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 Urząd Morski w Szczecinie 

Wydział Organizacyjny 
tel. 302, 522 

Znak: O-021/1/1/05 Szczecin, dnia 04 stycznia 2005 

 

         
Pismo okólne Nr 1 

 
 

 z dnia 4 stycznia 2005r.  
 
 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego załącznika do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 marca 2003r. w sprawie opłat za 
czynności i usługi Urzędu Morskiego w Szczecinie, z uwzględnieniem  zmian 
wprowadzonych przez: 
 
 
1. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18   Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia   
    2 października 2003r. zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie opłat za   
    czynności i usługi Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
2. Zarządzenie Wewnętrzne nr 32 Dyrektora Urzędu Morskiego z dnia 7 grudnia  
    2004r. w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 3 Dyrektora Urzędu  
    Morskiego  w Szczecinie z dnia 21 marca 2003r. w sprawie opłat za czynności i    
    usługi Urzędu Morskiego w Szczecinie. 
 
 
 
Traci moc  Pismo okólne Nr 3 z dnia 2 listopada 2004r. w sprawie ogłoszenia  tekstu 
jednolitego załącznika  do Zarządzenia  Wewnętrznego Nr 3  Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Szczecinie z dnia 21 marca 2003r.  
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I.  TARYFA OPŁAT ZA CZYNNO ŚCI WYKONYWANE W PORTACH MORSKICH  

NIE MAJ ĄCYCH PODSTAWOWEGO ZNACZENIA DLA GOSPODARKI 
NARODOWEJ ORAZ W PRZYSTANIACH MORSKICH. 

 
 
1.   Opłaty z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za dostawę wody słodkiej. 
 

1.1 Za pobieranie przez statek wody słodkiej pitnej w porcie czy przystani pobiera się opłatę 
według wskazań licznika (wodomierza) zgodnie z obowiązującą stawką miejscowego 
dostawcy wody. Należność z tego tytułu można rozliczyć kwartalnie. 

 
1.2 W portach nie posiadających licznika (wodomierza) opłatę za wodę słodką nalicza się według 

zasad określonych w pkt. 1.1. z tym, że ilość pobranej wody określa się szacunkowo na 
podstawie zgodnego określenia stron: pobierającej i wydającej wodę. 

 
 
2. Opłaty z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za dostawę energii elektrycznej. 
 

Za pobieranie w porcie energii elektrycznej pobiera się opłaty od ilości dostarczonych kWh 
według stawek miejscowych zakładów energetycznych. 

 
 
3. Opłaty  za  składowanie. 
 

Podstawą do obliczenia opłat za składowanie jest tono/doba lub 1 m³ składowania na dobę 
 
3.1 Ładunki suche masowe, drobnicowe i drewno ; 

- na placach                                      - 0,06€ 
- w magazynach, szopach, wiatach i innych                                 - 0,14€ 

 
4. Opłaty  za  wynajem  powierzchni  składowej. 
 

4.1 Place składowe, utwardzone za 1 m² opłata wynosi: 
 

Dobowa Miesięczna Roczna 

0,3€  3€ 30€ 
          

Za wynajem placów składowych o nawierzchni nieutwardzonej, opłaty obniża się o 50% w 
stosunku do podanych stawek dla placów składowych utwardzonych. 

 
4.2 Magazyny, szopy, wiaty za 1 m² opłata wynosi: 

 
Dobowa Miesięczna Roczna 

0,6€   6€ 60€ 
 

4.3 Opłat wymienionych w pkt. 4.1 i 4.2 nie pobiera się za część powierzchni składowej 
wyznaczonej w portach i przystaniach przez Urząd Morski wyłącznie do składowania   
statków sportowych o polskiej przynależności, należących do związków harcerstwa lub 
zarejestrowanych klubów sportowych, żeglarskich, wioślarskich i motorowych, które nie 
prowadzą działalności zarobkowej, lecz wyłącznie szkoleniowo - treningową. 
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5 Opłaty  za  dzierżawę  nabrzeża,  terenów  i  obiektów  portowych. 
 

