
Uchwała Nr ........................ 

Rady Powiatu Wołomińskiego  

z dnia ___________________ 2017 r. 

 

w sprawie obowiązujących w 2018 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających  na terenie powiatu wołomińskiego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych - t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 656 

ze zm., obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie 

maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2018 r. - M.P. z 2017 r., poz. 769, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się obowiązujące w 2018 roku, wysokości opłat za usunięcie statku lub innego obiektu 

pływającego z obszaru wodnego znajdującego się na terenie powiatu wołomińskiego, tj. dla: 

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 obowiązujące w 2018 roku, wysokości opłat za przechowywanie statku lub innego 

obiektu pływającego w strzeżonym porcie, przystani lub  parkingu na terenie powiatu 

wołomińskiego, tj. dla: 

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, 

za każdą dobę przechowywania. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiemu. 

 

§ 4. 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 

w Wołominie. 

 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 W związku z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych – Dz. U. z 2016 r. 656 ze zm. określającymi m.in. 

zasady i tryb usuwania, przechowywania, wydawania oraz orzekania przepadku statku lub 

innego obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do uprawiania sportu lub 

rekreacji niezbędne jest coroczne ustalanie, w drodze uchwały, wysokości opłat za usunięcie 

i  przechowywanie tych statków lub innych obiektów pływających. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych – Dz. U. z 2016 r., po. 656 ze zm.: 

1. 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 lub podobnie działającego środka (art. 30 

ust. 1 ww. ustawy); 

2.  dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu pływającego wydaje policjant (art. 30 

ust. 2 ww. ustawy); 

3. 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 na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat 

za jego usunięcie i przechowywanie (art. 30 ust. 3 ww. ustawy); 

4. usuwanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego 

portu lub przystani należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadanie 

przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonanie 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych – Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 (art. 30 ust. 4 ww. ustawy); 

5. rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których 

mowa w art. 30 ust. 3 ww. ustawy oraz koszty usuwania i przechowywania statków 

lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu, ustala w drodze 

uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych 

obiektów pływających (art. 31 ust. 1); 

6. Minister Rozwoju i Finansów w obwieszczeniu z dnia 20 lipca 2017 r. określił 

maksymalne wysokości opłat obowiązujących w 2018 r.; 

7. opłaty za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych obiektów pływających, 

stanowią dochód własny powiatu (art. 31 ust. 6 ww. ustawy). 

 

Podstawę do wydania uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie 

obowiązujących w 2018 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub 

innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego, stanowi art. 31 ust. 1 ww. 

ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, a stawki opłat 

ogłoszono w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie 

maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2018 r. Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych, nie nakłada obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych. 


