
UCHWAŁA NR XXII/162/2012
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych 
z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu rawskiego na podstawie art.31 ust.1 ustawy z dnia   18 

sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 31 ust.1 
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U Nr 
208 poz. 1240) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, 
w przypadku: 

1) usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego - 50,00 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 15,00 
zł; 

2) usunięcia poduszkowca - 100,00 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 30,00 zł; 

3) usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m - 120,00 zł oraz za każdą dobę przechowywania - 50,00 zł; 

4) usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m - 150,00 zł oraz za każdą  dobę jego przechowywania - 100,00 zł; 

5) usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 200,00 zł oraz za każdą  dobę jego przechowywania 

- 150,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

Maria Charążka
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Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U Nr 208, poz. 1240). Zgodnie z art. 30 ust.1 ustawy - statek lub 
inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go 
w inny sposób, w przypadku, gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka 
działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego. W tym przypadku statek lub 
inny obiekt pływający wprowadza się do strzeżonego portu lub przystani, a w przypadku braku dostatecznie 
blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawia się go w wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym 
do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. Usuwanie statków lub innych obiektów 
pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani należy do zadań własnych powiatu. Starosta 
realizuje te zadania zgodnie z art. 31 ust. 4 powołanej ustawy przy pomocy powiatowych jednostek 
organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2006 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Rada Powiatu biorąc pod uwagę 
konieczność realizacji zadań, o których mowa w art. 30 ust.3 w/w ustawy oraz koszty usuwania 
i przechowywania statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, 
w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych obiektów 
pływających. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku została ustalona maksymalna wysokość opłat, która 
wynosi: 

1) usunięcie roweru wodnego lub skutera wodnego - 50 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 15 zł. 

2) usunięcie poduszkowca - 100 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 30 zł. 

3) usunięcie statku o długości kadłuba do 20 m - 120 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 50 zł. 

4) usunięcie statku o długości kadłuba do 20 m - 150 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 100 zł. 

5) usunięcie statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 200 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania -150 zł. 
Maksymalne opłaty określone w art.31 ust. 2 w/w ustawy obowiązujące w danym roku kalendarzowym 
podlegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego (art. 31 ust.3 powołanej ustawy). Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
ogłasza, na każdy rok kalendarzowy, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 
Polskiej ,, Monitor Polski ", maksymalne opłaty, o których mowa wyżej, z uwzględnieniem zasady określonej 
w ust. 3, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych. Opłaty te stanowią dochód własny powiatu (art. 31 ust. 
6 powołanej ustawy). 
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