
Załącznik do zarządzenia wewnętrznego Nr 29 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
z dnia 7 października 2020 r. 

 

 

 
I. CENNIK OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ URZĄD MORSKI W SZCZECINIE  

W PORTACH MORSKICH NIE MAJĄCYCH PODSTAWOWEGO ZNACZENIA DLA 
GOSPODARKI NARODOWEJ ORAZ W PRZYSTANIACH MORSKICH. 

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

1.1. Za pobieranie przez statek wody słodkiej pitnej w porcie czy przystani nalicza  
i pobiera się opłatę według wskazań licznika (wodomierza) zgodnie  
z obowiązującą stawką miejscowego dostawcy wody.  

1.2. W portach nie posiadających licznika (wodomierza) opłatę za wodę słodką 
określa się według cen obowiązujących u dostawcy wody na danym terenie, na  
zasadach określonych w pkt. 1.1. z tym, że ilość pobranej wody określa się 
szacunkowo na podstawie zgodnego określenia stron: pobierającej i wydającej 
wodę. 

1.3. Dla stałych odbiorców, opłata może być naliczana kwartalnie. 
 
2. Opłaty z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za dostawę energii elektrycznej. 
 

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

 
3. Opłaty  składowe. 
 

3.1. Place składowe, utwardzone za 1 m² opłata składowa wynosi: 
 

Dobowa Miesięczna Roczna 

1,20 zł 18,00 zł   180,00 zł 

 
Opłatę obniża się o 50% w stosunku do podanych stawek dla placów składowych 
nieutwardzonych. 

 
3.2. Magazyny, szopy, wiaty za 1 m² opłata składowa wynosi: 
 

Dobowa Miesięczna Roczna 

2,40 zł 36,00 zł 360,00 zł 

 
3.3. Dla statków sportowych innych niż wymienione w pkt 3.4., opłatę składową obniża 

się o 50 %  w stosunku do stawek określonych w pkt 3.1.  
3.4. Opłat wymienionych w pkt 3.1. i 3.2. nie pobiera się za część powierzchni 

składowej wyznaczonej w portach i przystaniach przez Urząd Morski wyłącznie do 
składowania statków sportowych o polskiej przynależności, należących do 
związków harcerstwa lub zarejestrowanych klubów sportowych, żeglarskich, 
wioślarskich i motorowodnych, które nie prowadzą działalności zarobkowej, lecz 
wyłącznie szkoleniowo – treningową.  

 
 
 
 



 

 

4.  Opłaty  za  dzierżawę  nabrzeża. 
 

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

 

Miesięczna Roczna 

  30,00 zł   300,00 zł 

 
4.2. Za wydzierżawienie 1 mb nabrzeża nie wyposażonego wraz z przyległym pasem  

o szerokości 3 m opłata wynosi odpowiednio 50% wartości podanej dla nabrzeży 
wyposażonych. 

 
 
5. Opłaty za postój samochodów w porcie. 
 

5.1. Opłaty za postój samochodu osobowego i autokaru w porcie, w miejscu 
oznaczonym wynoszą: 

                             

Rodzaj pojazdu 

Czas postoju 

do 12 godz. 
Powyżej 12 godz. 

/doba/ 

samochód osobowy 8 zł 16 zł 

autokar 16 zł 32 zł 

 
5.2. Opłaty za każdą godzinę postoju samochodu towarowego w porcie, w miejscu 

oznaczonym wynoszą: 
 

o ładowności do 1 tony 3,50 zł 

o ładowności powyżej 1 tony 7,00 zł 

o ładowności powyżej 1 tony z przyczepą lub naczepą 10,50 zł 

 
 
6. Opłata za wydanie duplikatu zaświadczenia o zwolnieniu z pilotażu obowiązkowego 

wynosi  12 zł. 
 
7. Stawki opłat określone w niniejszym cenniku stanowią ceny netto wyrażone w zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI W ZAKRESIE OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO  
      I HYDROGRAFII ORAZ WYNAJMU JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH 
 
 
 
1. Opłaty za użycie sprzętu specjalistycznego wynoszą:  
 

1.1. Wysokości opłat za wynajem pływającego oznakowania nawigacyjnego: 
 

L.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Typ pławy  Rodzaj Pławy  Stawka  

1. Stożkowe, 
drążkowe 
 i walcowe 

świetlne BC 1242; 
 

  60 zł 

2. Stożkowe, 
drążkowe 
 i walcowe 

nieświetlne  SP 630;  BC 1242;  

PLL-1200 /Ø1200/ 

drążkowaØ550; walcowe 

oraz z tworzywa sztucznego;  

  40 zł 

3. Lodowe świetlne S-7; 150 zł 

4. Lodowe nieświetlne P-7; Cygarowe;  

 

  50 zł 

5. Na wody głębokie  

i płytkie: kolumnowe, 

ażurowe 

świetlne 1 P; P15; P5; P5a; PWD; 

 

160 zł 

 
 

1.2  Przedstawione stawki stanowią opłatę dobową. 
 

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

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

pławy. 
 

