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Poz. 1439
ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 6
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie ustanowienia stref bezpieczeństwa wokół miejsc neutralizacji obiektów niebezpiecznych
zalegających w wodach Zatoki Puckiej
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i poz. 1014) zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się na wodach Zatoki Puckiej strefę bezpieczeństwa wokół miejsc neutralizacji
zalegających obiektów niebezpiecznych.
2. Strefę bezpieczeństwa, wokół punktu o współrzędnych 54o 36’55,71” N, 018o 35’58,49”E, tworzy obszar
o promieniu:
1) 1350 m dla nurków w wodzie;
2) 650 m dla statków.
3. Strefę bezpieczeństwa, wokół punktu o współrzędnych 54o 37,51’ N, 018o 37,26’E, tworzy obszar
o promieniu:
1) 1000 m dla nurków w wodzie;
2) 200 m dla statków.
§ 2. 1. W okresie od 20 kwietnia 2015 r. do odwołania w strefach bezpieczeństwa określonych w § 1 ust. 2 i
ust. 3 pkt 1 wprowadzone zostaną okresowe zakazy prowadzenia wszelkich prac podwodnych.
2. W okresie od 20 kwietnia 2015 r. do odwołania w strefach bezpieczeństwa określonych w § 1 ust. 2 i
ust. 3 pkt 2 wprowadzone zostaną okresowe zakazy przepływu, kotwiczenia i uprawiania rybołówstwa.
§ 3. Ograniczenia
nawigacyjnych.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2015 r. w drodze obwieszczeń wywieszonych na
tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, w kapitanatach i bosmanatach portów, poprzez
System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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