefy ciszy na jeziorze Płaskie uznano więc za bezprzedmiotowe,
gdyż zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na tym akwenie już
obowiązywał - wynika z faktu położenia tego jeziora w granicach Parku Krajobrazowego Pojezierza
Iławskiego.
Jednocześnie sprawa stała się okazją, aby zwrócić uwagę na brak odpowiedniego oznakowania
informującego o zakazie. W grudniu dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego
i Wzgórz Dylewskich poinformował, iż zostało wykonane nowe.
Niezależnie od oznakowania mundurowi stoją na stanowisku, że nieznajomość przepisów nie zwalnia
z obowiązku przestrzegania prawa.

- Przed urlopem każdy turysta powinien zorientować
się w gminie, czy może pływać po jeziorze łódką z
silnikiem, czy też nie - w tym duchu komentował dla
Gazety Wyborczej Olsztyn Marek Jędraszko z policji w
Ostródzie.
Za niestosowanie się do obowiązującego zakazu można dostać mandat w wysokości nawet 500 zł.
Mundurowi będą reagować po zgłoszeniu na numer 112.
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