
UCHWAŁA Nr XXI/57/2020 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

na parkingach strzeżonych 

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

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350) oraz 

obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie 

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających  na 2021 r. (M. P. z 2020 r. poz. 677) 

 

Rada Powiatu  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających 

z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu grudziądzkiego:  

1) rower wodny lub skuter wodny: 

a) za usunięcie – 62 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 22 zł; 

2) poduszkowiec: 

a) za usunięcie – 116 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 39 zł;  

3) statek o długości kadłuba do 10 m:  

a) za usunięcie – 141 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 62 zł; 

4) statek o długości kadłuba do 20 m: 

a) za usunięcie – 173 zł, 

b) za każda dobę przechowywania – 116 zł; 

5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m:  

a) za usunięcie – 229 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 173 zł. 

§ 2. Stawki określone w § 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 



§ 4. Z dniem 31 grudnia 2020 roku traci moc Uchwała nr XIII/3/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego 

z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na parkingach strzeżonych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 743). 

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

Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

/-/ Jerzy Wołoszyn 
 

 



Uzasadnienie 

Przepis art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przybywających 

na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350) nakłada na starostę obowiązki w postaci usuwania statku 

lub innego obiektu pływającego. Statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, 

w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego 

środka. W przypadku braku dostatecznie blisko portu lub przystani, na wyznaczonym parkingu strzeżonym 

do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. 

Stosownie do art. 31 powołanej na wstępie ustawy rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność 

sprawnej realizacji zadań wynikających z powołanej na wstępie ustawy oraz koszty usuwania 

i przechowywania statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, 

w drodze uchwały, wysokość opłat za przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.  

W drodze ustawy określone zostały maksymalne dopuszczalne stawki: 

1) opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego, 

2) opłat za przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w strzeżonym porcie lub przystani, 

a w przypadku ich braku na parkingu strzeżonym wyznaczonym lub zorganizowanym przez starostę. 

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ww. ustawy maksymalne opłaty 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.  

Minister Finansów w drodze obwieszczenia z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie maksymalnych opłat 

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku (M. P. z 2020 r. 

poz. 677) określił maksymalną wysokość opłat obowiązujących w 2021 roku.  

Biorąc pod uwagę koszty związane ze zorganizowaniem i realizacją wymienionych zadań, uzasadnione 

jest przyjęcie maksymalnych wysokości opłat określonych w powołanym wyżej obwieszczeniu Ministra 

Finansów. 

Wiceprzewodniczący Rady 

/-/ Jerzy Wołoszyn 
 


