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ZARZ¥DZENIE NR 3
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 3 grudnia 1999 r.
w sprawie wprowadzenia cennika op³at za czynnoci urzêdu morskiego.
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 44 z pón. zm.), § 42 ust. 6 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1992 r.
w sprawie kwalifikacji zawodowych i sk³adu za³óg polskich statków morskich (Dz. U. Nr 49, poz. 227 z pón. zm.), § 14
i 17 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja 1992 r. w sprawie pilota¿u morskiego
(Dz. U. Nr 43, poz. 192) oraz art. 11 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 z pón. zm.)
zarz¹dzam, co nastêpuje:
§ 1.
Ustanawia siê taryfy op³at za czynnoci Urzêdu Morskiego zawarte w Cenniku, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszego
zarz¹dzenia:
I.

Taryfa op³at portowych oraz op³at za czynnoci wykonywane w portach i przystaniach morskich.

II.

Taryfa op³at za inspekcje i wystawianie dokumentów bezpieczeñstwa statkom morskim.

III.

Taryfa op³at za egzaminy przeprowadzane przez Komisjê Egzaminacyjn¹ dzia³aj¹c¹ przy Dyrektorze Urzêdu
Morskiego w S³upsku.

IV.

Taryfa op³at za wystawianie dokumentów ¿eglarskich i kwalifikacyjnych.

V.

Taryfa op³at za us³ugi w zakresie oznakowania nawigacyjnego i hydrografii oraz wynajmu jednostek
p³ywaj¹cych.
§ 2.

1.

Stawki op³at za czynnoci i us³ugi Urzêdu Morskiego s¹ podawane w jednostkach taryfowych (skrót j.t.).

2.

Wartoæ z³otow¹ jednostki taryfowej stanowi równowartoæ 0,2 SDR  Specjalnych Praw Ci¹gnienia liczona wed³ug
redniego kursu walutowego z zesz³ego tygodnia podanego w tabelach kursowych NBP. W ten sposób obliczona
wartoæ obowi¹zuje w nastêpnym tygodniu.

3.

Op³aty za czynnoci Urzêdu Morskiego zawarte w Cenniku s¹ op³atami netto, tj. bez podatku od towarów i us³ug
(VAT). Op³atê za wykonan¹ czynnoæ lub us³ugê ustala siê wed³ug wartoci z³otowej jednostki taryfowej
obowi¹zuj¹cej w dniu uiszczenia op³aty lub wystawienia faktury. W razie, gdy czynnoæ podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT do op³aty dolicza siê odpowiedni¹ stawkê podatku.
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W odniesieniu do op³at, do których nie dolicza siê podatku od towarów i us³ug (VAT), tj. op³at za czynnoci nie
podlegaj¹ce VAT, zwolnione z VAT i opodatkowane stawk¹ 0%  dopuszcza siê mo¿liwoæ zaokr¹glenia koñcowej
nale¿noci do pe³nych dziesi¹tek groszy w ten sposób, ¿e koñcowe kwoty wynosz¹ce:
 mniej ni¿ 5 groszy pomija siê,
 5 i wiêcej groszy podwy¿sza siê do pe³nych dziesi¹tek groszy.
§ 3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Urzêdu Morskiego mo¿e  na umotywowany wniosek strony 
zastosowaæ zni¿kê do 50 % od wszelkich stawek op³at okrelonych w poszczególnych taryfach cennika.
§ 4.
1.

Op³aty podane w cenniku z tytu³u za³atwienia spraw dotycz¹cych wydawania dokumentów bezpieczeñstwa statkom
morskim, dokumentów ¿eglarskich i kwalifikacyjnych, egzaminów, oraz innych dokumentów i czynnoci
przewidzianych w tym cenniku uwzglêdniaj¹ nale¿noci za ca³oæ za³atwienia sprawy w siedzibie Urzêdu Morskiego
lub jego placówkach terenowych.

2.

Z tytu³u za³atwienia spraw i czynnoci, o których mowa w ust. 1 nie pobiera siê op³at skarbowych.

3.

Taryfy op³at zawarte w cenniku maj¹ zastosowanie w rozliczeniach tak z p³atnikami krajowymi, jak i zagranicznymi.
§ 5.

Traci moc zarz¹dzenie Nr 9 Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku z dnia 23 wrzenia 1998 r. w sprawie wprowadzenia
cennika op³at za czynnoci Urzêdu Morskiego w S³upsku (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 29, poz. 201).
§ 6.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.
DYREKTOR
Urzêdu Morskiego w S³upsku
Edward Koprowski
Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 3
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 3 grudnia 1999 r.
CENNIK OP£AT ZA CZYNNOCI URZÊDU MORSKIEGO
I. Taryfa op³at portowych oraz op³at za czynnoci wykonywane w portach i przystaniach morskich.
1.

Op³aty tona¿owe i przystaniowe
1.1. Op³aty tona¿owe.
Za wejcie i wyjcie statków do portów lub przystani morskich, w których Dyrektor Urzêdu Morskiego jest
uprawniony do stanowienia i pobierania op³at portowych, pobiera siê, zale¿nie od rodzaju i d³ugoci, op³atê
tona¿ow¹ w wysokoci:
1.1.1. Od statków ¿eglugi morskiej i ródl¹dowej oprócz statków pasa¿erskich, promów pasa¿ersko-towarowych,
statków wycieczkowych i rybackich.

Op³ata
w (j.t.):

D³ugoæ statku
Lp.
(w metrach)
dobowa

miesiêczna

roczna

1)

do 25

50

900

5400

2)

powy¿ej 25 do 50

120

1800

10800

3)

powy¿ej 50

360

5400

32400
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1.1.2. Od statków pasa¿erskich, promów pasa¿ersko-towarowych i statków wycieczkowych.

Lp.

Op³ata
w (j.t.)

D³ugoæ statku
(w metrach)
dobowa

miesiêczna

roczna

1)

do 25

50

750

4500

2)

powy¿ej 25 do 50

120

1800

10800

3)

powy¿ej 50

270

4050

24300

1.1.3. Od statków rybackich.

Op³ata
w (j.t.)

D³ugoæ statku
Lp.
(w metrach)
dobowa

miesiêczna

roczna

1)

do 6

1

15

60

2)

powy¿ej 6 do 9

3

30

150

3)

powy¿ej 9 do 12,6

8

80

400

4)

powy¿ej 12,6 do 15

11

110

550

5)

powy¿ej 15 do 18

15

150

750

6)

powy¿ej 18 do 21

20

200

1000

7)

powy¿ej 21 do 26

30

300

1500

8)

powy¿ej 26 do 50

50

500

2500

9)

powy¿ej 50

70

700

3500

1.2. Op³aty przystaniowe.
Za czas zajmowania miejsca w porcie przez statek pobiera siê, zale¿nie od jego d³ugoci, op³atê przystaniow¹
w wysokoci:
1.2.1. Od statków ¿eglugi morskiej i ródl¹dowej oprócz statków pasa¿erskich, promów pasa¿ersko-towarowych,
statków wycieczkowych, rybackich, sportowych i rekreacyjnych.

Lp.

Op³ata
w (j.t.)

D³ugoæ statku
(w metrach)
dobowa

miesiêczna

roczna

1) do 25

50

900

5400

2) powy¿ej 25 do 50

120

1800

10800

3) powy¿ej 50

360

5400

32400

1.2.2. Od statków pasa¿erskich, promów pasa¿ersko-towarowych i statków wycieczkowych.

Lp.

Op³ata
w (j.t.)

D³ugoæ statku
(w metrach)
dobowa

miesiêczna

roczna

1) do 25

50

750

4500

2) powy¿ej 25 do 50

120

1800

10800

3) powy¿ej 50

270

4050

24300
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1.2.3. Od statków rybackich.
Op³ata
w (j.t.)

D³ugoæ statku
Lp.
(w metrach)
dobowa

miesiêczna

roczna

1)

do 6

1

15

60

2)

powy¿ej 6 do 9

3

30

150

3)

powy¿ej 9 do 12,6

8

80

400

4)

powy¿ej 12,6 do 15

11

110

550

5)

powy¿ej 15 do 18

15

150

750

6)

powy¿ej 18 do 21

20

200

1000

7)

powy¿ej 21 do 26

30

300

1500

8)

powy¿ej 26 do 50

50

500

2500

9)

powy¿ej 50

70

700

3500

1.2.4. Od statków sportowych i rekreacyjnych op³aty przystaniowe wynosz¹:

Lp.

Op³ata
w (j.t.)

D³ugoæ statku
(w metrach)
dobowa

miesiêczna

roczna

1)

do 5,5

2

10

30

2)

powy¿ej 5,5 do 8

5

25

75

3)

powy¿ej 8 do 10

15

75

225

4)

powy¿ej 10 do 13

20

100

300

5)

powy¿ej 13 do 17

25

125

375

6)

powy¿ej 17 do 20

35

175

525

7)

powy¿ej 20

45

225

675

1.3. Op³aty za przewiezienie.
1) samochodu osobowego lub przyczepy samochodowej  za szt.
8 j.t.
2) motocykla, skutera  za szt.
3 j.t.
1.4. Zwy¿ki i zni¿ki op³at.
1.4.1. Od statków wykrelonych z rejestru lub nieeksploatowanych, ale zajmuj¹cych miejsce w porcie przez
pierwszych 6 miesiêcy pobiera siê op³atê przystaniow¹ podwy¿szon¹ o 50%, a po up³ywie tego terminu
podwy¿szon¹ o 200% w stosunku do stawek podstawowych.
1.4.2. Statki zatrzymuj¹ce siê na redzie portu i dokonuj¹ce tam za³adunku lub wy³adunku, wzglêdnie odprawy
pasa¿erów ponosz¹ op³aty tona¿owe w wysokoci 50% stawki zasadniczej.
1.4.3. Statki ¿eglugi ródl¹dowej, statki bez w³asnego napêdu  barki, pontony, krypy, szalupy, dwigi p³ywaj¹ce
oraz inne tym podobne  ponosz¹ op³aty portowe w wysokoci 50% obowi¹zuj¹cych stawek cennikowych
dot. op³at tona¿owych i przystaniowych.
1.4.4. W razie pierwszej rejestracji statku w porcie op³atê tona¿ow¹ i przystaniow¹ nalicza siê ze stawki rocznej
proporcjonalnie do up³ywu czasu.
1.4.5. Od statków, które s¹ stale zarejestrowane w porcie, ale w nim czasowo nie stacjonuj¹, jednak nie krócej
ni¿ 30 dni, nie pobiera siê op³at przystaniowych. Fakt ten armator lub w³aciciel obowi¹zany jest zg³osiæ
nie póniej ni¿ do dnia 28 lutego za I pó³rocze i 31 sierpnia za II pó³rocze danego roku.
1.4.6. Statki zacumowane w miejscu wskazanym jako postojowe przy dalbach, beczkach wnosz¹ op³atê tona¿ow¹
i przystaniow¹ pomniejszon¹ o 50 %.
1.4.7. W portach lub przystaniach morskich czêciowo lub w ca³oci skomunalizowanych, a nie maj¹cych
podmiotu zarz¹dzaj¹cego portem lub przystani¹ morsk¹, pobiera siê op³aty tona¿owe.
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1.5. Zwolnienia z op³at.
1.5.1. Od uiszczenia op³at tona¿owych i przystaniowych zwolnione s¹ statki: Marynarki Wojennej, Stra¿y
Granicznej, Policji, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz naukowo-badawcze i u¿ywane
do ratownictwa ekologicznego, a tak¿e statki: hydrograficzne, dozorcze, po¿arnicze, telekomunikacyjne,
celne, sanitarne, szkolne, pilotowe, statki u¿ywane wy³¹cznie do ratowania ¿ycia na morzu lub do ³amania
lodu, oraz statki okrêgowych inspektoratów ochrony rybo³ówstwa.
1.5.2. Zwolnienie od op³at nie dotyczy statków wymienionych w pkt 1.5.1. z dniem u¿ycia statku do innej
dzia³alnoci ni¿ dzia³alnoæ bêd¹ca podstaw¹ zwolnienia.
1.5.3. Wchodz¹ce do portu w celu:
 schronienia przed sztormem,
 uzupe³nienia paliwa, prowiantu i wody,
 uzyskania pomocy lekarskiej (do 12 godz. pobytu od wejcia),
 dokonania odprawy celno-granicznej, w tranzycie,
 z wizyt¹ kurtuazyjn¹,
 udzia³u w regatach miêdzynarodowych lub krajowych,
 udzia³u w imprezach miêdzynarodowych lub krajowych.
Po ust¹pieniu wymienionych przyczyn statek obowi¹zany jest opuciæ port w ci¹gu 3 godz. od ustania
przyczyny. W razie dalszego pozostawania w porcie pobiera siê op³atê przystaniow¹ od momentu ustania
przyczyn.
1.5.4. Od uiszczenia op³at przystaniowych zwolnione s¹ statki rybackie (³odzie) bazuj¹ce na brzegu rybackich
przystani pla¿owych.
1.5.5. Statki sportowe i rekreacyjne uiszczaj¹ jedynie op³aty przystaniowe.
Statki sportowe i rekreacyjne, które uici³y op³atê przystaniow¹ miesiêczn¹ lub roczn¹  s¹ zwolnione
w ci¹gu tego okresu od op³at przystaniowych dobowych we wszystkich portach i przystaniach, w których
dyrektorzy urzêdów morskich s¹ uprawnieni do stanowienia i pobierania op³at portowych.
1.5.6. Jednostki p³ywaj¹ce (np. rybackie) przerejestrowywane na jednostki sportowe lub rekreacyjne
i przebudowywane (pod nadzorem) na inne korzystaj¹ ze zwolnienia od op³at tona¿owych i przystaniowych
przez okres przebudowy i uzyskania karty bezpieczeñstwa, jednak nie d³u¿ej ni¿ przez 6 miesiêcy.
1.5.7. Statki wykonuj¹ce prace i us³ugi na zlecenie urzêdów morskich s¹ zwolnione od op³at tona¿owych
i przystaniowych.
1.6. Objanienia.
1.6.1. Ilekroæ jest mowa w cenniku o d³ugoci jednostki p³ywaj¹cej, nale¿y przez to rozumieæ d³ugoæ ca³kowit¹
statku.
Op³aty tona¿owe i przystaniowe pobiera siê wed³ug d³ugoci ca³kowitej statku.
1.6.2. Op³aty tona¿owe i przystaniowe roczne pobiera siê od statków stale zarejestrowanych w okrelonym
porcie lub przystani. Op³aty te wymierza siê w dwóch ratach za ka¿de pó³rocze, z terminami p³atnoci:
do 31 marca za I pó³rocze,
do 30 wrzenia za II pó³rocze.
1.6.3. Zg³oszenie statku przez w³aciciela lub armatora w celu dokonania wymiaru rocznych op³at tona¿owych
oraz przystaniowych nastêpuje w porcie (przystani) macierzystym, najpóniej do dnia 31 grudnia
poprzedniego roku. Nie zg³oszenie statku przez w³aciciela lub armatora powoduje naliczenie op³aty
rocznej z urzêdu.
1.6.4. Op³aty tona¿owe uiszczone rocznie lub miesiêcznie przez wszystkie rodzaje statków w porcie macierzystym,
w którym Dyrektor Urzêdu Morskiego jest uprawniony do stanowienia i pobierania op³at portowych,
zachowuj¹ sw¹ wa¿noæ we wszystkich portach, w których dyrektorzy urzêdów morskich s¹ uprawnieni
do stanowienia i pobierania op³at.
1.6.5. Od
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2.6. Op³aty za sk³adowanie.
Podstaw¹ do obliczenia op³at za sk³adowanie jest tono/doba lub 1 m3 sk³adowania na dobê.
2.6.1. £adunki suche masowe, drobnicowe i drewno:
 na placach
 w magazynach, szopach, wiatach i innych
2.7. Op³aty za wynajem powierzchni sk³adowej.
2.7.1. Place sk³adowe, utwardzone za 1 m2 op³ata wynosi:

dobowa

miesiêczna

roczna

0,6 j.t.

