
 
 

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 15 
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół Portu Pólnocnego w Gdańsku 

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169, z 2020 r. poz. 284, i 1495), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się na wodach Zatoki Gdańskiej strefę bezpieczeństwa wokół Portu Północnego 
w Gdańsku. 

2. Strefę bezpieczeństwa tworzy obszar o współrzędnych geograficznych w układzie współrzędnych 
geocentrycznych geodezyjnych GRS80h podanych poniżej: 

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS 80h Nr punktu 
granicznego 

ȹ - szerokość geodezyjna  λ - długość geodezyjna 
1 54°24'04.55"    18°41'51.48" 
2 54°24'26.38"     18°42'32.36" 
3 54°24'34.66"     18°43'06.05" 
4 54°24'23.02"     18°43'38.80" 
5 54°23'39.18"     18°45'13.67" 
6 54°23'09.18"     18°45'18.50" 
7 54°22'41.00"     18°43'50.00" 
8 54°22'43.17"     18°43'20.59" 

3. Granicę strefy bezpieczeństwa stanowi linia łącząca kolejno ponumerowane punkty graniczne 
o numerach od 1 do 6. 

4. Granica strefy bezpieczeństwa, jest oznaczona na mapie stanowiącej załącznik do zarządzenia. 

§ 2. 1. W strefie bezpieczeństwa określonej w §1, zakazuje się: kotwiczenia, przepływu, rybołówstwa, 
nurkowania oraz uprawiania turystyki i sportów wodnych z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przepływ lub prowadzenie prac podwodnych w strefie bezpieczeństwa, określonej w § 1, wymaga 
każdorazowo zgody Kapitana Portu Gdańsk. 

§ 3. Obiekty portowe wyszczególnione na liście obiektów portowych Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Gdyni, znajdujące się wewnątrz strefy bezpieczeństwa określonej w §1, mogą prowadzić na jej wodach 
działania związane z ochroną obiektów portowych od strony wody i lądu, na podstawie ustawy z dnia 
4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 692). 
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń 
wywieszonych na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, w kapitanatach i bosmanatach 
portów oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i w urzędowych publikacjach Biura Hydrograficznego 
Marynarki Wojennej, a także poprzez System Wymiany Informacji BezpieczeństwaŻeglugi. 

  
 

Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Gdyni 

 
 

kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski 
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