
 

 

UCHWAŁA NR LII/362/2017 

RADY POWIATU ŚREDZKIEGO 

z dnia 25 września 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków  

lub innych obiektów pływających w 2018 roku. 

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

Dz.U. z  2016 r.  poz. 814 – ze zmianami), art. 31 ust. 1 i 3 w związku z 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 – ze zmianami) 

oraz Obwieszczeniem 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. (MP z 2017 r. poz. 769), 

Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat w 2018 roku za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru 

wodnego w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka podobnie 

działającego do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego w zależności od jego rodzaju: 

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 wysokość opłat w 2018 roku za przechowywanie za każdą dobę statku lub innego obiektu 

pływającego usuniętego z obszaru wodnego w przypadku określonym w § 1 w zależności od jego rodzaju: 

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. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu. 

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

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Ewa Kusik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 września 2017 r.

Poz. 6049
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