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Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, którego statutowym zadaniem jest
reprezentacja interesów środowiska żeglarskiego, zwraca się do Pana z prośbą o rozwiązanie
problemów, które zgłaszają członkowie naszego Stowarzyszenia - armatorzy jachtów
korzystających z usług Mariny Solnej na prawach rezydentów oraz żeglarze, odwiedzający
zarządzaną przez Pana marinę.
W związku z obowiązującym od 1 października nowym cennikiem, który de facto podnosi ceny
usług związanych z postojem jachtów o 25%, zgłaszamy cztery problemy i propozycje ich
rozwiązania. Realizacja tych propozycji poprawi, naszym zdaniem, standard mariny oraz ułatwi
życie rezydentom.
Nie kwestionujmy przy tym celowości ani wysokości podwyżek, które zapewne zostały
podyktowane zwykłym rachunkiem ekonomicznym. Niemniej, skoro rezydenci mają płacić
znacznie więcej, niż w poprzednich latach, chcielibyśmy aby równolegle do wprowadzonej
podwyżki opłat poprawił się standard korzystania z mariny. Jesteśmy realistami i wiemy, że nie
jest to dobry czas na kosztowne inwestycje, dlatego w pierwszej kolejności zgłaszamy te sprawy,
których załatwienie nie naraża Zarządu Portu na znaczące koszty.
Pierwszą i najważniejszą niedogodnością zgłaszaną przez rezydentów jest brak pomysłu na
regulację postoju jednostek. W Marinie Solnej nie funkcjonuje powszechnie stosowany w innych
marinach system przydziału stałych miejsc przy pomostach dla poszczególnych jachtów
rezydenckich. Zajmowanie miejsc odbywa się „na dziko”, co wielokroć doprowadzało do
sytuacji, w których rezydenci po powrocie z rejsów mieli problem ze znalezieniem miejsca do
cumowania. Dodatkowo, brak jasnych reguł zajmowania miejsc powoduje, że niewielkie
motorówki i jachty motorowe (które z tytułu zanurzenia mogłyby z powodzeniem cumować np.
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od południowej strony zewnętrznego pomostu nowej części mariny, niedostępnej dla jachtów
balastowych) zajmują miejsca przeznaczone dla większych i głębiej zanurzonych jednostek
(podejście do tej części pomostu, gdzie „straszy” leżący na boku znak kardynalny wymaga
podczyszczenia).
Aby rozwiązać opisany wyżej problem, nie jest potrzebna żadna inwestycja ani drogi program
komputerowy. Proponujemy wprowadzenie prostego rozwiązania, znanego z duńskich,
niemieckich, szwedzkich, a także niektórych polskich marin. Proponowane rozwiązanie polega
na tym, że każdy rezydent ma przypisane stałe miejsce postojowe, opisane nazwą jachtu oraz na
tym, że na każdym takim miejscu jest podwieszana dwustronna (czerwona/zielona) tabliczka.
Tabliczka koloru czerwonego wskazuje, że miejsce zajmowane przez jacht rezydenta jest w tym
dniu zajęte (jacht wraca tego samego dnia). Tabliczka zielona wskazuje miejsce wolne. Przed
opuszczeniem mariny na dłużej, po zielonej stronie takiej tabliczki, rezydent lub obsługa mariny
przy pomocy zwykłego (zmazywalnego) markera wpisuje datę dnia, do którego miejsce będzie
wolne. Dane te są również nanoszone na tablicę ruchu jednostek znajdującą się w biurze mariny.
To proste rozwiązanie pozwala dyżurnemu bosmanowi skierować przybywający „gościnnie”
jacht na konkretne, wolne w tym czasie miejsce - nawet bez wychodzenia z biura. Ponadto,
dzięki takiemu oznaczeniu, załoga jachtu przybywającego na postój „gościnny” może sama
zlokalizować wolne miejsca postoju, również wtedy, kiedy kontakt z dyżurnym bosmanem jest
niemożliwy. Wprowadzenia opisanego wyżej, stosowanego powszechnie w innych marinach
systemu oznakowania miejsc wolnych, nie musi rodzić żadnych wydatków po stronie mariny.