5.1 Za wydzierżawienie 1 mb  nabrzeża wyposażonego wraz z przyległym pasem  
o szerokości wynikającej z konstrukcji nabrzeża, jednak nie mniejszej niż 3 m opłata wynosi : 

 
Dobowa Miesięczna Roczna 
0,43 € 4,33 € 34,6 € 

 
 

5.2 Za wydzierżawienie 1 mb nabrzeża nie wyposażonego wraz z przyległym pasem  
o szerokości 3 m opłata wynosi odpowiednio 50% wartości podanej dla nabrzeży 
wyposażonych. 

 
6 Opłaty za postój samochodów w porcie. 
 

6.1 Opłaty za każdą godzinę postoju autokaru i samochodu osobowego w porcie,  
w miejscu oznaczonym wynoszą :               - 0,87€ 

 
6.2 Opłaty za każdą godzinę postoju samochodu towarowego w porcie, w miejscu oznaczonym wynoszą : 

 
O ładowności do 1 tony 0,87 € 
O ładowności powyżej 1 tony 1,74 € 
O ładowności powyżej 1 tony z przyczepą lub naczepą 2,61 € 

 

 

 

7 Za korzystanie z obiektów sanitarnych w portach za jeden dzień od osoby pobiera się 
opłatę w wysokości - 1€ 

   

 

 

II. TARYFA OPŁAT ZA WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW STATKOM MORSKIM, 
NIE UJĘTYCH W USTAWIE O BEZPIECZE ŃSTWIE  MORSKIM. 

 
 
 
1. skreślony 
 
 
2.   skreślony  
 
 
3.  Opłaty za wydawanie zezwoleń na kabotaż  
 

3.1  Za wydanie zezwolenia na kabotaż pomiędzy portami pobiera się następujące opłaty  
 

- statki o pojemności brutto do 500             -   85€ 
- statki o pojemności brutto powyżej 500 do 10 000          - 200€ 
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- statki o pojemności brutto powyżej 10 000           - 300€ 
 

3.2  Opłaty określone w pkt. 3.1 ulegają podwyższeniu o 100 % dla statków pasażerskich. 
 

3.3  Zezwolenie na kabotaż jest wydawane na czas 12 miesięcy. 
 
 

4. Opłaty za wydanie pozostałych dokumentów. 
 

4.1 skreślony  
 
4.2 Za wydanie dla statku pasażerskiego uprawiającego żeglugę pasażerską na stałych trasach 

certyfikatu planu kooperacji ze służbami ratowniczymi państw sąsiednich lub za zatwierdzenie 
tego planu             - 145€ 

 
4.3 skreślony  

 
4.4 skreślony 

 
4.5 skreślony 

 
4.6 Za wydanie międzynarodowego świadectwa pomiarowego 

 
- dla statków o pojemności brutto do 500      - 40€ 
- dla statków o pojemności brutto powyżej 500     - 80€ 

 
4.7 skreślony 
 

 
5. Pozostałe opłaty oraz zasady ich określania. 
 

5.1 Za nadanie nazwy statkowi morskiemu innemu niż sportowy              - 85€ 
 
5.2 Za nadanie nazwy morskiemu statkowi sportowemu pobiera się opłatę w wysokości: 

 
- dla statków o długości całkowitej do 9 m        - 15€ 
- dla statków o długości całkowitej powyżej 9 m      - 20€ 

 
5.3 skreślony                        

 
5.4 skreślony 

 
5.5 skreślony 

 
5.6 skreślony 

 
5.7 skreślony 

 
5.8 skreślony 

 
5.9 skreślony 

 
5.10 skreślony 
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5.11 Wydanie duplikatu zaświadczenia o zwolnieniu z pilotażu obowiązkowego          - 3€ 

 
6. Zaświadczenie związane z charakterem przewożonych ładunków a wydawane przez urzędy morskie 

- zwalnia się od opłat. 
 
