
 

 

OBWIESZCZENIE NR 1 

DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany taryfy opłat portowych w portach oraz w przystaniach morskich 

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933 oraz z 2019 r. poz. 1716) ogłasza się, co następuje: 

1. Za korzystanie z infrastruktury portowej w portach i przystaniach morskich, w których zadania 

i uprawnienia podmiotu zarządzającego wykonuje Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, od użytkowników 

infrastruktury portowej pobiera się w 2020 r. opłaty portowe według zasad i w wysokości określonej 

w Obwieszczeniu Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie taryfy opłat 

portowych w portach oraz w przystaniach morskich (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3926 oraz z 2017 r. poz. 4440, 

Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 4554 oraz z 2017 r. poz. 5031), z zastrzeżeniem pkt 2 i pkt 3. 

2. W załączniku do Obwieszczenia Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie taryfy opłat portowych w portach oraz w przystaniach morskich (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 

poz. 3926 oraz z 2017 r. poz. 4440, Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 4554 oraz z 2017 r. poz. 

5031) w części II skreśla się pkt 1.5, pkt 2.1, pkt 2.2, pkt 2.3 oraz w części III skreśla się pkt 17. 

3. Od statków rybackich oraz od jednostek sportowo - rekreacyjnych wykorzystywanych do połowu 

rekreacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 586, 642, 730 i z 2018 r. 2245) pobiera się opłaty portowe w wysokości 10% stawki opłat, 

o których mowa w pkt 1. 

4. Opłatę portową, o której mowa w pkt 3, pobiera się po przedstawieniu przez armatora statku dokumentu 

potwierdzającego, iż statek jest wpisany do rejestru statków rybackich lub po okazaniu pozwolenia na 

wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego z danego statku. 

5. Nie pobiera się opłat portowych od jednostek pływających, o których mowa w art. 8 ust. 3 i ust. 4 ustawy 

z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933 i z 2019 r. poz. 1716). 

6. Obwieszczenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega opublikowaniu w Dziennikach 

Urzędowych Województw: Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 

Wiesław Piotrzkowski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 grudnia 2019 r.

Poz. 6409


		2019-12-24T07:22:00+0000
	Polska
	Mariola Katarzyna Porczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




