
                                                        UCHWAŁA NR XXXVII / 280  /2017         

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2018 roku. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.                             

z 2017r., poz. 1868) oraz art. 30 ust. 1 i 3, art. 31 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.                                               

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zm.) w 

związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie maksymalnych opłat 

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. (M.P. 2017 r. poz. 

769) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:  

 

§ 1. Ustala się następującą wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z 

obszaru wodnego, gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka 

działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego, w zależności od 

jego rodzaju: 

1) roweru wodnego lub skutera wodnego – 56 zł, 

2) poduszkowca – 107 zł, 

3) statku o długości kadłuba do 10 m – 129 zł, 

4) statku o długości kadłuba do 20 m – 160 zł, 

5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 212 zł. 

 

§ 2. Ustala się następującą wysokość opłat  za każdą dobę przechowywania statku lub innego obiektu 

pływającego usuniętego z obszaru wodnego w przypadkach określonym w § 1 w zależności od jego 

rodzaju: 

1) roweru wodnego lub skutera wodnego – 19 zł, 

2) poduszkowca – 35 zł, 

3) statku o długości kadłuba do 10 m – 56 zł, 

4) statku o długości kadłuba do 20 m – 107 zł, 

5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 160 zł. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat od dnia 1 stycznia 2018r. 

 

 

 

 

  Przewodnicząca Rady  

Powiatu Wągrowieckiego 

 

         ……………………………… 

      Małgorzata Osuch 

 



Uzasadnienie do 

Uchwały nr XXXVII /280 /2017 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2018 roku 

 

 

 Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych, Rada Powiatu corocznie ustala w drodze uchwały wysokość 

opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego i za jego przechowywanie w przypadku gdy 

prowadziła go osoba będąca w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie jak alkohol 

lub będąca pod wpływem środka odurzającego. Stawki opłat nie mogą być wyższe od maksymalnych 

stawek określonych w art. 31 ust 2 w/w ustawy. 

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy,                    

w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

maksymalne opłaty, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy. 

Projekt uchwały jako akt prawa miejscowego podlegał konsultacjom społecznym. W związku 

z powyższym został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Wągrowcu w terminie od 3 listopada 2017r. do 14 listopada 2017r. Do niniejszego projektu nie 

wniesiono żadnych uwag.          

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały w przedmiocie wysokości opłat                          

w 2018r. za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających jest zasadne.  

  

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

 

……………………………… 

         Małgorzata Osuch 

 

 

 


