
TARYFA OP£AT PORTOWYCH
PRZY NABRZE¯U „FOSFATOWYM” I „DALBOWYM”
NALE¯¥CYM DO FOSFAN S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Taryfa niniejsza zostaje ustanowiona przez Zarz¹d FOSFAN S.A., któr¹ 
opracowano na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
08.05.02r., w sprawie wysokoœci op³at portowych Dz. U. Nr 74 z dnia 14.06.02r. 
i w której okreœlone zosta³y wysokoœci op³at portowych pobieranych za 
u¿ytkowanie nabrze¿a „Fosfatowego” i „Dalbowego” nale¿¹cych 
do FOSFAN S.A.
2. FOSFAN S.A pobiera op³atê: przystaniow¹ i postojow¹ oraz cumownicz¹, 
zaœ op³atê tona¿ow¹ i ³adunkowa pobiera Zarz¹d Morskiego Portu Szczecin – 
Œwinoujœcie.  
3. Us³ugi wykonywane s¹ na podstawie wczeœniejszego pisemnego zlecenia lub 
zawartej umowy.
4. Stawki op³at portowych wyra¿one w euro s¹ przeliczane na walutê p³atnoœci, 
zgodnie z Tabel¹ Kursów Narodowego Banku Polskiego, wed³ug kursu 
œredniego z dnia zakoñczenia u¿ytkowania nabrze¿a portowego. 
5. Wszelkie op³aty pobiera siê od pojemnoœci brutto (GT) statku. 
5.1. Podstaw¹ do ustalenia wysokoœci op³aty portowej jest odpowiednio 
aktualne miêdzynarodowe œwiadectwo pomiarowe statku albo œwiadectwo 
pomiarowe, okreœlaj¹ce pojemnoœæ brutto (GT) statku. 
5.2. W odniesieniu do statków posiadaj¹cych œwiadectwo pomiarowe 
okreœlaj¹ce ich tona¿ rejestrowy brutto (BRT) przyjmuje siê do ustalania op³aty 
portowej, i¿ 1 BRT = 1 GT. 
5.3. Wysokoœæ op³aty portowej, obliczana na podstawie masy lub iloœci ³adunku 
ustalana jest na podstawie w³aœciwego dokumentu przewozowego.
5.4. Dla zbiornikowców posiadaj¹cych podwójne dno lub oddzielne zbiorniki 
balastowe podstawê wymiaru op³at stanowi pojemnoœæ brutto (GT) 
pomniejszona o pojemnoœæ podwójnego dna lub oddzielnych zbiorników 
balastowych, okreœlonych w przekazanych dokumentach stanowi¹cych 
powy¿sze.
6. Statek lub jego przedstawiciel zobowi¹zany jest dostarczyæ w formie 
pisemnej wszelkie dane statku.
7. Taryfa Op³at Portowych obowi¹zuje od dnia 01 luty 2006r..



II. OP£ATY PRZYSTANIOWE I POSTOJOWE
1. Ustala siê wysokoœæ pobieranych op³at przystaniowych i postojowych:
- op³ata przystaniowa z zastrze¿eniem pkt. 5.4  - 0,11 EUR/1GT
- op³ata postojowa z zastrze¿eniem pkt. 5.4 - 0,01 EUR/ 1GT/ 1h
  za ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê przed i po za³adunku 
  przed lub po up³ywie 4 godzin   
- op³ata postojowa bez prze³adunku - 0,015 EUR/ 1GT/ 1h

III. OP£ATY CUMOWNICZE
1. Ustala siê wysokoœæ pobieranych op³at cumowniczych za przycumowanie lub 
odcumowanie statku od pojemnoœci brutto (GT):

POJEMNOŒÆ BRUTTO (GT) STAWKA
Do 500 33,00 EUR
501 - 1000 48,00 EUR
1001 - 1500 63,00 EUR
1501 - 2000 78,00 EUR
2001 - 2500 93,00 EUR
2501 - 3000 108,00 EUR
3001 - 3500 123,00 EUR
3501 - 4000 138,00 EUR
4001 - 4500 153,00 EUR
4501 - 5000 168,00 EUR
Powy¿ej 5000 183,00 EUR

2. Op³aty dodatkowe:
- za us³ugi cumownicze w soboty, tj. od godz. 2200 dnia poprzedzaj¹cego do godz. 
22:00 w soboty, dolicza siê do stawek taryfowych dodatek w wysokoœci 80%.
-za us³ugi cumownicze wykonane w niedzielê i œwiêta, tj. od godz. 22:00 dnia 
poprzedzaj¹cego dzieñ œwi¹teczny do godz. 6:00 dnia nastêpnego po dniu 
œwi¹tecznym, dolicza siê do stawek taryfowych dodatek w wysokoœci 100%.