1.5  Opłata za wystawienie, obsługę i zdjęcie pławy oznakowania nawigacyjnego wynosi 
80 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

 
1.6   Do opłaty za wystawienie pław (pkt 1.5) należy doliczyć opłatę za korzystanie  

z jednostki pływającej zgodnie z pkt. 7.1. 
 
2. Opłaty za użycie urządzeń technicznych wynoszą: 
 

2.1. Wysokości opłat za korzystanie z urządzeń technicznych: 
 

 

L.p. Urządzenie techniczne  Stawka 

1. Wózek widłowy                   150 zł 

2. Podnośnik teleskopowy                   300 zł   

3. Suwnica                   100 zł   

4. Wózek elektryczny 
transportowy 

                  100 zł 

 



 

 

2.2. Opłaty pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę. 
 
 
 
 
 
3. Opłaty za wykonane pomiary morskie wynoszą: 

 
3.1. Za wykonanie pomiarów batymetrycznych toru wodnego, redy, kotwicowiska, 

akwenu portowego z wyjątkiem akwenu przy nabrzeżach  
– opłata za każde 100 m2         -  2 zł. 
   

3.2. Za wykonanie pomiarów batymetrycznych toru wodnego, redy, kotwicowiska, 
akwenu portowego z wyjątkiem akwenu przy nabrzeżach o powierzchni  
poniżej 100 000 m2  – opłata stała                                                    - 2 000 zł. 

 
3.3. Za wykonanie pomiarów batymetrycznych toru wodnego, redy, kotwicowiska, 

akwenu portowego z wyjątkiem akwenu przy nabrzeżach, o powierzchni  
poniżej 10 000 m2 – opłata stała                   - 1 500 zł. 

 
3.4. Za wykonanie pomiarów batymetrycznych przy nabrzeżach za każde 10 mb 

nabrzeża, 50 m na wodę  – opłata        - 60 zł. 
 

3.5. Za wykonanie pomiarów batymetrycznych przy nabrzeżach o długości  
do 50 mb – opłata stała            - 300 zł. 

 
3.6. Za wykonanie domiarów sondą ręczną za każdy punkt domiarowy  

– opłata            - 3 zł. 
 

3.7. Za wykonanie przeglądów (badań) sonarowych:  
- akwen do 100 000 m2 - 12 zł za każde 100 m2 
- akwen od 100 000 m2 do 300 000 m2 - 8 zł  za każde 100 m2 
- akwen od 300 000 m2 -  4 zł za każde 100 m2 

 
3.8. Za wykonanie prac hydrograficznych na innych akwenach lub w oparciu  

o odmienne warunki zlecenia – obowiązują ceny umowne. 
 

3.9. Do opłaty za wykonane pomiary hydrograficzne dolicza się koszty użycia jednostki 
hydrograficznej wykorzystanej przy pomiarze. 

 
 
 
4. Opłaty za usługi poligraficzne w oparciu o zlecenia prac hydrograficznych oraz dla 

podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa żeglugi i prac naukowo-badawczych 
wynoszą: 

   za wykonanie kserokopii arkusza A4                                                  - 2,00 zł, 

   za wykonanie kserokopii arkusza większego od A4 wysokość opłaty ustala 
się odpowiednio do wielokrotności tego formatu. 
 

4.1. Udostępnianie danych z zasobów hydrograficznych Urzędu Morskiego: 

   arkusz A0 lub równoważny do niego powierzchnią – 150 zł, 

   arkusz A1 lub równoważny do niego powierzchnią –   90 zł, 

   arkusz A2 lub równoważny do niego powierzchnią –   60 zł, 

   arkusz A3 lub równoważny do niego powierzchnią –   40 zł, 

   arkusz A4 lub równoważny do niego powierzchnią –   20 zł. 
 



 

 

4.2. Udostępnienie danych w formie cyfrowej z zasobów hydrograficznych Urzędu 
Morskiego w Szczecinie dla celów bezpieczeństwa żeglugi oraz naukowo 
badawczych – bezpłatnie. 

