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POSTANOWIENIE $M$:}il"$

Dnia L6 grudnia 202L r.

Izba Morska przy Sądzie okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni
w składzie:

Przewodniczący: SSo|arosławUrban
po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia202l' r. w Gdyni

na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Polskie go Związku żeglarskiego z siedzibą w Warszawie i
The Sail Training Association Poland z siedzibą w Gdyni
o wpis zmiany armatora statku POGORIA
oraz wniosku Polskiego Związku Zeglarskiego z siedzibą W Warszawie o

sprostowanie
postanawia:

I sprostować oczywistą omyłkę - pkt Il postanowienia Izby Morskiej przy

Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku z siedzibą w Gdyni z dnia 3 sierpnia 1"9BB r.

Dz. RoG B2/BB w ten sposób, że w oznaczeniu nazvvy właściciela wykreślić

oznaczenie,,Zarząd Główny";

w dziale drugim księgi rejestrowej rejestru okrętowego stałego RoG/s/S8 w
miejsce dotychczasowego armatora Stowarzyszenia The Sail Training

Association - Poland z siedzibą - Gdyni wpisać nowego armatora Pomorski
ZwiązekZeglarski z siedzibą w Gdyni;

w księdze rejestrowej rejestru okrętowego stałego ROG/S /58, w dziale
drugim, wpisać :

1) w rubryce L: 7;

2) w rubryce 3: Pomorski Związek Zeglarski z siedzibą w Gdyni, Aleja

|ana Pawła II nr 1'I, Bt-345 Gdynia, wpisany przez Sąd

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do Krajowego

Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeft, Innych

organizacji Społecznych i Zawodovvych, Fundacji oraz

Samodzielnych Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej

II.

III.



pod nr KRS 0000049945, REGON 007014985, NIp
5860104003;

3) w rubryce 5: Pomorski Związek Zeglarski z siedzibą w Gdyni jako
armator na podstawie oświadczenia współwłaścicieli
zawartego w treści wniosku z dnia 22 listopa da 202I r.;
postanowienie wydano dnia 16 grudnia Z\Zt r., Wyk. RO
_ G _260/21' na wniosek złożony w dniu 22 listopada
2021' r. o godzinie ']'4.Ls, uzupełniony W dniu 26
listopada 2021. r.;

uza|eżnić wykonalność rozstrzygnięć zawartych w pkt II I III od
uprawomocnienia się rozstrzygnięcia zawartego w pkt I postanowienia;
pobrać od wnioskodawców na rzecz Skarbu Państwa - Izby Morskiej przy
Sądzie okręgowym W Gdańsku z siedzibą w Gdyni opłatę rejestrową w
kwo cie 5 0, zł [p i ę ćdzi es iąt złoĘ chJ, uznaj ą c ją za uiszczoną

IV.

V.
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