10 j.t.

100 j.t.

Poz. 741

0,2 j.t.
0,5 j.t.

Za wynajem placów sk³adowych o nawierzchni nieutwardzonej op³aty obni¿a siê o 50% w stosunku do
podanych dla placów sk³adowych utwardzonych.
2.7.2. Magazyny, szopy, wiaty za 1 m2 op³ata wynosi:
dobowa

miesiêczna

roczna

1 j.t.

15 j.t.

100 j.t.

2.7.3. Op³at wymienionych w punktach 2.8.1 i 2.8.2 nie pobiera siê od powierzchni sk³adowej, wyznaczonej
w portach i przystaniach  przez w³aciwy miejscowo urz¹d morski  wy³¹cznie do sk³adowania
u¿ytkowanych polskich statków sportowych nale¿¹cych do harcerstwa lub zarejestrowanych klubów
sportowych ¿eglarskich, wiolarskich i motorowych, które nie prowadz¹ dzia³alnoci zarobkowej, lecz
wy³¹cznie szkoleniowo  treningow¹.
2.8. Op³aty za dzier¿awê nabrze¿y, terenów i obiektów portowych.
2.8.1. Za wydzier¿awienie 1 mb nabrze¿a umocnionego i wyposa¿onego, wraz z przyleg³ym pasem o szerokoci
wynikaj¹cej z konstrukcji nabrze¿a, jednak nie mniejszej ni¿ 3 m op³ata wynosi:
dobowa

miesiêczna

roczna

2 j.t.

20 j.t.

200 j.t.

2.8.2. Za wydzier¿awienie 1 mb nabrze¿a nie wyposa¿onego, wraz z przyleg³ym pasem o szerokoci 3 m op³ata
wynosi odpowiednio 50% wartoci podanej dla nabrze¿y wyposa¿onych.
2.9. Op³aty postojowe.
2.9.1. Op³aty za ka¿dy wjazd lub ka¿d¹ godzinê postoju autokaru albo samochodu osobowego w porcie,
w miejscu oznaczonym wynosz¹
3 j.t.
2.9.2. Op³aty za ka¿dy wjazd lub ka¿d¹ godzinê postoju samochodu towarowego w porcie, w miejscu oznaczonym
wynosz¹:
 o ³adownoci do 1 tony
3 j.t.
 o ³adownoci powy¿ej 1 tony
6 j.t.
 o ³adownoci powy¿ej 1 tony z przyczep¹ lub naczep¹
9 j.t.
2.10. Op³aty za wydanie zezwoleñ na kabota¿.
2.10.1. Za wydanie zezwolenia na kabota¿ pomiêdzy polskimi portami pobiera siê nastêpuj¹ce op³aty:
 statki o pojemnoci do 500
300 j.t.
 statki powy¿ej 500 do 10000
700 j.t.
 powy¿ej 10000
1000 j.t.
2.10.2. Op³aty, o których mowa w pkt 2.10.1, ulegaj¹ podwy¿szeniu o 100 % dla statków pasa¿erskich.
2.10.3. Zezwolenie na kabota¿ jest wydawane na czas 12 miesiêcy.
II. Taryfa op³at za inspekcje i wystawianie dokumentów bezpieczeñstwa statkom morskim.
1.

Op³aty za wystawianie dokumentów bezpieczeñstwa statkom morskim za wyj¹tkiem statków sportowych.
1.1. Za wykaz wyposa¿enia w urz¹dzenia radiowe do C.B. Radiowego
150 j.t.
1.2. Za wykaz wyposa¿enia do C.B. wyposa¿enia statku towarowego
300 j.t.
1.3. Za wykaz wyposa¿enia do C.B. wyposa¿enia statku pasa¿erskiego
400 j.t.
1.4. Za zatwierdzenie planu obrony po¿arowej statków morskich
1.4.1. Statki o pojemnoci brutto do 400
200 j.t.
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1.4.2. Statki o pojemnoci brutto powy¿ej 400 do 2.000
400 j.t.
1.4.3. Statki o pojemnoci brutto powy¿ej 2.000 do 10.000
700 j.t.
1.4.4. Statki o pojemnoci brutto powy¿ej 10.000 do 30.000
1000 j.t.
1.4.5. Statki o pojemnoci brutto powy¿ej 30.000, za ka¿de nastêpne 20.000
100 j.t.
1.5. Za pozosta³e dokumenty
1.5.1. Za wydanie miêdzynarodowego certyfikatu o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza olejami 450 j.t.
1.5.2. Za wydanie miêdzynarodowego certyfikatu o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza ciekami 450 j.t.
1.5.3. Za wydanie miêdzynarodowego certyfikatu o zdolnoci do przewozu chemicznych substancji
szkodliwych luzem
1200 j.t.
1.5.4. Za wydanie owiadczenia zgodnoci wyposa¿enia i urz¹dzeñ statku z postanowieniami
Konwencji MARPOL 1973/74
150 j.t.
1.5.5. Za zatwierdzenie planu rozmieszczenia rodków ratunkowych pobiera siê 50 % op³aty podstawowej jak
za zatwierdzenie planu obrony po¿arowej wed³ug stawek okrelonych w pkt 1.4.1 - 1.4.5
1.5.6. Za czasowe lub bezterminowe wyra¿enie zgody na odstêpstwa od wymogów przepisów miêdzynarodowych
lub krajowych:
 dla statków konwencyjnych  pobiera siê op³atê w wysokoci 50 % stawki podstawowej za dokument,
którego certyfikat zwolnienia dotyczy,
 dla statków niekonwencyjnych  pobiera siê op³aty jak za karty bezpieczeñstwa wed³ug stawek
wyszczególnionych w pozycjach 14.1 - 14.8 oraz 15.1 - 15.8 w Za³¹czniku nr 2 do Rozporz. Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 wrzenia 1997 r. w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi statków
morskich i bezpieczeñstwa ¿ycia na morzu (Dz. U. Nr 132, poz. 879 z 28 padziernika 1997 r.).
1.5.7. Za wydanie dla statku pasa¿erskiego uprawiaj¹cego ¿eglugê pasa¿ersk¹ na sta³ych trasach
certyfikatu planu kooperacji ze s³u¿bami ratowniczymi pañstw s¹siednich
500 j.t.
1.5.8. Za wydanie zawiadczenia o przed³u¿eniu wa¿noci tratw i/lub zwalniaków hydrostatycznych
(bez wzglêdu na iloæ rodków ratunkowych)
300 j.t.
1.5.9. Za zatwierdzenie dokumentu, planu, poradnika nie ujêtego w niniejszym cenniku pobiera siê op³atê jak
w pkt 1.5.5.
1.6. O wyborze op³aty od pojemnoci brutto lub od d³ugoci statku decyduje pobieraj¹cy op³atê.
1.7. W przypadku, gdy statek o d³ugoci wiêkszej ni¿ 25 m nie posiada okrelonej (udokumentowanej) pojemnoci
brutto a op³aty za czynnoci urzêdu morskiego odniesione s¹ do tej wielkoci, nale¿y przyj¹æ wartoæ obliczon¹
z wzoru:
V = 0,25 x L x B x H,
gdzie: B  szerokoæ maksymalna, H  wysokoæ boczna, L  d³ugoæ ca³kowita.
Uwaga: dla doków p³ywaj¹cych jako H uznaje siê wysokoæ boczn¹ z basztami.
2.

Op³aty za inspekcje i dokumenty bezpieczeñstwa morskich statków sportowych i rekreacyjnych.
2.1. Za kartê bezpieczeñstwa dla statku sportowego i rekreacyjnego:
2.1.1. Statki o d³ugoci do 6 m
50 j.t.
2.1.2. Statki o d³ugoci od 6 m do 9 m
75 j.t.
2.1.3. Statki o d³ugoci od 9 m do 12 m
100 j.t.
2.1.4. Statki o d³ugoci od 12 m do 15 m
150 j.t.
2.1.5. Statki o d³ugoci od 15 m do 25 m
300 j.t.
2.1.6. Statki o d³ugoci powy¿ej 25 m
500 j.t.
2.2. Za kartê bezpieczeñstwa na jednorazow¹ podró¿ pobiera siê op³aty w wysokoci 75% op³at wymienionych
w punkcie 2.1.
2.3. Zwy¿ki i zni¿ki op³at.
2.3.1. Je¿eli w³acicielem jednostki sportowej lub rekreacyjnej jest: emeryt, rencista, uczeñ lub student  op³atê
za wydanie dokumentu bezpieczeñstwa obni¿a siê o 50%.

3.

Op³aty za dokumenty wydawane orodkom szkoleniowym i ich filiom
3.1. Za wydanie certyfikatu uznania
3.2. Za potwierdzenie certyfikatu uznania
3.3. Odnowienie certyfikatu uznania
3.4. Za rozszerzenie dzia³alnoci za ka¿dy dodatkowy kurs
3.5. Wysokoæ wynagrodzenia Zespo³u przeprowadzaj¹cego kontrolê:
3.5.1. Przewodnicz¹cy Zespo³u
3.5.2. Cz³onek Zespo³u
3.5.3. Przedstawiciel Komisji Egzaminacyjnej przy Dyrektorze Urzêdu Morskiego
w Komisji Egzaminacyjnej po zakoñczeniu kursu za ka¿dego kursanta

1500 j.t.
800 j.t.
1000 j.t.
800 j.t.
300 j.t.
250 j.t.
8 j.t.
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Objanienie uzupe³niaj¹ce:
Wysokoæ wynagrodzenia dotyczy kontroli przeprowadzonej w tym samym dniu i miejscu.
4.

5.

Op³aty za wydanie wiadectwa uznania dla stacji atestuj¹cej rodki ratunkowe
4.1. Za wydanie wiadectwa uznania
4.2. Za potwierdzenie wiadectwa uznania
4.3. Za rozszerzenie dzia³alnoci, za ka¿d¹ dodatkow¹ wymienion¹ w wiadectwie
uznania us³ugê atestacji

1300 j.t.
200 j.t.
300 j.t.

