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TARYFA OPŁAT PORTOWYCH W PORTACH MORSKICH NIE MAJĄCYCH 
PODSTAWOWEGO ZNACZENIA DLA GOSPODARKI NARODOWEJ  
ORAZ W PRZYSTANIACH MORSKICH 
 
 
OPŁATY TONAśOWE, PRZYSTANIOWE i PASA śERSKIE 
 
 
1.  Opłaty tona Ŝowe 

 
Za wejście i wyjście statku do/z portu lub przystani, w których Dyrektor Urzędu Morskiego w 
Szczecinie jest uprawniony do stanowienia i pobierania opłat portowych oraz za zapewnienie 
odbioru odpadów w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia pobiera się opłatę 
tonaŜową w wysokości: 
 
 
1.1. Od statków Ŝeglugi morskiej i śródlądowej, dla których została określona pojemność 

rejestrowa brutto, oprócz statków pasaŜerskich, promów pasaŜersko-towarowych, 
statków wycieczkowych, rybackich oraz sportowo-rekreacyjnych. 

 
Długość statku  stawka ( EUR/1 GT) 
(w metrach) 

jednorazowa 
 

 miesięczna 
 

  roczna 
 

1) do 50 0,08 1,20     7,20 
2) powyŜej 50 0,10 1,50     9,00 
 
 
1.2. Od statków Ŝeglugi morskiej i śródlądowej do 25 m, dla których nie została określona 

pojemność rejestrowa brutto, z wyjątkiem statków rybackich oraz sportowo-
rekreacyjnych. 

 
Długość statku  opłata (EUR) 
( w metrach) 

jednorazowa 
 

miesięczna 
 

roczna 
 

do 25          6,0 90  540 
 
 
1.3. Od statków pasaŜerskich, promów pasaŜersko-towarowych, statków wycieczkowych  

posiadających określoną pojemność rejestrową brutto. 
 
Długość statku  stawka ( EUR/1 GT) 
(w metrach) 

Jednorazowa 
 

miesięczna 
 

   roczna 
 

1) do 50 0,20 3,00     18,00 
2) powyŜej 50 0,28 4,20     25,20 
  
 
1.4. Od statków rybackich powyŜej 15 m, posiadających określoną pojemność rejestrową 

brutto. 
 
Długość statku  stawka (EUR/ 1 GT) 
( w metrach) 

jednorazowa 
 

miesięczna 
 

   roczna 
 

powyŜej 15  0,12 1,80    10,80 
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1.5. Od statków rybackich do 15 m: 
 
Długość statku  opłata (EUR) 
( w metrach) 

jednorazowa 
 

miesięczna 
 

roczna 
 

1) do 6 0,4 6,0 36,0 
2) powyŜej 6 do 9 1,0 15,0 90,0 
3) powyŜej 9 do 12 3,2 48,0 288,0 
4) powyŜej 12 do 15 4,4 66,0 396,0 
 
  
1.6. Dla statków Ŝeglugi morskiej i śródlądowej wchodzących do portu w celu obsadzenia 

pilotem (wejście lub zejście pilota) jest pobierana tylko opłata tonaŜowa: 
  

                          opłata jednorazowa  
stawka (EUR/1GT)     0,10 

 
 
1.7.    Od statków sportowych i rekreacyjnych. 
 
Długość statku  opłata (EUR) 
(w metrach) 

      dobowa 
 

miesięczna 
 

roczna 
 

1) do 5,5           2,0           30,0 180,0 
2) powyŜej 5,5 do 8           3,0           45,0 270,0 
3) powyŜej 8 do 10           4,0           60,0 360,0 
4) powyŜej 10 do 13           5,0           75,0 450,0 
5) powyŜej 13 do 17           6,0           90,0 540,0 
6) powyŜej 17 do 20           8,0         120,0 720,0 
7)  powyŜej 20         10,0         150,0 900,0 
 
 
2. Opłaty przystaniowe       
 
Za korzystanie przez statek z nabrzeŜa lub przystani pobiera się opłatę przystaniową  
w wysokości: 
 
2.1. Od statków Ŝeglugi morskiej i śródlądowej, dla których została określona pojemność 

rejestrowa brutto, oprócz statków pasaŜerskich, promów pasaŜersko-towarowych, 
statków wycieczkowych, rybackich oraz sportowo-rekreacyjnych. 

