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Dyrektor Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie 
podaje do publicznej wiadomości 

WYKAZ NR 1/2023 
 dot. najmu miejsc postojowych przy Nabrzeżu Pasażerskim  

 
 

Lp. 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI 
OPIS NIERUCHOMOŚCI 

PRZEZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI I 

SPOSÓB JEJ 

ZAGOSPDAROWANIA 

WYSOKOŚĆ 

OPŁATY             

/zł netto za 

m/ 

TERMIN 

WNOSZENIA 

OPŁAT 

FORMA 

OODANIA   

NAJEM 
 Część działki nr. 

1  
Mrzeżyno,    

działka nr. 51/6 niezabudowana 

miejsc postojowe A, o długości  

25 m, oznaczone literami A na 

mapie będącej załącznikiem do 

niniejszego ogłoszenia, stanowiące 

część nieruchomości 

zlokalizowanych przy Nabrzeżu 

Pasażerskim, w celu prowadzenia 

działalności polegającej wyłącznie 

na świadczeniu usług pasażerskiej 

żeglugi redowej, 

740,00 
Płatne jednorazowo 

po podpisaniu umowy 

Najem na okres 

oznaczony  

od 27.04.2023 r 

 do 30.09.2023 r 

w trybie 

przetargowym 

2  
Mrzeżyno,    

działka nr. 51/6 niezabudowana 

miejsce postojowe B, o długości  

15 m, oznaczone literą B na mapie 

będącej załącznikiem do 

niniejszego ogłoszenia, stanowiące 

część nieruchomości 

zlokalizowanej przy Nabrzeżu 

Pasażerskim, w celu prowadzenia 

działalności polegającej wyłącznie 

na świadczeniu usług pasażerskiej 

żeglugi redowej, 

740,00 
Płatne jednorazowo 

po podpisaniu umowy 

Najem na okres 

oznaczony  

od 27.04.2023 r 

 do 30.09.2022 r 

w trybie 

przetargowym 
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3  
Mrzeżyno,    

działka nr. 51/6 niezabudowana 

miejsce postojowe C, o długości  

12 m, oznaczone literą C na mapie 

będącej załącznikiem do 

niniejszego ogłoszenia, stanowiące 

część nieruchomości 

zlokalizowanej przy Nabrzeżu 

Pasażerskim, w celu prowadzenia 

działalności polegającej wyłącznie 

na świadczeniu usług pasażerskiej 

żeglugi redowej, 

740,00 
Płatne jednorazowo 

po podpisaniu umowy 

Najem na okres 

oznaczony  

od 27.04.2023 r 

 do 30.09.2023 r 

w trybie 

przetargowym 

4  
Mrzeżyno,    

działka nr. 51/6 niezabudowana 

miejsce postojowe D, o długości  

12 m, oznaczone literą D, na 

mapie będącej załącznikiem do 

niniejszego ogłoszenia, stanowiące 

część nieruchomości 

zlokalizowanej przy Nabrzeżu 

Pasażerskim, w celu prowadzenia 

działalności polegającej wyłącznie 

na świadczeniu usług pasażerskiej 

żeglugi redowej 

740,00 
płatne jednorazowo 

po podpisaniu umowy 

Najem na okres 

oznaczony  

od 27.04.2023 r 

 do 30.09.2023 r 

w trybie 

przetargowym 

5  
Mrzeżyno,    

działka nr. 51/6 niezabudowana 

miejsce postojowe E, o długości  

12 m, oznaczone literą E, na mapie 

będącej załącznikiem do 

niniejszego ogłoszenia, stanowiące 

część nieruchomości 

zlokalizowanej przy Nabrzeżu 

Pasażerskim, w celu prowadzenia 

działalności polegającej wyłącznie 

na świadczeniu usług pasażerskiej 

żeglugi redowej 

740,00 
Płatne jednorazowo 

po podpisaniu umowy 

Najem na okres 

oznaczony  

od 27.04.2023 r 

 do 30.09.2023 r 

w trybie 

przetargowym 

 

6 
 

Mrzeżyno,    

działka nr. 51/6 
niezabudowana 

miejsce postojowe F, o długości  

12 m, oznaczone literą F, na mapie 

będącej załącznikiem do 

niniejszego ogłoszenia, stanowiące 

część nieruchomości 

zlokalizowanej przy Nabrzeżu 

Pasażerskim, w celu prowadzenia 

działalności polegającej wyłącznie 

na świadczeniu usług pasażerskiej 

żeglugi redowej 

740,00 
Płatne jednorazowo 

po podpisaniu umowy 

Najem na okres 

oznaczony  

od 27.04.2023 r 

 do 30.09.2023 r 

w trybie 

przetargowym 
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