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ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 5
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi na obszarze morskim wewnętrznej
Zatoki Puckiej
Na podstawie art.48 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i poz. 1014), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do jednostek pływających, które uprawiają żeglugę na
określonym w zarządzeniu obszarze wewnętrznej Zatoki Puckiej.
2. Obszar wewnętrznej Zatoki Puckiej objęty niniejszym zarządzeniem ograniczony jest linią brzegu
morskiego Zatoki Puckiej od miejscowości Rewa do miejscowości Kuźnica, zamknięty linią biegnącą od
punktu o współrzędnych φ= 54°43'37.92", λ= 18°35'57.49", poprzez punkty o współrzędnych φ= 54°42'27.13",
λ= 18°34'03.12" φ= 54°40'41.83", λ= 18°32'24.23"; do punktu o współrzędnych φ= 54°38'16.38", λ=
18°30'59.09" wzdłuż akwenu obejmującego Rybitwią Mieliznę.
3. W rozumieniu zarządzenia:
1) za jednostkę pływającą uważa się urządzenie pływające przeznaczone dla celów komercyjnych
i rekreacyjno-sportowych w szczególności: łodzie motorowe, skutery wodne, houseboaty , łodzie żaglowe,
łodzie wiosłowe, kajaki, pontony, rowery wodne, windsurfing (deska z żaglem) i kitesurfing (deska
z latawcem), a także łodzie i kutry rybackie oraz statki pasażerskie;
2) za dysponenta kąpieliska uważa się właścicieli, dzierżawców, najemców lub inne podmioty władające
kąpieliskami na podstawie obowiązującego tytułu prawnego;
3) za minimalną sterowną prędkość uważa się minimalną prędkość jednostki pływającej, przy której
zapewniona jest możliwość skutecznego sterowania jednostką;
4) za kabel morski uważa się miarę odległości na morzu stanowiącą dziesiątą część mili morskiej ( kabel
=185,2m).
§ 2. 1. Z zastrzeżeniem zakazów i nakazów określonych w zarządzeniu lub w przepisach odrębnych,
wewnętrzna Zatoka Pucka, o której mowa w § 1 ust. 2, jest otwarta dla jednostek pływających.
2. Osoby uprawiające żeglugę na wodach morskich wewnętrznej Zatoki Puckiej w celach rekreacyjnosportowych podejmują decyzję o jej rozpoczęciu po zapoznaniu się z aktualnymi warunkami pogodowymi i na
własną odpowiedzialność. Osoby te zobowiązane są korzystać z jednostek pływających oznakowanych
i zgodnie z określonymi przez producenta warunkami ich użytkowania oraz przestrzegać zasad prawa drogi na
morzu zawartych w prawidłach Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej (MPDM).
3. Żegluga po wodach portowych i torach wodnych
odbywać się zgodnie z przepisami portowymi.

jednostkami rekreacyjno- sportowymi powinna

4. Na wewnętrznej Zatoce Puckiej ustanawia się strefę bezpieczeństwa obejmującą:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

