UCHWALA NR XXXVHI/290/14
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokosci oplat za usuniecie i przechowywanie statkow lub innycb obiektow
piywajacych na terenie Powiatu Piotrkowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz.
595, Dz. U. z2013 r. poz. 645; z2014r. poz. 379) art.30 ust 4, art. 31 ust. 1 i 2 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeristwie osob przebywajacych na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz. 1240) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansow z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie maksymalnych oplat za usuniecie i przechowywanie statkow
lub innych obiektow piywajacych w 2014 r. (M. P. z 2013 r., poz. 705),
Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastepuje:
§ 1. Ustala sie wysokosci oplat za czynnosci zwiazane z usuwaniem i przechowywaniem w strzezonej przystani
lub na parkingu statkow lub innych obiektow piywajacych uzywanych do uprawiania sportu lub rekreacji na
obszarach wodnych poiozonych na terenie powiatu piotrkowskiego w nastepujacej wysokosci:
l)za usuniecie:
a) roweru wodnego lub skutera wodnego - 53 zl,
b) poduszkowca - 105 zl,
c) statku o dlugosci kadhiba do 1 0 m - 127 zl,
d) statku o dlugosci kadhiba do 20 m - 158 zl,
e) statku o dhigosci kadluba powyzej 20 m - 210 zl;
2) za kazd^ dobe przechowywania:
a) roweru wodnego lub skutera wodnego - 17 zl,
b) poduszkowca - 33 zl,
c) statku o dlugosci kadhiba do 10 m - 53 zl,
d) statku o dhigosci kadhiba do 20 m - 105 zl,
e) statku o dhigosci kadhiba powyzej 20 m - 158 zt.
§ 2. Postanowienia uchwaly beda obowiazywac do 31 grudnia 2014 roku.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.
§ 4. Traci moc uchwata Nr XXVIII/222/13 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 czerwca 2013 r.,
w sprawie ustalenia wysokosci oplat za usuniecie i przechowywnie statkow lub innych obiektow piywajacych na
terenie Powiatu Piotrkowskiego (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 3712).
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lodzkiego.
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