REGULAMIN WJAZDU NA TEREN PORTU MORSKIEGO W USTCE,
ADMINISTROWANY PRZEZ ZARZĄD PORTU MORSKIEGO W
USTCE SP. Z O.O.
Niniejszy regulamin określa zasady wjazdu oraz pobierania opłat za wjazd i postój
pojazdów na teren Portu Morskiego w Ustce, którego administratorem jest Zarząd
Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. (ZPMU)

Rozdział I
Przepisy ogólne
1. Wjazd na teren Portu Ustka równoznaczny jest z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
2. Parking na terenie Portu Ustka jest parkingiem niestrzeżonym.
3. Na teren Portu Ustka wjeżdżać mogą jedynie pojazdy, które uzyskały zgodę
ZPMU.
4. Na terenie Portu Ustka zabrania się postoju pojazdów na ciągach pieszych,
ciągach komunikacyjnych, wzdłuż pomostów w marinie jachtowej, wzdłuż
nabrzeży w sposób utrudniający dostęp do jednostek przy nich cumujących.
Rozdział II
Pojazdy uprawnione do bezpłatnego wjazdu i postoju na terenie ZPMU
Z opłat za wjazd i postój na terenie administrowanym przez ZPMU zwolnione są
pojazdy:
1. Zarządu Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o.;
2. służb zwolnionych na podstawie art. 13 ust. 3 pkt. 1 lit. a, b, c, d Ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz.60, z późn. zm.);
3. Gminy Miasto Ustka;
4. przedsiębiorców eksploatujących sieci przesyłu gazu, energii elektrycznej, sieci
ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne (tylko podczas
usuwania awarii lub dokonywania innych czynności służbowych);
5. Urzędu Morskiego w Gdyni;
6. Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego;
7. towarzystw klasyfikacyjnych;
8. pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych o
obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową
osoby niepełnosprawnej na wyznaczonych i oznakowanych miejscach
postojowych (w godzinach pracy ZPMU);
9. Dzierżawców terenu, prowadzących działalność gastronomiczną/ handlową/
usługową/ szkoleniową na terenie ZPMU oraz ich pracowników, w trakcie
obowiązywania umowy dzierżawy (maksymalnie 6 pojazdów/1 umowa
dzierżawy);

10. Armatorów jednostek rybackich i jednostek pasażerskich, stacjonujących przy
nabrzeżach zlokalizowanych po zachodniej stronie portu, administrowanych
przez ZPMU oraz pojazdy ich pracowników (maksymalnie 6 pojazdów/ 1
jednostka);
11. Właścicieli i użytkowników jachtów rezydenckich, opłacających opłaty portowe
lub opłaty za zimowanie jednostki w Porcie Ustka (maksymalnie 3 pojazdy/ 1
jednostka);
12. Dostawców zaopatrującyh podmioty prowadzące działalność na terenie portu
(wjazd wyłącznie w celu realizacji dostawy, bez możliwości postoju na terenie
portu);
13. osób, które otrzymały indywidualną zgodę Prezesa ZPMU.
Rozdział III
Płatny wjazd na teren portu
1. O zgodę na płatny wjazd na teren Portu Ustka administrowany przez ZPMU mogą
wystąpić:
A. Wędkarze posiadający aktualne zezwolenie na wędkowanie w wodach
morskich (wjazd i postój na terenie portu tylko i wyłącznie w celach wędkarskich,
w innych przypadkach wjazd zostanie zablokowany).
B. Pomioty prowadzące przewozy pasażerskie (wjazd wyłącznie w celu realizacji
usługi dowozu lub odbioru pasażerów bez możliwości postoju na terenie portu,
maksymalny czas pobytu na terenie portu 10min, w innych przypadkach wjazd
zostanie zablokowany).
C. Rodzice dzieci biorących udział w kursach żeglarskich prowadzonych na terenie
administrowanym przez ZPMU (wjazd wyłącznie w celu dowiezienia lub odbioru
dziecka bez możliwości postoju na terenie portu, maksymalny czas pobytu na
terenie portu 10min, w innych przypadkach wjazd zostanie zablokowany).
D. Osoby korzystające ze slipu w celu zwodowania jednostki (wjazd na teren portu
i postój pojazdu + przyczepy podłodziowej).
E. Osoby uprawiające windsurfing, kitesurfing, nurkowie rekreacyjni, osoby
morsujące (wjazd na teren portu i postój w trakcie uprawiania w/w czynności, w
innych przypadkach wjazd zostanie zablokowany).
F. Kierowcy camperów/ zestawów z przyczepami kempingowymi (wjazd i postój
na terenie portu)
.
2. Ustala się następujące typy i stawki opłat (brutto):
A. Dla wędkarzy – 200,00zł – abonament roczny liczony „od daty do daty”
B. Dla przewoźników – 200,00zł – abonament roczny liczony „od daty do daty”
C. Dla rodziców – 200,00zł – abonament roczny liczony „od daty do daty”
D. Dla motorowodniaków:
 opłata jednorazowa – 20,00zł/wjazd
 abonament miesięczny liczony „od dnia do dnia” – 200,00zł
E. Dla osób opisanych w ust. 1 lit. E:

 opłata jednorazowa – 20,00zł/wjazd
 abonament miesięczny liczony „od dnia do dnia” – 200,00zł
F. Dla camperów/zestawów z przyczepami kempingowymi – 50,00zł/doba
(dodatkowo opłata za pobór prądu 10zł/doba i opłata za korzystanie z
sanitariatów 10zł/osoba/doba)

3. Opłaty za wjazd na teren portu można uiszczać w następujący sposób:
a. gotówką, kartą płatniczą, blikiem na podstawie paragonu/paragonu z nr NIP
wystawionego przez pracownika ZPMU
b. przelewem na podstawie wystawionej FV, po wcześniejszym przekazaniu
danych pracownikowi ZPMU (wjazd możliwy po zaksięgowaniu wpłaty)
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