7. W razie dojazdu inspektorów na statek, członków Komisji Egzaminacyjnej, komisji kontrolnej do 

ośrodków szkoleniowych, stacji atestacji własnym lub urzędowym środkiem transportu, oprócz 
opłat za inspekcję, egzamin, kontrolę i wydanie dokumentów pobiera się od armatorów, ośrodków 
szkoleniowych, stacji atestacji, również opłatę za koszty dojazdu wg obowiązujących stawek za 
samochód osobowy. Jeżeli inspekcjonowana jest grupa statków, ośrodków, stacji – koszty dojazdu 
dzieli się przez liczbę inspekcjonowanych statków, ośrodków, stacji. 

 

 

 

III. TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI W ZAKRESIE OZNAKOWANIA 
NAWIGACYJNEGO  
       I HYDROGRAFII ORAZ WYNAJMU JEDNOSTEK PŁYWAJ ĄCYCH 

 
 
1. Opłaty za użycie urządzeń technicznych i sprzętu specjalistycznego.  

 
 

1.1 Opłaty za wynajem pływającego oznakowania nawigacyjnego. 
 

1.1.1 Wysokość opłaty za wynajem pływającego oznakowania nawigacyjnego jest 
uzależniona od typu pławy i czasu wynajmu. 

 

Przedstawione stawki stanowią opłatę dobową. 
 

                                                                                                        TABELA NR1 
Lp. Typ pławy Rodzaj pławy Stawka w € 
1 Stożkowe, drążkowe  

i walcowe  
 

P-8, P-9, P-11, P-20, PSA1400, 
PLA1400, PLL1100, PLA-1000, 
PLD200, PDL, PSL, PLS650,  

4,5 

2 Lodowe świetlne S-7 15 
3 Lodowe nieświetlne P-7, Cygarowe 5 
4 Kolumnowe  P-5E, P-5A, P-5, PWD, P-15, 1P, 

PM-2, PM-3,  
18 

 
 

1.1.2 Opłata za wynajem pławy uwzględnia osprzęt do zakotwiczenia i koszty 
związane z przygotowaniem technicznym do wystawienia. 

 
1.1.3 Opłata za wynajem pławy nie uwzględnia kosztów wystawienia, obsługi  i zdjęcia 

pławy. 
 
 

1.2 Opłaty za użycie urządzeń technicznych. 
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1.2.1 Za użycie urządzeń i sprzętu innych niż wymienione w pkt. 1.1, 1.2, 5.3 opłatę oblicza 
się według poniższego wzoru : 

 

N

nUrWe
K

⋅⋅=  

 
gdzie: 
We - wartość ewidencyjna urządzenia, 
Ur - współczynnik umorzenia 
n - czasokres wynajmu urządzenia w godzinach (od momentu wypożyczenia 

do momentu zwrotu) 

N - ilość godzin w roku (365,25 x 24 = 8766) 
 
 
 
 
 
 
2. Opłaty za wykonanie prac  specjalistycznych. 
 

2.1 Opłaty za usługi geodezyjne i kartograficzne. 
 

2.1.1 Założenie osnowy geodezyjnej do 10 pkt               - 231€ 
 
2.1.2 Aktualizacja mapy gospodarczej o pow. do 1 ha                        - 228€ 

 
2.1.3 Udostępnienie informacji geodezyjnych i kartograficznych z własnego zasobu 

(bez możliwości rozpowszechniania) : 
 

a) dane o punkcie osnowy geodezyjnej lub punkcie granicznym    - 3€ 
b) kopia dokumentu z zasobu (arkusz A-4)                 - 2€ 
c) wgląd do dokumentacji 

- tom dokumentacji     (tom)    - 2€ 
- arkusz mapy      (arkusz)       - 1,50€ 

d)       mapy w formie kopii. 
- mapa gospodarcza w skali od 1:500 do 1:2500 (arkusz A-4)    - 7€ 
- mapa gospodarcza  w skali 1:5000  (arkusz A-4)          - 7€ 
- inne mapy znajdujące się w zasobie Urzędu (arkusz A-4)     - 2€ 

