
Zarządzenie porządkowe Nr 9 Dyrekora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie 
ochrony zabytków przed zagrożeniami mogącymi spowodować uszczerbek dla wartości zabytków. 

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 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 1709, 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, z 2008 r. Nr 171, poz.1055, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 98, poz.817, z 2011 r. Nr 32, 
poz.159, Nr 106, poz.622, Nr 134, poz.778, Nr 228, poz.1368, z 2012 r. poz.951 i poz. 1069, z 2013 r. poz. 
165), oraz art.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 
162, poz.1568, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 238, poz.2390, z 2006 r. Nr 50, poz.362, Nr 126, poz.875, z 2009 r. 
Nr 31, poz.206, Nr 97, poz.804, z 2010 r. Nr 75, poz.474, poz.130, poz.871) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W celu zapobieżeniu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, 
udaremnieniu niszczenia i przeciwdziałaniu kradzieży, zakazuje się kotwiczenia, uprawiania rybołówstwa, 
turystyki i sportów wodnych, na akwenie o promieniu 200 metrów od pozycji: φ = 54º50’40,56” N ; λ = 
018º19’27,30” E 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń 
wywieszonych na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, w kapitanatach i bosmanatach 
portów, oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, oraz 
w urzędowych publikacjach Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. 
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