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ZARZĄDZENIE Nr 12
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
z dnia 12 listopada 2003 r.
w sprawie zasad uprawiania żeglugi na Zalewie Wiślanym.
(Gdańsk, dnia 24 listopada 2003 r.)
Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060) zarządzam, co następuje.
§ 1. Zarządzenie określa zasady uprawiania żeglugi na Zalewie Wiślanym.
§ 2. 1. Żegluga odbywa się wyłącznie po wyznaczonych trasach żeglugowych.
2. Wielkość statków wchodzących na Zalew Wiślany nie może przekraczać 85 m długości, 15 m szerokości, 2,0 m zanurzenia przy średnim stanie wody.
3. Zatrzymanie się i postój statków dozwolony jest wyłącznie na oznaczonych kotwicowiskach i w punktach zatrzymania się, po uprzednim uzgodnieniu ze służbą ruchu Kapitanatu Portu Elbląg.
4. (1) Wejście na Zalew Wiślany i wyjście z Zalewu Wiślanego wymaga zgłoszenia statku drogą radiową (VHF) kanał 10 lub telefoniczną do Kapitanatu Portu Elbląg.
§ 3. Kapitan statku, w czasie żeglugi po Zalewie Wiślanym, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów MPDM, przepisów wydanych przez administrację morską, przepisów w zakresie ochrony środowiska morskiego oraz obowiązujących przepisów sanitarnych, celnych i granicznych.
§ 4. 1. Zabrania się:
	1)	usuwania ze statku wszelkich zanieczyszczeń,
	2)	wystawiania sprzętu rybackiego w odległości mniejszej niż 100 m od osi toru żeglugowego,
	3)	nieuzasadnionego zbliżania się do wystawionego sprzętu rybackiego na odległość mniejszą niż 100 m poza trasami żeglugowymi,
	4)	wchodzenia statków na akweny zamknięte dla żeglugi.
2. Zabrania się w miejscach do tego nie przeznaczonych:
	1)	podchodzenia statku do brzegu, z wyjątkiem przypadków kiedy statek znajduje się w niebezpieczeństwie,
	2)	przyjmowania i wysadzania ludzi na statek i ze statku,
	3)	dokonywania załadunku i wyładunku towarów oraz bagaży na trasie żeglugowej,
	4)	przeprowadzania pomiarów morskich, z wyjątkiem niezbędnych dla bezpieczeństwa żeglugi.
§ 5. Sprawy ochrony rybołówstwa, porządku przy połowach oraz oznakowania sprzętu połowowego na Zalewie Wiślanym regulują odrębne przepisy.
§ 6. Zasady i warunki korzystania z usług pilota na wodach Zalewu Wiślanego określają odrębne przepisy.
§ 7. 1. Statki wchodzące na Zalew Wiślany od strony Zalewu Kaliningradzkiego są zobowiązane - z 12 godzinnym wyprzedzeniem - do uzgadniania warunków wejścia z Kapitanatem Portu Elbląg.
2. (2) Całodobowa łączność z: - Kapitanatem Portu Elbląg odbywa się telefonicznie tel. 55 2347711, fax 55 2325242 oraz na VHF - kanał 16,10;" - Bosmanatami Zalewu Wiślanego: Frombork, Tolkmicko i Krynica Morska od 1 maja do 30 września w godzinach 7.00 do 19 00 i od 1 października do 30 kwietnia w godzinach 7 00 do 15 00 odbywa się telefonicznie oraz na VHF, a z Bosmanatem Portu Kąty Rybackie całorocznie w godzinach 7 00 do 15 00; Bosmanatem Portu Frombork - nr tel. i faksu 55 2437219 oraz na VHF kanał 16,10; Bosmanatem Portu Tolkmicko - nr tel. i faksu 55 2316614 oraz na VHF kanał 16,10 Bosmanatem Portu Krynica Morska - nr tel. oraz faksu 55 2476076 oraz na VHF kanał 16,10. Bosmanatem Portu Kąty Rybackie - nr tel. oraz faksu 55 2478719 oraz na VHF kanał 16,10.
3. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą statków pasażerskich odbywających regularną żeglugę zgodnie z rozkładem rejsów, ustalonym uprzednio z właściwymi władzami.
§ 8. 1. Odprawa graniczna i celna odbywa się w portach Elbląg i Frombork.
2. Zgłoszenie do odprawy, o której mowa w ust. 1, powinno odbywać się za pośrednictwem Kapitanatu Portu w Elblągu lub Bosmanatu Portu we Fromborku.
§ 9. 1. Zadania w zakresie ratownictwa wykonuje stacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), która mieści się w Porcie Tolkmicko.
2. Całodobowa łączność ze stacją, o której mowa w ust. 1, odbywa się na kanałach 16 i 11 VHF.
3. (3) Łączność radiowa pomiędzy jednostkami pływającymi na Zalewie Wiślanym ze służbami lądowymi odbywa się na kanałach VHF: - kanał 16 -kanał wywoławczy - kanał 10 -służba ruchu Urzędu Morskiego w Gdyni - kanał 11 - Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).
4. Jednostki służb ratowniczych biorących udział w operacjach poszukiwawczych lub ratowniczych zgłaszają na VHF swoje wejście na morskie wody wewnętrzne drugiej strony wykorzystując sygnał wywoławczy "Impuls" i powiadamiają Kapitanat Portu w Elblągu.
§ 10. Traci moc zarządzenie porządkowe Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie zasad uprawiania żeglugi na Zalewie Wiślanym (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 94, Dz. Urz. Woj. Elbląskiego Nr 11, poz. 54).
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw Pomorskiego i Warmińsko Mazurskiego.
Przypisy:
1) § 2 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 4 z dnia 20 czerwca 2011 r. (Pomor.2011.79.1680) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 lipca 2011 r.
2) § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 4 z dnia 20 czerwca 2011 r. (Pomor.2011.79.1680) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 lipca 2011 r.
3) § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 4 z dnia 20 czerwca 2011 r. (Pomor.2011.79.1680) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 lipca 2011 r.


