
 
 

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 12 
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół miejsc zalegania obiektów niebezpiecznych 
w rejonie Wisły Śmiałej, trasy holowania  i wyznaczonego miejsca ich neutralizacji 

Na podstawie art. 48 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2169, z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1.  Ustanawia się w okresie od 14 września 2020 r. do 31 października 2020 r. na wodach Zatoki 
Gdańskiej strefę bezpieczeństwa wokół miejsc zalegania obiektów niebezpiecznych w rejonie Wisły Śmiałej, 
trasy holowania obiektów niebezpiecznych kanałem Wisły Śmiałej w kierunku ujścia do Zatoki Gdańskiej 
i wyznaczonego miejsca ich neutralizacji. 

2. Strefę bezpieczeństwa tworzy obszar o promieniu: 

1) 10 730 m dla kąpiących się; 

2) 2100 m dla nurków wodzie; 

3) 1400 m dla urządzeń precyzyjnych, aparatura pomiarowa; 

4) 1000 m dla statków; 

5) 500 m dla ludzi od fali uderzeniowej i odłamków. 

3. Strefa bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 2, znajduje się wokół punktów o współrzędnych: 

1) pozycja zalegania obiektu niebezpiecznego nr 1  ȹ=54º 21' 31,967” N,    λ=018º 47' 10,743” E;  

2) pozycja zalegania obiektu niebezpiecznego  nr 2  ȹ=54º 20' 59,490” N,  λ=018º 47' 18,785” E;  

3) pozycja neutralizacji obiektów niebezpiecznych   ȹ=54º 23' 58” N,  λ=018º 48' 50” E;  oraz trasa 
holowania obiektów niebezpiecznych w kanale Wisły Śmiałej, od pozycji zalegania w kierunku ujścia do 
Zatoki Gdańskiej, do wyznaczonej pozycji neutralizacji. 

§ 2.  W strefie bezpieczeństwa określonej w §  1 w ust. 2 wprowadzone zostaną okresowe ograniczenia 
i zakazy: 

1) pkt 1 kąpieli; 

2) pkt 2 prowadzenia wszelkich prac podwodnych; 

3) pkt 4 przepływu, kotwiczenia i uprawiania rybołówstwa; 

4) pkt 5 zakaz przebywania ludzi. 

§ 3.  Ograniczenia i zakazy, o których mowa w § 2 zostaną wprowadzone w drodze ostrzeżeń 
nawigacyjnych. 
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§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 września 2020 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. 

  
 

Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Gdyni 

 
 

kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski 
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