
ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zakazu nurkowania, rybołówstwa i amatorskiego połowu ryb w rejonie wraków statków - 
mogił wojennych

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2214,  z 2019 r. poz. 125), zarządza się co następuje:

§ 1. W celu ochrony mienia na wrakach statków będących mogiłami wojennymi przed grabieżą,  jak 
również ochrony środowiska morskiego, zakazuje się nurkowania, uprawiania rybołówstwa i amatorskiego 
połowu ryb na akwenie o promieniu 500 m od pozycji zalegania wraków statków „Wilhelm Gustloff” 
i „Goya”:

1) = 55 07 29  N     = 017 42 13  E

2) = 55 12 02  N     = 018 18 36  E

§ 2. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni może wydać zezwolenie na nurkowanie w rejonie zalegania 
wraków statków - mogił wojennych w celu wykonania badań archeologicznych, dokumentacji historycznej lub 
oceny stanu ich zachowania. Pozwolenie wydawane jest w trybie art. 35a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2214, 
z 2019 r. poz. 125).

§ 3. Traci moc zarządzenie porządkowe Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 maja 2006 r. 
w sprawie zakazu nurkowania na wrakach statków - mogiłach wojennych (Dz. Urz. Województwa 
Pomorskiego Nr 62, poz. 1277, Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 73, poz. 1331).
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2019 r. 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 Dziennikach Urzędowych Województw Pomorskiego i Warmińsko-
Mazurskiego a także w urzędowych publikacjach Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

 

Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Gdyni

kpt. 
ż.w. Wiesław Piotrzkowski
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