
Obwieszczenie
Dyrektora UrzQdu Morskiego w Szczecinie

z dnia 6 grudnia2016 r

w sprawie taryfy op+at portowych w portach oraz w przystaniach morskich

Na podstawie art. 25 ust.I pkt I w zwiqzku z art. 8 ust. 2 pkt I iust. 3, 4a i4b ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach iprzystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33,
poz. 1791 oraz z 2015 r. poz. 1569 ipoz. 1642) og+asza siQ:
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TaryfQ op+at portowych w portach morskich nie majqcych podstawowego
znaczenia dla gospodarki narodowej oraz w przystaniach morskich, kt6ra stanowi
za+qcznik nr I do obwieszczenia.
TaryfQ op+at portowych w portach morskich majqcych podstawowe znaczenie dla
gospodarki narodowej, kt6ra stanowi za+qcznik nr 2 do obwieszczenia
Taryfa op+at, o kt6rel mowa w pkt I ipkt 2, stanowi ceny netto wyra2one w euro.
WartogC z+otowa op+at wyra2ona w euro liczona jest wed+ug gredniego kursu
walutowego z poprzedniego tygodnia podanego w tabelach kursowych
Narodowego Banku Polskiego.
Taryfa op+at okreglona w pkt I ipkt 2 obowiqzuje od dnia I stycznia 2017 r
Z dniem I stycznia 2017 r. przestajq obowiqzywa6 dotychczasowe Taryfy op+at
portowych w portach iprzystaniach morskich ustanowione przez Dyrektora
UrzQdu Morskiego w Szczecinie.
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Za+qcznik nr I do obwieszczenia
Dyrektora UrzQdu Morskiego w Szczecinie

z dnia 6.12.2016r. w sprawie op+at portowych
w portach iprzystanlach morskich

TARYFA 0PLAT PORTOWYCH W PORTACH MORSKICH NIE MAJACYCH
PODSTAWOWEGO ZNACZENIA DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

ORAZ W PRZYSTANIACH MORSKICH

1. OPLATY TONAZOWE, PRZYSTANIOWE iPASAZERSKIE

I . OPLATY TONAZOWE

Za wejgcie iwyjgcie statku do/z portu lub przystani, w kt6rych Dyrektor UrzQdu Morskiego
w Szczecinie jest uprawniony do stanowienia ipobierania op+at portowych oraz za
zapewnienie odbioru odpad6w w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia
pobiera siQ olyatQ tona2owq w wysokofci:

1.1 Statki 2eglugi morskiel igr6dlqdowej, dla kt6rych zosta+a okreglona pojemno96
rejestrowa brutto, z wy+qczeniem statk6w pasa2erskich, prom6w pasa2ersko
towarowych, statk6w wycieczkowych, statk6w rybackich oraz sportowo - rekreacyjnych:

Stawka
jednorazowa
Euro/I GT

D+ugo$6 statku
Stawka
mleslQczna
Euro/I GT

Stawka
roczna

Euro/I GT

1) do 50 m
2) powy2el 50 m

0,10
0,12

1 ,50
1 ,80

9.00
l0,80

1 .2 Statki pasa2erskie, promy pasa2ersko
komercyjne:

towarowe, statki wycieczkowe oraz jachty

Stawka 1 : 1 : $iaQka
jednorazowa i mlesiQczna
Euro/I GT il Euro/I GT

D+uga$(5 statku
Stawka }BZI

roczna
Euro/I GT

l0.80
16,20

3) do 50 m
4) powy2ej 50 m

0,1 2
0,18

1 ,80
2.70

1 .3. Statki rybackie
1 .3.1 .

jednorazowa miesiQczna
Euro/ Imetr I Euro/ I metr

Stawka
roczna

Euro/ I metr
D+ugo$6 statku

do 15 m 0.17 2.55 1 5.30



1 .3.2

Stawka Stawka
jednorazowa I miesiQczna
Euro/I GT I Euro/I GT

Stawka
roczna

Euro/I GT
D+ugo96 statku

powy2el 15 m o,I o I 1,50 9,00

1.4. Statki towarowe 2eglugi morskiel igr6dlqdowej typu pchacz, holownik itp., statki bez
w+asnego napQdu typu: barka, ponton, krypa, szalupa, d2wig p+ywajqcy oraz inne statki
im podobne o d+ugogci do 25 m, dla kt6rych nie zosta+a okreglona pojemno96
rejestrowa brutto:

