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UCHWAŁA NR XXV/.../2020 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2021 r. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350; zm.: M. P. z 2020 r. poz. 677) w związku 
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021r. 
maksymalnych stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających (M. P. 
z 2020r. poz. 677), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat w roku 2021 za usunięcie statków lub innych obiektów pływających na 
wyznaczoną przez Starostę Łódzkiego Wschodniego strzeżoną przystań lub parking strzeżony: 

1) roweru wodnego lub skutera wodnego – 54 zł; 

2) poduszkowca – 105 zł; 

3) statku o długości kadłuba do 10m – 126 zł; 

4) statku o długości kadłuba do 20m – 157 zł; 

5) statku o długości kadłuba powyżej  20m – 208 zł; 

§ 2. 1. Ustala się wysokość opłat w 2021 r. za przechowywanie statku lub innych obiektów pływających na 
strzeżonej przystani lub parkingu strzeżonym jako iloczyn  ilości dni przechowywania statku lub innego 
obiektu pływającego na strzeżonej przystani lub parkingu strzeżonym i stawki kwotowej opłaty ustalonej 
w ust. 2. 

2. Ustala się następujące wysokości stawek kwotowych opłat w 2021 r. za przechowywanie statków lub 
innych obiektu pływającego na strzeżonej przystani lub parkingu strzeżonym: 

1) roweru wodnego lub skutera wodnego – 18 zł; 

2) poduszkowca – 34 zł; 

3) statku o długości kadłuba do 10m – 54 zł; 

4) statku o długości kadłuba do 20m – 105 zł; 

5) statku o długości kadłuba powyżej  20m – 157 zł; 

3. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania statków lub innych obiektów pływających 
na strzeżonej przystani lub parkingu strzeżonym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
 

Sławomir Sokołowski 
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Uzasadnienie

Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań polegających na usuwaniu statków
lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu łódzkiego wschodniego w przypadku gdy
prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka oraz koszty
usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających, ustala corocznie, w drodze uchwały,
wysokość opłat za usuwanie oraz przechowywanie tych statków lub innych obiektów pływających. Ustalone
opłaty nie mogą być wyższe niż kwoty maksymalnych opłat ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na każdy rok kalendarzowy.

Od dnia wejścia w życie ustawy na terenie powiatu nie wystąpił przypadek skutkujący koniecznością
usuwania statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych. Zatem brak rzetelnych podstaw
ustalenia wysokości opłat za takie czynności w oparciu o realne koszty takich usług. Niemniej, zgodnie
z orzecznictwem sądów administracyjnych, rada powiatu, ustalając wysokość tych stawek, winna mieć na
uwadze rzeczywiste koszty, jakie poniesie powiat w konkretnym przypadku, w szczególności ceny za usługi
tego rodzaju świadczone na terenie powiatu przez inne podmioty, w szczególności podmioty zajmujące się
profesjonalnie ich świadczeniem (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 listopada 2019 r., sygn.
akt II SA/Go 513/19). Pracownikom wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego w Łodzi nie udało się
ustalić na terenie powiatu żadnego podmiotu gospodarczego świadczącego profesjonalnie usługi usuwania
statków lub innych obiektów pływających, dlatego zwrócono się do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie
Mazowieckim oraz Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim tj. sąsiednich powiatów, na terenie
których występują duże obszary wodne, o pomoc w ustaleniu takich podmiotów świadczących usługi na ich
terenie. Ustalono, iż na terenie powiatu piotrkowskiego zadania usuwania i przechowywania statków lub
innych obiektów pływających zostały powierzone Rejonowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu
Ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wiceprezes Rejonowego WOPR w Piotrkowie nie wyraził
zainteresowania świadczeniem tego rodzaju usług na obszarach wodnych powiatu łódzkiego wschodniego. Na
ternie powiatu tomaszowskiego ww. zadania zostały powierzone Przedsiębiorstwu Usług Turystycznych
„TOMSAT” – właścicielowi portu jachtowego nad Zalewem Sulejowskim – Swolszewice Małe „Borki”.
Przedsiębiorca przedstawił ofertę cenową proponowanych usług

z jednoczesną informacją, iż wobec przewidywanej rocznej skali usług na podstawie danych z ośmiu lat
funkcjonowania ustawy tj. sytuacji, w której z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością usługi takie
nie wystąpią oczekuje w umowie określenie gwarantowanej kwoty należności za tzw. gotowość do świadczenia
usług.

W tym stanie faktycznym, w którym pomimo dołożenia należytej staranności w zebraniu informacji
niezbędnych do skalkulowania kosztów za usługi tego rodzaju świadczone na terenie powiatu przez inne
podmioty, w sytuacji braku powiatowej jednostki organizacyjnej przygotowanej sprzętowo i personalnie do
wykonywania tego zadania, proponuje się utrzymanie wysokości opłat za usuwanie statków lub innych
obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu łódzkiego wschodniego w dotychczasowej wysokości, tj.
takich jak w 2020 r.
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