  
Długość statku       stawka ( EUR/1 GT) 
(w metrach) 

dobowa 
 

miesięczna 
 

oczna 
 

1)  do 50 0,06 0,90 5,40 
2)  powyŜej 50 0,08 1,20       7,20 
 
 
2.2. Od statków Ŝeglugi morskiej i śródlądowej do 25 m, dla których nie została określona 

pojemność rejestrowa brutto, z wyjątkiem statków rybackich oraz sportowo-
rekreacyjnych. 

 
Długość statku  opłata (EUR) 
( w metrach) 

dobowa 
 

Miesięczna 
 

roczna 
 

do 25 2,00 30.0 180 



 
 
                                                                       

 3 

 
2.3. Od statków pasaŜerskich, promów pasaŜersko-towarowych, statków wycieczkowych,  

 posiadających określoną pojemność rejestrową brutto. 
 
Długość statku  stawka ( EUR/1 GT) 
( w metrach) 

dobowa 
 

miesięczna 
 

roczna 
 

1) do 50 0,08 1,20       7,20 
2) powyŜej 50 0,10 1,50       9,00 
 
 
2.4. Od statków rybackich powyŜej 15 m, posiadających określoną pojemność rejestrową 

brutto. 
 
Długość statku  stawka (EUR/ 1 GT) 
( w metrach) 

dobowa 
 

miesięczna 
 

roczna 
 

powyŜej 15 0,04 0,60 3,60 
 
 
2.5. Od statków rybackich do 15 m: 
 
Długość statku  opłata (EUR) 
( w metrach) 

dobowa 
 

   miesięczna 
 

roczna                                                                                                             
 

1) do 6 0,12 1,80 10,80 
2) powyŜej 6 do 9 0,46    6,90 41,40 
3) powyŜej 9 do 12 1.06     15,90 95,40 
4) powyŜej 12 do 15 1,46 21,90 131,40 
 
  
3. Opłaty pasa Ŝerskie      
 
3.1. Za wejście na statek lub za zejście na ląd pobiera się od kaŜdego pasaŜera 

jednorazową opłatę w wysokości  0,20€. 
 
3.2. Statki pasaŜerskie stanowiące przedłuŜenie komunikacyjne dróg lądowych 

wykonujące nieodpłatnie Ŝeglugę promową nie uiszczają opłat pasaŜerskich. 
 
3.3. Inne statki, w tym sportowo-rekreacyjne, które okresowo przewoŜą pasaŜerów  

w celach zarobkowych uiszczają opłatę pasaŜerską w wysokości 0,20€ od kaŜdego 
zaokrętowanego pasaŜera. 

 
 
4.  ZwyŜki i zni Ŝki opłat 
 
4.1. Od statków wykreślonych z rejestru lub nie eksploatowanych, ale zajmujących 

miejsce w porcie przez pierwszych 6 miesięcy pobiera się opłatę przystaniową 
podwyŜszoną o 100%, a po upływie tego terminu podwyŜszoną o 200% w stosunku  
do stawek podstawowych. 

 
4.2. Statki zatrzymujące się na redzie portu i dokonujące tam załadunku lub wyładunku, 

względnie odprawy pasaŜerów ponoszą opłaty tonaŜowe w wysokości 50% stawki 
podstawowej. 

 
4.3. Od statków zarejestrowanych w ciągu roku kalendarzowego pobiera się opłatę 

tonaŜową i przystaniową w wysokości proporcjonalnej do stawki rocznej. 
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4.4. Statki zacumowane przy dalbach lub beczkach wnoszą opłatę tonaŜową  

i przystaniową pomniejszoną o 50% stawek podstawowych. 
 