–2–

Poz. 1416

1) obszar liczony od punktu o współrzędnych φ= 54°43'46.41", λ= 18°23'37.60" w kierunku wód otwartych,
do punktu o współrzędnych φ= 54°43'51.60", λ= 18°23'59.64" i dalej równolegle do linii brzegowej do
punktu o współrzędnych φ= 54°43'46.36", λ= 18°24'09.00", a następnie w kierunku brzegu do punktu
o współrzędnych φ= 54°43'35.15", λ= 18°23'57.85", w którym obowiązuje zakaz żeglugi;
2) obszar o promieniu trzech kabli liczony od punktu w ujściu rzeki Reda o współrzędnych φ= 54°38'27.90",
λ= 18°28'30.61" (rezerwat Beka) w kierunku wód otwartych, w którym obowiązuje zakaz żeglugi;
3) obszar o współrzędnych φ= 54°42'33.41", λ= 18°33'45.48", φ= 54°42'27.13", λ= 18°34'03.12", φ=
54°40'41.83", λ= 18°32'24.23", φ= 54°40'48.11", λ= 18°32'06.61", długości 2Mm i szerokości dwóch kabli
obejmujący część akwenu Rybitwiej Mielizny, w której obowiązuje zakaz żeglugi, w okresie migracji
ptaków , tj. od 1 lipca do 31 października.
5. Poza obszarami określonymi w ust. 4 pkt 1 do 3 ustanawia się strefę o szerokości dwóch kabli liczoną od
linii brzegu w kierunku wód otwartych, na obszarze której obowiązują ograniczenia żeglugi określone
w ust. 6.
6. Ustanawia się ograniczenia żeglugi na obszarze określonym w ust. 5:
1) zakazuje się jednostkom pływającym pływania w ślizgu oraz nakazuje się poruszanie z minimalną sterowną
prędkością, przy czym w zakresie jednostek pływających nie wyposażonych w silnik, powyższy zakaz
i nakaz dotyczy obszaru w odległości jednego kabla od linii brzegu;
2) odbijanie i dobijanie do brzegu morskiego jednostek pływających w obrębie kąpielisk może odbywać się
po wyznaczonych i oznakowanych pasach ruchu, o minimalnej szerokości 25 m, które łączą plażę ze strefą
swobodnej żeglugi;
3) zakazuje się pływania w ślizgu jednostkom pływającym, innym niż wyposażone w silnik równolegle do
linii brzegu w pasie o szerokości 50 m od linii brzegu. W pasie o szerokości 50 m od linii brzegu jednostki
te, mogą pływać w ślizgu wyłącznie w celu przemieszczenia się poza strefę, z zachowaniem szczególnej
ostrożności.
7. Zobowiązuje się dysponentów kąpielisk do wyznaczania i oznaczania pasów ruchu dla celów dobijania
i odbijania od brzegu.
8. Strefy bezpieczeństwa określono na mapie stanowiącej załącznik do zarządzenia.
9. Zakazy i ograniczenia, o których mowa w ust. 4 i 6, nie dotyczą:
1) działań w stanie zagrożenia życia, służb wykonujących swoje ustawowe zadania, a także jednostek
pływających oznaczonych jako szkoleniowe, sędziowskie i asekuracyjne dla jednostek żeglarskich
i zawodów pływackich;
2) jednostek rybackich, prowadzących legalną działalność połowową, wykonywaną zgodnie z odrębnymi
przepisami;
3) przeprowadzanych każdorazowo za zgodą Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni tradycyjnych regionalnych imprez na morzu, na warunkach ustalanych każdorazowo przez Dyrektora Urzędu
Morskiego.
§ 3. Zabrania się:
1) prowadzenia jednostek pływających bez wymaganych uprawnień oraz przez osoby w stanie nietrzeźwości
lub podobnie działającego środka;
2) używania do żeglugi jednostek pływających bez przypisanego oznakowania, wyposażenia w sprzęt
ratunkowy i sygnalizacyjny;
3) zbliżania się na odległość mniejszą niż 50 m do statków morskich stojących na kotwicy, torów wodnych
dla statków morskich, statków morskich w ruchu, kąpiących się osób, wystawionego - oznakowanego
sprzętu rybackiego oraz miejsc zabronionych dla żeglugi.
§ 4. Zarządzenie porządkowe nie narusza nakazów i zakazów wynikających z przepisów odrębnych.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2014 r. i podlega opublikowaniu w drodze
obwieszczeń wywieszonych w kapitanatach portów, bosmanatach portów i siedzibie Urzędu Morskiego
w Gdyni oraz podlega ogłoszeniu w Dziennikach Urzędowych Województw Pomorskiego i Warmińsko Mazurskiego.

Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni
dr inż. kpt.
ż.w. Andrzej Królikowski
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