Projekt z dnia 22.02.2022 r.
Przedsiębiorcy z terenu WJM

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia ………………2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za
użytkowanie gruntów pokrytych wodami)
Na podstawie art. 262 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2268) zarządza się, co następuje:
§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości

jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U.
poz. 2496) wprowadza się następujące zmiany w § 2:
1) w ust. 1:
a) w pkt 8:
- lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków, w tym wykorzystywane do przewozów
pasażerskich, użytkowane przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą (usługową) związaną z uprawianiem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz
amatorskiego połowu ryb – wynosi ……….….. zł”
Nasza propozycja to: jednokrotność opłaty w zł

- lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) inne obiekty (stałe lub pływające przycumowane do brzegu) wykorzystywane do
prowadzenia usług gastronomicznych lub hotelarskich oraz akweny związane z tymi obiektami –
wynosi ………… zł,”

- lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) akweny biegnące wzdłuż nabrzeży i pomostów, oddalone od nich maksymalnie do 8 m,
przeznaczone do cumowania jednostek pływających, innych niż wykorzystywane do przewozów
pasażerskich, uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb –
wynosi …………….. zł,”
Nasza propozycja to: jednokrotność opłaty w zł

- lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) kąpieliska, stałe tory wodne służące do uprawiania sportów wodnych, część akwenu
związana z nabrzeżami, przystaniami lub pomostami innymi niż wykorzystywane do przewozów
pasażerskich przeznaczona do celów innych niż cumowanie jednostek pływających – wynosi
…………….. zł,”
Nasza propozycja to: 0,01 zł

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) związanych z działalnością usługową inną niż wymienione w pkt. 1-8 – wynosi
……………… zł,”

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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