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UCHWAŁA NR LI/.../2022 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2023 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147; zm.: M. P. z 2022 r. poz. 730) w związku 
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie 
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022 (M. P. z 2022r. poz. 730), 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat w roku 2023 r. za usunięcie statków lub innych obiektów pływających 
na wyznaczony przez Starostę Łódzkiego Wschodniego parking strzeżony: 

1) roweru wodnego lub skutera wodnego – 73 zł; 

2) poduszkowca – 136 zł; 

3) statku o długości kadłuba do 10m – 165 zł; 

4) statku o długości kadłuba do 20m – 202 zł; 

5) statku o długości kadłuba powyżej  20m – 267 zł; 

§ 2. 1. Ustala się wysokość opłat w 2023 r. za przechowywanie statku lub innych obiektów pływających 
na parkingu strzeżonym jako iloczyn ilości dni przechowywania statku lub innego obiektu pływającego 
na parkingu strzeżonym i stawki kwotowej opłaty ustalonej w ust. 2. 

2. Ustala się następujące wysokości stawek kwotowych opłat w 2023 r. za przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających na parkingu strzeżonym: 

1) roweru wodnego lub skutera wodnego – 26 zł; 

2) poduszkowca – 46 zł; 

3) statku o długości kadłuba do 10m – 73 zł; 

4) statku o długości kadłuba do 20m – 136 zł; 

5) statku o długości kadłuba powyżej  20m – 202 zł. 

3. Opłatę nalicza się za każdą dobę przechowywania statków lub innych obiektów pływających na 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. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
 

Sławomir Sokołowski 
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Uzasadnienie 

 

 Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań polegających 

na usuwaniu z obszaru wodnego powiatu łódzkiego wschodniego statków lub innych obiektów 

pływających w przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych oraz koszty usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów 

pływających na obszarze powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie 

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. 

Ustalone opłaty nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość stawek kwotowych opłat 

ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na każdy rok 

kalendarzowy. 

 

 Jako podstawę ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających przyjęto faktyczne koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze 

powiatu łódzkiego wschodniego ustalone w oparciu o udzielone zamówienie z podmiotem 

zewnętrznym do realizacji w okresie od 14 października 2022 r. do 13 października 2023 r. Z uwagi 

na fakt, iż na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego, ani w jego pobliżu, brak dostatecznie blisko 

strzeżonego portu lub przystani, do których byłaby możliwość wprowadzenia obiektu pływającego, 

postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy usług ograniczono do usuwania i przechowywania 

obiektu na parkingu strzeżonym. Na etapie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego na ww. usługę, zamawiający zdefiniował usuwanie statków lub innych obiektów 

pływających poprzez obowiązek wykonania nw. czynności: 

 

− dojazd do wskazanego miejsca oraz podjęcie czynności związanych z załadunkiem statku 

lub innego obiektu pływającego w czasie nie dłuższym niż 60 minut licząc od momentu 

przyjęcia dyspozycji, 

 

− załadunek, transportowanie i wyładunek statku lub innego obiektu pływającego w ruchu 

ciągłym tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 

 

− usuniecie statku lub innego obiektu pływającego na strzeżony parking Wykonawcy, 

 

− zabezpieczenie statku lub innego obiektu pływającego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, 

kradzieżą w czasie transportu na parking Wykonawcy, 

 

− przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na strzeżonym parkingu Wykonawcy, 

 

− zapewnienie, w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów 

stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym 

momencie świadczenia usługi. 

 

 W wyniku przeprowadzonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 

usługi usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego 

powiatu łódzkiego wschodniego udzielono zamówienia z niżej zestawionymi stawkami 

wynagrodzenia wykonawcy: 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3A86CB58-613B-403A-83D3-E1F3DA5B932D. Projekt Strona 1



L.p. Nazwa usługi Cena brutto:    /zł/ 

1. usunięcie roweru wodnego lub skutera wodnego 

 

za każdą dobę jego przechowywania 

123,00 

 36,90 

2. usunięcie poduszkowca 

 

za każdą dobę jego przechowywania 

246,00 

 61,50 

3. usunięcie statku o długości kadłuba do 10 m 

 

za każdą dobę jego przechowywania 

369,00 

 98,40 

4. usunięcie statku o długości kadłuba do 20 m 

 

za każdą dobę jego przechowywania 

430,50 

  

159,90 

5. 

usunięcie statku o długości kadłuba powyżej 20 m 

 

za każdą dobę jego przechowywanie 

615,00 

 246,00 

 

 

Z uwagi na fakt, iż ustalone z Wykonawcą stawki za wykonanie zleconych usług w każdym 

asortymencie obiektów pływających wymienionych w ustawie są wyższe od maksymalnych stawek 

opłat ustalonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie 

maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

na rok 2023 (M. P. z 2022 r. poz. 730), przyjęte w niniejszej uchwale stawki służące naliczaniu opłat 

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023 przyjęto 

w wysokości maksymalnej dopuszczonej ustawą. 
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