Pozosta³e zasady okrelenia op³at i zwolnieñ od op³at dotycz¹cych statków pasa¿erskich, towarowych, rybackich,
sportowych i innych statków morskich.
5.1. W postêpowaniu rejestracyjnym pobiera siê nastêpuj¹ce op³aty:
Za nadanie nazwy statkowi morskiemu lub oznaki rybackiej dla statku, który nie musi byæ
oznaczony nazw¹
300 j.t.
5.2. Op³aty za pozosta³e dokumenty.
5.2.1. Za przywrócenie wa¿noci dokumentu bezpieczeñstwa (po awarii, zmianach konstrukcyjnych, po
uniewa¿nieniu na skutek inspekcji negatywnej itp.)  pobiera siê op³atê w wysokoci 50 % op³aty
podstawowej pobieranej przy wystawianiu tego dokumentu.
5.2.2. Op³aty za wiadectwo zdolnoci przewozowej niebezpiecznych, ciek³ych chemikalii luzem  w przypadku
przeprowadzenia inspekcji tylko na okolicznoæ wystawienia certyfikatu bezpieczeñstwa konstrukcji 
pobiera siê op³atê w wysokoci 20 % podstawowej op³aty wymierzonej dla tego statku za certyfikat
bezpieczeñstwa konstrukcji.
5.2.3. Za wydanie zezwolenia na manewrowanie w porcie statkiem ze zmniejszon¹ iloci¹ holowników
lub bez asysty holowniczej (zezwolenie jest wydawane na czas do 12 miesiêcy)
1500 j.t.
5.2.4. Za wydanie zezwolenia jednorazowego na manewrowanie w porcie statkiem ze zmniejszon¹
iloci¹ holowników lub bez asysty holowniczej (dotyczy wszystkich rodzajów manewrów) 500 j.t.
5.2.5. Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku na manewrowanie statkiem bez pilota,
na obszarzeokrelonego w zezwoleniu portu lub jego rejonie (zezwolenie jest wydawane
na okres do 12 miesiêcy)
150 j.t.
5.2.6. Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku towarowego ¿eglugi ródl¹dowej na samodzielne
pilotowanie dowodzonego przez siebie statku na obszarze okrelonego w zezwoleniu portu
lub jego rejonie (zezwolenie jest wydawane na okres 12 miesiêcy)
150 j.t.
5.2.7. Za wydanie zezwolenia i okrelenie warunków wprowadzania/wyprowadzania z portu
statków ponadgabarytowych
200 j.t.
5.2.8. Za wydanie zezwolenia i okrelenie warunków ¿eglugi na obszarze portu dla trudnych
w manewrowaniu zespo³ów holowniczych w sk³ad, których wchodz¹ doki p³ywaj¹ce,
du¿e pontony o d³ugoci powy¿ej 50 m, wraki
150 j.t.
5.2.9. Za wydanie zezwolenia i okrelenia warunków na prze³adunek, bunkrowanie na redzie
50 j.t.
5.3. Op³aty za potwierdzenie i przed³u¿enie wa¿noci dokumentów.
5.3.1. Za zalegalizowanie dziennika okrêtowego lub innego dokumentu (ksi¹¿ki) podlegaj¹cego
legalizacji
10 j.t.
5.3.2. Za przed³u¿enie wa¿noci dokumentu bezpieczeñstwa lub wystawienia nowego dokumentu
na okres do 1 miesi¹ca, bez inspekcji  pobiera siê za ka¿dy dokument op³atê w wysokoci
50 j.t.
5.3.3. Za przed³u¿enie wa¿noci dokumentu bezpieczeñstwa lub wystawienia nowego dokumentu bezpieczeñstwa
na okres do 3 miesiêcy  pobiera siê op³atê w wysokoci 30% op³aty podstawowej.
5.3.4. Za przed³u¿enie wa¿noci dokumentu bezpieczeñstwa lub wystawienia nowego dokumentu bezpieczeñstwa
na okres powy¿ej 3 miesiêcy do 5 miesiêcy  pobiera siê op³atê w wysokoci 50% op³aty podstawowej.
5.4. Inne zwy¿ki i zni¿ki op³at.
5.4.1. Dyrektor Urzêdu Morskiego mo¿e  w uzasadnionych przypadkach  udzieliæ innych zni¿ek ani¿eli
wymienione wy¿ej lub nawet ca³kowicie zwolniæ z op³at niektóre kategorie statków rybackich lub
sportowych.
5.4.2. W razie dojazdu inspektorów na statek, cz³onków Komisji Egzaminacyjnej, komisji kontrolnej do orodków
szkoleniowych, stacji atestacji, w³asnym lub urzêdowym rodkiem transportu, oprócz op³at za inspekcjê,
egzamin, kontrolê i wydanie dokumentów, pobiera siê od armatorów, orodków szkoleniowych, stacji
atestacji, równie¿ dodatkow¹ op³atê za koszty dojazdu wg obowi¹zuj¹cych stawek za samochód osobowy.
Je¿eli inspekcjonowana jest grupa statków, orodków, stacji  koszty dojazdu dzieli siê przez liczbê
inspekcjonowanych statków, orodków, stacji.
5.5. Zwolnienie od op³at.
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5.5.1. Op³aty za wiadectwo zdolnoci przewozowej niebezpiecznych ciek³ych chemikalii luzem (pkt 5.2.2) nie
pobiera siê, je¿eli przeprowadzona inspekcja w celu wydania certyfikatów bezpieczeñstwa by³a jednoczenie
inspekcj¹ celem wystawienia w/w wiadectwa (op³ata ta jest uwzglêdniona w punkcie 1.5.3)
5.5.2. Zawiadczenie zwi¹zane z charakterem przewo¿onych ³adunków a wydawane przez urzêdy morskie 
zwalnia siê od op³at.
5.6. Objanienia uzupe³niaj¹ce.
5.6.1. Op³ata za wystawienie lub potwierdzenie ka¿dego dokumentu bezpieczeñstwa zawiera w sobie op³atê za
przeprowadzenie odpowiedniej inspekcji i sporz¹dzenie dokumentu.
5.6.2. Op³aty za wystawienie, potwierdzenie, przed³u¿anie czy przywrócenie wa¿noci wszystkich dokumentów
bezpieczeñstwa statku ponosi armator lub w³aciciel statku.
5.6.3. Wszystkie procenty wymienione w tekcie nale¿y liczyæ od op³at podstawowych.
5.6.4. Ilekroæ op³aty przewidziane taryf¹, s¹ uzale¿nione od d³ugoci  nale¿y przez to rozumieæ d³ugoæ ca³kowit¹
statku.
Uwaga: Inne op³aty za przeprowadzanie inspekcji statków i za wystawianie i potwierdzanie dokumentów bezpieczeñstwa
okrela za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 wrzenia 1997 r. w sprawie
bezpieczeñstwa ¿eglugi statków morskich i bezpieczeñstwa ¿ycia na morzu (Dz. U. Nr 132, poz. 879).
III. Taryfa op³at za egzaminy przeprowadzone przez komisje egzaminacyjne,
dzia³aj¹ce przy Dyrektorze Urzêdu Morskiego.
1.

Op³aty za egzaminy na stopnie oficerskie.
1.1. Kapitana ¿eglugi wielkiej, st. oficera mechanika i st. oficera pok³adowego
1.2. Szypra I klasy
1.3. Szypra II klasy
1.4. Oficera pok³adowego II lub III klasy
1.5. Oficera mechanika okrêtowego II klasy
1.6. Oficera mechanika okrêtowego III klasy
1.7. Oficera mechanika okrêtowego IV klasy
1.8. Oficera mechanika okrêtowego V klasy
1.9. Oficera elektryka okrêtowego

180 j.t.
120 j.t.
180 j.t.
180 j.t.
180 j.t.
150 j.t.
150 j.t.
120 j.t.
120 j.t.

2.

Op³aty za egzaminy na stopnie nieoficerskie.
2.1. St. marynarza
2.2. Motorzysty okrêtowego
2.3. Kucharza
2.4. Uprawnienia dla st. marynarza z zakresu obs³ugi silników o mocy do 140 kW

100 j.t.
100 j.t.
100 j.t.
50 j.t.

3.

Op³aty za egzamin na uprawnienia.
3.1. Pilota:
3.1.1. pe³nomorskiego
125 j.t.
3.1.2. morskiego
125 j.t.
3.2. Samodzielnego pilotowania okrelonego statku na wyznaczonym torze wodnym.
125 j.t.
3.3. Do zajmowania stanowiska starszego oficera mechanika okrêtowego lub oficera mechanika
okrêtowego II klasy na statkach z napêdem innym ni¿ t³okowy silnik spalinowy.
100 j.t.
3.4. Do zajmowania stanowisk oficerskich na statkach o zwiêkszonych wymogach bezpieczeñstwa podanych
ni¿ej, tj. na statkach:
3.4.1. pasa¿erskich
50 j.t.
3.4.2. rybackich
50 j.t.
3.4.3. do przewozu ³adunków ropopochodnych
50 j.t.
3.4.4. do przewozu chemikalii
50 j.t.
3.4.5. do przewozu gazów p³ynnych
50 j.t.
3.4.6. do przewozu innych niebezpiecznych ³adunków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie ¿ycia,
bezpieczeñstwa ¿eglugi lub rodowiska w zakresie wymaganych konwencj¹ STCW
50 j.t.
3.5. Dla kapitana statku do manewrowania statkiem bez pilota, na obszarze okrelonego
w uprawnieniu portu morskiego lub w jego rejonie
50 j.t.

4.

Op³aty za egzaminy sprawdzaj¹ce.
4.1. Kwalifikacje pilota:
4.1.1. pe³nomorskiego
4.1.2. morskiego
4.2. Kwalifikacje samodzielnego pilotowania okrelonego statku na wyznaczonym torze wodnym
4.3. Za potwierdzenie dyplomu oficerskiego

100 j.t.
100 j.t.
100 j.t.
75 j.t.
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4.4. Za egzamin sprawdzaj¹cy dla kapitana statku posiadaj¹cego zezwolenie na manewrowanie
statkiem bez pilota (co 5 lat od daty otrzymania pierwszego zezwolenia)
5.

Inne op³aty egzaminacyjne.
5.1. Op³aty za egzamin o wydanie wiadectwa.
5.1.1. ratownika morskiego
5.2. Op³aty za egzamin przed Komisj¹ Kwalifikacyjn¹ dla nurków:
5.2.1. na stopieñ starszego nurka i kierownika robót nurkowych
5.2.2. na stopieñ nurka i m³odszego nurka

Poz. 741
75 j.t.

75 j.t.
70 j.t.
50 j.t.

6.

Zasady pobierania op³at za egzamin poprawkowy.
Za egzamin poprawkowy pobiera siê op³atê w wysokoci 50 % stawek okrelonych niniejsz¹ taryf¹.

7.

Za wydanie duplikatu zawiadczenia pobiera siê op³atê

10 j.t.

IV. Taryfa op³at za wystawienie dokumentów ¿eglarskich i kwalifikacyjnych
1.

Op³aty za dyplomy oficerskie i wiadectwa marynarskie oraz ich duplikaty.
1.1. Dyplom dla oficera statków morskich
30 j.t.
1.2. Potwierdzenie dyplomu
15 j.t.
1.3. Dyplom dla pilota morskiego
40 j.t.
1.4. wiadectwo stopnia marynarskiego
20 j.t.
1.5. wiadectwo ratownika dla statków morskich
17 j.t.
1.6. wiadectwo przeszkolenia specjalistycznego
17 j.t.
1.7. W razie ubiegania siê przez stronê o wydanie duplikatu dokumentu kwalifikacyjnego po raz pierwszy  op³ata
jest wy¿sza o 50 % od op³aty podstawowej za ten dokument. Przy wielokrotnym ubieganiu siê o ten sam
dokument po raz drugi, trzeci itd.  op³atê za duplikat podwy¿sza siê o 100 % op³aty podstawowej.

2.

Zezwolenia na zajmowanie stanowiska.
2.1. Zezwolenie na zajmowanie stanowiska oficerskiego
2.2. Zezwolenie na zajmowanie stanowiska marynarskiego
2.3. Zezwolenie (zawiadczenie) na pe³nienie czynnoci pilotowych w pilota¿u pe³nomorskim
2.4. wiadectwo (karta identyfikacyjna) pilota pe³nomorskiego
2.5. Uprawnienia tona¿owe dla pilota morskiego
2.6. Zezwolenie dla pilota  kapitana ¿eglugi ródl¹dowej na pilotowanie statków ¿eglugi
ródl¹dowej obcych bander na wodach administrowanych przez urz¹d morski

3.

Ksi¹¿eczki i karty ¿eglarskie.
3.1. Ksi¹¿eczka ¿eglarska dla za³óg statków uprawniaj¹cych ¿eglugê krajow¹
3.2. Ksi¹¿eczka nurka
3.3. Karta ¯eglarska

4.

Inne dokumenty.
4.1. Wydanie innego, nie wymienionego wy¿ej dokumentu, czy wyci¹gu p³ywania, sporz¹dzonego
dla innych celów ni¿ potrzeby urzêdu
4.2. Za prolongatê wa¿noci dokumentów pobiera siê 50 % normalnej op³aty.

40 j.t.
20 j.t.
15 j.t.
15 j.t.
50 j.t.
150 j.t.
15 j.t.
5 j.t.
1 j.t.

4 j.t.

V. Taryfa op³at za us³ugi w zakresie oznakowania nawigacyjnego
i hydrografii oraz wynajmu jednostek p³ywaj¹cych
1.

Op³aty za u¿ycie urz¹dzeñ technicznych i sprzêtu specjalistycznego.
1.1. Op³aty za wynajem p³ywaj¹cego oznakowania nawigacyjnego.
1.1.1. Wysokoæ op³aty za wynajem p³ywaj¹cego oznakowania nawigacyjnego jest uzale¿niona od typu p³awy
i czasu wynajmu.
Stawki przedstawione w tabeli stanowi¹ op³atê dobow¹.
Tabela nr 1
Lp.

Typ p³awy

Znak szczytowy

Stawka

1

P³awa PM-2

wietlny

160 j.t.

2

P³awa PM-2

Niewietlny

142 j.t.

3

P³awa PM-3

wietlny

95 j.t.

4

P³awa PM-3

Niewietlny

78 j.t.
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5

P³awa PM-15

wietlny

61 j.t.

6

P³awa PM-15

Niewietlny

44 j.t.

7

P³awa PWD

wietlny

64 j.t.

8

P³awa PWD

Niewietlny

46 j.t.

9

P³awa P-5A

wietlny

41 j.t.

10

P³awa P-5A

Niewietlny

35 j.t.

11

P³awa cygarowa

wietlny

33 j.t.

12

P³awa cygarowa

Niewietlny

28 j.t.

13

P³awa 1200

wietlny

25 j.t.

14

P³awa 1200

Niewietlny

20 j.t.

15

P³awa PDL

Niewietlny

15 j.t.

16

P³awa PSL

Niewietlny

15 j.t.

Poz. 741

1.1.2. Op³ata za wynajem p³awy uwzglêdnia osprzêt do zakotwiczenia i koszty zwi¹zane z przygotowaniem
technicznym do wystawienia.
1.1.3. Op³ata za wynajem p³awy nie uwzglêdnia kosztów wystawienia, obs³ugi i zdjêcia p³awy.
1.2. Op³aty za u¿ycie urz¹dzeñ technicznych.
1.2.1. Za u¿ycie urz¹dzeñ i sprzêtu innych ni¿ wymienione w pkt 1.1, 1.2, 5.3 op³atê oblicza siê wed³ug poni¿szego
wzoru:
wartoæ ewidencyjna urz¹dzeñ x 17* x iloæ godzin
[ K ] = 
170 roboczogodzin w miesi¹cu x 100
Przyk³ad: wynajêto na 3 godziny urz¹dzenie o wartoci 20.000 z³.
20.000 x 17 x 3
1.020.000
[ K ] =  =  = 60 z³.
170 x 100
17.000
* (gdzie 17 = rocznej stopie amortyzacji, która = 17 %).
2.