 
5.  Zwolnienia z opłat 
 
5.1. Od uiszczenia opłat tonaŜowych i przystaniowych zwolnione są statki: urzędów 

morskich, Marynarki Wojennej, StraŜy Granicznej, Policji, Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego oraz uŜywane do ratownictwa ekologicznego, a takŜe statki: 
okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego, hydrograficzne, dozorcze, 
poŜarnicze, telekomunikacyjne, celne, sanitarne, szkolne, naukowo-badawcze,  
pilotowe, statki uŜywane wyłącznie do ratowania Ŝycia na morzu lub do łamania lodu. 

 
5.2. Zwolnienie od opłat nie dotyczy statków wymienionych w pkt 5.1 na czas uŜycia 

statku do innej działalności niŜ działalność będąca podstawą zwolnienia. 
 
5.3. Od wnoszenia opłat tonaŜowych, przystaniowych i pasaŜerskich zwolnione są statki 

wchodzące do portu w celu: 
 

- schronienia przed sztormem, 
- uzupełnienia paliwa, prowiantu i wody, 
- uzyskania pomocy lekarskiej (do 12 godzin pobytu od wejścia), 
- dokonania odprawy graniczno-celnej, 
- z wizytą kurtuazyjną, 
- udziału w regatach międzynarodowych lub krajowych, 
- udziału w imprezach międzynarodowych lub krajowych. 

 
Po ustąpieniu wymienionych przyczyn statek obowiązany jest opuścić port w ciągu  
4 godzin od ustania przyczyny. W razie dalszego postoju w porcie pobiera  
się opłatę przystaniową od momentu ustania przyczyn. 

 
5.4. Od uiszczenia opłat przystaniowych zwolnione są statki rybackie (łodzie) bazujące  

na brzegu morskich przystani rybackich.  
 
5.5. Statki wykonujące prace i usługi na zlecenie urzędów morskich są zwolnione od opłat 

tonaŜowych i przystaniowych. 
 
5.6. Statki sportowo rekreacyjne zwolnione są z opłaty przystaniowej. 
 
 
6.  Objaśnienia 
 
6.1. Opłaty tonaŜowe i przystaniowe ustala się na podstawie aktualnego 

międzynarodowego świadectwa pomiarowego statku albo świadectwa pomiarowego, 
określające pojemność brutto (GT) statku.  
W odniesieniu do statków posiadających świadectwo pomiarowe określające tonaŜ 
rejestrowy brutto przyjmuje się do ustalenia opłaty portowej, iŜ 1 BRT = GT 1. 
 

6.2. Opłaty tonaŜowe i przystaniowe dla statków: rybackich do 15 m, sportowo- 
rekreacyjnych oraz statków do 25 m z nieokreśloną pojemnością rejestrową brutto 
pobiera się według długości całkowitej statku. 
Ilekroć jest mowa w cenniku o długości jednostki pływającej, naleŜy przez to rozumieć 
długość całkowitą statku. 
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6.3. W przypadku, gdy statek o długości większej niŜ 25 m nie posiada określonej 
(udokumentowanej) pojemności brutto a opłaty portowe odniesione są do tej 
wielkości naleŜy przyjąć wartość obliczoną ze wzoru: 

 
  V = 0,25 x L x B x H 
 
  gdzie B - szerokość maksymalna, H - wysokość boczna, L - długość całkowita 

 
6.4. Opłaty tonaŜowe i przystaniowe miesięczne i roczne pobiera się od statków, dla 

których dany port jest portem macierzystym. Opłaty miesięczne pobierane są 
jednorazowo w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym jednostka zawija do 
portu. Opłaty roczne płatne są jednorazowo do dnia 30 czerwca za cały rok.  

