Teresa Dembowska-Siedlecka
Bezpieczeństwo żeglugi jachtów
na akwenie portu Gdańsk

Właściwość terytorialna Kapitanatu Portu
Gdańsk obejmuje akwen portu Gdańsk
i redy oraz przyległych do granic portu
wód morskich w pasie o szerokości 1 Mm
od diametralnej Przekopu Wisły do 1 Mm
na zachód od Sopot Molo i morskie wody
wewnętrzne Martwej Wisły i Wisły Śmiałej.
Nad wymienionymi wodami morskimi
nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi oraz
przestrzeganiem Przepisów Portowych
pełni Kapitanat Portu Gdańsk.

PRZEPISY PORTOWE
ZARZĄDZENIE Nr 9 DUM w Gdyni z dnia 16.07.2018 r.

• Przepisy Portowe regulują sprawy w zakresie
bezpieczeństwa ruchu statków, utrzymania porządku na
obszarze morskich portów, morskich przystani,
kotwicowisk, torów wodnych łączących kotwicowiska z
wodami portowymi.
• Wszystkie osoby korzystające z portów obowiązane są
do zachowania porządku, bezpieczeństwa w porcie,
uniknięcia szkód w urządzeniach portowych, szkód
wzajemnych oraz szkód w środowisku naturalnym.
• Osoby te są obowiązane zawiadamiać Kapitanat Portu o
spostrzeżonych awariach statków, urządzeń portowych,
uszkodzonych znakach nawigacyjnych oraz o
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego.

• Na wezwanie funkcjonariusza Kapitanatu Portu,
kapitan statku obowiązany jest przedstawić do
wglądu dokumenty statku i załogi.
• Na wezwanie funkcjonariusza Kapitanatu Portu,
każdy statek obowiązany jest zatrzymać się,
dobić do wskazanego miejsca i przerwać podróż.
• Funkcjonariusze Kapitanatu Portu mają prawo
wydawania poleceń w celu zapobiegania:
- zagrożeniom życia i zdrowia ludzkiego,
- zanieczyszczeniu środowiska naturalnego,
- zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi,
a ich polecenia są wykonalne natychmiast lub w
terminie określonym przez funkcjonariusza.
• Za przestrzeganie przepisów portowych przez
załogę odpowiedzialny jest kapitan statku.

1. Zgłoszenie wejścia do / wyjścia z portu oraz poruszanie się
jachtów na akwenie portu Gdańsk.

- Z obowiązku pisemnego zgłoszenia w Kapitanacie Portu
przybycia i wyjścia z portu zwolnione są jachty morskie;
- Kanałem roboczym UKF Kapitanatu Portu Gdańsk jest kanał 14;
- Poruszanie się statków sportowych w porcie Gdańsk od wejścia
głównego do mostu Zielonego i Stągiewnego, Kolejowego oraz
w Porcie Północnym jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody
służby dyżurnej Kapitanatu Portu. Zgodę można uzyskać drogą
radiową na kanale UKF lub telefonicznie;
- Zgodę na poruszanie się na tych trasach jednostek pod żaglami,
mogą uzyskać wyłącznie statki wyposażone w UKF kanał 14;
- Za wyjście z portu uważa się moment odcumowania od
nabrzeża lub z przystani morskiej;

- Ruch skuterów wodnych wewnątrz Portu
Gdańsk dozwolony jest tylko na trasie od Mostu
Zielonego i Stągiewnego przez obrotnicę przy
Polskim Haku do ujścia Wisły Śmiałej. Jednostki
sportowe lub rekreacyjne inne niż komercyjne,
poruszające się na tej trasie bez zamiaru wyjścia
z portu, są zwolnione z obowiązku zgłaszania
się do Służby dyżurnej Kapitanatu Portu;
- Wszystkie statki wchodzące na akwen Wisły
Śmiałej oraz do przystani Sopot, obowiązane są
do uzyskania zgody Kapitanatu Portu.
Z obowiązku tego zwalnia się statki o długości
do 7,50 m, które nie prowadzą działalności
komercyjnej;