 
W przypadku : 
- formatu większego od A -4 wysokość opłaty stosuje się współczynniki : 
  1,5 - dla  formatu A-3 
  2,0 - dla  formatu A-2  
  2,5 - dla  formatu A-1 
- sporządzenia więcej niż jednego egzemplarza mapy dla  tego  samego  

zamawiającego. 
za każdy następny egzemplarz stosuje się współczynnik 0,1  
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e) mapy w formie cyfrowej : 
- mapa gospodarcza w skali 1:2000 lub 1:5000 (hektar)  - 1€ 
- inne mapy znajdujące się w zasobie (arkusz)   - 5€ 

 
W przypadku : 
- udostępniania map w postaci komputerowych zbiorów rastrowych stosuje się 

współczynnik 1,0 
- udostępniania map w postaci komputerowych zbiorów wektorowych stosuje 

się współczynnik 2,5 
- udostępniania wybranych grup tematycznych stosuje się współczynniki: 
   0,02 - dla osnowy geodezyjnej, 
   0,30 - dla ewidencji gruntów (stan władania, granice i budynki),  
   0,43 - dla uzbrojenia terenu (infrastruktura naziemna i podziemna), 
   0,20 - dla sytuacji powierzchniowej (roślinność, użytki  
             nieklasyfikowane) 
   0,05 - dla rzeźby terenu. 
- udostępniania kilku grup tematycznych w ramach tego samego zamówienia, 

współczynniki podlegają sumowaniu 
 

2.1.4 Poświadczenie za zgodność materiałów z zasobem ; 
- za pierwszy egzemplarz   (arkusz A-4)           - 2€ 
- za następny egzemplarz   (arkusz A-4)           - 0,30€ 

 
W przypadku formatu większego od A-4 wysokość opłaty ustala się odpowiednio do 
wielokrotności formatu 

 
2.1.5 Opłaty nie obejmują kosztów reprodukcji. 
 
2.1.6 Jeżeli do opłat stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny 

otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników. 
 
 

2.2 Opłaty za wykonane pomiary morskie 
 

2.2.1 Za wykonanie pomiarów batymetrycznych toru wodnego, redy, kotwicowiska, itp. 

sondą hydroakustyczną (profile co 50m) pobiera się opłatę za każde 100 2m  w 
wysokości                                      - 0,5€ 

 

Za obszar o powierzchni poniżej 100 000 2m pobiera się opłatę stałą  w wysokości 
                   -500€ 

 
 
2.2.2 Za wykonanie pomiarów batymetrycznych akwenów portowych sondą jedno- lub 

wielowiązkową (profile nie gęściej niż co 10 m) pobiera się opłatę za każde100 2m  w 
wysokości        - 2€ 

 

Za obszar o całkowitej powierzchni poniżej 10 000 2m  pobiera się opłatę stałą  
w wysokości                 - 200€ 

 
2.2.3 Sondaże przy nabrzeżach za każde 10 mb nabrzeża – 50 m na wodę pobiera się opłatę 

w wysokości                 - 15€ 
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Za sondaż przy nabrzeżu o długości do 15 mb pobiera się opłatę stałą w wysokości      
               - 225€ 

 
2.2.4 W przypadku konieczności wykonania sondażu zagęszczonego sondą jedno- lub 

wielowiązkową (np. akweny zróżnicowanej głębokości, zagrożone nawigacyjnie, po 

pracach podczyszczeniowych, itp.) pobiera się opłatę za każde 100 2m  w wysokości    
                                                          -  5€ 

 

Za obszar o powierzchni poniżej 4 000 2m  pobiera się opłatę stałą w wysokości 
                 -200€ 

 
2.2.5 Za wykonanie domiarów sondą ręczną pobiera się opłatę za każdy punkt domiarowy 

w wysokości                - 0,5€ 
 

2.2.6 Za wykonanie badań sonarowych pobiera się opłatę za każde 100 2m  powierzchni 
akwenu         - 6€ 

 
2.2.7 Za wykonanie urzędowego trałowania hydrograficznego za każde 100 m ²   

          - 3€ 
 
2.2.8 Opłaty ujęte w pkt 2.2.1-2.2.7 obowiązują w odległości do 20 km od Baz 

Oznakowania Nawigacyjnego. Przy odległościach większych dolicza się koszt 
dojazdu zgodnie z tabelą nr 3 w pkt 5.3.3. 

