Pomor.2007.110.1805
OBWIESZCZENIE
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
z dnia 25 maja 2007 r.
(Gdańsk, dnia 20 czerwca 2007 r.)
Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41,Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125) podaje się do publicznej wiadomości:
ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 9
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
z dnia 25 maja 2007 r.
w sprawie zakazu wpływania w wyznaczony akwen dla ochrony obiektu
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U.z 2003 r Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41,Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W celu ochrony obiektu wprowadza się zakaz kąpania, pływania i uprawiania sportów wodnych oraz żeglugi przez osoby nieupoważnione wewnątrz akwenu oznakowanego nawodnymi znakami (pławami koloru żółtego) i ograniczonego współrzędnymi:
	1)	φ = 54°40'08" N	λ = 018°43'37" E
	2)	φ = 54°39'56" N	λ = 018°43'07" E
	3)	φ = 54°39'02" N	λ = 018°44'09" E
	4)	φ = 54°39'13" N	λ = 018°44'38" E
2. Akwen wraz z zaznaczonym oznakowaniem nawodnym stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Uprawianie żeglugi na wodach przylegających bezpośrednio do akwenu określonego w § 1, powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności wraz z uwzględnieniem okresowo zamykanej Strefy Nr 4 (W.Ż. Nr. 1 z 05.01.2007 r.).
2. W Strefie Nr 4 obowiązuje bezwzględny nakaz zatrzymania się i poddania kontroli na wezwanie statku służby państwowej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 r. w drodze obwieszczeń wywieszonych w kapitanatach i bosmanatach portów, ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni, rozpowszechnienia w Ostrzeżeniach Nawigacyjnych, ogłoszenia w "Wiadomościach Żeglarskich" oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
ZAŁĄCZNIK  
WSPÓŁRZĘDNE AKWENU
(grafikę pominięto)