Użytkownicy udostępniający przystanie bądź
nabrzeża dla postoju jednostek sportowych
zobowiązani są prowadzić rejestry wejść i wyjść
tych jednostek i przedstawić je na żądanie
Kapitanatu Portu;
- Jachty powinny poruszać się z bezpieczną
prędkością:
a. na redzie – 7 węzłów
b. na Motławie od Polskiego Haka do Mostu
Zielonego – 4 węzły
c. na pozostałych akwenach portowych – 6 węzłów
-

PRZEPŁYW JEDNOSTEK
POD KŁADKĄ
NA MOTŁAWIE

• Przepływ jednostek pod kładką na Motławie, w
stanie opuszczonym lub podniesionym, może
odbywać się tylko zgodnie z sygnalizacją,
pokazywaną na tablicach świetlnych lub
sygnalizatorach awaryjnych, umiejscowionych
bezpośrednio przed kładką;
• Obowiązujące zasady regulacji żeglugi za
pomocą sygnalizacji, obsługiwanej przez
operatora kładki, przedstawia Załącznik nr.1 do
Przepisów Portowych;

• Harmonogram otwarcia kładki przedstawia
Załącznik nr.2 do Przepisów Portowych;

• Jachty udające się w rejon starej Motławy za kładką,
przy zgłoszeniu wejścia do portu na UKF kanał 14, mają
obowiązek zakomunikować ten zamiar oficerowi
dyżurnemu portu oraz podać swoje parametry.
• Jednostki o szerokości większej niż 6,60 m i wysokości
większej niż 25,00 m przed wejściem na Motławę oraz
przed odcumowaniem z mariny lub stanowisk
cumowniczych na Starej Motławie za kładką, mają
obowiązek wywołać operatora kładki i uzgodnić sposób
przejścia, w szczególności ruch jednokierunkowy lub
przejście stroną toru, na której nie ma ograniczeń
prześwitu.
• Jachty uprawiające żeglugę regularną, zasady przejścia
jednokierunkowego mogą ustalić jednorazowo,
przekazując do operatora kładki swoje parametry.

• Potrzebę otwarcia kładki na żądanie należy zgłosić do
operatora kładki na UKF lub telefonicznie:
a. jednostki wchodzące – przed wejściem na Motławę
przy Polskim Haku;
b. jednostki wychodzące – z wyprzedzeniem co najmniej
30 min.
• Komunikacja z operatorem kładki: UKF kanał 15, lub
telefon nr. +48 516 970 048.
• W oczekiwaniu na otwarcie kładki, statki wychodzące
powinny pozostawać w dotychczasowych miejscach
cumowania, statki wchodzące powinny zacumować na
wolnych stanowiskach zachodniego brzegu Motławy, w
miejscach gdzie krawężniki nabrzeży pomalowane są na
zielono.

• Wszystkie statki z zamiarem przejścia linii kładki,
powinny zachować szczególną ostrożność i poruszać się
z prędkością bezpieczną, umożliwiającą wycofanie się z
manewru przejścia.
• Do momentu całkowitego otwarcia (podniesienia kładki) i
wyświetlenia sygnału zezwalającego na przejście, jachty
nie powinny zbliżać się do kładki. Utrzymywanie się w
dryfie lub nieuzasadnione manewrowanie na torze
wodnym w oczekiwaniu na otwarcie kładki jest
zabronione.
• Wyprzedzanie innych statków na podejściu do kładki jest
zabronione.
• Statki o szerokości większej niż 6,60 m i wysokości
większej niż 25,00 m powinny przechodzić linię otwartej
kładki tylko w ruchu jednokierunkowym.

• Małe jednostki w rejonie kładki, powinny zachować
szczególną ostrożność i nie powinny przeszkadzać w
bezpiecznym przejściu pozostałych jednostek.
• Potrzebę przedłużonego czasu otwarcia lub zamknięcia
kładki, organizator imprez masowych ma obowiązek
zgłosić pisemnie do Kapitanatu Portu z wyprzedzeniem
co najmniej 30 dniowym, po wcześniejszych
udokumentowanych uzgodnieniach z użytkownikiem
infrastruktury w rejonie Motławy za kładką i armatorami
uprawiającymi żeglugę na tym akwenie.
• Kapitan Portu Gdańsk informuje, że w trakcie budowy
jest druga kładka na Motławie. Przewidywane oddanie
do użytkowania - przed otwarciem sezonu żeglarskiego.
W związku z powyższym ulegną zmianie przepisy
dotyczące przejścia pod kładką oraz sygnalizacja.