Stawka
jednorazowa
(Euro)

Stawka
mlesiQczna
(Euro)

Stawka
roczna
(Euro)

450

D+ugo96 statku

do25 m 5 75

2. OPLATY PRZYSTANIOWE

Za korzystanie przez statek z nabrze2a lub przystani pobiera siq op+atQ przystaniowq
w wysokogci

2.1 Statki 2eglugi morskiej i£r6dlqdowej, dla kt6rych zosta+a okreflona pojemno£6
rejestrowa brutto, z wy+qczeniem statk6w pasa2erskich, prom6w pasa2ersko -
towarowych, statk6w wycieczkowych, rybackich oraz sportowo - rekreacyjnych:

Stawka
dobowa
Euro/I GT

D+ugo96 statku
Stawka
mlesiQczna
Euro/'t GT

Stawka
roczna

Euro/I GT

do50 0,06
0,08

0,90
1 ,20

5.40
7,20

2.2 Statki pasa2erskie,
komercyjne:

promy pasa2ersko-towarowe, statki wycieczkowe oraz jachty

Stawka
dobowa

Euro/I GT

Stawka
mleslQczna

Euro/I GT

Stawka
roczna

Euro/I GT
D+ugo96 statku

do50 m
Dowv2ei 50 m

0,06
0.08

0,90
1 ,20

5,40
7.20
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2.3. Statki rybackie

2.3.1

Stawka
dobowa
Euro/ i metr

Stawka :: I Stawka
mlestQczna I roczna
Euro/ I metr I Euro/ I metr

D+ugo96 statku

do 15 m 0,06 0,09 5,40

2.3.2

Stawka
dobowa
Euro/1 GT

Stawkd
miesiQczna
Euro/I GT

Stawka
roczna

Euro/I GT
D+ugo96 statku

powyzel 15 m 0,04 0,60 3,60

2.4 Statki towarowe 2eglugi morskiel i£r6dlqdowej typu: pchacz, holownik, statek bez
w+asnego napQdu np. barka, ponton, krypa. szalupa, d2wig p+ywajqcy graz inne statki
im podobne o d+ugogci do 25 m, dla kt6rych nie zosta+a okreflona pojemno96
rejestrowa brutto:

D+ugo£6 statku
Stawka
dobowa
(Euro)

Stawka
mlesiQczna
(Euro)

Stawka
roczna
(Euro)

180.00do26 ii 30,00

2.5 Statki sportowo-rekreacyjne, z wy+qczeniem jacht6w komercyjnych

D+ugo66 statku
(metre)

Stawka
dobowa
(Euro)

Stawka
mieslQczna
(Euro)

Stawka
roczna
(Euro)

1)
2'

3)

5'

6)
a

do5,5
powy2ei 5,5 do 8
)owy2ej 8 do lO
iowv2ei 1 0 do 1 3

powy2ej 1 3 do 17
powy291 17 do 20
powys:eJ 20

3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
9,00

12,00

45,00
60.00
75,00
90,00

120.00
1 35.00
180,00

270,00
360.00
450,00
540,00
630.00
810,00

1 080,00

+

3. OPLATY PASAZERSKIE

3.1 Za wejgcie na statek (w tym jacht komercgny) lub zejgcie na lqd pasa2era
pobiera siQ od ka2dego pasaZera jednorazowq op+atQ w wysokofci
0,20 Euro.
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3.2. Statki pasa2erskie stanowiqce przed+u2enie komunikacyjne dr6g lqdowych
wykonujqce nieodp+atnie 2eglugQ promowq nie uiszczajq op+at pasa2erskich

3.3. Op+aty pasa2erskie od statk6w pasa2erskich, jacht6w komercyjnych iinnych
statk6w przewo2qcych pasa2er6w w celach zarobkowych uprawiajqcych
2eglugQ regularnq w oparciu o dany port pobiera siQ raz w miesiqcu liczqc
wed+ug stawki0,20 Euro od ka2dego przewiezionego pasa2era.