Op³aty za wykonanie prac specjalistycznych.
2.1. Op³aty za us³ugi geodezyjne i kartograficzne.
2.1.1. Za³o¿enie osnowy geodezyjnej do 10 pkt
175 j.t.
2.1.2. Zdjêcie topograficzne obszaru o powierzchni do 1 ha
150 j.t.
2.1.3. Pomiar uzupe³niaj¹cy obszaru o powierzchni do 1 ha
150 j.t.
2.1.4. Udostêpnienie informacji geodezyjnych i kartograficznych z w³asnego zasobu geodezyjno-kartograficznego
(bez mo¿liwoci rozpowszechniania):
a) dane o punkcie osnowy geodezyjnej, podstawy pomiarów hydrograficznych
lub w punkcie granicznym
(pkt)
10 j.t.
b) dokument
(arkusz A-4)
5 j.t.
c) wgl¹d do dokumentacji
 tom dokumentacji
(tom)
7 j.t.
 arkusz mapy
(arkusz)
5 j.t.
d) mapy w formie kopii
 mapa gospodarcza w skali od 1:500 do 1:2500
(arkusz A-4)
20 j.t.
 mapa gospodarcza w skali 1:5000
(arkusz A-4)
20 j.t.
 inne mapy znajduj¹ce siê w zasobie Urzêdu
(arkusz A-4)
5 j.t.
W przypadku:
 formatu wiêkszego od A-4 wysokoæ op³aty ustala siê odpowiednio do wielokrotnoci formatu
stosuj¹c dla formatu A-3 wspó³czynnik 1,5, dla formatu A-2 wspó³czynnik 2,0, dla formatu A-1
i wiêkszych wspó³czynnik 2,5
 sporz¹dzenia wiêcej ni¿ jednego egzemplarza mapy dla tego samego zamawiaj¹cego, za ka¿dy nastêpny
egzemplarz stosuje siê wspó³czynnik 0,1
 mapy prowadzonej w postaci warstw tematycznych, za kopiê zawieraj¹c¹ tylko jedn¹ warstwê
tematyczn¹, wysokoæ op³aty ustala siê stosuj¹c wspó³czynnik 0,3
 udostêpnienia mapy komputerowej, wysokoæ op³aty ustala siê stosuj¹c wspó³czynnik 5,0.
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2.1.5. Powiadczenie za zgodnoæ materia³ów z zasobem;
 za pierwszy egzemplarz
(arkusz A-4)
5 j.t.
 za nastêpny egzemplarz
(arkusz A-4)
1 j.t.
W przypadku formatu wiêkszego od A-4 wysokoæ op³aty ustala siê odpowiednio do wielokrotnoci
formatu.
2.1.6. Op³aty nie obejmuj¹ kosztów reprodukcji.
2.1.7. Je¿eli do op³at stosuje siê wiêcej ni¿ jeden wspó³czynnik, wspó³czynnik ostateczny otrzymuje siê z iloczynu
poszczególnych wspó³czynników.
2.2. Op³aty za wykonane pomiary morskie.
2.2.1. Za wykonanie pomiarów batymetrycznych toru wodnego, redy, kotwicowiska, akwatorium portowego
sond¹ pionow¹:
a) przy profilach sonda¿owych krótszych ni¿ 50 m za ka¿de 100 mb sonda¿u
156 j.t.
b) przy profilach sonda¿owych d³u¿szych ni¿ 50 m a krótszych ni¿ 100 m za ka¿de
100 mb sonda¿u
125 j.t.
c) przy profilach sonda¿owych o d³ugoci wiêkszej ni¿ 100 m za ka¿de 100 mb sonda¿u
62 j.t.
d) je¿eli ca³kowita d³ugoæ sonda¿u nie przekracza 3.000 mb ca³oæ wyliczonych wartoci za pomiary
sonda¿owe nale¿y pomno¿yæ przez wspó³czynnik 2.
2.2.2. Za wykonanie pomiarów batymetrycznych toru wodnego, redy, kotwicowiska, akwatorium portowego
sond¹ wielowi¹zkow¹:
a) na akwenach o g³êbokoci do 10 m za ka¿de 1.000 m2.
112 j.t.
b) na akwenach o g³êbokoci powy¿ej 10 m za ka¿de 1.000 m2.
75 j.t.
c) na akwenach o powierzchni nie przekraczaj¹cej 5.000 m2 ca³oæ wyliczonych wartoci za pomiary
sonda¿owe nale¿y pomno¿yæ przez wspó³czynnik 2.
2.2.3. Za wykonanie badañ sonarowych dna toru wodnego, redy, kotwicowiska i akwatorium portowego
112 j.t.
 za jednokrotne pokrycie akwenu o powierzchni 1.000 m2.
2.2.4. Za wykonanie urzêdowego tra³owania hydrograficznego za ka¿de 100 m2.
50 j.t.
2.2.5. Op³aty ujête w pkt 2.2.1-2.2.4 obowi¹zuj¹ w odleg³oci do 20 km od Baz Oznakowania Nawigacyjnego,
przy odleg³ociach wiêkszych dolicza siê koszt dojazdu zgodnie z tabel¹ nr 2 w pkt 5.3.3
2.2.6. Za przestój zespo³u pomiarowego z winy zleceniodawcy za ka¿d¹ godzinê przestoju
500 j.t.
2.2.7. Wykonanie prac hydrograficznych na innych akwenach lub w oparciu o odmienne warunki zlecenia 
obowi¹zuj¹ ceny umowne.
2.3. Op³aty za us³ugi poligraficzne.
2.3.1. Wykonywanie odbitek:
a) wiat³okopia z matrycy  1 dm2.
1 j.t.
b) odbitka kserograficzna  arkusz A4.
2 j.t.
2.3.2. Czynnoci introligatorskie:
a) ok³adka miêkka
1,2 j.t.
b) ok³adka twarda.
5 j.t.
2.4. Op³aty za us³ugi okrelone w pkt 2.1, wyra¿aj¹ stawki za jedn¹ roboczogodzinê.
Op³aty wymienione w pkt 2.3 dotycz¹ jednego egzemplarza wykonanej us³ugi.
3.

Op³aty za nadzór i kontrolê prac hydrograficznych.
3.1. Nadzór prac hydrograficznych.
3.1.1. Za nadzór nad pracami hydrograficznymi wykonywanymi przez inne podmioty gospodarcze, pobiera siê
op³atê w wysokoci 15% wartoci kosztorysowej tych prac.
3.1.2. Op³atê z tytu³u nadzoru lub kontroli przy wykorzystaniu w³asnej jednostki p³ywaj¹cej i sprzêtu
technicznego podwy¿sza siê o koszt ich u¿ycia.
3.2. Sprawdzanie i ocena materia³ów hydrotechnicznych.
3.2.1. Za sprawdzenie i ocenê ka¿dego 1.000 mb kontrolowanego sonda¿u akustycznego
pobiera siê op³atê w wysokoci
62 j.t.

4.

Op³aty za robociznê bezporedni¹.
4.1. Op³aty za robociznê dla okrelonych stanowisk i zespo³ów pracowniczych przedstawione w tabeli obejmuj¹
amortyzacjê u¿ytego sprzêtu i materia³ów wyra¿aj¹ koszt 1 roboczogodziny.
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Tabela nr 2

5.

L.p.

Stanowisko / Zespó³

Stawka w j.t.

1

Rzemielnik

12

2

Krelarz, kartograf

15

3

Zespó³ do prac hydrograficznych,
Oznakowania nawigacyjnego

112

4

Zespó³ pomiarów specjalnych

62

5

Zespó³ administracyjno-techniczny

50

Op³aty za korzystanie z jednostek p³ywaj¹cych
5.1. Za korzystanie z pracy jednostek p³ywaj¹cych urzêdów morskich  pobiera siê op³aty, których wysokoæ
uzale¿niona jest od typu statku, iloci za³ogi i mocy silnika.
5.2. Op³aty wyra¿one s¹ w jednostkach taryfowych za jedn¹ roboczogodzinê.
5.3. Zestawienie wysokoci op³at za korzystanie z pracy jednostek p³ywaj¹cych:
5.3.1. £ód bez napêdu w³asnego
12 j.t.
5.3.2. Motorówka o mocy silnika do 35 kW/50 KM
88 j.t.
5.3.3. Statek za³ogowy  w/g poni¿szej tabeli, w zale¿noci od mocy silnika.

Tabela nr 3
L.p.

Moc silnika
KW

1

36 -

2

Stawka w j.t.

KM
75

50 - 102

125

76 - 100

103 - 136

250

3

101 - 150

137 - 204

338

4

151 - 220

205 - 299

438

5

221 - 350

300 - 476

688

6

351 - 550

477 - 749

938

7

551 - 750

750 - 1020

1125

8

751 - 900

1021 - 1224

1350

9

901 - 1100

1225 - 1496

1562

10

1101 - 1450

1497 - 1972

1925

11

1451 - 1850

1973 - 2516

2312

12

powy¿ej 1850 / 2516 za
ka¿de 75 kW / 102 KM

94

5.4. Za wynajem jednostki p³ywaj¹cej bez za³ogi (przy pracy w niedziele i wiêta, gdy robociznê op³aca
zleceniodawca), ustala siê dla jednostek o mocy silnika do 150/KM op³atê w wysokoci 85 % stawki zasadniczej.
6.

Postanowienia uzupe³niaj¹ce.
6.1. Za prace wykonywane na zlecenie zamawiaj¹cego w dni wolne od pracy lub w godzinach nadliczbowych 
op³atê za korzystanie z jednostki p³ywaj¹cej i za robociznê podwy¿sza siê odpowiednio o 50 % lub 100 % 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
6.2. Czas u¿ycia jednostki p³ywaj¹cej liczy siê od momentu odcumowania z macierzystej przystani lub innego
miejsca postoju, do momentu zacumowania w macierzystej przystani.
6.3. Czas korzystania z urz¹dzeñ technicznych i sprzêtu specjalistycznego oraz czas robocizny liczy siê od momentu
rozpoczêcia pracy do jej zakoñczenia. Je¿eli praca by³a wykonywana w terenie, do czasu robocizny dolicza siê
czas dojazdu i powrotu.
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6.4. Do obliczenia nale¿noci za u¿ycie jednostki p³ywaj¹cej, urz¹dzeñ i sprzêtu technicznego oraz za robociznê
pracownika lub zespo³u pracowników stosuje siê pe³ne godziny. Okresy krótsze od 30 minut nie wlicza siê do
czasu pracy, natomiast okres równy lub d³u¿szy ni¿ 30 minut liczony jest jako pe³na godzina. Jeli ogólny czas
pracy by³ krótszy od jednej godziny (np. 20 minut), w ka¿dym przypadku bêdzie zaliczana jedna godzina.
6.5. Za wykonanie pomiarów morskich awaryjnych, ekspresowych i inspekcyjno-kontrolnych, op³ata wynikaj¹ca
ze stawek okrelonych w pkt 2.2 zostaje powiêkszona o 100 %.
7.

Postanowienia koñcowe
7.1. Wartoæ op³at za us³ugi dla których stawki okrelone s¹ w jednostkach taryfowych, oblicza siê mno¿¹c w³aciw¹
stawkê przez iloæ godzin lub innych jednostek obliczeniowych, a nastêpnie otrzymany wynik w jednostkach
taryfowych  przez wartoæ z³otow¹ jednostki taryfowej w dniu ukoñczenia us³ugi. Otrzymana kwota wyra¿ona
jest w z³otych obiegowych.
7.2. Przy wyliczaniu rachunku za us³ugi dla których stawki okrelone s¹ bezporednio w z³otych obiegowych
(pkt 1.2.1 i 3.1.1), op³aty za te us³ugi w rachunku koñcowym zestawia siê oddzielnie.
7.3. Inne koszty ni¿ wymienione w cenniku, a które mog¹ wyst¹piæ w trakcie wykonywania us³ug (np. koszty
delegacji s³u¿bowych, koszty najmu obcego sprzêtu i urz¹dzeñ, pojazdów samochodowych itp.), zostan¹
dok³adnie okrelone i wyszczególnione w osobnej grupie: Koszty inne  podlegaj¹ce refakturowaniu.
7.4. Pe³n¹ kalkulacjê powynikow¹ z podaniem liczby godzin zaanga¿owania w wykonanie us³ugi wszystkich
czynników materialnych i ludzkich, kosztów tego zaanga¿owania w/g podanych stawek, ewentualnie kosztów
dodatkowych nale¿y nanieæ, zgodnie z ustalonym wzorem kalkulacji na formularzach rachunku, który podpisuj¹
upowa¿nione osoby.
7.5. Kalkulacja, o której mowa w pkt 7.4 mo¿e byæ przedstawiona jako za³¹cznik do rachunku.
Poz. 742
ZARZ¥DZENIE NR 4
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 8 grudnia 1999 r.
w sprawie wprowadzenia cennika op³at za czynnoci urzêdu morskiego.

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 44 z pón. zm.), § 42 ust. 6 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1992 r.
w sprawie kwalifikacji zawodowych i sk³adu za³óg polskich statków morskich (Dz. U. Nr 49, poz. 227 z pón. zm.), § 14
i 17 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja 1992 r. w sprawie pilota¿u morskiego
(Dz. U. Nr 43, poz. 192) oraz art. 11 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 z pón. zm.)
zarz¹dzam, co nastêpuje:
§ 1.
Ustanawia siê taryfy op³at za czynnoci Urzêdu Morskiego zawarte w Cenniku, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszego
zarz¹dzenia:
I.

Taryfa op³at portowych oraz op³at za czynnoci wykonywane w portach i przystaniach morskich.

II.

Taryfa op³at za inspekcje i wystawianie dokumentów bezpieczeñstwa statkom morskim.

III.

Taryfa op³at za egzaminy przeprowadzane przez Komisjê Egzaminacyjn¹ dzia³aj¹c¹ przy Dyrektorze Urzêdu
Morskiego w Szczecinie.

IV.

Taryfa op³at za wystawianie dokumentów ¿eglarskich i kwalifikacyjnych.

V.

Taryfa op³at za us³ugi w zakresie oznakowania nawigacyjnego i hydrografii oraz wynajmu jednostek
p³ywaj¹cych.
§ 2.

1.

Stawki op³at za czynnoci i us³ugi Urzêdu Morskiego s¹ podawane w jednostkach taryfowych (skrót j.t.).

2.

Wartoæ z³otow¹ jednostki taryfowej stanowi równowartoæ 0,2 SDR  Specjalnych Praw Ci¹gnienia liczona wed³ug
redniego kursu walutowego z zesz³ego tygodnia podanego w tabelach kursowych NBP. W ten sposób obliczona
wartoæ obowi¹zuje w nastêpnym tygodniu.

3.

Op³aty za czynnoci Urzêdu Morskiego zawarte w Cenniku s¹ op³atami netto, tj. bez podatku od towarów i us³ug
(VAT). Op³atê za wykonan¹ czynnoæ lub us³ugê ustala siê wed³ug wartoci z³otowej jednostki taryfowej
obowi¹zuj¹cej w dniu uiszczenia op³aty lub wystawienia faktury. W razie, gdy czynnoæ podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT do op³aty dolicza siê odpowiedni¹ stawkê podatku.
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W odniesieniu do op³at, do których nie dolicza siê podatku od towarów i us³ug (VAT), tj. op³at za czynnoci nie
podlegaj¹ce VAT, zwolnione z VAT i opodatkowane stawk¹ 0%  dopuszcza siê mo¿liwoæ zaokr¹glenia koñcowej
nale¿noci do pe³nych dziesi¹tek groszy w ten sposób, ¿e koñcowe kwoty wynosz¹ce:
 mniej ni¿ 5 groszy pomija siê,
 5 i wiêcej groszy podwy¿sza siê do pe³nych dziesi¹tek groszy.
§ 3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Urzêdu Morskiego mo¿e  na umotywowany wniosek strony 
zastosowaæ zni¿kê do 50 % od wszelkich stawek op³at okrelonych w poszczególnych taryfach cennika.
§ 4.
1.

