
 

 

UCHWAŁA NR L/220/2017 

RADY POWIATU W GOŁDAPI 

z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku  

lub innego obiektu pływającego na 2018 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) i art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656 z późn. zm.) oraz 

obwieszczenia Ministra 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. poz. 769) Rada Powiatu 

w Gołdapi uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego powiatu gołdapskiego ustala 

się opłatę w wysokości: 

1) usunięcie roweru wodnego lub skutera wodnego - 56 zł; 

2) usunięcie poduszkowca - 107 zł; 

3) usunięcie statku o długości kadłuba do 10m - 129 zł; 

4) usuniecie statku o długości kadłuba do 20m - 160 zł; 

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

2. Za przechowywanie na terenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego, statku lub innego 

obiektu pływającego, usuniętego z obszaru wodnego powiatu gołdapskiego, ustala się opłatę za każdą dobę 

w wysokości: 

1) przechowywanie roweru wodnego lub skutera wodnego - 19 zł; 

2) przechowywanie poduszkowca - 35 zł; 

3) przechowywanie statku o długości kadłuba do 10m - 56 zł; 

4) przechowywanie statku o długości kadłuba do 20m - 107 zł; 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

Stefan Adam Piech 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 listopada 2017 r.

Poz. 4427



 

Uzasadnienie 

Uchwałę wprowadza się celem zapewnienia realizacji zadania własnego powiatu w zakresie usuwania 

statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenia strzeżonego portu lub przystani, 

wprowadzonego art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656 z późń. zm.) Zgodnie z w/w obowiązującymi przepisami 

prawa 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 (t.j. 

Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

W związku z powyższym zgodnie. z art. 31 ust. 1 ww. ustawy, rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność 

sprawnej realizacji zadań, oraz koszty usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów 

pływających na obszarze naszego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za 

usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych obiektów pływających. Opłaty stanowią dochód 

własny powiatu. 

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem statku lub 

innego obiektu pływającego powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia 

postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego statku lub innego obiektu pływającego w dniu 

wydania dyspozycji jego usunięcia. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta. Jest to uregulowane 

art. 32 ust. 1 cytowanej ustawy. 
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