
 
 

 
 

Regulamin i Cennik Parkingu Zewnętrznego  
OT Port Gdynia Sp. z o.o. (OTPG) 

 
 
1. Parking Zewnętrzny przeznaczony jest dla pojazdów cięŜarowych wjeŜdŜających na strzeŜony obszar 

Portu Gdynia po towar lub z towarem i kierowanych do portowych terminali przeładunkowych 
zlokalizowanych we wschodniej części Portu Gdynia  (OTPG, BTZ, Aalborg, Koole Tankstorage 
Gdynia, MTMG, BBM) – nieodpłatnie na czas postoju do dwunastu godzin (czas niezbędny ze 
względów eksploatacyjnych, technologii i częstotliwości przeładunku). 

 
2.  W przypadku posiadania wolnych miejsc niezajętych przez samochody wymienione wyŜej w punkcie 1 i 

zaistnienia incydentalnej potrzeby ich udostępnienia innym pojazdom lub pojazdom wymienionym w 
punkcie 1 na czas postoju dłuŜszy niŜ 12 godzin, OTPG Sp. z o.o. moŜe pobierać „opłatę 
zryczałtowaną” na pokrycie kosztów funkcjonowania Parkingu Zewnętrznego. 

 
3. Prawo wjazdu na Parking Zewnętrzny posiadają pojazdy: 

− awizowane przez odbiorców ładunków w systemie obsługi OTPG Sp. z o.o., 
− ze zleceniem na obsługę ładunkową w portowych terminalach przeładunkowych zlokalizowanych 

we wschodniej części Portu Gdynia,  
− posiadające aktualne umowy z OTPG sp. z o.o., 
− inne pojazdy po uzgodnieniu z Dysponentem Parkingu Zewnętrznego - w razie posiadania wolnych 

miejsc, 
− posiadające potwierdzenie obsługi w terminalu (dotyczy pojazdów po wyładunku lub przed 

załadunkiem wyczekujących ze względu na czas pracy kierowcy). 
 
4. Wysokość opłaty za korzystanie z Parkingu Zewnętrznego regulują poniŜszy Cennik usług 

parkingowych lub stosowne umowy zawarte z OTPG Sp. z o.o.  
 

Samochody cięŜarowe kierowane z ładunkami lub po ładunki do portowych terminali przeładunkowych 
zlokalizowanych we wschodniej części Portu Gdynia: 

- wjazd jednorazowy do 12 h: ………………………………... bez opłat  
- wjazd jednorazowy powyŜej 12 h do 24 h: …………………30,00 / pojazd / zestaw 
- kaŜda kolejna doba: ………………………..…………………30,00 / pojazd / zestaw 

 
Pozostali klienci – w razie posiadania wolnych miejsc, niezajętych przez pojazdy ww.: 

- wjazd jednorazowy do 12 h: ………………………………...30,00 / pojazd / zestaw  
- wjazd jednorazowy do 24 h: …………………………….…..60,00 / pojazd / zestaw 
- kaŜda kolejna doba: ………………………..……………….. 60,00 / pojazd / zestaw 
- abonament miesięczny: ………………………………….....  600,00 / pojazd / zestaw 

 
Korzystanie z prysznica: 10,00 zł – opłata jednorazowa.  
 
Zawarte w Cenniku ceny wyraŜone są w PLN i są cenami brutto. 

 
5. Opłatę indywidualną naleŜy uiścić u Dysponenta Parkingu Zewnętrznego przed wyjazdem. Opłata 

potwierdzona zostanie fakturą OTPG Sp. z o.o.  
 

6. Podstawą wyjazdu z Parkingu Zewnętrznego jest: 
− przepustka na wjazd na strzeŜony obszar portu Gdynia: RAPORT BRAMOWY, 
− opłacony postój na parkingu (KP), 
− opłata za ponadnormatywny postój,  
− potwierdzenie obsługi w terminalu  (dotyczy pojazdów po wyładunku lub przed załadunkiem 

wyczekujących ze względu na czas pracy kierowcy). 
 

7. Kierowcy pojazdów, którzy nie posiadają przepustki na wjazd: RAPORT BRAMOWY lub umów z OTPG 
Sp. z o.o. zobowiązani są przed wyjazdem z Parkingu Zewnętrznego do uiszczenia opłat zgodnie z 
obowiązującym Cennikiem usług parkingowych. 
 
