UCHWAŁA NR XXV.59.2016
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2017 r.
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz.
814, z późn.zm.) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656, z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego, przeznaczonego
lub użytkowanego do uprawiania sportu lub rekreacji, na obszarze powiatu opatowskiego, które wynoszą w
przypadku:
1) roweru wodnego lub skutera wodnego:
a) za usunięcie – 54 zł,
b) za przechowywanie – 18 zł za dobę;
2) poduszkowca:
a) za usunięcie – 105 zł,
b) za przechowywanie – 34 zł za dobę;
3) statku o długości kadłuba do 10 m:
a) za usunięcie – 126 zł,
b) za przechowywanie – 54 zł za dobę;
4) statku o długości kadłuba do 20 m:
a) za usunięcie – 157 zł,
b) za przechowywanie – 105 zł za dobę;
5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m:
a) za usunięcie – 208 zł,
b) za przechowywanie – 157 zł za dobę.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Powiatu w Opatowie Nr XIV.69.2015 z
dnia 28 października 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających na 2016 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie
Zbigniew Wołcerz
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Uzasadnienie
W związku z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 656, z późn. zm.), określającą 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 organu stanowiącego powiatu, wysokości opłat
za usunięcie oraz przechowywanie tych statków lub innych obiektów pływających.
Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy 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 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) (art. 30 ust. 4). Natomiast
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 powiatu,
ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych
obiektów pływających (art. 30 ust.1).
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Opracował:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opatowie.
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