• Szerokość toru wodnego dla kładki otwartej,
umożliwia bezpieczne przejście:

a. w ruchu jednokierunkowym, dla największego
jachtu o parametrach:
Bmax = 13,20 m, Hmax = 25,00 m;
b. w ruchu dwukierunkowym: suma szerokości
statków, płynących z przeciwnych kierunków, nie
może być większa niż 13,20 m;
c. maksymalna bezpieczna wysokość statku dla
kładki zamkniętej Hmax = 2,10 m przy średnim
stanie wody.
• Wodowskazy są zlokalizowane po obu stronach
kładki.
• Kładka nie będzie otwierana przy wietrze o
prędkości powyżej 15 m/s.

WYJŚCIE JACHTÓW Z PORTU

• Za wyjście jachtów z portu uważa się moment
odcumowania jednostki od nabrzeża postojowego w
porcie czy przystani morskiej.
• Zabrania się poruszania się po wodach morskich
jachtom używanym do sportu lub rekreacji, w tym
jachtom komercyjnym, które nie posiadają na burcie
ważnych dokumentów bezpieczeństwa, oraz nie czynią
zadość przepisom dotyczącym wyposażenia, liczby i
kwalifikacji załogi.

• Dokumenty, kwalifikacje, wyposażenie jachtu powinno
być zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21.07.2015 r. ,
zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpiecznego
uprawiania żeglugi przez jachty morskie.

• Zgodnie z w/w dokumentem jachty morskie odnośnie
dokumentów bezpieczeństwa i wyposażenia zostały
podzielone na:
- jachty rekreacyjne o długości do 15 m, które nie
poddały się dobrowolnie inspekcji,
- jachty pozostałe, o długości ponad 15 m.
• Jacht morski o długości ponad 15 m, jachty komercyjne,
jachty o długości do 15m, które poddały się inspekcji,
powinny posiadać karty bezpieczeństwa, wydane przez
Urząd Morski.
• Kartę bezpieczeństwa wydaje się po przeglądzie
technicznym, wykonanym przez instytucję klasyfikacyjną
lub dla jachtów do 15 m długości przez Polski Związek
Żeglarski.
• W karcie bezpieczeństwa są określone kwalifikacje załogi,
środki ratunkowe, jakie powinien posiadać jacht,
dopuszczalna ilość pasażerów i załogi, rejon żeglugi.
• Pozostałe wyposażenie należy zapewnić zgodnie z w/w
Rozporządzeniem.

• Jachty rekreacyjne o długości do 15 m nie
podlegają obowiązkowi przeglądów technicznych i
wymogowi posiadania karty bezpieczeństwa.

• Posiadanie karty bezpieczeństwa dla takich
jednostek jest zalecane, ponieważ podnosi
poziom bezpieczeństwa na jachcie. Jednostka,
która dobrowolnie podda się inspekcji i ma
wydane dokumenty bezpieczeństwa, musi
spełniać wszystkie wymogi i od tej chwili są one
dla niej wymagane a nie zalecane.
• Armator jachtu rekreacyjnego do 24 m może
przyjąć na siebie część odpowiedzialności za
bezpieczną eksploatację jednostki i opracować
Instrukcję bezpieczeństwa jachtu.

• Instrukcja bezpieczeństwa jachtu jest to
rozwiązanie dobrowolne, umożliwiające
zmniejszenie kosztów inspekcji technicznych.
• Jacht taki nie podlega inspekcji pośredniej pod
warunkiem, że armator jachtu corocznie w okresie
od trzech miesięcy przed do trzech miesięcy po
upływie daty rocznicowej Karty bezpieczeństwa,
przysyła do Dyrektora Urzędu Morskiego
informację o stanie technicznym jachtu i jego
wyposażenia wskazując elementy naprawione,
przeglądane, konserwowane.
• Instrukcja bezpieczeństwa powinna zawierać
rodzaje uprawianej żeglugi, opisywać związane z
nimi ryzyka, kroki podjęte przez armatora, aby
ryzyka zmniejszyć do akceptowalnego poziomu.

