
Opłaty za transport/śluzowanie 

 

Rodzaj transportu/śluzowania/przejścia przez 

pochylnię 

Stawka 

Przewóz towarów za jeden tonokilometr 0,62 gr (na drodze wodnej Wisła-Odra od 

ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest 

do km 176,2 rzeki Noteć, oraz na węźle 

gdańskim, to jest na rzekach Nogat, 

Szkarpawa i Martwa Wisła) 

Żegluga pustych statków towarowych lub barek, za 

jeden tonokilometr nośności wymierzonej statku lub 

barki (od iloczynu jednej tony nośności wymierzonej 

statku lub barki i jednego kilometra drogi wodnej 

przebytej przez statek)) 

0,11 gr 

Żegluga statków pasażerskich i wycieczkowych, za 

iloczyn jednego miejsca na statku i jednego kilometra 

przebytej drogi wodnej 

1,63 gr 

Holowanie i spław drewna, za jeden tonokilometr, 

równoważny iloczynowi objętości 1,45 m3 drewna 

przemieszczonego na odległość jednego kilometra 

drogi wodnej 

0,62 gr (na drodze wodnej Wisła-Odra od 

ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest 

do km 176,2 rzeki Noteć, oraz na węźle 

gdańskim, to jest na rzekach Nogat, 

Szkarpawa i Martwa Wisła) 

Jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię statku, 

zestawu pchanego lub holowanego, barki, tratwy, 

holownika i pchacza (niewchodzącego w skład 

zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, 

obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego 

do wykonywania prac technicznych, utrzymania wód 

lub eksploatacji kruszyw oraz innego obiektu 

pływającego (powyżej 15 ton nośności), za każdy 

zestaw lub obiekt pływający 

14,20 zł - w godzinach: 7.00-16.00 

14,90 zł – w godzinach 16.00-7.00 

Za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię 

łodzi sportowo-turystycznych i innych małych 

obiektów pływających do 15 ton nośności lub do 

przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, za każdy 

obiekt pływający 

6,64 zł - w godzinach: 7.00-16.00 

13,28 zł – w godzinach 16.00-7.00 

Za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię 

kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy obiekt pływający 

3,74 zł - w godzinach: 7.00-16.00 

7,48 zł – w godzinach 16.00-7.00 

 

*** 

od uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i 

zawodowych oraz od studentów szkół wyższych należności za śluzowanie obniża się o połowę 

*** 

w śluzach wielostopniowych każdą komorę uznaje się za osobną śluzę 

*** 

należności za korzystanie ze śluz lub pochylni przez statki pobiera się bezpośrednio w miejscu 

śluzowania lub przejścia przez pochylnię; za pobraną należność wystawia się potwierdzenie 

uiszczenia należności 

*** 

postępowanie w sprawie należności nieuiszczonej w terminie wszczyna się z urzędu, w stosunku 

do zakładu, który zalega z jej uiszczeniem, po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął 



termin jej płatności 

*** 

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 30 listopada każdego 

roku, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”, ogłasza wysokość stawek należności na rok następny  

 