5. Opłaty za nadzór i kontrolę prac hydrograficznych. 
 

5.1. Za autoryzację prac hydrograficznych wykonywanych przez inne podmioty 
gospodarcze, pobiera się opłatę w wysokości 20% wartości kosztorysowej tych 
prac, liczonej wg. Cennika Urzędu Morskiego w Szczecinie, bez kosztów jednostki 
pływającej. 

 
5.2. Za prowadzony przez pracownika urzędu morskiego nadzór i kontrolę nad pracami 

hydrograficznymi wykonywanymi w terenie przez inne podmioty gospodarcze 
pobiera się opłatę w wysokości stawki roboczogodziny określonej w pkt. 6. 

 
5.3. Opłatę z tytułu nadzoru i kontroli przy wykorzystaniu jednostki pływającej urzędu 

morskiego podwyższa się odpowiednio o koszty za korzystanie z jednostek 
pływających określone w pkt. 7.1. 

 
6. Opłaty za robociznę bezpośrednią wynoszą: 
 
Wysokości stawek za roboczogodzinę dla określonych stanowisk i zespołów pracowniczych  

 

L.p. Stanowisko / Zespół        Stawka  

1. Kreślarz, kartograf 15 zł 

2. Zespół do prac hydrograficznych i 
oznakowania nawigacyjnego: 

- specjalista (hydrograf, 
nawigator itp.), 

- operator sprzętu, 
- sondażysta. 

 
 

40 zł 
 

20 zł 
15 zł 

3. Pracownik fizyczny BONn            30 zł 

 
7. Opłaty za korzystanie z jednostek pływających wynoszą: 
 

7.1 Wysokości opłat za korzystanie jednostek pływających w zależności od  
         przypisania ich do odpowiedniej klasy 
  

L.p. 
Klasa jednostki 

pływającej 

Nazwa jednostki pływającej 

Stawka 
Baza Oznakowania 
Nawigacyjnego  
Szczecin 
 

Baza Oznakowania 
Nawigacyjnego  
Świnoujście 

1.         Klasa I brak PLANETA 3 500 zł/godz. 

2.         Klasa II SYRIUSZ, 
GALAKTYKA, 
WEGA, KASIA 

MAGDA,  
UMS-9 

1 500 zł/godz. 

3. Klasa III KASTOR, 
LUCYNKA, 
DRĘTWA 

MALWINA, 
HYDROGRAF 1 

 1 000 zł/godz. 

4.  Klasa IV HYDROGRAF-27, 
MOT-UMS-2, 
HYDROGRAF, 
AGA 1, PN-UMS-2 

HYDROGRAF-26, 
DOROTKA, MIRKA 1, 
PN-ON-1, MOT-KP-3, 
ASIA, DOROTKA II 

    500 zł/godz. 

5. Klasa V łódź latarników, 
szalupa jednostki 
GALAKTYKA 

Łódź Romana UMS-95     100 zł/godz. 



 

 

 
7.2.   Opłaty pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę. 

 
8.    Postanowienia uzupełniające. 
 

8.1. Za prace wykonywane na zlecenie zamawiającego w dni wolne od pracy lub  
w godzinach nadliczbowych - opłatę za korzystanie z jednostki pływającej,  
z urządzenia, sprzętu technicznego i za robociznę podwyższa się odpowiednio   
o  50 %. 

8.2. Opłaty za użycie urządzeń technicznych obejmują koszty użycia urządzenia 
technicznego wraz z operatorem oraz koszty eksploatacyjne urządzenia. 

8.3. Opłaty za korzystanie z jednostki pływającej obejmują koszty korzystania  
z jednostki pływającej wraz z pełną wymaganą załogą oraz koszty eksploatacyjne 
jednostki pływającej. 

8.4. Czas użycia jednostki pływającej liczy się od momentu odcumowania  
z macierzystej przystani lub innego miejsca postoju, do momentu zacumowania  
w macierzystej przystani. 

8.5. Czas korzystania z urządzeń technicznych liczy się od momentu rozpoczęcia 
pracy do jej zakończenia. 

8.6. Jeżeli pracownik wykonywał pracę w terenie, do czasu robocizny dolicza się czas 
dojazdu i powrotu. 

8.7. Do obliczenia należności za użycie jednostki pływającej, urządzeń i sprzętu 
technicznego oraz za robociznę pracownika lub zespołu pracowników stosuje się 
pełne godziny. Opłaty pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę. 

8.8. Za wykonanie pomiarów morskich awaryjnych lub ekspresowych opłata 
wynikająca ze stawek określonych w pkt 3 oraz w pkt 5 zostaje powiększona  
o 100%. 

8.9. Stawki opłat za usługi urzędu morskiego stanowią ceny netto wyrażone w zł. 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

  