Op³aty podane w cenniku z tytu³u za³atwienia spraw dotycz¹cych wydawania dokumentów bezpieczeñstwa statkom
morskim, dokumentów ¿eglarskich i kwalifikacyjnych, egzaminów, oraz innych dokumentów i czynnoci
przewidzianych w tym cenniku uwzglêdniaj¹ nale¿noci za ca³oæ za³atwienia sprawy w siedzibie Urzêdu Morskiego
lub jego placówkach terenowych.

2.

Z tytu³u za³atwienia spraw i czynnoci, o których mowa w ust. 1 nie pobiera siê op³at skarbowych.

3.

Taryfy op³at zawarte w cenniku maj¹ zastosowanie w rozliczeniach tak z p³atnikami krajowymi, jak i zagranicznymi.
§ 5.

Traci moc zarz¹dzenie Nr 15 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia
cennika op³at za czynnoci Urzêdu Morskiego (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 27, poz. 320).
§ 6.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.
DYREKTOR
Urzêdu Morskiego w Szczecinie
Micha³ Buczkowski

Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 4
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 8 grudnia 1999 r.
CENNIK OP£AT ZA CZYNNOCI URZÊDU MORSKIEGO W SZCZECINIE
I. Taryfa op³at portowych oraz op³at za czynnoci wykonywane w portach i przystaniach morskich.
1.

Op³aty tona¿owe i przystaniowe
1.1. Op³aty tona¿owe.
Za wejcie i wyjcie statków do portów lub przystani morskich, w których Dyrektor Urzêdu Morskiego jest
uprawniony do stanowienia i pobierania op³at portowych, pobiera siê, zale¿nie od rodzaju i d³ugoci, op³atê
tona¿ow¹ w wysokoci:
1.1.1. Od statków ¿eglugi morskiej i ródl¹dowej oprócz statków pasa¿erskich, promów pasa¿ersko-towarowych,
statków wycieczkowych i rybackich.
Op³ata
w (j.t.):
D³ugoæ statku
Lp.
(w metrach)
dobowa
miesiêczna
roczna
1)

do 25

50

900

5400

2)

powy¿ej 25 do 50

120

1800

10800

3)

powy¿ej 50

360

5400

32400
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1.1.2. Od statków pasa¿erskich, promów pasa¿ersko-towarowych i statków wycieczkowych.

Lp.

Op³ata
w (j.t.)

D³ugoæ statku
(w metrach)
dobowa

miesiêczna

roczna

1)

do 25

50

750

4500

2)

powy¿ej 25 do 50

120

1800

10800

3)

powy¿ej 50

270

4050

24300

1.1.3. Od statków rybackich.

Lp.

Op³ata
w (j.t.)

D³ugoæ statku
(w metrach)
dobowa

miesiêczna

roczna

1)

do 6

1

15

60

2)

powy¿ej 6 do 9

3

30

150

3)

powy¿ej 9 do 12,6

8

80

400

4)

powy¿ej 12,6 do 15

11

110

550

5)

powy¿ej 15 do 18

15

150

750

6)

powy¿ej 18 do 21

20

200

1000

7)

powy¿ej 21 do 26

30

300

1500

8)

powy¿ej 26 do 50

50

500

2500

9)

powy¿ej 50

70

700

3500

1.2. Op³aty przystaniowe.
Za czas zajmowania miejsca w porcie przez statek pobiera siê, zale¿nie od jego d³ugoci, op³atê przystaniow¹
w wysokoci:
1.2.1. Od statków ¿eglugi morskiej i ródl¹dowej oprócz statków pasa¿erskich, promów pasa¿ersko-towarowych,
statków wycieczkowych, rybackich, sportowych i rekreacyjnych.
Op³ata
w (j.t.)

D³ugoæ statku
Lp.
(w metrach)
dobowa

miesiêczna

roczna

1) do 25

50

900

5400

2) powy¿ej 25 do 50

120

1800

10800

3) powy¿ej 50

360

5400

32400

1.2.2. Od statków pasa¿erskich, promów pasa¿ersko-towarowych i statków wycieczkowych.
Op³ata
w (j.t.)

D³ugoæ statku
Lp.
(w metrach)
dobowa

miesiêczna

roczna

1) do 25

50

750

4500

2) powy¿ej 25 do 50

120

1800

10800

3) powy¿ej 50

270

4050

24300
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1.2.3. Od statków rybackich.

Lp.

Op³ata
w (j.t.)

D³ugoæ statku
(w metrach)
dobowa

miesiêczna

roczna

1)

do 6

1

15

60

2)

powy¿ej 6 do 9

3

30

150

3)

powy¿ej 9 do 12,6

8

80

400

4)

powy¿ej 12,6 do 15

11

110

550

5)

powy¿ej 15 do 18

15

150

750

6)

powy¿ej 18 do 21

20

200

1000

7)

powy¿ej 21 do 26

30

300

1500

8)

powy¿ej 26 do 50

50

500

2500

9)

powy¿ej 50

70

700

3500

1.2.4. Od statków sportowych i rekreacyjnych op³aty przystaniowe wynosz¹:

Lp.

Op³ata
w (j.t.)

D³ugoæ statku
(w metrach)
dobowa

miesiêczna

roczna

1)

do 5,5

2

10

30

2)

powy¿ej 5,5 do 8

5

25

75

3)

powy¿ej 8 do 10

15

75

225

4)

powy¿ej 10 do 13

20

100

300

5)

powy¿ej 13 do 17

25

125

375

6)

powy¿ej 17 do 20

35

175

525

7)

powy¿ej 20

45

225

675

1.3. Op³aty za przewiezienie.
1) samochodu osobowego lub przyczepy samochodowej  za szt.
8 j.t.
2) motocykla, skutera  za szt.
3 j.t.
1.4. Zwy¿ki i zni¿ki op³at.
1.4.1. Od statków wykrelonych z rejestru lub nieeksploatowanych, ale zajmuj¹cych miejsce w porcie przez
pierwszych 6 miesiêcy pobiera siê op³atê przystaniow¹ podwy¿szon¹ o 50%, a po up³ywie tego terminu
podwy¿szon¹ o 200% w stosunku do stawek podstawowych.
1.4.2. Statki zatrzymuj¹ce siê na redzie portu i dokonuj¹ce tam za³adunku lub wy³adunku, wzglêdnie odprawy
pasa¿erów ponosz¹ op³aty tona¿owe w wysokoci 50% stawki zasadniczej.
1.4.3. Statki ¿eglugi ródl¹dowej, statki bez w³asnego napêdu  barki, pontony, krypy, szalupy, dwigi p³ywaj¹ce
oraz inne tym podobne  ponosz¹ op³aty portowe w wysokoci 50% obowi¹zuj¹cych stawek cennikowych
dot. op³at tona¿owych i przystaniowych.
1.4.4. W razie pierwszej rejestracji statku w porcie op³atê tona¿ow¹ i przystaniow¹ nalicza siê ze stawki rocznej
proporcjonalnie do up³ywu czasu.
1.4.5. Od statków, które s¹ stale zarejestrowane w porcie, ale w nim czasowo nie stacjonuj¹, jednak nie krócej
ni¿ 30 dni, nie pobiera siê op³at przystaniowych. Fakt ten armator lub w³aciciel obowi¹zany jest zg³osiæ
nie póniej ni¿ do dnia 28 lutego za I pó³rocze i 31 sierpnia za II pó³rocze danego roku.
1.4.6. Statki zacumowane w miejscu wskazanym jako postojowe przy dalbach, beczkach wnosz¹ op³atê tona¿ow¹
i przystaniow¹ pomniejszon¹ o 50 %.
1.4.7. W portach lub przystaniach morskich czêciowo lub w ca³oci skomunalizowanych, a nie maj¹cych
podmiotu zarz¹dzaj¹cego portem lub przystani¹ morsk¹, pobiera siê op³aty tona¿owe.
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1.5. Zwolnienia z op³at.
1.5.1. Od uiszczenia op³at tona¿owych i przystaniowych zwolnione s¹ statki: Marynarki Wojennej, Stra¿y
Granicznej, Policji, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz naukowo-badawcze i u¿ywane
do ratownictwa ekologicznego, a tak¿e statki: hydrograficzne, dozorcze, po¿arnicze, telekomunikacyjne,
celne, sanitarne, szkolne, pilotowe, statki u¿ywane wy³¹cznie do ratowania ¿ycia na morzu lub do ³amania
lodu, oraz statki okrêgowych inspektoratów ochrony rybo³óstwa.
1.5.2. Zwolnienie od op³at nie dotyczy statków wymienionych w pkt 1.5.1. z dniem u¿ycia statku do innej
dzia³alnoci ni¿ dzia³alnoæ bêd¹ca podstaw¹ zwolnienia.
1.5.3. Wchodz¹ce do portu w celu:
 schronienia przed sztormem,
 uzupe³nienia paliwa, prowiantu i wody,
 uzyskania pomocy lekarskiej (do 12 godz. pobytu od wejcia),
 dokonania odprawy celno-granicznej, w tranzycie,
 z wizyt¹ kurtuazyjn¹,
 udzia³u w regatach miêdzynarodowych lub krajowych,
 udzia³u w imprezach miêdzynarodowych lub krajowych.
Po ust¹pieniu wymienionych przyczyn statek obowi¹zany jest opuciæ port w ci¹gu 3 godz. od ustania
przyczyny. W razie dalszego pozostawania w porcie pobiera siê op³atê przystaniow¹ od momentu ustania
przyczyn.
1.5.4. Od uiszczenia op³at przystaniowych zwolnione s¹ statki rybackie (³odzie) bazuj¹ce na brzegu rybackich
przystani pla¿owych.
1.5.5. Statki sportowe i rekreacyjne uiszczaj¹ jedynie op³aty przystaniowe.
Statki sportowe i rekreacyjne, które uici³y op³atê przystaniow¹ miesiêczn¹ lub roczn¹  s¹ zwolnione
w ci¹gu tego okresu od op³at przystaniowych dobowych we wszystkich portach i przystaniach, w których
dyrektorzy urzêdów morskich s¹ uprawnieni do stanowienia i pobierania op³at portowych.
1.5.6. Jednostki p³ywaj¹ce (np. rybackie) przerejestrowywane na jednostki sportowe lub rekreacyjne
i przebudowywane (pod nadzorem) na inne korzystaj¹ ze zwolnienia od op³at tona¿owych i przystaniowych
przez okres przebudowy i uzyskania karty bezpieczeñstwa, jednak nie d³u¿ej ni¿ przez 6 miesiêcy.
1.5.7. Statki wykonuj¹ce prace i us³ugi na zlecenie urzêdów morskich s¹ zwolnione od op³at tona¿owych
i przystaniowych.
1.6. Objanienia.
1.6.1. Ilekroæ jest mowa w cenniku o d³ugoci jednostki p³ywaj¹cej, nale¿y przez to rozumieæ d³ugoæ ca³kowit¹
statku.
Op³aty tona¿owe i przystaniowe pobiera siê wed³ug d³ugoci ca³kowitej statku.
1.6.2. Op³aty tona¿owe i przystaniowe roczne pobiera siê od statków stale zarejestrowanych w okrelonym
porcie lub przystani. Op³aty te wymierza siê w dwóch ratach za ka¿de pó³rocze, z terminami p³atnoci:
do 31 marca za I pó³rocze,
do 30 wrzenia za II pó³rocze.
1.6.3. Zg³oszenie statku przez w³aciciela lub armatora w celu dokonania wymiaru rocznych op³at tona¿owych
oraz przystaniowych nastêpuje w porcie (przystani) macierzystym, najpóniej do dnia 31 grudnia
poprzedniego roku. Nie zg³oszenie statku przez w³aciciela lub armatora powoduje naliczenie op³aty
rocznej z urzêdu.
1.6.4. Op³aty tona¿owe uiszczone rocznie lub miesiêcznie przez wszystkie rodzaje statków w porcie macierzystym,
w którym Dyrektor Urzêdu Morskiego jest uprawniony do stanowienia i pobierania op³at portowych,
zachowuj¹ sw¹ wa¿noæ we wszystkich portach, w których dyrektorzy urzêdów morskich s¹ uprawnieni
do stanowienia i pobierania op³at.
1.6.5. Od statku pasa¿erskiego lub promu morskiego, który wp³ywa wiêcej ni¿ jeden raz w ci¹gu doby do tego
samego portu, w³aciciel b¹d armator uiszcza za pierwsze wejcie op³atê dobow¹ tona¿ow¹ i przystaniow¹,
a za ka¿de nastêpne  50% jej wysokoci.
1.6.6. Op³ata miesiêczna okrelona w pkt 1.6.5 dotyczy statków regularnie zawijaj¹cych do portu. Warunkiem
jej wnoszenia jest:
 zg³oszenie przez armatora rozk³adu rejsów u³o¿onego z góry przynajmniej na okres jednego miesi¹ca
kalendarzowego,
 uwzglêdnienie w rozk³adzie co najmniej jednego wejcia statku do portu w ci¹gu ka¿dej doby
w miesi¹cu,
 zachowanie czêstotliwoci zawijania statku do portu zgodnie z rozk³adem rejsów.
W uzasadnionych przypadkach (krótkie awarie, niekorzystne warunki atmosferyczne, itp.) armator mo¿e
wprowadziæ do obs³ugi linii inne statki ni¿ podane w rozk³adzie rejsów lub zaniechaæ wprowadzania
innych statków, nie d³u¿ej jednak ni¿ na 3 dni.

2590

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

1.6.7.
1.6.8.
1.6.9.
1.6.10.

2.

Poz. 742

Nazwy tych statków jako jednostek zastêpczych powinny byæ uprzednio podane do wiadomoci kapitana
(bosmana) portu.
Op³aty tona¿owe oraz przystaniowe miesiêczne pobierane s¹ przez wykonawców us³ug portowych po ich
zakoñczeniu.
Przed wyjciem statku z portu kierownik jednostki zobowi¹zany jest przedstawiæ uprawnionym w³adzom
dowód uregulowania op³at.
Op³aty miesiêczne pobiera siê za ka¿dy rozpoczêty miesi¹c.
Op³aty dobowe pobiera siê za ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê.
Doba w rozumieniu niniejszego cennika obejmuje okres 24 godz. od momentu ka¿dorazowego zawiniêcia
do portu do momentu wyjcia z portu.

