
 
 

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1 
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI 

z dnia 4 stycznia 2021 r. 

zmienieające zarządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia żeglugi na akwenie Zalewu Wiślanego 

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej  (Dz. Urz. z 2020 r.  poz. 2135), zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu porządkowym Nr 7 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdynia z dnia 13 lipca 2020 r. 
w sprawie ograniczenia żeglugi na akwenie Zalewu Wiślanego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3147, 
Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 3124) wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 otrzymuje  brzmienie: 

„§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia wprowadza się na akwenie Zalewu Wiślanego zakaz 
cumowania i poruszania się wszelkich jednostek pływających oraz zakaz uprawiania wszelkiej 
działalności sportowo-rekreacyjnej w pasie szuwaru oraz w strefie przybrzeżnej obejmującej obszar 
o szerokości 200 m od granicy szuwaru, rozciągający się od: 

1) przystani rybackiej w Kątach Rybackich do ujścia cieku Wisła Królewiecka; 

2) granicy toru wodnego na Złotej Wyspie do ujścia cieku Cieplicówka.”; 

2) po §1dodaje się §1a w brzmieniu: 

„§ 1a. . Zakaz, o którym mowa w §1, nie dotyczy jednostek rybackich.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega opublikowaniu 
w urzędowych publikatorach Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej oraz podlega ogłoszeniu w drodze 
obwieszczenia wywieszonego na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, w kapitanatach 
i bosmanatach portów.        

   

Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Gdyni 

 
 

kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 12 stycznia 2021 r.
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