Pomor.2005.79.1594
ZARZĄDZENIE Nr 16
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie zgłaszania wejścia statków rybackich państw trzecich
(Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2005 r.)
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r., Nr 199, poz. 1936, Nr 240, poz. 2060, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 93, poz. 899, Nr 199, poz. 1936, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się obowiązek zgłaszania wejścia statków rybackich podnoszących flagę oraz zarejestrowanych w państwie trzecim (nie należącym do Unii Europejskiej) w polskie obszary morskie w celu dokonania przeładunku lub wyładunku produktów rybołówstwa również na obszarze portów.
§ 2. 1. Obowiązek zgłoszenia wejścia statków rybackich państw trzecich obejmuje, w rozumieniu niniejszego zarządzenia:
	1)	statek, który bez względu na wymiary, używany jest przede wszystkim lub dodatkowo do odbioru produktów rybołówstwa;
	2)	statek, który nawet jeżeli sam nie jest używany do połowów, odbiera w drodze przeładunku produkty rybołówstwa od innych statków;
	3)	statek, na pokładzie którego produkty rybołówstwa podlegają, przed pakowaniem, jednej lub kilku spośród następujących czynności: filetowanie, krojenie, oddzielanie skóry, mielenie, mrożenie oraz/lub przetwarzanie
2. Kapitan, operator lub agent każdego statku wymienionego w ust 1, wchodzącego w polskie obszary morskie podległe Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni lub zmierzającego do portu w obszarze odpowiedzialności Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni zobowiązany jest zgłosić do Centrum Bezpieczeństwa Morskiego (Centrum VTS): informacje podane w ustępie 3 na 72 godziny przed planowanym przybyciem.
3. Zgłoszenie spodziewanego przybycia statku (ETA) przekazywane zgodnie z ust. 2 powinno zawierać następujące informacje:
	1)	dane identyfikacyjne statku (nazwa, sygnał wywoławczy, numer identyfikacyjny IMO, numer MMSI);
	2)	przynależność państwową statku;
	3)	długość, szerokości, tonaż i typu statku
	4)	nazwę portu przeznaczenia lub współrzędne miejsca, gdzie będzie dokonywał przeładunku lub prowadził przetwórstwo produktów rybołówstwa;
	5)	ostatni port zawinięcia;
	6)	przewidywany czas wyjścia z portu wyjścia (ETD), przewidywany czas wejścia w polskie obszary morskie, i przewidywany czas przybycia do portu; przeznaczenia (czas lokalny ETA);
	7)	plan zamierzonej trasy podróży;
	8)	liczbę wszystkich osób na pokładzie statku;
	9)	ogólne dane o ładunku (na wejście);
	10)	nazwę i szczegółowe dane (wraz z numerami telefonów) przedstawiciela statku i/lub armatora.
4. O zgłoszeniu wejścia statku rybackiego w polskie obszary morskie podległe Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni lub zmierzającego do portu w obszarze odpowiedzialności Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni zostaje niezwłocznie powiadomiony właściwy inspektorat rybołówstwa morskiego wraz z danymi agenta obsługującego wchodzący statek rybacki.
5. Zgłoszenie spodziewanego przybycia statku (ETA) powinno być przekazywane: drogą elektroniczną, faxem lub, telefonicznie do Centrum Bezpieczeństwa Morskiego (Centrum VTS):
Centrum Bezpieczeństwa Morskiego
(Maritime Safety Centre)
Centrum VTS Zatoka Gdańska
(VTS Gulf of Gdańsk)
ul.Polska 2, 81-339 Gdynia
Poland
H24. Tel:+48 58 6216162, +48 58 6211443
Fax: +48 58 6205363, +48 58 6205328
E-mail: vtscentrum@umgdy.gov.pl
VHF CH 71
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województwa Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego.


