UCHWALA NR VII/50/15
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokosci oplat za usuni^cie i przechowywanie statkow lub innych obiektow
plywaj^cych na terenie Powiatu Piotrkowskiego

Na podstawie art. 12pkt
Dz. U. z2013 r., poz. 595, poz. 645;
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie
Obwieszczenia Ministra Finansow
i przechowywanie statkow lub innych

11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza^dzie powiatowym (tj.
z2014r. poz.379, poz. 1072), art. 30 ust. 4, art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
osob przebywajacych na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz. 1240) oraz
zdnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie maksymalnych optat za usuni?cie
obiektow plywajqeych w 2015 r. (M.P. z 2014 r.. poz. 676),

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastgpuje:
§ 1. Ustala si? wysokosc oplat za czynnosci zwiazane z usuwaniem i przechowywaniem w strzezonej przystani
lub na parkingu statkow lub innych obiektow pfywaja^cych uzywanych do uprawiania sportu lub rekreacji na
obszarach wodnych potozonych na terenie powiatu piotrkowskiego w nast?puja_cej wysokosci:
1) za usuni?cie:
a) roweru wodnego lub skutera wodnego - 54 zl,
b) poduszkowca - 106 zt;
c) statku o dtugosci kadluba do 10 m - 128 zl,
d) statku o dtugosci kadluba do 20 m - 159 zl,
e) statku o dhigosci kadhiba powyzej 20 m - 211 zl;
2) za kazda. dob? przechowywania:
a) roweru wodnego lub skutera wodnego - 18 zl,
b) poduszkowca - 34 zl,
c) statku o dlugosci kadhiba do 10 m - 54 zt,
d) statku o dlugosci kadluba do 20 m - 106 zl,
e) statku o dlugosci kadluba powyzej 20 m - 159 zl.
§ 2. Postanowienia uchwaly b?da. obowia^zywac do dnia 31 grudnia 2015 roku.
§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si? Zarzqxlowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.
§4. Traci moc uchwala Nr XXXVIII/290/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zdnia 29 kwietnia
2014r. w sprawie ustalenia wysokosci oplat za usuni?cie i przechowywanie statkow lub innych obiektow
prywaja^cych na terenie Powiatu Piotrkowskiego (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2014r., poz.2493).
§ 5. Uchwata wchodzi w zycie po uprywie 14dni od ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodnicza_ca Rady Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim
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