Dokumenty bezpieczeństwa jachtów do 15 m
długości, które nie poddały się dobrowolnej inspekcji.
- Każdy jacht rekreacyjno-sportowy o długości co najmniej
7,50 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej
15 kW oraz każda jednostka uprawiająca żeglugę
międzynarodową powinna być zarejestrowana.
- Podczas rejestracji organ rejestracyjny nadaje jednostce
Numer Identyfikacyjny, który powinien być umieszczony na
rufie po prawej stronie. Statek zarejestrowany oznakowuje
się jego nazwą, nazwą portu macierzystego oraz numerem
identyfikacyjnym.
- Statki które nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru
okrętowego i do których nie stosuje się przepisów ustawy z
12.04.2018 r. o rejestracji jachtów, rejestruje się w
urzędzie morskim właściwym dla portu macierzystego o ile
nie uprawiają żeglugi międzynarodowej.

Zarządzenie nr 14 DUM w Gdyni z dnia 17.07.2013 r.
w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach
morskich w celach rekreacyjno-sportowych
• Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do jednostek
sportowo-rekreacyjnych, które uprawiają żeglugę na
wodach wewnętrznych i terytorialnych.
• Osoby uprawiające żeglugę na wodach morskich w
celach rekreacyjno-sportowych podejmują decyzję o jej
rozpoczęciu, po zapoznaniu się z aktualnymi warunkami
pogodowymi i na własną odpowiedzialność.
• Żegluga powinna odbywać się poza akwenami
zamkniętymi dla żeglugi, oznakowanymi kąpieliskami,
akwenami szkoleniowymi.

• Jednostki o napędzie mechanicznym powinny uprawiać
żeglugę w strefie pływania nie mniej niż 01Mm od linii
brzegu.
• Żegluga po wodach portowych i na torach wodnych
może odbywać się, gdy nie ma innej możliwości
dopłynięcia do miejsca przeznaczenia, powinna być
wykonana najkrótszą trasą i z zachowaniem Przepisów
Portowych.

• Odbijanie i dobijanie do brzegu jednostek o napędzie
mechanicznym, pobranych z wypożyczalni, może
odbywać się wyłącznie oznakowanymi pasami ruchu.

• Zabrania się:
- prowadzenia jednostek pływających po spożyciu
alkoholu lub narkotyków;
- używania do żeglugi jednostek technicznie
niesprawnych;
- używania jednostek bez wyposażenia w sprzęt
ratunkowy czy sygnalizacyjny;
- zbliżania się na odległość mniejszą niż 50 m do statków
morskich stojących na kotwicy, statków w ruchu,
kąpiących się ludzi, znaków nawigacyjnych, sprzętu
rybackiego;
- holowania przez skutery wodne jednostek pływających i
powietrznych;
- umieszczania dzieci przed kierującym skuterem
wodnym.

Organizacja imprez sportowych i rozrywkowych
na wodzie
• Zgodnie z Przepisami Portowymi § 99.1, na urządzanie
imprez sportowych i rozrywkowych na wodzie należy
posiadać zgodę Kapitana Portu.

• Aby uzyskać w/w zgodę należy wystąpić pisemnie do
Kapitana Portu o ustalenie warunków imprezy np.
parada żaglowców, regaty jachtowe, wyścigi motorówek
czy smoczych łodzi.
• W piśmie należy podać:
- akwen zawodów czy parady,
- sposób zabezpieczenia imprezy,
- osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczestników
z podaniem kontaktowego numeru telefonicznego .

• Kapitan Portu ustala warunki organizacji imprezy,
określając dozwolony akwen regat, konieczne
zgłoszenia i powiadomienia aby impreza mogła
się odbyć, konieczność szkolenia dla zawodników
przed imprezą odnośnie zagrożeń,
zabezpieczenie regat, oraz powiadamia innych
użytkowników akwenów morskich o mającej się
odbyć imprezie.

PLANOWANIE PODRÓŻY NA JACHCIE
• Żeglarstwo to wspaniały sport, ale kapitan jachtu
powinien zadbać o bezpieczeństwo swoje i pozostałych
członków załogi. Należy przestrzegać przepisów prawa,
kierować się zdrowym rozsądkiem, nie przeceniać
swoich możliwości i umiejętności.
• Rejs należy zaplanować, zapoznać się z mapami, locją,
sprawdzić informacje o trasach żeglugowych,
niebezpieczeństwach nawigacyjnych np. spłycenia,
przeszkody nawigacyjne, wiry. Należy uwzględnić
kwalifikacje załogi w planowaniu wacht, szczególnie w
rejonach o dużym natężeniu ruchu. Należy być
przygotowanym na trudne sytuacje np. pogorszenie
warunków pogodowych, awarie sprzętu, ograniczenia
zdrowotne załogi.