Op³aty za inne czynnoci.
2.1. Op³aty z tytu³u zwrotu poniesionych kosztów za dostawê wody s³odkiej.
2.1.1. Za pobranie przez statek wody s³odkiej pitnej w porcie czy przystani pobiera siê op³atê wed³ug wskazañ
licznika (wodomierza) zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ stawk¹ miejscowego dostawcy wody. Nale¿noæ z tego
tytu³u nale¿y rozliczyæ kwartalnie.
2.1.2. W portach nie posiadaj¹cych licznika (wodomierza) op³atê za wodê s³odk¹ nalicza siê wed³ug zasad
okrelonych w pkt 2.1.1, z tym ¿e iloæ pobranej wody okrela siê szacunkowo na podstawie zgodnego
okrelenia stron: pobieraj¹cej i wydaj¹cej wodê.
2.2. Op³aty z tytu³u zwrotu poniesionych kosztów za dostawê energii elektrycznej.
Za pobieranie w porcie energii elektrycznej pobiera siê op³aty od iloci dostarczonych kWh wed³ug stawek
miejscowych zak³adów energetycznych.
2.3. Op³aty za us³ugi pilotowe.
2.3.1. Za wprowadzenie i wyprowadzenie statku w portach  op³ata wynosi
120 j.t.
2.3.2. Za przeprowadzenie statku w obrêbie portu  op³ata wynosi
60 j.t.
2.3.3. Za wyczekiwanie zamówionego pilota za ka¿d¹ rozpoczêt¹ pó³godzinê
40 j.t.
2.3.4. Statki prowadzone przez kapitanów posiadaj¹cych sta³e zezwolenie na samodzielne pilotowanie statku
morskiego lub jednorazowe op³acaj¹ nale¿noci wymienione w pkt 2.3.1  2.3.3 ze zni¿k¹ 75 %.
2.3.5. Za us³ugi pilotowe wykonywane w soboty, niedziele i wiêta ustawowo wolne od pracy pobiera siê 75%
dodatku.
2.3.6. Op³aty za statek pilotowy pobiera siê zgodnie z pkt 5.3.3 V Taryfy cennika.
2.4. Op³aty za us³ugi cumownicze.
2.4.1. Za przycumowanie i odcumowanie statku, dokonane w dni powszednie, w godz. 7.00 - 16.00 15 j.t.
2.4.2. Za przycumowanie i odcumowanie statku, dokonane w dni powszednie, w godz. 16.00 - 7.00 20 j.t.
2.4.3. Za wyczekiwanie zamówionych cumowników z winy statku pobiera siê
za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê
15 j.t.
2.4.4. Za us³ugi cumownicze wykonywane w dni wolne od pracy  pobiera siê odpowiednie op³aty przewidziane
w pkt 2.4.1 - 2.4.3 podwy¿szone o 100%.
2.4.5. Objanienia:
a) Obowi¹zek korzystania z us³ug cumowniczych okrelaj¹ przepisy porz¹dkowe lub kapitan (bosman)
portu.
b) Je¿eli statek zosta³ przycumowany w dzieñ powszedni, a odcumowany w dniu wolnym od pracy lub
odwrotnie pobiera siê dodatek wi¹teczny w wysokoci 50% stawki okrelonej w pkt 2.4.1 - 2.4.3.
c) Je¿eli statek zosta³ przycumowany przez cumowników portowych, a odcumowany przez w³asn¹
za³ogê pobiera siê op³atê w pe³nej wysokoci.
2.5. Op³aty pasa¿erskie.
2.5.1. Za wejcie na statek lub zejcie na l¹d pobiera siê od ka¿dego pasa¿era
jednorazow¹ op³atê w wysokoci
0,5 j.t.
2.5.2. Roczna op³ata od pasa¿era, za liczbê pasa¿erów dopuszczonych do przewozu wynosi
15 j.t.
2.5.3. W rozumieniu cennika, pasa¿erem jest równie¿ osoba uprawiaj¹ca po³owy sportowo-rekreacyjne ze statku
morskiego przystosowanego do takich po³owów.
2.5.4. Roczna op³ata od pasa¿era uiszczona w porcie macierzystym, w którym Dyrektor Urzêdu Morskiego jest
uprawniony do stanowienia i pobierania op³at zachowuje sw¹ wa¿noæ we wszystkich portach, w których
dyrektorzy urzêdów morskich s¹ uprawnieni do stanowienia i pobierania op³at portowych.
2.5.5. Objanienia:
a) Op³aty pasa¿erskie roczne uiszczaj¹ statki, które uregulowa³y roczne op³aty tona¿owe jako statki
pasa¿erskie.
b) Inne statki, w tym jachty, które okresowo przewo¿¹ pasa¿erów w celach zarobkowych, uiszczaj¹
op³aty pasa¿erskie jednorazowe od ka¿dego zaokrêtowanego pasa¿era.
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c)

Statki pasa¿erskie wykonuj¹ce nieodp³atnie ¿eglugê promow¹ nie uiszczaj¹ op³at przewidzianych
w pkt 2.5.1.
2.6. Op³aty za sk³adowanie.
Podstaw¹ do obliczenia op³at za sk³adowanie jest tono/doba lub 1 m3 sk³adowania na dobê.
2.6.1. £adunki suche masowe, drobnicowe i drewno:
 na placach
0,2 j.t.
 w magazynach, szopach, wiatach i innych
0,5 j.t.
2.7. Op³aty za wynajem powierzchni sk³adowej.
2.7.1. Place sk³adowe, utwardzone za 1 m2 op³ata wynosi:
dobowa

miesiêczna

roczna

0,6 j.t.

10 j.t.

100 j.t.

Za wynajem placów sk³adowych o nawierzchni nieutwardzonej op³aty obni¿a siê o 50% w stosunku do
podanych dla placów sk³adowych utwardzonych.
2.7.2. Magazyny, szopy, wiaty za 1 m2 op³ata wynosi:
dobowa

miesiêczna

roczna

1 j.t.

15 j.t.

100 j.t.

2.7.3. Op³at wymienionych w punktach 2.8.1 i 2.8.2 nie pobiera siê od powierzchni sk³adowej, wyznaczonej
w portach i przystaniach  przez w³aciwy miejscowo urz¹d morski  wy³¹cznie do sk³adowania
u¿ytkowanych polskich statków sportowych nale¿¹cych do harcerstwa lub zarejestrowanych klubów
sportowych ¿eglarskich, wiolarskich i motorowych, które nie prowadz¹ dzia³alnoci zarobkowej, lecz
wy³¹cznie szkoleniowo  treningow¹.
2.8. Op³aty za dzier¿awê nabrze¿y, terenów i obiektów portowych.
2.8.1. Za wydzier¿awienie 1 mb nabrze¿a umocnionego i wyposa¿onego, wraz z przyleg³ym pasem o szerokoci
wynikaj¹cej z konstrukcji nabrze¿a, jednak nie mniejszej ni¿ 3 m op³ata wynosi:
dobowa

miesiêczna

roczna

2 j.t.

20 j.t.

200 j.t.

2.8.2. Za wydzier¿awienie 1 mb nabrze¿a nie wyposa¿onego, wraz z przyleg³ym pasem o szerokoci 3 m op³ata
wynosi odpowiednio 50% wartoci podanej dla nabrze¿y wyposa¿onych.
2.9. Op³aty postojowe.
2.9.1. Op³aty za ka¿dy wjazd lub ka¿d¹ godzinê postoju autokaru albo samochodu osobowego w porcie,
w miejscu oznaczonym wynosz¹
3 j.t.
2.9.2. Op³aty za ka¿dy wjazd lub ka¿d¹ godzinê postoju samochodu towarowego w porcie, w miejscu oznaczonym
wynosz¹:
 o ³adownoci do 1 tony
3 j.t.
 o ³adownoci powy¿ej 1 tony
6 j.t.
 o ³adownoci powy¿ej 1 tony z przyczep¹ lub naczep¹
9 j.t.
2.10. Op³aty za wydanie zezwoleñ na kabota¿.
2.10.1. Za wydanie zezwolenia na kabota¿ pomiêdzy polskimi portami pobiera siê nastêpuj¹ce op³aty:
 statki o pojemnoci do 500
300 j.t.
 statki powy¿ej 500 do 10000
700 j.t.
 powy¿ej 10000
1000 j.t.
2.10.2. Op³aty, o których mowa w pkt 2.10.1, ulegaj¹ podwy¿szeniu o 100 % dla statków pasa¿erskich.
2.10.3. Zezwolenie na kabota¿ jest wydawane na czas 12 miesiêcy.
II. Taryfa op³at za inspekcje i wystawianie dokumentów bezpieczeñstwa statkom morskim.
1.

Op³aty za wystawianie dokumentów bezpieczeñstwa statkom morskim za wyj¹tkiem statków sportowych.
1.1. Za wykaz wyposa¿enia w urz¹dzenia radiowe do C.B. Radiowego
150 j.t.
1.2. Za wykaz wyposa¿enia do C.B. wyposa¿enia statku towarowego
300 j.t.
1.3. Za wykaz wyposa¿enia do C.B. wyposa¿enia statku pasa¿erskiego
400 j.t.
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1.4. Za zatwierdzenie planu obrony po¿arowej statków morskich
1.4.1. Statki o pojemnoci brutto do 400
200 j.t.
1.4.2. Statki o pojemnoci brutto powy¿ej 400 do 2.000
400 j.t.
1.4.3. Statki o pojemnoci brutto powy¿ej 2.000 do 10.000
700 j.t.
1.4.4. Statki o pojemnoci brutto powy¿ej 10.000 do 30.000
1000 j.t.
1.4.5. Statki o pojemnoci brutto powy¿ej 30.000, za ka¿de nastêpne 20.000
100 j.t.
1.5. Za pozosta³e dokumenty
1.5.1. Za wydanie miêdzynarodowego certyfikatu o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza olejami 450 j.t.
1.5.2. Za wydanie miêdzynarodowego certyfikatu o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza ciekami 450 j.t.
1.5.3. Za wydanie miêdzynarodowego certyfikatu o zdolnoci do przewozu chemicznych substancji
szkodliwych luzem
1200 j.t.
1.5.4. Za wydanie owiadczenia zgodnoci wyposa¿enia i urz¹dzeñ statku z postanowieniami
Konwencji MARPOL 1973/74
150 j.t.
1.5.5. Za zatwierdzenie planu rozmieszczenia rodków ratunkowych pobiera siê 50 % op³aty podstawowej jak
za zatwierdzenie planu obrony po¿arowej wed³ug stawek okrelonych w pkt 1.4.1 - 1.4.5
1.5.6. Za czasowe lub bezterminowe wyra¿enie zgody na odstêpstwa od wymogów przepisów miêdzynarodowych
lub krajowych:
 dla statków konwencyjnych  pobiera siê op³atê w wysokoci 50 % stawki podstawowej za dokument,
którego certyfikat zwolnienia dotyczy,
 dla statków niekonwencyjnych  pobiera siê op³aty jak za karty bezpieczeñstwa wed³ug stawek
wyszczególnionych w pozycjach 14.1 - 14.8 oraz 15.1 - 15.8 w Za³¹czniku nr 2 do Rozporz. Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 wrzenia 1997 r. w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi statków
morskich i bezpieczeñstwa ¿ycia na morzu (Dz. U. Nr 132, poz. 879 z 28 padziernika 1997 r.).
1.5.7. Za wydanie dla statku pasa¿erskiego uprawiaj¹cego ¿eglugê pasa¿ersk¹ na sta³ych trasach
certyfikatu planu kooperacji ze s³u¿bami ratowniczymi pañstw s¹siednich
500 j.t.
1.5.8. Za wydanie zawiadczenia o przed³u¿eniu wa¿noci tratw i/lub zwalniaków hydrostatycznych
(bez wzglêdu na iloæ rodków ratunkowych)
300 j.t.
1.5.9. Za zatwierdzenie dokumentu, planu, poradnika nie ujêtego w niniejszym cenniku pobiera siê op³atê jak
w pkt 1.5.5.
1.6. O wyborze op³aty od pojemnoci brutto lub od d³ugoci statku decyduje pobieraj¹cy op³atê.
1.7. W przypadku, gdy statek o d³ugoci wiêkszej ni¿ 25 m nie posiada okrelonej (udokumentowanej) pojemnoci
brutto a op³aty za czynnoci urzêdu morskiego odniesione s¹ do tej wielkoci, nale¿y przyj¹æ wartoæ obliczon¹
z wzoru:
V = 0,25 x L x B x H,
gdzie: B  szerokoæ maksymalna, H  wysokoæ boczna, L  d³ugoæ ca³kowita.
Uwaga: dla doków p³ywaj¹cych jako H uznaje siê wysokoæ boczn¹ z basztami.
2.

Op³aty za inspekcje i dokumenty bezpieczeñstwa morskich statków sportowych i rekreacyjnych.
2.1. Za kartê bezpieczeñstwa dla statku sportowego i rekreacyjnego:
2.1.1. Statki o d³ugoci do 6 m
50 j.t.
2.1.2. Statki o d³ugoci od 6 m do 9 m
75 j.t.
2.1.3. Statki o d³ugoci od 9 m do 12 m
100 j.t.
2.1.4. Statki o d³ugoci od 12 m do 15 m
150 j.t.
2.1.5. Statki o d³ugoci od 15 m do 25 m
300 j.t.
2.1.6. Statki o d³ugoci powy¿ej 25 m
500 j.t.
2.2. Za kartê bezpieczeñstwa na jednorazow¹ podró¿ pobiera siê op³aty w wysokoci 75% op³at wymienionych
w punkcie 2.1.
2.3. Zwy¿ki i zni¿ki op³at.
2.3.1. Je¿eli w³acicielem jednostki sportowej lub rekreacyjnej jest: emeryt, rencista, uczeñ lub student  op³atê
za wydanie dokumentu bezpieczeñstwa obni¿a siê o 50%.

3.

Op³aty za dokumenty wydawane orodkom szkoleniowym i ich filiom
3.1. Za wydanie certyfikatu uznania
3.2. Za potwierdzenie certyfikatu uznania
3.3. Odnowienie certyfikatu uznania
3.4. Za rozszerzenie dzia³alnoci za ka¿dy dodatkowy kurs
3.5. Wysokoæ wynagrodzenia Zespo³u przeprowadzaj¹cego kontrolê:
3.5.1. Przewodnicz¹cy Zespo³u
3.5.2. Cz³onek Zespo³u

1500 j.t.
800 j.t.
1000 j.t.
800 j.t.
300 j.t.
250 j.t.
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Objanienie uzupe³niaj¹ce:
Wysokoæ wynagrodzenia dotyczy kontroli przeprowadzonej w tym samym dniu i miejscu.
4.

5.

