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Uchwała Nr MXI/f3~!20!d
Rady Powiatu Nowodworskiego
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w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków
i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie

Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 7 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późno zm.) oraz art. 31 ust. 1
Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240) Rada Powiatu
Nowodworskiego uchwala co następuje:

§ 1
1. Ustala się następujące opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych

obiektów pływających z obszarów wodnych na rok 2013 :
1) rower wodny lub skuter wodny:

a) za usunięcie - 52 zł;
b) za każdą dobę przechowywania - 16 zł.

2) poduszkowiec:
a) za usunięcie - 104 zł;
b) za każdą dobę przechowywania - 32 zł.

3) statek długości kadłuba do 10m:
a) za usunięcie - 125 zł;
b) za każdą dobę przechowywania - 52 zł.

4) statek o długości kadłuba do 20 m :
a) za usunięcie - 156 zł;
b) za każdą dobę przechowywania - 104 zł.

5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m :
a) za usunięcie - 208 zł;
b) za każdą dobę przechowywania - 156 zł.

2. Kwoty ustalone w ust. 1 są kwotami brutto.

§2
Opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z
obszarów wodnych stanowią dochód własny powiatu.

§3
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Uzasadnienie

Zgodnie z art.30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz. 1240), 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 spożyciu alkoholu, środka działającego podobnie do
alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego.

Usuwanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie
strzeżonego portu lub przystani należy do zadań własnych powiatu. Starosta
realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub
powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2006r. Nr 113 poz. 759 z późno zm.) - art. 31
ust. 4 wyżej wymienionej ustawy.

Rada Powiatu biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o
których mowa wart. 30 ust. 3 oraz koszty usuwania i przechowywania statków lub
innych obiektów pływających na obszarze powiatu, ustala corocznie, w drodze
uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych
obiektów pływających.

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2013 r. w
sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających w 2013 roku (MP z dnia 11.03.2013 r. Nr O poz. 140),
proponuje się ustalenie opłat jak ww. Obwieszczeniu.

<)(]'iR()~-',~y;..:lDi"'-·;:~)-;·i)~.::;
~&-<,.;-;t::

».: ><:~ L:'_~;~ ,;\'{ :::L:;-i' :':.?~?[~:.;l:-:)c.~:.;'