 
2.2.9 Za przestój zespołu pomiarowego z winy zleceniodawcy za każdą godzinę przestoju 

pobiera się opłatę               - 144€ 
 
2.2.10 Wykonanie prac hydrograficznych na innych akwenach lub w oparciu o odmienne 

warunki zlecenia - obowiązują ceny umowne. 
 

2.3 Opłaty za usługi poligraficzne 
 

2.3.1 Wykonywanie odbitek 
a) światłokopia z matrycy - 1 dm ²                - 0,25€ 
b) odbitka kserograficzna - arkusz A4             - 0,20€ 

 
W przypadku formatu większego od A4 wysokość opłaty ustala się odpowiednio do 
wielokrotności tego formatu. 

 
2.3.2 Czynności introligatorskie  

a) okładka miękka – arkusz A4              - 0,40€ 
b) okładka twarda – arkusz A4              - 1,50€ 

 
W przypadku formatu większego od A4 wysokość opłaty ustala się odpowiednio do 
wielokrotności tego formatu. 

 
 

2.4   Opłaty za usługi określone w pkt 2.1, wyrażają stawki za jedną roboczogodzinę. 
   Opłaty wymienione w pkt 2.3 dotyczą jednego egzemplarza wykonanej usługi. 

 
3. Opłaty za nadzór i kontrolę prac hydrograficznych. 
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3.1 Za autoryzację prac hydrograficznych wykonywanych przez inne podmioty gospodarcze pobiera się 
opłatę w wysokości 20% wartości kosztorysowej tych prac liczonej według cennika Urzędu 
Morskiego. 

 

3.2 Za nadzór nad pracami hydrograficznymi wykonywanymi w terenie przez inne podmioty 
gospodarcze pobiera się opłatę za godzinę pracy pracownika Urzędu Morskiego według tabeli 2. 

 

3.3 Za analizę dostarczonych przez inne podmioty gospodarcze materiałów pobiera się opłatę zależnie od 
stopnia skomplikowania zadania i zaangażowania osób  
i środków od 15€ do 50€. 

 

3.4 Opłatę z tytułu nadzoru lub kontroli przy wykorzystaniu własnej jednostki pływającej  
i sprzętu technicznego podwyższa się o koszt ich użycia. 

 
 
 
4. Opłaty za robociznę bezpośrednią. 
 

4.1 Opłaty za robociznę dla określonych stanowisk i zespołów pracowniczych przedstawione w 
tabeli obejmują amortyzację użytego sprzętu i materiałów wyrażają koszt jednej 
roboczogodziny. 

 
 

                                                                                   TABELA NR 2 
L.p. Stanowisko / Zespół Stawka w € 
1 Kreślarz, kartograf 2 
2 Zespół do prac hydrograficznych i 

oznakowania nawigacyjnego: 
- specjalista (hydrograf, 

nawigator itp.), 
- operator sprzętu, 
- sondażysta. 

 
 

10 
 

2,50 
2 

 
5. Opłaty za korzystanie z jednostek pływających. 

 
5.1 Za korzystanie z pracy jednostek pływających urzędu morskiego - pobiera się opłaty, których 

wysokość uzależniona jest od typu statku, ilości załogi i mocy silnika. 
 