 
 
 



 
8. Przepustka na wjazd: RAPORT BRAMOWY uprawnia do postoju na Parkingu Zewnętrznym, wjazdu na 

teren terminala przeładunkowego i poruszania się po nim. 
 

9. Przepustka na wjazd: RAPORT BRAMOWY wystawiana jest przez upowaŜnionego pracownika OTPG 
sp. z o.o. na Parkingu Zewnętrznym po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia kierowcy do wjazdu na 
strzeŜony obszar Portu Gdynia. Kierowca ma obowiązek wjazdu i wyjazdu przez bramę wskazaną w 
RAPORCIE BRAMOWYM.  
 

10. Przepustkę na wjazd: RAPORT BRAMOWY po potwierdzeniu w miejscu obsługi ładunku kierowca 
oddaje ochronie z chwilą wyjazdu z terenu terminala.  

 
11. Awizacja wjazdu pojazdu powinna zawierać: 

− nazwisko kierowcy, 
− numer dowodu osobistego, 
− numer rejestracyjny pojazdu, 
− nazwę ładunku, 
− nazwę firmy zlecającej/spedycyjnej. 

 
12. Awizacji moŜna dokonać: 

− elektronicznie w systemie informatycznym OTPG sp. z o.o. - IHS  
− u Dysponenta Parkingu Zewnętrznego: 

e-mail: dekan7@otport.gdynia.pl ; dekan8@otport.gdynia.pl ; dekan9@otport.gdynia.pl ; 
dekan10@otport.gdynia.pl 
tel./faks: 58 627 47 33  

− Centrum Dyspozytorskim OTPG Sp. z o.o.  
e-mail: centrum1@otport.gdynia.pl 

            faks: 58 621 55 47  
            tel.:   58 627 41 16 
13. Postanowienia ogólne: 

− na terenie Parkingu Zewnętrznego, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy Prawa 
o ruchu drogowym (Kodeksu Drogowego) oraz maksymalna prędkość do 15 km/h, 

− kierowca pojazdu korzystający z Parkingu Zewnętrznego zobowiązany jest do: 
• przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz poleceń obsługi Parkingu 

Zewnętrznego, 
• utrzymania porządku i czystości na stanowisku postojowym, 
• nie pozostawiania na Parkingu Zewnętrznym części samochodowych, w tym opon i 

akumulatorów, ładunków lub pozostałości po ładunkach, opakowań i pozostałości po 
opakowaniach itp. 

• przestrzegania zakazu pracy silników pojazdów samochodowych na biegu jałowym, 
• nie niszczenia zieleni na terenie i wokół Parkingu Zewnętrznego, 
• poruszania się po Parkingu Zewnętrznym w kamizelce odblaskowej, 

− w czasie czynności parkowania naleŜy uwaŜać na pojazdy sąsiednie oraz tereny zielone i ustawiać 
pojazd w wyznaczonych miejscach, 

− wszelkie uszkodzenia pojazdów poniesione w czasie korzystania z Parkingu Zewnętrznego naleŜy 
zgłosić POLICJI oraz obsłudze Parkingu Zewnętrznego, 

− prowadzący Parking Zewnętrzny nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia 
znajdujących się na terenie Parkingu Zewnętrznego pojazdów, jak równieŜ nie ponosi 
odpowiedzialności za ładunki i rzeczy pozostawione w tych pojazdach, 

− kaŜdy uŜytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu Zewnętrznego wyraŜa zgodę na 
warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. 

− OTPG Sp. z o.o. oświadcza, iŜ Parking Zewnętrzny jest parkingiem niestrzeŜonym. 
− Wszelkie znajdujące się na Parkingu Zewnętrznym urządzenia ochronne, monitorujące, 

sprawdzające i tym podobne słuŜyć będą jedynie kontroli naleŜytego korzystania z miejsc 
parkingowych oraz ewidencjonowaniu ilości korzystających z parkingu pojazdów. 

− OTPG Sp. z o.o. ponosi wobec uŜytkowników Parkingu Zewnętrznego odpowiedzialność wyłącznie 
za szkody wyrządzone zawinionym działaniem jej pracowników. 
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