Jesteśmy przekonani, że wystarczy przygotować wzór takiego oznakowania, a zainteresowani
rezydenci wykonają je na własny koszt.
Drugim z problemów, których załatwienie może podnieść standard korzystania z mariny, jest
dostęp do kabin toalety w głównym budynku mariny. Obecnie są one dostępnie wyłącznie za
opłatą. Zakładając, że miejsca postojowe w „starym” basenie mariny zajmują niemal wyłącznie
rezydenci, uważamy to za nieuzasadnione, zwłaszcza, że toalety w odległej, nowej części
mariny, są dostępne po wprowadzeniu kodu. Jeśli toaleta w budynku głównym mariny ma pełnić
funkcję ogólnodostępnej toalety publicznej, należałoby część kabin wyposażyć w zamki
otwierane kodem lub, na podobnej zasadzie, oddzielić część kabin drzwiami z kodowym
zamkiem od pozostałej, publicznej części toalety. Jeszcze prostsze rozwiązanie to przywrócenie
otwierania głównych drzwi wejściowych kodem (czytnik cały czas tam jest) a tym samym
rezygnacja z pobierania opłat, zaś dla spacerowiczów ustawienie toalet przenośnych typu Toi –
Toi, podobnie jak zrobiły władze miasta przy latarni morskiej.
Trzecia sprawa dotyczy placu zimowania jachtów. Plac ten przeznacza się w sezonie letnim na
„plażę”, jednak rozsypany piasek nie jest po sezonie letnim porządnie sprzątany, a jedynie
pobieżnie zgarniany na bok. W wyniku działania wiatru, a także po opadach piasek pozostały na
płytach ażurowych jest nanoszony na pokłady i do wnętrza jachtów korzystających z postoju na
lądzie, pomimo używania wycieraczek. Tej niedogodności zaradzić może dokładne sprzątnięcie
placu zimowania jachtów.
Z postojem zimowym związana jest również czwarta sprawa, zgłaszana przez korzystających z
Mariny Solnej rezydentów. Podczas ustalania zasad postoju w marinie potencjalni rezydenci
otrzymują informację, że muszą posiadać mobilny stojak, ponieważ jachty są wyjmowane z
wody i wodowane przy pomocy specjalnej bramownicy a następnie odciągane na miejsce
postoju ciągnikiem. W praktyce jednak wodowanie i wyjmowanie jachtów odbywa się
najczęściej przy pomocy zewnętrznego dźwigu, który ustawia jachty bezpośrednio na miejscu, w
którym będą zimowały. Wymóg posiadania mobilnego stojaka pod jacht generuje niepotrzebnie
dodatkowe koszty przystosowania go do wymagań obowiązujących w marinie, niezrozumiałe
zwłaszcza w sytuacji, w której koszty dojazdu i usługi zewnętrznym dźwigiem są znacznie
wyższe od cen usługi bramownicą, wynikającej z cennika. Dodatkowo, za wjazd dźwigu na teren
mariny trzeba płacić, nie jest to duża suma, jednak nie chodzi o jej wysokość, ale o faktże jest
pobierana również w sytuacji gdy marina z jakiegoś powodu nie wykorzystuje do
wodowania/wyjmowania jachtów bramownicy.
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Ponadto, mamy pytanie - skoro według nowego cennika opłata za zimowanie jachtu na placu i w
hangarze jest taka sama, to według jakiego klucza będą przyznawane miejsca w hangarze?
Pytamy, ponieważ chętnych zapewne będzie bardzo dużo, a Marina Solna jest chyba jedyną
przystanią, która zdecydowała się na wprowadzenie takiej zasady, zasadniczo wszędzie cena
zimowania w hangarze jest znacznie wyższa, niż „pod chmurką”.

Z poważaniem
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