Op³aty za wydanie wiadectwa uznania dla stacji atestuj¹cej rodki ratunkowe
4.1. Za wydanie wiadectwa uznania
4.2. Za potwierdzenie wiadectwa uznania
4.3. Za rozszerzenie dzia³alnoci, za ka¿d¹ dodatkow¹ wymienion¹ w wiadectwie
uznania us³ugê atestacji

1300 j.t.
200 j.t.
300 j.t.

Pozosta³e zasady okrelenia op³at i zwolnieñ od op³at dotycz¹cych statków pasa¿erskich, towarowych, rybackich,
sportowych i innych statków morskich.
5.1. W postêpowaniu rejestracyjnym pobiera siê nastêpuj¹ce op³aty:
Za nadanie nazwy statkowi morskiemu lub oznaki rybackiej dla statku, który nie musi byæ
oznaczony nazw¹
300 j.t.
5.2. Op³aty za pozosta³e dokumenty.
5.2.1. Za przywrócenie wa¿noci dokumentu bezpieczeñstwa (po awarii, zmianach konstrukcyjnych, po
uniewa¿nieniu na skutek inspekcji negatywnej itp.)  pobiera siê op³atê w wysokoci 50 % op³aty
podstawowej pobieranej przy wystawianiu tego dokumentu.
5.2.2. Op³aty za wiadectwo zdolnoci przewozowej niebezpiecznych, ciek³ych chemikalii luzem  w przypadku
przeprowadzenia inspekcji tylko na okolicznoæ wystawienia certyfikatu bezpieczeñstwa konstrukcji 
pobiera siê op³atê w wysokoci 20 % podstawowej op³aty wymierzonej dla tego statku za certyfikat
bezpieczeñstwa konstrukcji.
5.2.3. Za wydanie zezwolenia na manewrowanie w porcie statkiem ze zmniejszon¹ iloci¹ holowników
lub bez asysty holowniczej (zezwolenie jest wydawane na czas do 12 miesiêcy)
1500 j.t.
5.2.4. Za wydanie zezwolenia jednorazowego na manewrowanie w porcie statkiem ze zmniejszon¹
iloci¹ holowników lub bez asysty holowniczej (dotyczy wszystkich rodzajów manewrów) 500 j.t.
5.2.5. Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku na manewrowanie statkiem bez pilota,
na obszarzeokrelonego w zezwoleniu portu lub jego rejonie (zezwolenie jest wydawane
na okres do 12 miesiêcy)
150 j.t.
5.2.6. Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku towarowego ¿eglugi ródl¹dowej na samodzielne
pilotowanie dowodzonego przez siebie statku na obszarze okrelonego w zezwoleniu portu
lub jego rejonie (zezwolenie jest wydawane na okres 12 miesiêcy)
150 j.t.
5.2.7. Za wydanie zezwolenia i okrelenie warunków wprowadzania/wyprowadzania z portu
statków ponadgabarytowych
200 j.t.
5.2.8. Za wydanie zezwolenia i okrelenie warunków ¿eglugi na obszarze portu dla trudnych
w manewrowaniu zespo³ów holowniczych w sk³ad, których wchodz¹ doki p³ywaj¹ce,
du¿e pontony o d³ugoci powy¿ej 50 m, wraki
150 j.t.
5.2.9. Za wydanie zezwolenia i okrelenia warunków na prze³adunek, bunkrowanie na redzie
50 j.t.
5.3. Op³aty za potwierdzenie i przed³u¿enie wa¿noci dokumentów.
5.3.1. Za zalegalizowanie dziennika okrêtowego lub innego dokumentu (ksi¹¿ki) podlegaj¹cego
legalizacji
10 j.t.
5.3.2. Za przed³u¿enie wa¿noci dokumentu bezpieczeñstwa lub wystawienia nowego dokumentu
na okres do 1 miesi¹ca, bez inspekcji  pobiera siê za ka¿dy dokument op³atê w wysokoci
50 j.t.
5.3.3. Za przed³u¿enie wa¿noci dokumentu bezpieczeñstwa lub wystawienia nowego dokumentu bezpieczeñstwa
na okres do 3 miesiêcy  pobiera siê op³atê w wysokoci 30% op³aty podstawowej.
5.3.4. Za przed³u¿enie wa¿noci dokumentu bezpieczeñstwa lub wystawienia nowego dokumentu bezpieczeñstwa
na okres powy¿ej 3 miesiêcy do 5 miesiêcy  pobiera siê op³atê w wysokoci 50% op³aty podstawowej.
5.4. Inne zwy¿ki i zni¿ki op³at.
5.4.1. Dyrektor Urzêdu Morskiego mo¿e  w uzasadnionych przypadkach  udzieliæ innych zni¿ek ani¿eli
wymienione wy¿ej lub nawet ca³kowicie zwolniæ z op³at niektóre kategorie statków rybackich lub
sportowych.
5.4.2. W razie dojazdu inspektorów na statek, cz³onków Komisji Egzaminacyjnej, komisji kontrolnej do orodków
szkoleniowych, stacji atestacji, w³asnym lub urzêdowym rodkiem transportu, oprócz op³at za inspekcjê,
egzamin, kontrolê i wydanie dokumentów, pobiera siê od armatorów, orodków szkoleniowych, stacji
atestacji, równie¿ dodatkow¹ op³atê za koszty dojazdu wg obowi¹zuj¹cych stawek za samochód osobowy.
Je¿eli inspekcjonowana jest grupa statków, orodków, stacji  koszty dojazdu dzieli siê przez liczbê
inspekcjonowanych statków, orodków, stacji.
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5.5. Zwolnienie od op³at.
5.5.1. Op³aty za wiadectwo zdolnoci przewozowej niebezpiecznych ciek³ych chemikalii luzem (pkt 5.2.2) nie
pobiera siê, je¿eli przeprowadzona inspekcja w celu wydania certyfikatów bezpieczeñstwa by³a jednoczenie
inspekcj¹ celem wystawienia w/w wiadectwa (op³ata ta jest uwzglêdniona w punkcie 1.5.3)
5.5.2. Zawiadczenie zwi¹zane z charakterem przewo¿onych ³adunków a wydawane przez urzêdy morskie 
zwalnia siê od op³at.
5.6. Objanienia uzupe³niaj¹ce.
5.6.1. Op³ata za wystawienie lub potwierdzenie ka¿dego dokumentu bezpieczeñstwa zawiera w sobie op³atê za
przeprowadzenie odpowiedniej inspekcji i sporz¹dzenie dokumentu.
5.6.2. Op³aty za wystawienie, potwierdzenie, przed³u¿anie czy przywrócenie wa¿noci wszystkich dokumentów
bezpieczeñstwa statku ponosi armator lub w³aciciel statku.
5.6.3. Wszystkie procenty wymienione w tekcie nale¿y liczyæ od op³at podstawowych.
5.6.4. Ilekroæ op³aty przewidziane taryf¹, s¹ uzale¿nione od d³ugoci  nale¿y przez to rozumieæ d³ugoæ ca³kowit¹
statku.
Uwaga: Inne op³aty za przeprowadzanie inspekcji statków i za wystawianie i potwierdzanie dokumentów bezpieczeñstwa
okrela za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 wrzenia 1997 r. w sprawie
bezpieczeñstwa ¿eglugi statków morskich i bezpieczeñstwa ¿ycia na morzu (Dz. U. Nr 132, poz. 879).
III. Taryfa op³at za egzaminy przeprowadzone przez komisê egzaminacyjn¹,
dzia³aj¹c¹ przy Dyrektorze Urzêdu Morskiego.
1.

Op³aty za egzaminy na stopnie oficerskie.
1.1. Kapitana ¿eglugi wielkiej, st. oficera mechanika i st. oficera pok³adowego
1.2. Szypra I klasy
1.3. Szypra II klasy
1.4. Oficera pok³adowego II lub III klasy
1.5. Oficera mechanika okrêtowego II klasy
1.6. Oficera mechanika okrêtowego III klasy
1.7. Oficera mechanika okrêtowego IV klasy
1.8. Oficera mechanika okrêtowego V klasy
1.9. Oficera elektryka okrêtowego

180 j.t.
120 j.t.
180 j.t.
180 j.t.
180 j.t.
150 j.t.
150 j.t.
120 j.t.
120 j.t.

2.

Op³aty za egzaminy na stopnie nieoficerskie.
2.1. St. marynarza
2.2. Motorzysty okrêtowego
2.3. Kucharza
2.4. Uprawnienia dla st. marynarza z zakresu obs³ugi silników o mocy do 140 kW

100 j.t.
100 j.t.
100 j.t.
50 j.t.

3.

Op³aty za egzamin na uprawnienia.
3.1. Pilota:
3.1.1. pe³nomorskiego
125 j.t.
3.1.2. morskiego
125 j.t.
3.2. Samodzielnego pilotowania okrelonego statku na wyznaczonym torze wodnym.
125 j.t.
3.3. Do zajmowania stanowiska starszego oficera mechanika okrêtowego lub oficera mechanika
okrêtowego II klasy na statkach z napêdem innym ni¿ t³okowy silnik spalinowy.
100 j.t.
3.4. Do zajmowania stanowisk oficerskich na statkach o zwiêkszonych wymogach bezpieczeñstwa podanych
ni¿ej, tj. na statkach:
3.4.1. pasa¿erskich
50 j.t.
3.4.2. rybackich
50 j.t.
3.4.3. do przewozu ³adunków ropopochodnych
50 j.t.
3.4.4. do przewozu chemikalii
50 j.t.
3.4.5. do przewozu gazów p³ynnych
50 j.t.
3.4.6. do przewozu innych niebezpiecznych ³adunków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie ¿ycia,
bezpieczeñstwa ¿eglugi lub rodowiska w zakresie wymaganych konwencj¹ STCW
50 j.t.
3.5. Dla kapitana statku do manewrowania statkiem bez pilota, na obszarze okrelonego
w uprawnieniu portu morskiego lub w jego rejonie
50 j.t.

4.

Op³aty za egzaminy sprawdzaj¹ce.
4.1. Kwalifikacje pilota:
4.1.1. pe³nomorskiego
4.1.2. morskiego

100 j.t.
100 j.t.
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4.2. Kwalifikacje samodzielnego pilotowania okrelonego statku na wyznaczonym torze wodnym
4.3. Za potwierdzenie dyplomu oficerskiego
4.4. Za egzamin sprawdzaj¹cy dla kapitana statku posiadaj¹cego zezwolenie na manewrowanie
statkiem bez pilota (co 5 lat od daty otrzymania pierwszego zezwolenia)
5.

Inne op³aty egzaminacyjne.
5.1. Op³aty za egzamin o wydanie wiadectwa.
5.1.1. ratownika morskiego
5.2. Op³aty za egzamin przed Komisj¹ Kwalifikacyjn¹ dla nurków:
5.2.1. na stopieñ starszego nurka i kierownika robót nurkowych
5.2.2. na stopieñ nurka i m³odszego nurka

Poz. 742
100 j.t.
75 j.t.
75 j.t.

75 j.t.
70 j.t.
50 j.t.

6.

Zasady pobierania op³at za egzamin poprawkowy.
Za egzamin poprawkowy pobiera siê op³atê w wysokoci 50 % stawek okrelonych niniejsz¹ taryf¹.

7.

Za wydanie duplikatu zawiadczenia pobiera siê op³atê

10 j.t.

IV. Taryfa op³at za wystawienie dokumentów ¿eglarskich i kwalifikacyjnych.
1.

Op³aty za dyplomy oficerskie i wiadectwa marynarskie oraz ich duplikaty.
1.1. Dyplom dla oficera statków morskich
30 j.t.
1.2. Potwierdzenie dyplomu
15 j.t.
1.3. Dyplom dla pilota morskiego
40 j.t.
1.4. wiadectwo stopnia marynarskiego
20 j.t.
1.5. wiadectwo ratownika dla statków morskich
17 j.t.
1.6. wiadectwo przeszkolenia specjalistycznego
17 j.t.
1.7. W razie ubiegania siê przez stronê o wydanie duplikatu dokumentu kwalifikacyjnego po raz pierwszy  op³ata
jest wy¿sza o 50 % od op³aty podstawowej za ten dokument. Przy wielokrotnym ubieganiu siê o ten sam
dokument po raz drugi, trzeci itd.  op³atê za duplikat podwy¿sza siê o 100 % op³aty podstawowej.

2.

Zezwolenia na zajmowanie stanowiska.
2.1. Zezwolenie na zajmowanie stanowiska oficerskiego
2.2. Zezwolenie na zajmowanie stanowiska marynarskiego
2.3. Zezwolenie (zawiadczenie) na pe³nienie czynnoci pilotowych w pilota¿u pe³nomorskim
2.4. wiadectwo (karta identyfikacyjna) pilota pe³nomorskiego
2.5. Uprawnienia tona¿owe dla pilota morskiego
2.6. Zezwolenie dla pilota  kapitana ¿eglugi ródl¹dowej na pilotowanie statków ¿eglugi
ródl¹dowej obcych bander na wodach administrowanych przez urz¹d morski

3.

Ksi¹¿eczki i karty ¿eglarskie.
3.1. Ksi¹¿eczka ¿eglarska dla za³óg statków uprawniaj¹cych ¿eglugê krajow¹
3.2. Ksi¹¿eczka nurka
3.3. Karta ¯eglarska

4.

Inne dokumenty.
4.1. Wydanie innego, nie wymienionego wy¿ej dokumentu, czy wyci¹gu p³ywania, sporz¹dzonego
dla innych celów ni¿ potrzeby urzêdu
4.2. Za prolongatê wa¿noci dokumentów pobiera siê 50 % normalnej op³aty.

40 j.t.
20 j.t.
15 j.t.
15 j.t.
50 j.t.
150 j.t.
15 j.t.
5 j.t.
1 j.t.

4 j.t.

V. Taryfa op³at za us³ugi w zakresie oznakowania nawigacyjnego
i hydrografii oraz wynajmu jednostek p³ywaj¹cych.
1.

Op³aty za u¿ycie urz¹dzeñ technicznych i sprzêtu specjalistycznego.
1.1. Op³aty za wynajem p³ywaj¹cego oznakowania nawigacyjnego.
1.1.1. Wysokoæ op³aty za wynajem p³ywaj¹cego oznakowania nawigacyjnego jest uzale¿niona od typu p³awy
i czasu wynajmu.
Stawki przedstawione w tabeli stanowi¹ op³atê dobow¹.
Tabela nr 1
Lp.

Typ p³awy

Znak szczytowy

Stawka

1

P³awa PM-2

wietlny

160 j.t.

2

P³awa PM-2

Niewietlny

142 j.t.
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P³awa PM-3

wietlny

95 j.t.