• Należy sprawdzić na mapach i w wydawnictwach, gdzie
można szukać schronienia w razie niebezpieczeństwa,
zagrażającego jachtowi oraz z kim i jak się kontaktować,
gdy będzie potrzebna pomoc.
• Przed rejsem należy sprawdzić prognozę pogody oraz
śledzić ostrzeżenia meteorologiczne.
• Przed rejsem należy sprawdzić stan techniczny jachtu,
jego wyposażenie, środki ratunkowe i środki służące do
wzywania pomocy. Należy zabezpieczyć odpowiedni
ubiór, aby nie ulec nadmiernemu wychłodzeniu.
• Należy pamiętać, że pas ratunkowy może uratować
życie tylko wtedy, gdy jest nałożony. Pasy ratunkowe
powinny być stale noszone przez osoby nie umiejące
pływać.

• Kapitan jachtu powinien zaznajomić członków załogi i
pasażerów ze sposobami wzywania pomocy,
procedurami alarmowymi w przypadku wypadnięcia
człowieka za burtę, pożaru, przecieku, konieczności
opuszczenia jachtu.
• Kapitan jachtu powinien przeszkolić załogę w
posługiwaniu się środkami ratunkowymi i środkami
bezpieczeństwa, które są na wyposażeniu jachtu.
• Należy zadbać o odpowiednie środki łączności, aby
można było wezwać pomoc w przypadku
niebezpieczeństwa. Raporty PKBWM świadczą o tym,
że wiele załóg nie potrafiło wezwać pomocy lub nie
posiadało środków technicznych do wezwania pomocy.

POWIADAMIANIE I ALARMOWANIE W
PRZYPADKU ZAGROŻENIA
• SKUTECZNA KOMUNIKACJA W
NIEBEZPIECZEŃSTWIE MOŻE URATOWAĆ
ZAŁODZE ŻYCIE.
• Przed rejsem kapitan jachtu powinien sprawdzić jak
skontaktować się ze służbami ratowniczymi na akwenie,
na którym będzie żeglował.
• Należy wpisać numery alarmowe do pamięci telefonu
komórkowego lub satelitarnego.
• Należy zawsze mieć jeden naładowany i opakowany w
wodoodporny pokrowiec telefon, przeznaczony tylko do
komunikacji w niebezpieczeństwie.

• Jeżeli sytuacja budzi niepokój, ale nie stanowi
zagrożenia dla życia i zdrowia i nie ma potrzeby
wezwania pomocy, należy rozważyć kontakt ze służbą
SAR, aby powiadomić o sytuacji. Często SAR nie może
udzielić pomocy, gdyż zbyt późno dowiaduje się o
grożącym niebezpieczeństwie.
• Należy zadbać o odpowiednie do planowanego rejsu
środki łączności i trzeba pamiętać, że ratownicy udzielą
pomocy, gdy będą znali pozycję jachtu.
- Przystawka DSC powinna być połączona z odbiornikiem
GPS, aby służby ratownicze otrzymały pozycję jachtu.
- Radiopławy EPIRB stosowane na jachtach najczęściej
nie są wyposażone w odbiornik GPS, dlatego należy
potwierdzić wezwanie na fonii.
- Żeglując wzdłuż wybrzeża polskiego, będąc w zasięgu
telefonii komórkowej można skorzystać z nr alarmowego
601 100 100 oraz darmowej aplikacji mobilnej
RATUNEK.

