
 

 

UCHWAŁA NR XIX/170/12 

RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego  

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240)   

 

 

 

Rada Powiatu  

uchwala:  

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego w trybie art. 30 ust. 1 – 

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

przechowywaniu tych statków lub innych obiektów pływających na parkingu strzeżonym.  

§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie statku lub innego sprzętu pływającego z obszaru 

wodnego:  

1. roweru wodnego lub skutera wodnego – 50 zł.  

2. poduszkowca – 100 zł.  

3. statku o długości kadłuba do 10 m – 120 zł.  

4. statku o długości kadłuba do 20 m – 150 zł.  

5. statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 200 zł.  

§ 3. 1. Ustala się następujące wysokości  opłat za jedną dobę przechowywania  statku lub innego sprzętu 

pływającego: 

1) roweru wodnego lub skutera wodnego – 15 zł;   

2) poduszkowca – 30 zł;  

3) statku o długości kadłuba do 10 m – 50 zł;  

4) statku o długości kadłuba do 20 m – 100 zł;  

5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 150 zł.  

2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania statku lub innego sprzętu pływającego na 

parkingu strzeżonym.  
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§ 4. Upoważnić Zarząd Powiatu do zawarcia stosownych umów na usuwanie oraz przechowywanie statku 

lub innego sprzętu pływającego.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

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

Województwa Śląskiego.  
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