
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/243/21 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków  

lub innych obiektów pływających w 2022 roku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie  

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 717) Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego 

powiatu opolskiego, w sytuacjach o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w przypadku: 

1) roweru wodnego lub skutera wodnego - 65 zł; 

2) poduszkowca - 121 zł; 

3) statku o długości kadłuba do 10 m – 147 zł; 

4) statku o długości kadłuba do 20 m - 180 zł; 

5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 238 zł. 

§ 2. Ustala się wysokość opłaty za przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego, usuniętego z obszaru 

wodnego powiatu opolskiego, za każdą dobę jego przechowywania, w sytuacjach o których mowa w art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w przypadku: 

1) roweru wodnego lub skutera wodnego - 23 zł; 

2) poduszkowca - 41 zł; 

3) statku o długości kadłuba do 10 m - 65 zł; 

4) statku o długości kadłuba do 20 m - 121 zł; 

5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 180 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Powiatu Opolskiego 

 

Stefan Warzecha 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia czwartek, 7 października 2021 r.

Poz. 2534
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