
Lista brytyjskich wewnętrznych urzędów celnych: 

Urząd Celny: Lokalizacja: Funkcje: 

Birmingham (inbound 

and outbound) 

Birmingham inland border 

facility, 

Birmingham International 

Airport site, 

BHX Car Park 6, 

B26 3QY 

• rozpoczęcie tranzytu (urząd celny wyjścia) 

• zakończenie tranzytu (docelowy urząd celny) 

• stemplowanie karnetów TIR / ATA 

• kontrole i inspekcje 

Dover Western Docks 

(inbound) 

Dover Western Docks, 

Lord Warden Square, 

Dover, 

CT17 9DN 

• zakończenie tranzytu (docelowy urząd celny) 

• stemplowanie karnetów TIR / ATA 

• kontrola pozwoleń CITES 

• kontrole i inspekcje  

Ebbsfleet (outbound) Ebbsfleet inland border 

facility, 

International Way, 

Ebbsfleet Valley, 

DA10 1EB 

• rozpoczęcie tranzytu (urząd celny wyjścia) 

• stemplowanie karnetów TIR i ATA 

• kontrola pozwoleń CITES 

• Priorytet defra (owoce morza i jednodniowe pisklęta) 

• kontrole i inspekcje 

 

W godzinach 23:00 - 7:00 urząd funkcjonuje tylko dla 

towarów priorytetowych. 

Port of Holyhead 

(inbound and outbound)  

Holyhead Port • urząd tranzytowy 

• kontrola pozwoleń CITES 

Roadking Truckstop at 

Holyhead border facility 

Roadking Truckstop, 

Parc Cybi, 

Kingsland, 

Holyhead, 

LL65 2YQ 

• urząd przeznaczenia i urząd wyjścia 

• stemplowanie karnetów TIR / ATA na parkingu Roadking 

Truck – wymagana wcześniejsza rezerwacja 

 

Przygotuj się przed podróżą do Holyhead, skorzystaj z 

upoważnionego nadawcy/odbiorcy, aby rozpocząć lub 

zakończyć tranzyt. 

Manston (outbound) Manston Airport, 

The Cargo Centre, 

Spitfire Way, 

Ramsgate, 

Kent, 

CT12 5FF 

Zastosuj, gdy wdrożone są procesy zarządzania ruchem w 

porcie Dover.  

https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/birmingham-airport-inland-border-facility
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/birmingham-airport-inland-border-facility
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/ebbsfleet-inland-border-facility
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/holyhead-inland-border-facility
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/holyhead-inland-border-facility


Urząd Celny: Lokalizacja: Funkcje: 

North Weald (outbound) HMRC inland border 

facility, 

North Weald Airfield, 

Merlin Way, 

North Weald Bassett, 

Epping, 

CM16 6GB 

• rozpoczęcie tranzytu (urząd celny wyjścia) 

• stemplowanie karnetów TIR / ATA 

• kontrole i inspekcje 

Sevington (inbound and 

outbound) 

Sevington inland border 

facility, 

Mersham, 

Ashford, 

TN25 6GE 

• zarządzanie ruchem tylko w styczniu i lutym 2021 r. (należy 

śledzić dalsze wytyczne) 

Stop 24 (inbound) Stop 24, 

Folkestone Services, 

Junction 11 M20, 

Hythe, 

CT21 4BL 

• zakończenie tranzytu (docelowy urząd celny) 

• stemplowanie karnetów TIR / ATA 

• kontrole i inspekcje 

Warrington (inbound 

and outbound) 

Warrington inland border 

facility, 

Barley Castle Lane, 

Appleton Thorn, 

Warrington, 

WA4 4SR 

• rozpoczęcie tranzytu (urząd celny wyjścia) 

• zakończenie tranzytu (docelowy urząd celny) 

• stemplowanie karnetów TIR / ATA 

• kontrole i inspekcje 

Waterbrook (inbound 

and outbound) 

Ashford, Waterbrook 

inland border facility, 

Waterbrook Avenue, 

Ashford, 

Kent, 

TN24 0GB 

• rozpoczęcie tranzytu (urząd celny wyjścia) 

• zakończenie tranzytu (docelowy urząd celny) 

• stemplowanie karnetów TIR / ATA 

• CITES 

• kontrole i inspekcje zarządzania ruchem  

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/north-weald-airfield-inland-border-facility
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/sevington-inland-border-facility
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/sevington-inland-border-facility
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/warrington-inland-border-facility
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/warrington-inland-border-facility
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/ashford-waterbrook-inland-border-facility
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/ashford-waterbrook-inland-border-facility

