
 

 

 
 

 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich 

„Wymiana taboru pływającego Urzędu 

Morskiego w Gdyni
 

Celem projektu jest 

Urzędu Morskiego w Gdyni

 

a) specjalistycznej jednostki hydrograficznej wraz z 

wyposażeniem w postaci nowego systemu 

gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych;

b) jednostki dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia;

c) jednostki do

wodach Zalewu Wiślanego;

d) szybkich jednostek kontrolno
 

Dofinansowanie projektu z UE:

 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich 

Wymiana taboru pływającego Urzędu 

Morskiego w Gdyni

Celem projektu jest 

Urzędu Morskiego w Gdyni

specjalistycznej jednostki hydrograficznej wraz z 

wyposażeniem w postaci nowego systemu 

gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych;

jednostki dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia;

jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego na 

wodach Zalewu Wiślanego;

szybkich jednostek kontrolno

Dofinansowanie projektu z UE:

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich 

Wymiana taboru pływającego Urzędu 

Morskiego w Gdyni” 

Celem projektu jest modernizacj

Urzędu Morskiego w Gdyni poprzez zakup:

specjalistycznej jednostki hydrograficznej wraz z 

wyposażeniem w postaci nowego systemu 

gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych;

jednostki dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia;

obsługi oznakowania nawigacyjnego na 

wodach Zalewu Wiślanego; 

szybkich jednostek kontrolno

Dofinansowanie projektu z UE:

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich  

Wymiana taboru pływającego Urzędu 

modernizacja taboru pływającego 

poprzez zakup:

specjalistycznej jednostki hydrograficznej wraz z 

wyposażeniem w postaci nowego systemu 

gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych;

jednostki dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia;

obsługi oznakowania nawigacyjnego na 

 

szybkich jednostek kontrolno-inspekcyjnych 

Dofinansowanie projektu z UE: 70 988 175,56 zł

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 

realizuje projekt dofinansowany 

Wymiana taboru pływającego Urzędu 

taboru pływającego 

poprzez zakup:  

specjalistycznej jednostki hydrograficznej wraz z 

wyposażeniem w postaci nowego systemu 

gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych; 

jednostki dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia; 

obsługi oznakowania nawigacyjnego na 

inspekcyjnych - 2 szt.

70 988 175,56 zł 

taboru pływającego 

 

obsługi oznakowania nawigacyjnego na 

2 szt. 