5.2 Opłaty pobiera się  za jedną roboczogodzinę. 
 
5.3   Zestawienie wysokości opłat za korzystanie z pracy jednostek pływających :  
 

5.3.1 Łódź bez napędu własnego                     - 3€ 
5.3.2 Motorówka o mocy silnika do 35 kW / 50 KM     - 25€ 

 
5.3.3 Statek załogowy - wg poniższej tabeli, w zależności od mocy silnika. 

 
 

                                                                                                                     TABELA NR 3 
L.p. Moc silnika Stawka w  € 
 KW KM  
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1 36 - 75 50 - 102 36 
2 76 - 150 103 - 204 72 
3 151 - 350 205 - 476 144 
4 351 - 550 477 - 749 259 
5 551 - 750 750 - 1020 288 
6 751 - 1050 1021 - 1428 403 
7 1051 - 1450 1429 - 1972 519 
8 1451 - 1850 1973 - 2516 692 
9 powyżej 1850 / 2516 za 

każde 75 kW / 102 KM 
 28 

 
 
 
6. Postanowienia uzupełniające. 
 

6.1 Za prace wykonywane na zlecenie zamawiającego w dni wolne od pracy lub  
w godzinach nadliczbowych - opłatę za korzystanie z jednostki pływającej i za robociznę 
podwyższa się odpowiednio  o  50 %  lub  100 %  - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

 
6.2 Czas użycia jednostki pływającej liczy się od momentu odcumowania z macierzystej przystani 

lub innego miejsca postoju, do momentu zacumowania w macierzystej przystani. 
 

6.3 Czas korzystania z urządzeń technicznych i sprzętu specjalistycznego oraz czas robocizny liczy się od 
momentu rozpoczęcia pracy do jej zakończenia. Jeżeli praca była wykonywana w terenie, do czasu 
robocizny dolicza się czas dojazdu i powrotu. 

 
6.4 Do obliczenia należności za użycie jednostki pływającej, urządzeń i sprzętu technicznego oraz 

za robociznę pracownika lub zespołu pracowników stosuje się pełne godziny. Okresy krótsze 
od 30 minut nie wlicza się do czasu pracy, natomiast okres równy lub dłuższy niż 30 minut 
liczony jest jako pełna godzina.  

 Jeśli ogólny czas pracy był  krótszy od jednej godziny (np. 20 minut), w każdym przypadku będzie zaliczana jedna godzina.  

6.5 Za wykonanie pomiarów morskich awaryjnych lub ekspresowych  opłata wynikająca ze 
stawek określonych w pkt.2.2 oraz 3 zostaje powiększona o 100%. 

 

 

 7.  Postanowienia końcowe. 
 

7.1 Wartość opłat za usługi dla których stawki określone są w Euro, oblicza się mnożąc właściwą 
stawkę przez ilość godzin lub innych jednostek obliczeniowych, a następnie otrzymany wynik 
w Euro - przez średnią wartość Euro obowiązującą w dniu ukończenia usługi. Otrzymana 
kwota wyrażona jest w złotych obiegowych. 

 
7.2 Przy wyliczaniu rachunku za usługi dla których stawki określone są bezpośrednio  

w złotych obiegowych (pkt 1.2.1 i 3.1), opłaty za te usługi w rachunku końcowym zestawia 
się oddzielnie. 

 
7.3  Inne koszty niż wymienione w cenniku, a które mogą wystąpić w trakcie wykonywania usług 

(np. koszty delegacji służbowych, koszty najmu obcego sprzętu i urządzeń, pojazdów 
samochodowych itp.), zostaną dokładnie określone i wyszczególnione w osobnej grupie: 
“Koszty inne - podlegające refakturowaniu”. 
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7.4 Pełną kalkulację powynikową z podaniem liczby godzin zaangażowania w wykonanie usługi 
wszystkich czynników materialnych i ludzkich, kosztów tego zaangażowania wg podanych 
stawek, ewentualnie kosztów dodatkowych nanosi się, zgodnie z ustalonym wzorem kalkulacji 
na formularzach rachunku, który podpisują upoważnione osoby. 

 
7.5 Kalkulacja, o której mowa w pkt 7.4 może być przedstawiona jako załącznik  

do rachunku. 
 
 
 

 

 
 
 


