
UCHWAŁA NR 193/1105/2022 
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO 

z dnia 11 października 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 
ustalenia wysokości opłat w 2023 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających 

z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526) w związku z uchwałą nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku 
Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2018 r., poz. 8283) 

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO  
uchwala co następuje : 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 
ustalenia wysokości opłat w 2023 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających 
z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, 
o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na temat  projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.  

2. Konsultacje projektu uchwały, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały przeprowadza się z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu i na rzecz mieszkańców powiatu. 

3. Konsultacje przeprowadza się w formie: 

1) pisemnego wyrażenia opinii z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały 
- kierowanymi na adres: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 
4, 47-400 Racibórz; 

2) elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały - kierowanymi na adres: transport@powiatraciborski.pl. 

4. Termin przeprowadzenia konsultacji: 

1) rozpoczęcie konsultacji: 18.10.2022 r. 

2) zakończenie konsultacji: 25.10.2022 r. 

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest Andrzej 
Chwalczyk Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu. 

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Członek Zarządu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Radca Prawny 
 

Zuzanna Lepiarczyk 

Starosta 
 

Grzegorz Swoboda 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z § 5 uchwały nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) Zarząd Powiatu podejmuje decyzję 

o przeprowadzeniu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.  

W związku z powyższym przekazuje się do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2023 r. za usunięcie i przechowywanie statków i 

innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego.  

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.  

 

Kierownik Referatu Transportu Drogowego  

 
 

 Rajmund Ignacy 

Członek Zarządu 

 
  

Ewa Lewandowska 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 193/1105/2022 

Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 11 października 2022 r.  

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU RACIBORSKIEGO 

z dnia …………….. 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2023 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego 

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

z 2022 r. poz. 1526), art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 147) 

Rada Powiatu Raciborskiego 

uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się w 2023 r. następujące opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego: 

1) rower wodny lub skuter wodny: 

a) za usunięcie - 73 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 26 zł, 

2) poduszkowiec: 

a) za usunięcie - 136 zł, 

b) za przechowywanie - 46 zł, 

3) statek o długości kadłuba do 10m 

a) za usunięcie - 165 zł, 

b) za przechowywanie - 73 zł, 

4) statek o długości kadłuba do 20m 

a) za usunięcie - 202 zł, 

b) za przechowywanie - 136 zł, 

5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m - 

a) za usunięcie - 267 zł, 

b) za przechowywanie - 202 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 r.  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych, rada powiatu corocznie ustala w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i 

przechowywanie statku i  innego obiektu pływającego w przypadku gdy prowadziła go osoba będąca w 

stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie jak alkohol lub będąca  pod wpływem środka 

odurzającego.    

 Stawki opłat nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych w art. 31 ust. 2 ww. 

ustawy. Maksymalne stawki opłat, na 2023 rok Minister Finansów ogłosił w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 

2022 roku.   

 Na terenie Powiatu Raciborskiego przedmiotowe zadanie nigdy nie było realizowane dlatego też nie 

jest możliwe przeprowadzenie kalkulacji kosztów jego realizacji w oparciu o dane historyczne. Powiat 

Raciborski nie jest regionem, na którym odbywa się ruch wodny powodujący konieczność podejmowania 

takich działań, a co za tym idzie rynek tego typu działalności usługowej nie istnieje.  

Wobec powyższego skierowano zapytania do pięciu firm prowadzących porty jachtowe na terenie 

województw: śląskiego i opolskiego o udzielenie informacji o obowiązujących na ich terenie  opłatach za 

usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego oraz za przechowywanie takiego statku.   

Odpowiedzi na ww. zapytanie nie udzieliła żadna firma.  

Biorąc jednak pod uwagę ustawowo określoną konieczność sprawnego usuwania i przechowywania 

statków i innych obiektów pływających oraz koszt realizacji tych zadań ustalono opłaty w maksymalnej 

dopuszczalnej wysokości, aby w maksymalnym stopniu pokrywały one koszty związane z realizacją 

przedmiotowego zadania.  Wobec tego proponuje się przyjąć w uchwale, jako obowiązujące stawki w 

maksymalnej dopuszczalnej wysokości. 

Wobec powyższego w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie uchwały jest celowe i 

uzasadnione.   

 

 

 

  

Kierownik Referatu Transportu Drogowego  
 

 

 Rajmund Ignacy 

Starosta 
 

  

Grzegorz Swoboda 
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Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 193/1105/2022  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 11 października 2022 r.  
 
 

………………………………………….  
(nazwa organizacji)  
 

………………………………………….  
(dane adresowe)  

 

Opinie do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w 

2023 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów 

wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego.   

 

Lp. 

Paragraf, ustęp, 

punkt proponowany                 

do zmiany 

Proponowana zmiana 
Uzasadnienie 

proponowanej zmiany 

1.    

2.    

3.    

…    

…    

…    

…    

n*    

Opinie ogólne 
 

 

 

 

                                                      ………………………………………………………………. 
                                                                                (imię nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji)  

 

 

 

Kierownik Referatu Transportu Drogowego  
 

 

 Rajmund Ignacy 

Starosta 
 

  

Grzegorz Swoboda 

 

 

 

n* - liczba proponowanej kolejnej zmian  
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