
UCHWAŁA NR XXXI/188/2021 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających w 2022 roku na obszarze Powiatu Toruńskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1)) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 poz. 350 z późn. zm.2)), w związku z Obwieszczeniem 
Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie 
statków lub innych obiektów pływających na rok 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 717), Rada Powiatu Toruńskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się na 2022 rok na obszarze Powiatu Toruńskiego następujące wysokości opłat za czynności 
związane z usunięciem z obszaru wodnego i przechowywaniem statków lub innych obiektów pływających, 
w przypadku: 

1) usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego – 65 zł oraz za każdą dobę przechowywania – 23 zł; 

2) usunięcia poduszkowca – 121 zł oraz za każdą dobę przechowywania – 41 zł; 

3) usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m – 147 zł oraz za każdą dobę przechowywania – 65 zł; 

4) usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m – 180 zł oraz za każdą dobę przechowywania – 121 zł; 

5) usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 238 zł oraz za każdą dobę przechowywania – 180 zł; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1190, M. P. 
z 2020 r. poz. 677 oraz z 2021 r. poz. 717. 
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UZASADNIENIE

W związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych, Rada Powiatu biorąc pod uwagę konieczność sprawnej
realizacji zadań, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz koszty usuwania i przechowywania statków
lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze
uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych obiektów
pływających.

Statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie ma
możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca
się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

Statek lub inny obiekt pływający wprowadza się do strzeżonej przystani, a w przypadku
braku dostatecznie blisko strzeżonej przystani pozostawia się go na wyznaczonym przez starostę
parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. Usuwanie
statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonej przystani należy do zadań
własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek
organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodniez przepisami ustawy z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych.

Przeprowadzone zostały badania rynku w powiecie toruńskim oraz w pobliskich powiatach
w celu powierzenia zadań związanych z usuwaniem i przechowywaniem statków lub innych
jednostek pływających, jednakże potencjalni przedsiębiorcy nie spełniają wymogów wskazanych w
przepisach ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. W związku z
powyższym, Rada Powiatu Toruńskiego przyjmuje stawki opłat zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i
przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
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