Morskie Ratownicze
Centrum Koordynacyjne
w Gdyni

Morskie Ratownicze
Centrum Koordynacyjne
w Świnoujściu

UKF kanał 16
kanał 11 - łączność
operacyjna służby SAR

UKF kanał 16
kanał 11 - łączność
operacyjna służby SAR

Telefon +48 58 621 6811
+48 58 620 5551
+48 58 661 0197

Telefon +48 91 321 4917
+48 91 321 5929

Telefon komórkowy
+48 505 050 971

Telefon komórkowy
+48 505 050 969

• Zadania poszukiwania i ratowania życia na
morzu wykonuje Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa SAR.
• Zadania związane z udzielaniem porad
medycznych drogą radiową wykonuje Morska
Służba Asysty Telemedycznej, która funkcjonuje
24 godziny na dobę.
Tel: +48 58 699 8460, +48 58 699 8578,
e-mail:tmas@ucmmit.gdynia.pl
• Przed wyjściem jachtu w morze, należy
zapoznać się z aktualną prognozą pogody.
• Informację o prognozie pogody dla polskiej
strefy brzegowej oraz ostrzeżeniach o silnym
wietrze lub sztormie można znaleźć na stronie:
www.zagle.pogodynka.pl.

• Witowo Radio transmituje prognozy
pogody cztery razy na dobę :
01.35, 07.35, 13.35, 19.35
oraz ostrzeżenia meteorologiczne i
ostrzeżenia nawigacyjne w pasmach
UKF :
- wywołanie na kanale 16,
- transmisja na kanałach 24, 25, 26
a także na falach średnich 2182 kHz.

Uprawianie żeglugi
na akwenach portu Gdańsk
przez żeglarzy ze śródlądzia
lub na jachtach / jednostkach
z wypożyczalni

• Na akwenach portu Gdańsk uprawiają również żeglugę
żeglarze ze śródlądzia, bez dużego doświadczenia na
akwenach morskich, bez znajomości obowiązujących
Przepisów Portowych, jak i osoby wypożyczające jachty
czy łódki z wypożyczalni. Osoba posiadająca
najmniejszy patent – żeglarza jachtowego, może
prowadzić jacht o długości kadłuba do 12 m po morskich
wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach w
strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
• W pracy Kapitanatu Portu na akwenach morskich
spotykamy jednostki bez wyposażenia w środki
ratunkowe, nie posiadające żadnego środka łączności, z
ilością osób przekraczającą ilość dozwoloną.

• Najtrudniejsza sytuacja panuje na Motławie w okolicach
kładki nad Motławą. W okresie letnim operują tam statki
pasażerskie wykonujące planowane rejsy, jachty
komercyjne, kajaki, różnego rodzaju łodzie, jachty
rekreacyjne, a do tego dochodzą jednostki ze śródlądzia
lub wypożyczone z wypożyczalni, których kapitanowie
nie posiadają dużego doświadczenia w ruchu morskim.
• Jednostki nie przestrzegają Konwencji Colreg - zasady
poruszania się na wodach morskich, wymuszają
pierwszeństwo, nie przestrzegają Przepisów Portowych i
dochodzi do wypadków morskich. Jachty w oczekiwaniu
na otwarcie kładki, nie cumują do nabrzeży w pobliżu
kładki, tylko stoją w dryfie przed kładką co powoduje
wzajemne kolizje.
Manewrowanie jednostek przed kładką w oczekiwaniu
na jej otwarcie, jest sprzeczne z zasadami określonymi
w Przepisach Portowych i należy się liczyć z
możliwością ukarania przez administrację morską.

• Wypożyczalnie jachtów, jednostek pływających, zgodnie
z Rozporządzeniem MTB i GM z dnia 10.05.2013 r. w
sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie,
powinny przeprowadzać szkolenia dla osób
wypożyczających jachty odnośnie przepisów i zasad
bezpieczeństwa na wodzie, zapoznać z istotnymi
informacjami dotyczącymi dróg wodnych, zasadami
manewrowania jednostką na wodzie.
• Szkolenia, jeżeli się odbywają, przedstawiają wiele do
życzenia, gdy obserwuje się zachowanie się jednostek
pływających na wodzie na Motławie, szczególnie w
pobliżu kładki nad Motławą.
• Nadmieniam, że w budowie jest druga kładka nad
Motławą w pobliżu obrotnicy przy Szafarni, więc po
oddaniu do użytkowania tego urządzenia, akwen
manewrowania się zmniejszy.