11 Podwy2szenie, obni2enie izwolnienie z op+at portowych

1 . Podwy2szenie iobni2enie op+at

1.1 Od statk6w wykreglonych z rejestru statk6w lub nieeksploatowanych, ale
zajmujqcych miejsce w porcie przez pierwszych 6 miesiQcy pobiera siQ
op+atg przystaniowq podwy2szonq o 100 %, a po up+ywie tego terminu
podwy2szonq o 200 % w stosunku do stawki podstawowej

1 .2 Statki zatrzymujqce siQ na redzie portu idokonujqce tam za+adunku lub
wy+adunku, wzglQdnie odprawy pasa2er6w ponoszq op+aty tonaZowe
w wysokogci 50 % stawki podstawowej

1 .3

1 .4

Statki zacumowane przy dalbach lub beczkach wnoszq op+atQ tonazowq
i przystaniowq w wysokogci 50 % stawek podstawowych.

Statki rybackie (+odzie) bazujqce na brzegu morskich przystani rybackich
wnoszq op+atQ tona20wq iprzystaniowq w wysokogci 50 % stawek
podstawowych

1 .5 W przypadku, gdy w ciqgu roku kalendarzowego zosta+ zarejestrowany
statek lub powo+any podmiot zarzqdzajqcy portem morskim lub przystaniq
morskq w zwiqzku z ich komunalizacjq, od statku pobiera siQ op+atQ
tona2owq iprzystaniowq w wysokogci proporcjonalnej do stawki rocznej

2. Zwolnienia z op+at

2.1 Od uiszczenia op+at tona20wych iprzystaniowych zwolnione sq statki:
urzQd6w morskich, Marynarki Wojennej. Stra2y Granicznej, Policji,
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz u2ywane do
ratownictwa ekologicznego, a tak2e statki okrQgowych inspektorat6w
rybo+6wstwa morskiego, hydrograficzne, dozorcze, p02arnicze,
telekomunikacylne, celne, sanitarne, szkolne, naukowo -- badawcze,
pilotowe, statki u2ywane wy+qcznie do ratowania 2ycia na morzu lub
+amania lodu.

2.2.

2.3

Nie pobiera siQ op+at portowych, na zasadzie wzajemnofci, od jednostek
p+ywajqcych si+ zbrojnych Pa6stw-Stron Traktatu P6+nocnoatlantyckiego.

Zwolnienie od op+at nie dotyczy statk6w wymienionych w pkt. 2.1 przez
okres w kt6rym sq one u2ywane do inner dzia+alnogci, ni2 bQdqca
podstawq zwolnienia
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2.4 Od wnoszenia op+at tona2owych, przystaniowych ipasa2erskich zwolnione
sq

statki wchodzqce do portu w celu:
. schronienia przed sztormem.

uzupe+nienia paliwa, prowiantu iwody,
uzyskania pomocy lekarskiel (do 12 godzin pobytu od wejgcia).
dokonania odprawy graniczno - celnej,
odbycia wizyty kurtuazyjnel
udzia+u w regatach miQdzynarodowych lub krajowych, udzia+u
w imprezach miQdzynarodo\arych lub krajowych

statki nie mogqce wylgC z portu z powodu niskiego stanu wody lub
zalodzenia

©

©

Po ustqpieniu wymienionych wy2ej przyczyn statek zobowiqzany jest
opugci6 port w ciqgu 4 godzin od ustania przyczyny. W razie dalszego
postolu w porcie pobiera siQ op+atQ przystaniowq naliczanq od momentu
ustania przyczyn stanowiqcych podstawQ zwolnienia z op+at.

2.5

2.6

2.7

Zwalnia siQ od uiszczenia op+at tona2owych iprzystaniowych
wykonujqce prace ius+ugi na zlecenie urzQd6w morskich

statki

Zwalnia siQ od uiszczenia op+aty tona2owel statki sportowo
z wyjqtkiem jacht6w komercylnych.

rekreacyjne

Statki, kt6re wnios+y miesiQcznq lub rocznq op+atQ tona2owq w jednym
z port6w lub jednej z przystani morskich, w kt6rym zadania podmiotu
zarzqdzajqcego wykonuje Dyrektor UrzQdu Morskiego w Szczecinie
zwolnione sq w ciqgu tego okresu od obowiqzku wnoszenia op+aty
tona2owel
w pozosta+ych portach iprzystaniach morskich w kt6rych zadania podmiotu
zarzqdzajqcego wykonuje Dyrektor UrzQdu Morskiego w Szczecinie

