UCHWAŁA NR 14/2017
POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
W POLICACH
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej poddawanego konsultacjom
projektu uchwały Rady Powiatu w Policach
w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2018 r. za usunięcie z obszaru wodnego
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze
Powiatu Polickiego.
Na podstawie § 6 oraz § 11 ust. 1 i 2 uchwały Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu w Policach
z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 288)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Nie wnosi się uwag do poddanego konsultacjom projektu uchwały Rady Powiatu
w Policach w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2018 r. za usunięcie z obszaru wodnego
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Polickiego
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Policach do przedłożenia niniejszej uchwały Zarządowi Powiatu w Policach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Policach
Ryszard Rogoziński

Na oryginale właściwy podpis

Załącznik
do uchwały Nr 14/2017
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach
z dnia 22 września 2017 r.
projekt

UCHWAŁA NR …/…/2017
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia …………….. 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2018 r.
za usunięcie z obszaru wodnego i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających na obszarze Powiatu Polickiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730
i 935) oraz 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), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa wysokość opłat w 2018 r. za usunięcie z obszaru wodnego
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Polickiego
wprowadzonych do strzeżonego portu lub przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko
strzeżonego portu lub przystani pozostawionych na wyznaczonym przez Starostę Polickiego
parkingu strzeżonym, do czasu uiszczenia opłat za ich usunięcie i przechowywanie, jeżeli nie
ma możliwości zabezpieczenia ich w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła je osoba
znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
§ 2. Wysokość opłat, o których mowa w § 1, wynosi w przypadku:
1) roweru wodnego lub skutera wodnego:
a) za usunięcie – 56 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 19 zł;
2) poduszkowca:
a) za usunięcie – 107 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 35 zł;
3) statku o długości kadłuba do 10 m:
a) za usunięcie – 129 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 56 zł;
4) statku o długości kadłuba do 20 m:
a) za usunięcie –160 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 107 zł;
5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m:
a) za usunięcie – 212 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 160 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

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

Uzasadnienie.
Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu
Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).
Przepisy art. 12 pkt 1 i 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) stanowią odpowiednio, że:
1) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. stanowienie aktów prawa
miejscowego oraz podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do
kompetencji rady powiatu;
2) na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty
prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu.
Zgodnie 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) zwanej dalej „ustawą”,
rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa
w art. 30 ust. 3, oraz koszty usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów
pływających na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość
opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych obiektów pływających.
Natomiast w myśl art. 30 ust. 1 i 3 ustawy:
1) statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie ma
możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba
znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1, statek lub inny obiekt pływający wprowadza się
do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko
strzeżonego portu lub przystani pozostawia się go na wyznaczonym przez starostę
parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.
Art. 31 ust. 2 ustawy ustala maksymalną wysokość opłat, o których mowa w ust. 1,
jednakże opłaty te – zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy – obowiązujące w danym roku
kalendarzowym podlegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego
półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego, przy czym w myśl art. 31 ust. 4 ustawy minister właściwy do spraw finansów
publicznych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy, w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, maksymalne opłaty, o których
mowa w ust. 2, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 3, zaokrąglając je w górę do
pełnych złotych.
W dniu 28 października 2016 r. Rada Powiatu w Policach podjęła uchwałę Nr
XXIII/191/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2017 r. za usunięcie z obszaru
wodnego i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu
Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4916), w której ustaliła
następującą wysokość stawek kwotowych opłat:
1) rower wodny lub skuter wodny:
a) za usunięcie – 54,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 18,00 zł;
2) poduszkowiec:
a) za usunięcie – 105,00 zł,

b) za każdą dobę przechowywania – 34,00 zł;
3) statek o długości kadłuba do 10 m:
a) za usunięcie – 126,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 54,00 zł;
4) statek o długości kadłuba do 20 m:
a) za usunięcie –157,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 105,00 zł;
5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m:
a) za usunięcie – 208,00 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 157,00 zł.
W dniu 20 lipca 2017 r. Minister Finansów ogłosił w drodze obwieszczenia obowiązujące
w 2018 r. maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających (M. P. poz. 769), które wynoszą odpowiednio w przypadku:
1) roweru wodnego lub skutera wodnego:
a) za usunięcie – 56 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 19 zł;
2) poduszkowca:
a) za usunięcie – 107 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 35 zł;
3) statku o długości kadłuba do 10 m:
a) za usunięcie – 129 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 56 zł;
4) statku o długości kadłuba do 20 m:
a) za usunięcie –160 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 107 zł;
5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m:
a) za usunięcie – 212 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 160 zł.
Mając na uwadze ww. przepisy prawa Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa
Powiatowego w Policach opracował projekt uchwały Rady Powiatu w Policach
w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2018 r. za usunięcie z obszaru wodnego
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Polickiego.
Stawki opłat za usunięcie z obszaru wodnego i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających na obszarze Powiatu Polickiego wprowadzonych do strzeżonego portu lub
przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani
pozostawionych na wyznaczonym przez Starostę Polickiego parkingu strzeżonym, zostały
ustalone na podstawie analizy rynkowych cen usług w tym zakresie.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach
uchwały w tej sprawie.
Podjęcie przez Radę Powiatu w Policach przedmiotowej uchwały rodzi dodatkowe skutki
finansowe dla budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok w postaci konieczności zaplanowania
odpowiednich kwot środków tak po stronie dochodów jak i wydatków.