  
6.5. Opłaty tonaŜowe i przystaniowe miesięczne dla statków, dla których dany port nie jest 

portem macierzystym, mogą być pobierane: 
- od statków zawijających co najmniej 10 razy w ciągu danego miesiąca  

do konkretnego portu, 
- po uzyskaniu, na wniosek armatora, pisemnej zgody właściwego terytorialnie 

kapitana (bosmana) portu.  
 
6.6. Opłaty tonaŜowe i przystaniowe roczne dla statków, dla których dany port nie jest 

portem macierzystym, mogą być pobierane: 
- od statków regularnie zawijających do danego portu przez co najmniej  

5 miesięcy (naleŜy dołączyć rozkład rejsów), 
- po uzyskaniu, na wniosek armatora, pisemnej zgody właściwego terytorialnie 

kapitana (bosmana) portu. 
 
6.7. Wnioski o uzyskanie zgody na zastosowanie opłaty miesięcznej lub rocznej naleŜy 

złoŜyć do właściwego terytorialnie kapitana (bosmana) portu, najpóźniej w terminie: 
-      w przypadku opłaty miesięcznej - do 15 dnia poprzedzającego miesiąc zawinięć, 
-      w przypadku opłaty rocznej – do 31 marca danego roku.  

 
6.8. Od statku pasaŜerskiego lub promu morskiego, który wpływa więcej niŜ jeden raz  

w ciągu doby do tego samego portu, właściciel bądź armator uiszcza za pierwsze 
wejście opłatę dobową tonaŜową i przystaniową, a za kaŜde następne – 50%  
wysokości opłaty tonaŜowej. 

 
6.9. Opłata roczna 

Rok w rozumieniu niniejszego cennika obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
(rok kalendarzowy). Nie przewiduje się (za wyjątkiem pkt 4.3.) proporcjonalnego 
zmniejszenia opłaty w zaleŜności od faktycznego uŜytkowania infrastruktury. 

 
6.10. Opłata miesięczna 

Miesiąc w rozumieniu niniejszego cennika obejmuje okres od 1 do 30 lub 31 dnia 
danego miesiąca. Nie przewiduje się proporcjonalnego zmniejszenia opłaty w 
zaleŜności od faktycznego uŜytkowania infrastruktury. 
 

6.11. Opłata dobowa przystaniowa 
Doba w rozumieniu niniejszego cennika obejmuje okres 24 godzin od momentu 
zawinięcia do portu lub przystani.   
Opłaty dobowe przystaniowe pobiera się za kaŜdą rozpoczętą dobę. 
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6.12. Opłata jednorazowa tonaŜowa 
Opłata jednorazowa tonaŜowa pobierana jest za kaŜdorazowe wejście  
lub wyjście statku do/z portu lub przystani. 
 

6.13. W przypadku jednorazowych opłat tonaŜowych i dobowych opłat przystaniowych, 
kierownik jednostki zobowiązany jest przedstawić dowód uregulowania opłat przed 
wyjściem statku z portu lub przystani. 

 
6.14. Opłata tonaŜowa dobowa pobierana od statków sportowo-rekreacyjnych obejmuje 

równieŜ korzystanie z energii elektrycznej z przyłącza zlokalizowanego bezpośrednio 
na nabrzeŜu, bez konieczności wniesienia dodatkowej naleŜności. 

 
6.15. Opłata tonaŜowa i przystaniowa miesięczna i roczna dotyczy konkretnego portu. 

 
6.16. Urząd Morski w Szczecinie pobiera opłaty tonaŜowe w portach i przystaniach 

morskich, w których nie został powołany podmiot zarządzający. 
 
6.17. Urząd Morski w Szczecinie pobiera opłaty przystaniowe i pasaŜerskie  

za uŜytkowanie infrastruktury portowej będącej w trwałym zarządzie Urzędu 
Morskiego w Szczecinie oraz opłaty za uŜytkowanie infrastruktury nie będącej w 
trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie do czasu przejęcia przez gminę 
zadań i uprawnień wynikających z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. 
o portach i przystaniach morskich ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 967,         
z póź. zm.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


