
UCHWAŁA NR XXXI/204/2018
RADY GMINY OSIEK

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie wniosku o zmianę uchwały nr XVII/113/2004 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 czerwca 
2004 r.

Na podstawie oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

1. zwrócić się z wnioskiem do Rady Powiatu Starogardzkiego o zmianę uchwały nr XVII/113/2004 Rady 
Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 czerwca 2004 r. w ten sposób, aby możliwe było używanie jednostek 
pływających o napędzie spalinowym za wyjątkiem skuterów wodnych na jeziorze Kałębie, Gmina Osiek.

2. Treść ww. wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/204/2018

Rady Gminy Osiek

z dnia 13 września 2018 r.WNIOSEK

WNIOSEK

Rada Gminy Osiek widząc pilną potrzebę ratowania jeziora Kałębie, dalszego rozwoju infrastruktury 
związanej z turystyką wodną, zwraca się z wnioskiem o zmianę Uchwały nr XVII/113/2004 Rady Powiatu 
Starogardzkiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w taki sposób, aby na jeziorze Kałębie można było używać 
silników spalinowych za wyjątkiem skuterów wodnych.

Rada Gminy Osiek, od kilku ostatnich kadencji dostrzega palący problem związany z wodami jeziora 
Kałębie. Największego jeziora na Kociewiu zwanego Morzem Kociewskim. Jeziora ginącego, umierającego, 
którego powierzchnia zmniejsza się z roku na rok. Radni poprzedniej oraz obecnej kadencji, już od 2010 roku 
zauważyli, że cyklicznie, co roku, powtarzają się letnie przyduchy a wraz z tym śnięcie ryb w jeziorze Kałębie. 
Latem, w wyniku tych zdarzeń, plaże, kąpieliska, linie brzegowe, w szczycie sezonu turystycznego, usiane są 
zdechłymi rybami. Zjawisko, jak już zaznaczyliśmy na wstępie, jest cykliczne. W obecnym 2018 roku jest 
szczególnie nasilone. Na odcinku 100 metrowej plaży w Osieku, przez kilka kolejnych dni, znajdowano po 
kilkaset sztuk zdechłej drobnicy rybiej oraz po kilkanaście sztuk dużych okazów sandacza. Pomiędzy nimi 
węgorze, leszcze, wzdręgi i płocie. Okoń na okoniu. Gęsto. Widok odrażający. Odstraszający turystów od plaż 
naszego Morza Kociewskiego. Od plaż w Wycinkach, w Radogoszczy, w Wymysłowie, w Dobrym Bracie. Gdy 
turyści dostrzegli padłe ryby uciekali z plaży. Bali się wejść do wody i zamoczyć nawet nogi. Właściciele  
nadjeziornych gruntów, sami we własnym zakresie, zbierali i zakopywali zdechłe i rozkładające się ryby. Do 
biura Przewodniczącego Rady Gminy Osiek  przychodzili i nadal przychodzą ze skargami mieszkańcy i turyści. 
Monit od nich brzmi: „coś z tym trzeba zrobić bo turyści uciekną z Osieka”. Turyści mówią: ”po co jeździć nad 
Kałębie ?”.

Gmina Osiek, stricte żyje z turystyki i turystów. Turystyka  to jedyna dziedzina gospodarki, która na mocy 
wyżej ustalanych ograniczeń,  może się tutaj rozwijać. Właściciele agroturystyk, działek rekreacyjnych, 
żeglarze, windsurferzy, dzieci ze szkółki żeglarskiej i ich rodzice byli przerażeni siłą tegorocznego zjawiska 
zwanego przyduchą. Nie potrzeba wyobraźni, aby dostrzec jak odbierają walory największego jeziora na 
Kociewiu, w którym pływają setki zdechłych ryb.

My - radni gminy Osiek usłyszeliśmy uwagi wprost od nich. Większość kończyła się słowami: po co tu 
przyjeżdżać? Do jeziora pełnego śmierdzących zdechłych ryb ? Wszyscy zwracający uwagę na zdechłe ryby, 
dostrzegają jeszcze związany z tym zjawiskiem, problem eutrofizacji jeziora Kałębie. Eutrofizacji postępującej 
coraz gwałtowniej i coraz szybciej.