4

P³awa PM-3

Niewietlny

78 j.t.

5

P³awa PM-15

wietlny

61 j.t.

6

P³awa PM-15

Niewietlny

44 j.t.

7

P³awa PWD

wietlny

64 j.t.

8

P³awa PWD

Niewietlny

46 j.t.

9

P³awa P-5A

wietlny

41 j.t.

10

P³awa P-5A

Niewietlny

35 j.t.

11

P³awa cygarowa

wietlny

33 j.t.

12

P³awa cygarowa

Niewietlny

28 j.t.

13

P³awa 1200

wietlny

25 j.t.

14

P³awa 1200

Niewietlny

20 j.t.

15

P³awa PDL

Niewietlny

15 j.t.

16

P³awa PSL

Niewietlny

15 j.t.

Poz. 742

1.1.2. Op³ata za wynajem p³awy uwzglêdnia osprzêt do zakotwiczenia i koszty zwi¹zane z przygotowaniem
technicznym do wystawienia.
1.1.3. Op³ata za wynajem p³awy nie uwzglêdnia kosztów wystawienia, obs³ugi i zdjêcia p³awy.
1.2. Op³aty za u¿ycie urz¹dzeñ technicznych.
1.2.1. Za u¿ycie urz¹dzeñ i sprzêtu innych ni¿ wymienione w pkt 1.1, 1.2, 5.3 op³atê oblicza siê wed³ug poni¿szego
wzoru:
wartoæ ewidencyjna urz¹dzeñ x 17* x iloæ godzin
[ K ] = 
170 roboczogodzin w miesi¹cu x 100
Przyk³ad: wynajêto na 3 godziny urz¹dzenie o wartoci 20.000 z³.
20.000 x 17 x 3
1.020.000
[ K ] =  =  = 60 z³.
17.000
170 x 100
* (gdzie 17 = rocznej stopie amortyzacji, która = 17 %).
2.

Op³aty za wykonanie prac specjalistycznych.
2.1. Op³aty za us³ugi geodezyjne i kartograficzne.
2.1.1. Za³o¿enie osnowy geodezyjnej do 10 pkt
175 j.t.
2.1.2. Zdjêcie topograficzne obszaru o powierzchni do 1 ha
150 j.t.
2.1.3. Pomiar uzupe³niaj¹cy obszaru o powierzchni do 1 ha
150 j.t.
2.1.4. Udostêpnienie informacji geodezyjnych i kartograficznych z w³asnego zasobu geodezyjno-kartograficznego
(bez mo¿liwoci rozpowszechniania):
a) dane o punkcie osnowy geodezyjnej, podstawy pomiarów hydrograficznych
lub w punkcie granicznym
(pkt)
10 j.t.
b) dokument
(arkusz A-4)
5 j.t.
c) wgl¹d do dokumentacji
 tom dokumentacji
(tom)
7 j.t.
 arkusz mapy
(arkusz)
5 j.t.
d) mapy w formie kopii
 mapa gospodarcza w skali od 1:500 do 1:2000
(arkusz A-4)
20 j.t.
 mapa gospodarcza w skali 1:5000
(arkusz A-4)
20 j.t.
 inne mapy znajduj¹ce siê w zasobie Urzêdu
(arkusz A-4)
5 j.t.
W przypadku:
 formatu wiêkszego od A-4 wysokoæ op³aty ustala siê odpowiednio do wielokrotnoci formatu
stosuj¹c dla formatu A-3 wspó³czynnik 1,5, dla formatu A-2 wspó³czynnik 2,0, dla formatu A-1
i wiêkszych wspó³czynnik 2,5
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sporz¹dzenia wiêcej ni¿ jednego egzemplarza mapy dla tego samego zamawiaj¹cego, za ka¿dy nastêpny
egzemplarz stosuje siê wspó³czynnik 0,1
 mapy prowadzonej w postaci warstw tematycznych, za kopiê zawieraj¹c¹ tylko jedn¹ warstwê
tematyczn¹, wysokoæ op³aty ustala siê stosuj¹c wspó³czynnik 0,3
 udostêpnienia mapy komputerowej, wysokoæ op³aty ustala siê stosuj¹c wspó³czynnik 5,0.
2.1.5. Powiadczenie za zgodnoæ materia³ów z zasobem;
 za pierwszy egzemplarz
(arkusz A-4)
5 j.t.
 za nastêpny egzemplarz
(arkusz A-4)
1 j.t.
W przypadku formatu wiêkszego od A-4 wysokoæ op³aty ustala siê odpowiednio do wielokrotnoci
formatu.
2.1.6. Op³aty nie obejmuj¹ kosztów reprodukcji.
2.1.7. Je¿eli do op³at stosuje siê wiêcej ni¿ jeden wspó³czynnik, wspó³czynnik ostateczny otrzymuje siê z iloczynu
poszczególnych wspó³czynników.
2.2. Op³aty za wykonane pomiary morskie.
2.2.1. Za wykonanie pomiarów batymetrycznych toru wodnego, redy, kotwicowiska, akwatorium portowego
sond¹ pionow¹:
a) przy profilach sonda¿owych krótszych ni¿ 50 m za ka¿de 100 mb sonda¿u
156 j.t.
b) przy profilach sonda¿owych d³u¿szych ni¿ 50 m a krótszych ni¿ 100 m za ka¿de
100 mb sonda¿u
125 j.t.
c) przy profilach sonda¿owych o d³ugoci wiêkszej ni¿ 100 m za ka¿de 100 mb sonda¿u
62 j.t.
d) je¿eli ca³kowita d³ugoæ sonda¿u nie przekracza 3.000 mb ca³oæ wyliczonych wartoci za pomiary
sonda¿owe nale¿y pomno¿yæ przez wspó³czynnik 2.
2.2.2. Za wykonanie pomiarów batymetrycznych toru wodnego, redy, kotwicowiska, akwatorium portowego
sond¹ wielowi¹zkow¹:
a) na akwenach o g³êbokoci do 10 m za ka¿de 1.000 m2.
112 j.t.
b) na akwenach o g³êbokoci powy¿ej 10 m za ka¿de 1.000 m2.
75 j.t.
c) na akwenach o powierzchni nie przekraczaj¹cej 5.000 m2 ca³oæ wyliczonych wartoci za pomiary
sonda¿owe nale¿y pomno¿yæ przez wspó³czynnik 2.
2.2.3. Za wykonanie badañ sonarowych dna toru wodnego, redy, kotwicowiska i akwatorium portowego
 za jednokrotne pokrycie akwenu o powierzchni 1.000 m2.
112 j.t.
2.2.4. Za wykonanie urzêdowego tra³owania hydrograficznego za ka¿de 100 m2.
50 j.t.
2.2.5. Op³aty ujête w pkt 2.2.1-2.2.4 obowi¹zuj¹ w odleg³oci do 20 km od Baz Oznakowania Nawigacyjnego,
przy odleg³ociach wiêkszych dolicza siê koszt dojazdu zgodnie z tabel¹ nr 2 w pkt 5.3.3
2.2.6. Za przestój zespo³u pomiarowego z winy zleceniodawcy za ka¿d¹ godzinê przestoju
500 j.t.
2.2.7. Wykonanie prac hydrograficznych na innych akwenach lub w oparciu o odmienne warunki zlecenia 
obowi¹zuj¹ ceny umowne.
2.3. Op³aty za us³ugi poligraficzne.
2.3.1. Wykonywanie odbitek:
a) wiat³okopia z matrycy  1 dm2.
1 j.t.
b) odbitka kserograficzna  arkusz A4.
2 j.t.
2.3.2. Czynnoci introligatorskie:
a) ok³adka miêkka
1,2 j.t.
b) ok³adka twarda.
5 j.t.
2.4. Op³aty za us³ugi okrelone w pkt 2.1, wyra¿aj¹ stawki za jedn¹ roboczogodzinê.
Op³aty wymienione w pkt 2.3 dotycz¹ jednego egzemplarza wykonanej us³ugi.
3.

Op³aty za nadzór i kontrolê prac hydrograficznych.
3.1. Nadzór prac hydrograficznych.
3.1.1. Za nadzór nad pracami hydrograficznymi wykonywanymi przez inne podmioty gospodarcze, pobiera siê
op³atê w wysokoci 15% wartoci kosztorysowej tych prac.
3.1.2. Op³atê z tytu³u nadzoru lub kontroli przy wykorzystaniu w³asnej jednostki p³ywaj¹cej i sprzêtu
technicznego podwy¿sza siê o koszt ich u¿ycia.
3.2. Sprawdzanie i ocena materia³ów hydrotechnicznych.
3.2.1. Za sprawdzenie i ocenê ka¿dego 1.000 mb kontrolowanego sonda¿u akustycznego
pobiera siê op³atê w wysokoci
62 j.t.

4.

Op³aty za robociznê bezporedni¹.
4.1. Op³aty za robociznê dla okrelonych stanowisk i zespo³ów pracowniczych przedstawione w tabeli obejmuj¹
amortyzacjê u¿ytego sprzêtu i materia³ów wyra¿aj¹ koszt 1 roboczogodziny.
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Tabela nr 2

5.

L.p.

Stanowisko / Zespó³

Stawka w j.t.

1

Rzemielnik

12

2

Krelarz, kartograf

15

3

Zespó³ do prac hydrograficznych,
Oznakowania nawigacyjnego

112

4

Zespó³ pomiarów specjalnych

62

5

Zespó³ administracyjno-techniczny

50

Op³aty za korzystanie z jednostek p³ywaj¹cych
5.1. Za korzystanie z pracy jednostek p³ywaj¹cych urzêdów morskich  pobiera siê op³aty, których wysokoæ
uzale¿niona jest od typu statku, iloci za³ogi i mocy silnika.
5.2. Op³aty wyra¿one s¹ w jednostkach taryfowych za jedn¹ roboczogodzinê.
5.3. Zestawienie wysokoci op³at za korzystanie z pracy jednostek p³ywaj¹cych:
5.3.1. £ód bez napêdu w³asnego
12 j.t.
5.3.2. Motorówka o mocy silnika do 35 kW/50 KM
88 j.t.
5.3.3. Statek za³ogowy  w/g poni¿szej tabeli, w zale¿noci od mocy silnika.

Tabela nr 3
L.p.

Moc silnika
KW

1

36 -

2

Stawka w j.t.

KM
75

50 - 102

125

76 - 100

103 - 136

250

3

101 - 150

137 - 204

338

4

151 - 220

205 - 299

438

5

221 - 350

300 - 476

688

6

351 - 550

477 - 749

938

7

551 - 750

750 - 1020

1125

8

751 - 900

1021 - 1224

1350

9

901 - 1100

1225 - 1496

1562

10

1101 - 1450

1497 - 1972

1925

11

1451 - 1850

1973 - 2516

2312

12

powy¿ej 1850 / 2516 za
ka¿de 75 kW / 102 KM

94

5.4. Za wynajem jednostki p³ywaj¹cej bez za³ogi (przy pracy w niedziele i wiêta, gdy robociznê op³aca
zleceniodawca), ustala siê dla jednostek o mocy silnika do 150/KM op³atê w wysokoci 85 % stawki zasadniczej.
6.

Postanowienia uzupe³niaj¹ce.
6.1. Za prace wykonywane na zlecenie zamawiaj¹cego w dni wolne od pracy lub w godzinach nadliczbowych 
op³atê za korzystanie z jednostki p³ywaj¹cej i za robociznê podwy¿sza siê odpowiednio o 50 % lub 100 % 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
6.2. Czas u¿ycia jednostki p³ywaj¹cej liczy siê od momentu odcumowania z macierzystej przystani lub innego
miejsca postoju, do momentu zacumowania w macierzystej przystani.
6.3. Czas korzystania z urz¹dzeñ technicznych i sprzêtu specjalistycznego oraz czas robocizny liczy siê od momentu
rozpoczêcia pracy do jej zakoñczenia. Je¿eli praca by³a wykonywana w terenie, do czasu robocizny dolicza siê
czas dojazdu i powrotu.
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6.4. Do obliczenia nale¿noci za u¿ycie jednostki p³ywaj¹cej, urz¹dzeñ i sprzêtu technicznego oraz za robociznê
pracownika lub zespo³u pracowników stosuje siê pe³ne godziny. Okresy krótsze od 30 minut nie wlicza siê do
czasu pracy, natomiast okres równy lub d³u¿szy ni¿ 30 minut liczony jest jako pe³na godzina. Jeli ogólny czas
pracy by³ krótszy od jednej godziny (np. 20 minut), w ka¿dym przypadku bêdzie zaliczana jedna godzina.
6.5. Za wykonanie pomiarów morskich awaryjnych, ekspresowych i inspekcyjno-kontrolnych, op³ata wynikaj¹ca
ze stawek okrelonych w pkt 2.2 zostaje powiêkszona o 100 %.
7.

Postanowienia koñcowe
7.1. Wartoæ op³at za us³ugi dla których stawki okrelone s¹ w jednostkach taryfowych, oblicza siê mno¿¹c w³aciw¹
stawkê przez iloæ godzin lub innych jednostek obliczeniowych, a nastêpnie otrzymany wynik w jednostkach
taryfowych  przez wartoæ z³otow¹ jednostki taryfowej w dniu ukoñczenia us³ugi. Otrzymana kwota wyra¿ona
jest w z³otych obiegowych.
7.2. Przy wyliczaniu rachunku za us³ugi dla których stawki okrelone s¹ bezporednio w z³otych obiegowych
(pkt 1.2.1 i 3.1.1), op³aty za te us³ugi w rachunku koñcowym zestawia siê oddzielnie.
7.3. Inne koszty ni¿ wymienione w cenniku, a które mog¹ wyst¹piæ w trakcie wykonywania us³ug (np. koszty
delegacji s³u¿bowych, koszty najmu obcego sprzêtu i urz¹dzeñ, pojazdów samochodowych itp.), zostan¹
dok³adnie okrelone i wyszczególnione w osobnej grupie: Koszty inne  podlegaj¹ce refakturowaniu.
7.4. Pe³n¹ kalkulacjê powynikow¹ z podaniem liczby godzin zaanga¿owania w wykonanie us³ugi wszystkich
czynników materialnych i ludzkich, kosztów tego zaanga¿owania w/g podanych stawek, ewentualnie kosztów
dodatkowych nale¿y nanieæ, zgodnie z ustalonym wzorem kalkulacji na formularzach rachunku, który podpisuj¹
upowa¿nione osoby.
7.5. Kalkulacja, o której mowa w pkt 7.4 mo¿e byæ przedstawiona jako za³¹cznik do rachunku.
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