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OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 6 listopada 2002 r.

w sprawie stawek nale˝noÊci za korzystanie ze Êródlàdowych dróg wodnych 
oraz urzàdzeƒ wodnych w 2003 r.

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229
i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 130, poz. 1112) og∏asza si´ nast´pujàce stawki na-
le˝noÊci za korzystanie ze Êródlàdowych dróg wod-
nych i urzàdzeƒ wodnych w 2003 r.:

1) stawki nale˝noÊci za przewóz towarów za jeden to-
nokilometr wynoszà:

a) na rzece Odrze skanalizowanej od km 94,9 do
km 282,5, na Kanale Gliwickim od km 0,0 do

km 41,2 oraz na Kanale K´dzierzyƒskim od
km 0,0 do km 5,6 — 0,54 gr,

b) na drodze wodnej Wis∏a—Odra od ujÊcia rzeki
Brdy do miasta Krzy˝, to jest do km 176,2 rzeki
Noteç oraz na w´êle gdaƒskim, to jest na rzekach
Nogat, Szkarpawa i Wis∏a Martwa — 0,50 gr,

c) na pozosta∏ych drogach wodnych, za korzysta-
nie z których uiszcza si´ nale˝noÊci — 0,45 gr;

2) stawka nale˝noÊci za ˝eglug´ pustych statków to-
warowych lub barek za jeden tonokilometr wynosi
0,096 gr;

3) stawka nale˝noÊci za ˝eglug´ statków pasa˝erskich
i wycieczkowych za iloczyn jednego miejsca na
statku i jednego kilometra przebytej drogi wodnej
wynosi 1,33 gr;

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
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4) stawki nale˝noÊci za holowanie i sp∏aw drewna za
jeden tonokilometr równowa˝ny iloczynowi obj´-
toÊci 1,45 m3 drewna przemieszczonego na odle-
g∏oÊç jednego kilometra drogi wodnej wynoszà:

a) na rzece Odrze skanalizowanej od km 94,9 do
km 282,5, na Kanale Gliwickim od km 0,0 do
km 41,2 oraz na Kanale K´dzierzyƒskim od
km 0,0 do km 5,6 — 0,54 gr,

b) na drodze wodnej Wis∏a—Odra od ujÊcia rzeki
Brdy do miasta Krzy˝, to jest do km 176,2 rzeki
Noteç oraz na w´êle gdaƒskim, to jest na rzekach
Nogat, Szkarpawa i Wis∏a Martwa — 0,50 gr,

c) na pozosta∏ych drogach wodnych, za korzystanie
z których uiszcza si´ nale˝noÊci — 0,45 gr;

5) stawki nale˝noÊci za korzystanie ze Êluz lub pochyl-
ni wynoszà:

a) za jedno Êluzowanie lub przejÊcie przez pochyl-
ni´ statku, zestawu pchanego lub barki, tratwy,
holownika i pchacza (niewchodzàcych w sk∏ad
zestawu), statku pasa˝erskiego lub wycieczko-
wego, obiektu p∏ywajàcego przeznaczonego lub

u˝ywanego do wykonywania prac technicznych,
utrzymania wód lub eksploatacji kruszyw oraz
innego obiektu p∏ywajàcego (powy˝ej 15 ton no-
ÊnoÊci) za ka˝dy zestaw lub obiekt p∏ywajàcy:

— w godzinach od 700 do 1600 — 11,56 z∏,

— w godzinach od 1600 do 700 — 12,13 z∏,

b) za jedno Êluzowanie lub przejÊcie przez pochyl-
ni´ ∏odzi sportowo-turystycznych i innych ma-
∏ych obiektów p∏ywajàcych do 15 ton noÊnoÊci
za ka˝dy obiekt p∏ywajàcy:

— w godzinach od 700 do 1600 — 5,42 z∏,

— w godzinach od 1600 do 700 — 10,84 z∏,

c) za jedno Êluzowanie lub przejÊcie przez pochyl-
ni´ kajaka lub ∏odzi wios∏owej za ka˝dy obiekt
p∏ywajàcy:

— w godzinach od 700 do 1600 — 3,07 z∏,

— w godzinach od 1600 do 700 — 6,14 z∏.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski


