
 

projekt Nr 6 

 

UCHWAŁA NR …………………. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ……………………………. 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat  

za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w 2019 r.  

 

 

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

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy                  

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 656 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra 

Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie  

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019 r. (M. P. poz. 733) 

uchwala się, co następuje:  

  

§ 1. Ustala się opłaty za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru 

wodnego Powiatu Otwockiego w wysokości brutto, w przypadku: 

1) roweru wodnego lub skutera wodnego - 57 - zł; 

2) poduszkowca     -         109 - zł; 

3) statku o długości kadłuba do 10 m   -         132 - zł; 

4) statku o długości kadłuba do 20 m   -         163 - zł; 

5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m  -         216 - zł. 

 

§ 2. Ustala się opłaty za przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego, 

usuniętego z obszaru wodnego Powiatu Otwockiego, w wysokości brutto za każdą dobę jego 

przechowywania, w przypadku: 

1) roweru wodnego lub skutera wodnego - 20 - zł; 

2) poduszkowca     -           36 - zł; 

3) statku o długości kadłuba do 10 m   -           57 - zł; 

4) statku o długości kadłuba do 20 m   -         109 - zł; 

5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m  -         163 - zł. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                    

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

 § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  

 

 

 

Adwokat Łukasz Banaszek 

 



Uzasadnienie 

 

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych nakłada na Powiat obowiązek prawny związany z bezpieczeństwem na 

obszarach wodnych.  

 Zgodnie z art. 31 ust. 1 ww. ustawy, 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.  

 Na każdy rok kalendarzowy Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia                  

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki 

opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.  

Na rok 2019 stawki zostały określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia                  

25 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub 

innych obiektów pływających na 2019 r. (M. P. poz. 733). 

Zaproponowano stawki maksymalne, ze względów ekonomicznych, aby pokryć 

potencjalne koszty związane z usunięciem i przechowywaniem sprzętu pływającego.  

   

 

Opracował: 

Zbigniew Rak 

Sekretarz Powiatu  

 