111. Zasady pobierania op+at portowych

l Wysoko96 op+aty tona2owej iprzystaniowej ustala siQ w zale2nofci od
pojemnogci brutto statku, z wyjqtkiem statk6w rybackich o d+ugogci do 15 m,
sportowo - rekreacyjnych oraz statk6w 2eglugi morskiej igr6dlqdowel
o d+ugogci do 25 m. PojemnogC statku ustala siq na podstawie aktualnego
miQdzynarodowego gwiadectwa pomiarowego statku albo gwiadectwa
pomiarowego, okreglajqcego pojemno96 rejestrowq brutto (GT) statku.

2 Op+aty tona2owe iprzystaniowe od statk6w rybackich o d+ugogci do 15 m,
sportowo - rekreacylnych oraz statk6w o d+ugogci do 25 m z nieokreglonq
pojemnofciq rejestrowq brutto, o kt6rych mowa w pkt 1.1.4 il.2.4 pobiera siQ
wed+ug d+ugogci ca+kowitel statku. llekro6 jest mowa w cenniku o d+ugogci
jednostki p+ywajqcel, nale2y przez to rozumie6 d+ugo96 ca+kowitq statku.
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3 W przypadku, gdy statek nie posiada okreflonej (udokumentowanej)
pojemnogci bhutto a op+aty portowe odniesione sq do tej wielkogci, nale2y
przyjq6 warto96 obliczonq ze wzoru

V = 0,25 x L x B x H
gdzie B - szeroko96 maksymalna, H - wysoko96 boczna, L - d+ugo96 ca+kowita

4 Op+aty tona2owe iprzystaniowe miesiQczne iroczne pobiera siQ od statk6w,
dla kt6rych dany port jest portem macierzystym lub portem sta+ego bazowania
statku. Op+aty miesiQczne pobierane sq jednorazowo w terminie do ostatniego
dnia miesiqca, w kt6rym jednostka zawija+a do portu. Op+aty roczne p+atne SQ
jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca za rok, w kt6rym ponoszona jest
op+ata

5 Na wniosek armatora pobiera siQ op+atQ rocznq w dw6ch ratach za ka2de
p6+rocze z terminem p+atnogci:

I rata w terminie do dnia 31 marca za I p6+rocze roku, w kt6rym ponoszona
jest op+ata,
11 rata w terminie do dnia 30 wrzegnia za ll p6+rocze roku, w kt6rym
ponoszona jest op+ata.

Wnioskio roz+o2enie op+aty rocznel na raty nale2y z+o2y6 do w+agciwego
terytorialnie kapitana (bosmana) portu w terminie do konica lutego danego
roku, za kt6ry ponoszona jest op+ata

6 Op+aty tona2owe iprzystaniowe miesiQczne dla statk6w, dla kt6rych dany port
nie jest portem macierzystym, mogq by6 pobierane:

1) od statk6w zawijajqcych co najmniej 10 lazy w ciqgu danego miesiqca
do konkretnego portu,

2) na wniosek armatora, po uzyskaniu pisemnej zgody w+agciwego
terytorialnie kapitana(bosmana) portu.

7 Op+aty tona2owe iprzystaniowe roczne dla statk6w, dla kt6rych dany port nie
jest portem macierzystym, mogq by6 pobierane:

1) od statk6w regularnie zawijajqcych do danego portu przez co najmniel
5 miesiQcy (nale2y do+qczye rozk+ad rejs6w) w danym roku, za kt6ry
ponoszona jest op+ata.

2) na wniosek armatora, po uzyskaniu pisemnej zgody w+a$ciwego
terytorialnie kapitana(bosmana) portu

8 Wnioskio uzyskanie zgody na zastosowanie op+aty miesiQcznel lub rocznej
nale2y z+o2y6 do w+afciwego terytorialnie kapitana (bosmana) portu
w terminie:

1) op+ata miesiQczna -- najp62niel do dnia 15-go miesiqca
poprzedzajqcego miesiqc zawiniQ6,

2) op+ata roczna -- najp62:niej do dnia 31 marca danego roku, za kt6ry
ponoszona jest op+ata.

