Załącznik nr 2 do Regulaminu
Portu Morskiego Mrzeżyno

CENNIK OPŁAT WJAZDOWYCH
I POSTOJOWYCH
ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA
PRZEPUSTEK

Zasady przyznawania przepustek oraz pobierania opłat za wjazd i postój na terenie Portu Mrzeżyno
stanowi przepis wewnętrzny obejmujący swoim zakresem podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne
korzystające z infrastruktury portowej.

1. Postanowienia ogólne.
a) Wyróżnia się cztery rodzaje przepustek, tj.:
1) przepustka wjazdowa – upoważniająca do wjazdu na teren portu
pojazdów: obsługi/załogi jednostek pływających w celu

rozładunku/wyładunku bez możliwości stałego postoju; podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą w porcie Mrzeżyno; podmioty
obsługujące/związane z działalnością rybacką w porcie Mrzeżyno ( prace
naprawcze przy kutrach, odbiór ryb itp.)
2) przepustka rybacka – upoważniająca do wjazdu na teren Portu Mrzeżyno i
postoju za żółtą linią nie blokując przejazdu innym użytkownikom;
3) slipowanie – upoważnia do wjazdu na teren przystani technicznej w celu
zeslipowania jednostki i pozostawieniu pojazdu z przyczepą podłodziową na
czas pływania; przepustkę wydaje się wraz z kartą dostępową na teren
przystani technicznej ważną do końca danego roku kalendarzowego; karta
dostępowa wydawana jest po uprzednim wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł
na rachunek bankowy: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w
Trzebiatowie
40 8566 1026 0305 3256 2002 0102 – tytułem: kaucja za kartę dostępową przy
przepustce slipowanie
4) parkingowa – upoważniająca do wjazdu na teren portu i postoju na
oznaczonym numerem miejscu, przeznaczona dla podmiotów prowadzących
działalność na terenie ZPM Mrzeżyno lub właścicieli jednostek pływających;
5) zaopatrzenie – upoważniająca do wjazdu na teren portu podmioty
gospodarcze zaopatrujące w towary punkty gastronomiczne w porcie
Mrzeżyno;
b) Opłata za wydanie przepustki jest zależna od jej rodzaju, którą określa
„Cennik opłat wjazdowych i postojowych na teren portu Mrzeżyno”.
c) Przepustki, w zależności od rodzaju, wydawane są na czas określony tj. do końca
danego roku kalendarzowego w którym przepustka została wydana.
2. Zasady przyznawania przepustek.
a) W celu uzyskania pozwolenia na wjazd na teren portu Morskiego
Mrzeżyno należy złożyć odpowiedni wniosek o wydanie przepustki w
biurze Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno (w godzinach od 7:30 do
15:30);
b) Przyjęcie wniosku potwierdza się poprzez przystawienie pieczęci z datą
wpływu pod warunkiem uzupełnienia wszystkich wymaganych danych tj.:
imię nazwisko wnioskodawcy, kontakt, numer rejestracyjny pojazdu,

uzasadnienie wjazdu, a w przypadku wszelkich podmiotów gospodarczych
także pieczęć firmową.
c) Opłatę za przyznaną przepustkę należy wnieść przed jej wydaniem
gotówką w biurze ZPM Mrzeżyno lub na wskazany rachunek bankowy:
Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno, ul. Portowa 6, 72 – 330 Mrzeżyno
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie
24 8566 1026 0305 3256 2002 0002 – tytułem: opłata za przepustkę (podać
rodzaj).
d) Odbiór przepustki następuje osobiście przez wnioskodawcę z
przekazaniem potwierdzenia dokonania wpłaty na rachunek bankowy.
e) Po otrzymaniu przepustki należy umieścić ją od wewnątrz po prawej
stronie podszybia pojazdu z rejestracją wskazaną we wniosku.
3. Opłat za wjazd na teren portu Mrzeżyno nie pobiera się od:
a) Policji, Wojska, Straży Granicznej, Straży Miejskiej oraz wszystkich innych
pełniących służbę państwową;
b) pojazdów uprzywilejowanych;
c) służb drogowych, utrzymania terenu, odbioru odpadów oraz nieczystości,
obsługi: energetyki/wodociągów/pogotowia gazowego itp.;
4. Zasady pobierania opłat za wjazd/postój jednorazowy:
a) Opłatę jednorazową pobiera dyspozytor, inkasent oraz wyznaczony
pracownik w biurze portu;
b) Opłata wnoszona jest na dowodzie wpłaty KP
c) Dowód wpłaty KP jest jednoznaczny z pozwoleniem na wjazd/postój na
terenie portu Mrzeżyno.
5. Informacje uzupełniające:
a) Przepustki nie obejmują wjazdu/postoju na parkingu po wschodniej i
zachodniej części portu.
b) Przepustek na teren przystani technicznej, w innym przypadku niż
slipowanie, nie wydaje się.
c) Wnioski oraz wydawane na ich podstawie przepustki podlegają ewidencji.

