
UCHWAŁA NR 146/694/2017
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 
wysokości opłat w 2018 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 
2017 r., poz.1868), oraz § 3, § 4 pkt.2 i § 5 uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 
2012 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 2012 r., poz. 2488)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala co następuje : 

§ 1. Przeprowadza się konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości opłat 
w 2018 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych 
na terenie powiatu raciborskiego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego wyrażenia opinii z wykorzystaniem formularza 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Opinię, o której mowa w § 2 należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji 
określonego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wicestaroście Markowi Kurpisowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

RADCA RAWNY

Michalina Staniszewska-
Niestrój

STAROSTA

Ryszard Winiarski
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UZASADNIENIE 

 

 
Zgodnie z § 5 uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja  

2012 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 2012 r., poz. 2488) 

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 wysokości opłat w 2018 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                                                    STAROSTA 

           PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU 

                        Ryszard Winiarski 

                           Karolina Kunicka 
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Załącznik nr 1                                             
do Uchwały Nr 146/694/2017                                                        
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                             
z dnia 11 października 2017 r.

UCHWAŁA NR .............................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia ............................. 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2018 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 656 ze zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych 
obiektów pływających z obszarów wodnych:

1)rower wodny lub skuter wodny:

a) za usunięcie - 56 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 19 zł;

2)poduszkowiec:

a) za usunięcie -107 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 35 zł;

3)statek o długości kadłuba do 10m:

a) za usunięcie - 129 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 56 zł;

4)statek o długości kadłuba do 20m:

a) za usunięcie - 160 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 107 zł;

5)statek o długości kadłuba powyżej 20m:

a) za usunięcie - 212 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 160 zł.

§ 2. Opłaty ustalone w § 1 są kwotami brutto.

§ 3. Opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających 
z obszarów wodnych stanowią dochód własny powiatu.

Strona 3



§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.
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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 statku lub innego obiektu pływającego i za jego przechowywanie
w przypadku gdy prowadziła go osoba będąca w stanie po użyciu alkoholu, środka
działajacego podobnie jak alkohol lub bedąca pod wpływem środka odurzającego.

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

Działając w oparciu o Uchwałę nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organami
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, zarząd powiatu
skierował projekt omawianej Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji.

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

KIEROWNIK REFERATU
PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU

Karolina Kunicka

STAROSTA

Ryszard Winiarski
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 146/694/2017 

Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 11 października 2017 r. 

 

 

 

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

 

………………………………………………… 
   (dane adresowe) 

 

 

 

 

 

Opinie do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości opłat w 2018 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 i nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji) 

 

 
 

 

n* - liczba proponowanej kolejnej zmian 
 

 

 

 

 

 

                      KIERWNIK REFERATU                                                    STAROSTA 

           PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU 

                        Ryszard Winiarski 

                           Karolina Kunicka 
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