do dnia 1 5-go

9. Od statku pasa2erskiego lub promu morskiego, kt6ry wp+ywa wiQcej ni2 jeden
raz w ciqgu doby do tego samego portu, w+agciciel bqd2 armator uiszcza za
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pierwsze wejgcie pe+nq op+atQ tona2owq iprzystaniowq, a za ka2de nastQpne
op+atQ w wysokogci 50 % wysokofci op+aty tona2owej.

lO. Op+ata roczna.
Rok w rozumieniu niniejszego cennika obejmuje okres od dnia I stycznia do
dnia 31 grudnia danego roku (rok kalendarzowy). Z zastrze2eniem pkt 11.1.5.
nie przewiduje siQ proporcjonalnego zmniejszenia op+aty w zale2nogci od
faktycznego u2ytkowania infrastruktury.

11 Op+ata miesiQczna.
Miesiqc w rozumieniu niniejszego cennika obejmuje okres od I do 30 lub
31 dnia danego miesiqca. Nie przewiduje siQ proporqonalnego zmniejszenia
op+aty w zale2nogci od faktycznego u2ytkowania infrastruktury portowel lub
zapewniajqcej dostQP do portu

12. Dobowa op+ata przystaniowa
Doba w rozumieniu niniejszego cennika obejmuje okres 24 godzin od
momentu zawiniQcia do portu lub przystani morskiej. Dobowe op+aty
przystaniowe poobiera siQ za ka2dq rozpoczgtq dobQ

1 3. Jednorazowa op+ata tona2owa.
Jednorazowa op+ata tona2owa pobierana jest za ka2dorazowe wejgcie lub
wyjgcie statku do/z portu lub przystanimorskiej.

14.W przypadku jednorazowych op+at tona2owych idobowych op+at
przystaniowych kapitan/kierownik statku zobowiqzany jest przedstawi6 dow6d
uregulowania op+at przed Wlfciem statku z portu lub przystani morskiej

15. Dobowa op+ata przystaniowa pobierana od statk6w sportowo - rekreacyjnych
obejmuje r6wnie2 korzystanie z przy+qcza energii elektrycznej
zlokalizowanego bezpogrednio na nabrze2u, bez koniecznogci wniesienia
dodatkowel nale2nogci

16. Op+ata przystaniowa mlesiQczna iroczna dotyczy danego (okreglonego)
portu

17. Urzqd Morskiw Szczecinie pobiera op+aty tona2owe w portach iprzystaniach
morskich, w kt6rych nie zosta+ powo+any podmiot zarzqdzajqcy

18.Urzqd Morskiw Szczecinie pobiera op+aty przystaniowe ipasa2erskie za
u2ytkowanie infrastruktury portowej, kt6ra stanowi majqtek UrzQdu Morskiego
w Szczecinie.



Za+qcznik nr 2 do obwleszczenia
Dyrektora UrzQdu Morsklego w Szczecinie

z dnia 6.12.2016r. w sprawie op+at portowych
w portach iprzystaniach morskich

TARYFA 0PLAT PORTOWYCH W PORTACH MORSKICH MAJACYCH PODSTAWOWE
ZNACZENIE DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

l Za korzystanie przez statkiz nabrze2y iprzystani znajdujqcych siQ w zarzqdzie
trwa+ym UrzQdu Morskiego w Szczecinie, kt6re po+o2one sq w portach Szczecin
i Swinoujfcie, pobiera siQ op+atQ przystaniowq w wysokogci 0,1 EUR/IGT
za dobQ

2 Op+atQ, o kt6rel mowa w pkt 1 , pobiera siQ za ka2dq rozpoczQtq dobQ, przy czym
przez dobQ rozumie siQ okres 24 godzin od momentu zawiniQcia statku do portu
lub przystani.

3 Nie pobiera siQ op+aty, o kt6rel mowa w pkt 1 , od:
a) jednostek p+ywajqcych Marynarki Wojennel, Stra2y Granicznel, Poliqi.
b) statk6w pe+niqcych specjalnq s+u2bQ pa6stwowq.

statk6w wykonujqcych prace ius+ugi na zlecenie urzQd6w morskich
statk6w sportowo-rekreacylnych

c)
d)
e) jednostek p+ywajqcych si+ zbrojnych

P6+nocnoatlantyckiego, na zasadzie wzajemnogci.
Pa6stw-Stron Traktatu


