Zaawansowanie realizacji Strategii Rozwoju Portu Morskiego
Mrzeżyno do 31 grudnia 2015 r.

Cel strategiczny I
Poprawa dostępności do Portu Mrzeżyno od strony lądu i morza
Lp.

Zadania

Postęp

1.

Przebudowa falochronów wejścia do Portu Mrzeżyno od
strony morza

2.

Przebudowa dróg dojazdowych do Portu Mrzeżyno

Drogi gminne
wykonane/inne nie

3.

Utrzymanie wymaganych parametrów na torze
podejściowym i torze wodnym

W trakcie realizacji

Nie wykonano/
w planach

Cel strategiczny II
Rozwój funkcji rybackiej w porcie Mrzeżyno
Lp.

Zadania

Postęp

1.

Modernizacja i rozbudowa nabrzeży przeładunkowych
pełniących funkcję rybacką

Wykonano

2.

Modernizacja i rozbudowa nabrzeży portowych po stronie
zachodniej

Wykonano

3.

Zwiększenie linii cumowniczej dla jednostek rybackich

Wykonano
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4.

Budowa basenu remontowego wraz z infrastrukturą dla
jednostek rybackich

Wykonano

5.

Wyposażenie w suprastrukturę miejsc remontowych dla
jednostek rybackich

Wykonano

6.

Budowa magazynów na sprzęt połowowy i podręczne zapasy
dla jednostek rybackich

Wykonano

7.

Budowa obiektów socjalnych wraz z sanitariatami dla
armatorów jednostek rybackich

Wykonano

8.

Budowa chłodni i obiektów bezpośredniej sprzedaży ryb

Wykonano

Wspieranie lokalnych rybaków w działaniach zmierzających
do utrzymania miejsc pracy

Częściowa
realizacja/stworzenie
stanowiska

9.

Cel strategiczny III
Rozwój funkcji turystycznej w porcie Mrzeżyno
Lp.

Zadania

Postęp

1.

Zwiększenie linii cumowniczej dla jednostek turystycznych
poprzez modernizację i rozbudowę

Wykonano

2.

Stworzenie warunków do powstania połączeń pasażerskich z
innymi portami morza Bałtyckiego

W trakcie realizacji

3.

Budowa infrastruktury stanowiącej zaplecze dla jachtów

Wykonano

4.

Budowa infrastruktury stanowiącej zaplecze dla jednostek
sportowych

Częściowa realizacja

5.

Pozyskanie nowych terenów na potrzeby rozwoju funkcji
turystycznej w porcie

W trakcie realizacji
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Cel strategiczny IV
Budowa wizerunku Portu Morskiego Mrzeżyno jako ważnego bieguna
równoważonego rozwoju regionu i gminy
Lp.

Zadania

Postęp

1.

Promocja działalności użytkowników Portu

Wykonano

2.

Stworzenie konkurencyjnej oferty Portu Mrzeżyno

Wykonano

3.

Aktywizacja działań zmierzających do znalezienia
zewnętrznych źródeł finansowania

W trakcie realizacji

4.

Rozwój partnerstwa publiczno prywatnego

W trakcie realizacji

5.

Nawiązanie współpracy z innymi małymi portami
południowego Bałtyku

W trakcie realizacji

6.

Promocja walorów regionu i turystyki morskiej w porcie
Mrzeżyno

Częściowo zrealizowane

Cel strategiczny V
Zabezpieczenie standardów w zakresie ochrony środowiska
Lp.

Zadania

Postęp

1.

Stworzenie i wdrożenie planu gospodarowania odpadami w
porcie Mrzeżyno

Wykonano

2.

Stworzenie i wdrożenie planu zwalczania zanieczyszczeń w
porcie Mrzeżyno

Wykonano

3.

Budowa punktu odbioru odpadów

Wykonano

4.

Wyposażenie Portu w środki do zwalczania zanieczyszczeń
oraz środków zapobiegających rozlewom

Wykonano
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