Kary administracyjne i grzywny
nakładane na kapitanów jachtów
i armatorów za nieprzestrzeganie
przepisów

• Kary administracyjne mogą być nałożone na kapitanów
jachtów i armatorów np. za nieprzestrzeganie zarządzeń
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,
a) Zarządzenia nr 9 Przepisy Portowe:
- niedostosowanie prędkości do dozwolonej w porcie;
przewożenie pasażerów w ilości przekraczającej
dozwoloną w dokumencie bezpieczeństwa;
- uprawianie żeglugi statkiem, który nie posiada
dokumentu bezpieczeństwa;
- nie jest wyposażony zgodnie z przepisami;
- załoga nie posiada kwalifikacji;
- kapitan nie posiada zdolności osobistej do kontroli nad
jednostką;

- jachtom komercyjnym bez dokumentu bezpieczeństwa,
ubezpieczenia OC armatora i ubezpieczenia NNW
obejmującego wszystkie osoby na jachcie;
- urządzania bez zgody kapitana portu imprez sportowych
i rozrywkowych na wodzie;
- prowadzenia działalności reklamowej bez zgody
kapitana portu;
- spowodowania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
żeglugi i nieprzestrzegania przepisów portowych
obowiązujących podczas przejścia pod kładką na
Motławie.

b) Zarządzenia nr 14 w sprawie uprawiania żeglugi na wodach
morskich w celach rekreacyjno-sportowych:
- wpływanie na akweny zamknięte dla żeglugi, kąpieliska,
akweny szkoleniowe;
- jednostki o napędzie mechanicznym pływające w
odległości mniejszej niż 0,1 Mm od brzegu, żegluga po
niedozwolonych do pływania torach wodnych;
- dopływanie i odbijanie jednostek o napędzie
mechanicznym do/z wypożyczalni poza wyznaczonym
torem wodnym;
- prowadzenia jednostek po spożyciu alkoholu;
- używania jednostek niesprawnych; używania jednostek
bez sprzętu ratunkowego i sygnalizacyjnego;
- zbliżania się na odległość mniejszą niż 50 m do statków na
kotwicy, statków morskich w ruchu, kąpiących się ludzi,
znaków nawigacyjnych, sprzętu rybackiego, holowania
przez skutery wodne jednostek pływających i powietrznych).

• Kary administracyjne i grzywny mogą być nałożone za
nieprzestrzeganie przepisów:
a. Ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej
art. 56 ustawy, między innymi punkt - kto wykracza
przeciwko obowiązkowi umieszczania na statku
oznaczenia nazwy, portu macierzystego i numeru
identyfikacyjnego statku;
Art. 60a. Kto na obszarze morskich wód wewnętrznych i
morza terytorialnego:
1) wprowadza statek do strefy zamkniętej dla żeglugi i
rybołówstwa
2) przeprowadza próby statecznościowe lub testuje
urządzenia napędowe statku bez zgody kapitana portu,
3) nadużywa środków sygnałowych i pirotechnicznych lub
usuwa i uszkadza środki ratunkowe,
4) zakrywa i tarasuje urządzenia cumownicze oraz zasłania
znaki ostrzegawcze,

5) bez zgody Kapitana portu spłukuje nadbudówki i pokłady
statku,
6) przewozi pasażerów statkiem, którego dokument
bezpieczeństwa takiego przewozu nie przewiduje,
7) przekracza dopuszczalną prędkość określoną
obowiązującymi przepisami,
8) cumuje do znaku nawigacyjnego
– podlega karze grzywny.

Art. 60b. Kto na obszarze portu morskiego lub przystani
morskiej, a także kotwicowisk położonych poza
obszarem portów oraz torów wodnych łączących te
kotwicowiska z wodami portowymi:
1) kąpie się lub bez zezwolenia nurkuje,
2) zanieczyszcza lub zaśmieca teren,
3) zacumował jednostkę burta w burtę bez zgody kapitana
portu,
4) wchodzi lub wjeżdża na lód,
5) łowi ryby wbrew zakazowi lub bez wydanego
zezwolenia,
6) opuszcza na wodę łodzie ze statku bez zgody kapitana
portu,

7) usuwa lub uszkadza środki ratunkowe,
8) zakrywa i tarasuje urządzenia cumownicze, hydranty
oraz zasłania znaki ostrzegawcze,
9) nie oświetla statku zacumowanego do nabrzeża od
zachodu do wschodu słońca lub od wschodu do zachodu
słońca podczas ograniczonej widzialności,
10) nie zacumował lub nieprawidłowo zacumował statek do
urządzeń cumowniczych,
11) nie zapewnia bezpiecznego połączenia statku z lądem

– podlega karze grzywny

Dziękuję za uwagę

