
UCHWAŁA NR XXXIII/256/2021 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie 
Powiatu Starachowickiego 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 350) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających na rok 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 717) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat na rok 2022 za usunięcie i przechowywanie w strzeżonej przystani lub na 
parkingu statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub 
rekreacji na obszarach wodnych na terenie Powiatu Starachowickiego: 

1. Za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego ustala się opłatę w wysokości brutto: 
- rower wodny lub skuter wodny - 65 zł 
- poduszkowiec - 121 zł 
- statek o długości kadłuba do 10 m - 147 zł 
- statek o długości kadłuba do 20 m - 180 zł 
- statek o długości kadłuba ponad 20 m - 238 zł 

2. Za przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego, usuniętego z obszaru wodnego za każdą 
dobę jego przechowywania w wysokości brutto: 
- rower wodny lub skuter wodny - 23 zł 
- poduszkowiec - 41 zł 
- statek o długości kadłuba do 10 m - 65 zł 
- statek o długości kadłuba do 20 m - 121 zł 
- statek długości kadłuba ponad 20 m - 180 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Starachowickiego. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Bożena Wrona 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 350) stanowi, że usuwanie statków i innych obiektów pływających 
z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu oraz prowadzenie strzeżonej przystani lub parkingu  
należy do zadań własnych powiatu. 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
maksymalne stawki opłat na każdy rok kalendarzowy Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia w 
Monitorze Polskim. Stawki te mogą być utrzymane lub zmienione przez Radę Powiatu w drodze uchwały. 

Ustalone opłaty ponosi osoba będąca właścicielem statku lub innego obiektu pływającego usuniętego 
oraz przechowywanego na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez właściwego miejscowo starostę. 

Starosta Starachowicki przedmiotowe  zadania powierza firmie zewnętrznej, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 
zm.) 

Opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych 
położonych na terenie powiatu stanowią dochód własny powiatu. 

Podjęcie uchwały jest konieczne celem wypełnienia obowiązku ustawowego. 
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu
Starachowickiego,

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Joanna Główka, Danuta Krępa,
Agnieszka Kuś, Ryszard Nowak, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Stanisław
Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

BRAK GŁOSU (1)
Mirosław Wojciechowski

NIEOBECNI (3)
Marek Maciukajć, Jarosław Olech, Dariusz Stachowicz

Głosowanie zakończono w dniu: 28 października 2021, o godz. 12:31
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