Jezioro Kałębie było przez setki lat wykorzystywane gospodarczo, nie tylko w celach rybackich lecz również 
jako miejsce pozyskiwania trzciny oraz wydobywania namułów i osoki aloesowatej. Pozyskaną zimą trzcinę, 
okoliczni mieszkańcy, wykorzystywali lub odsprzedawali do celów budowlanych jako pokrycia dachów, 
zbrojenie tynków do wyplatania przeróżnych mat. Namuły i osokę wykorzystywano jako naturalny nawóz na 
słabych osieckich glebach. Obecne zakazy pozyskiwania trzciny, osoki aloesowatej powodują, że obumarłe 
rośliny opadają na dno jeziora. Gnijąc, powodują przyspieszoną eutrofizację jeziora. Gnijące resztki roślin są 
również przyczyną zmniejszonej zawartości tlenu w wodzie. Z dna usianego resztkami obumarłych roślin 
wydziela się metan, siarkowodór i inne gazy. Wystarczy przepłynąć kajakiem w pobliże wypływu rzeczki 
Kałębnica i głębiej zanurzyć wiosło. Zaraz na powierzchnię wody wydostają się bąble pełne cuchnących gazów.

Podczas rozmów z radnymi, turyści przytaczali przykłady i nazwy gmin, jezior , gdzie z problemem 
przyduchy i nadmiernej, szybkiej, gwałtownie postępującej eutrofizacji jeziora uporano się.

Pierwszym krokiem w kierunku ratowania jezior jest zezwolenie na używanie silników spalinowych. 
Silników używanych na jachtach motorowych, na jachtach żaglowych jako napęd pomocniczy, na łodziach 
motorowych służących do ciągania narciarzy i innych obiektów pływających, np. tzw. bananów, kół, kitów itp.

Nie od dziś wiadomo, że napęd motorowodny kilkusetkrotnie zwiększa napowietrzenie wód stojących. 
Prowadzono w tym celu badania i przeprowadzono rekultywację martwych jezior. Przykładem jest jezioro 
w miejscowości Chodzież, w którym nie było prawie ryb z powodu ciągłych przyduch. Po uruchomieniu 
ośrodka sportów motorowodnych, dopuszczeniu do używania motorówek, skuterów, w dwa sezony, wydajność 
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tlenowa jeziora wzrosła kilkukrotnie. Za tym wzrosła ilość ryb i narybku. Obecnie rybacy i wędkarze z tegoż 
jeziorka odławiają ryby w ilościach więcej niż zadowalających. Przykładów na taki szybki, tani  i jednocześnie 
rozwijający infrastrukturę turystyczną, sposób dotlenienia wody można przytaczać więcej. Dodamy, że w 2004 
roku, roku podjęcia uchwały o zakazie używania siników spalinowych w użyciu dominowały jeszcze silniki 
dwusuwowe, do tego produkcji radzieckiej. Były wadliwe, psujące się, plujące paliwem. Obecnie produkowane 
silniki czterosuwowe lub dwusuwy TEC na pełnym wtrysku są ciche, nie stwarzają zagrożenia dla wód, 
nie zanieczyszczają wody. Twierdzenia wędkarzy, że używanie silników płoszy ryby jest niezgodny z prawdą. 
Po tegorocznym Żeglarskim Dniu Dziecka, gdy jedną z atrakcji były przejażdżki szybką łodzią motorową, na 
drugi dzień w zatoce przy plaży w Osieku odnotowano niespotykaną dotąd ilość „biorących” ryb. Przypłynęły 
do natlenionej wody. Gdyby takie przejażdżki były realizowane codziennie przez sezon letni, przyduchy letniej 
by nie było.

Kolejna ważna informacja. Analizując dokumenty środowiskowe  znaleźliśmy zapisy, że woda w jeziorze 
Kałębie jest bardzo dobrze natleniona. To są jakieś przeterminowane dane. Gdyby była natleniona nie byłoby 
przyduch. Powielana wielokrotnie nieprawda nigdy nie stanie się prawdą. Nam - radnym gminy Osiek zależy na 
zrównoważonym rozwoju turystyki wodnej na jeziorze Kałębie, dlatego nie chcemy aby nastąpił 
niekontrolowany rozwój sportów motorowodnych, np. skuterów. Lecz jednocześnie widzimy potrzebę 
zliberalizowania prawa miejscowego dotyczącego używania silników spalinowych na jeziorze Kałębie

Mając na uwadze zachowanie odpowiednich warunków akustycznych zwracamy się o podtrzymanie 
zakazu dla skuterów wodnych, które z uwagi na swoje przeznaczenie wytwarzają nadmierny hałas. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn
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