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Szczecin, dnia 2021-10-12

Stowarzyszenie Armatorow Jachto\A/ych
Przelom 10
80-643 Gdansk
Dotyczy: odpowiedz: dot, informacji publicznei na temat ptywajacych przeszkod na
torze wodnym Szczecin Swinoujscie
W odpowiedzi na pismo (znak: RA.343.20/71/2021) Stowarzyszenia Armatorow Jachtowych
z dnia 30.09.2021 r. (data wpiywu do tut. Urz^du 05.10.2021) Dyrektor Urz^du Morskiego w
Szczecinie ustosunkowuj^c si? do pytan zawartych w w/w pismie informuje, ze:
Ad.l.
Urz^d Morski w Szczecinie codziennie i calodobowo podejmuje pilne dzialania maj^ce na
celu zapewnienie bezpiecznej zeglugi dla wszystkich uzytkownikow Torn Wodnego:
1) Zbieranie zgtoszen i infomiacji dotycz^cej przeszkod nawigacyjnych:
- Zgodnie § 28 ust, 2 Zarzqdzenia Nr 3 Dyrektora Urz^du Morskiego w
Szczecinie z dnia 26 Hpca 2013 r. Przepisy Portow^e z pozn. zm. ,,Kapitan
statku, bez wzgl^du na to, czy korzysta z systemu VTS, powinien tak
wczesnie jak to jest mozliwe informowac VTS o wszelkich zdarzeniach
mogqcych miec wpiyw na podejmowane przez VTS dzialania, w
szczegolnosci o:
• pkt. 2) kazdym przypadku majqcym wpfyw na bezpieczenstwo
statku, w szczegolnosci takim jak zderzenie, wejscie na mielizn^,
przeciek, uszkodzenie kadluba lub konstrukcji statku, defekt luh
niesprawnosc
urzqdzen i mechanizmow statkowych oraz
przemieszczenie si^ ladunku;
• pkt. 9) wszelkich zauwazonych na poMnerzchni morza plamach
zanieczyszczen oraz dryfujqcych obiektach lub opakowaniach.
2) Informowanie uzytkownikow Torn Wodnego przez komunikaty radiowe;
3) Informowanie uzytkownikow Torn Wodnego i zainteresowanych odbiorcow poprzez
umieszczanie komunikatow w serwisie ostrzezen nawigacyjnych,
4) Przekazywanie zgtoszeri do jednostek roboczych, ktore mog^ prowadzic dzialania na
wodzie celem identyfikacji i bezpiecznego usuwania lub oznakowania przeszkod
nawigacyjnych.
Urzqd Morski codziennie podejmuje dryfuj^ce przeszkody / obiekty na Torze
Wodnym, jest to material drzewny w roznej postaci (cale pnie drzew, konary, pale,
palety), rozne elementy wyposazenia domowego / statkowego / opony, smieci,
odpady. Dzialania sq na biez^co koordynowane ze Sluzbami Kontroli Ruchu Statkow
w Swinoujsciu i w Szczecinie oraz Kapitanatami Portow. Sluzba V T S , ktora otrzyma
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informacje o przeszkodzie na torze wodnym przekazuje
informacji do Siuzby
Dyzurnej odpowiedniego Kapitanatu Portii, a nast^pnie informacja ta jest
przekazywana na jednostk? dyzurnq odpowiedniej Bazy Oznakowania Nawigacyjnego
celem podj^cia przeszkody.
Zwracamy rowniez uwag?, ze obowi^zek informowania siuzby V T S o dryfujqcych
obiektach jest obowiqzkiem kapitana kazdego statku bez wzgl^du na to czy korzysta z
systemu V T S . Operatorzy Sluzb Kontroli Ruchu Statkow otrzymujq zgloszenia od
kapitanow i/lub pilotow jednakze w ostatnim czasie siuzby V T S nie otrzymywaly
informacji od zeglarzy odnosnie jakichkolwiek dryfujqcych obiektow. Z pisma
Stowarzyszenia Amiatorow Jachtowych wynika, ze zeglarze napotykajq przeszkody
na torze wodnym Swinoujscie - Szczecin, jednakze brak reakcji ze strony kapitanow
tych jednostek w kontekscie zgloszenia tego faktu do odpowiedniej siuzby V T S jest
naruszeniem Przepisow Portowych.
Ad.2.
Urzqd Morski w Szczecinie prowadzi skutecznie i rzeczowo dzialania z innymi
instytucjami, tj. Regionalnq Dyrekcjq Ochrony Srodowiska, Generalnq Dyrekcjq Ochrony
Srodowiska, Starostwami Powiatowymi, Nadlesnictwami na obszarach swojej
odpowiedzialnosci. Dzialania prowadzone sq min. w szczegolnych sytuacjach, kiedy do
poprawy bezpieczenstwa zeglugi niezb^dne jest np. utrzymanie wizury oznakowania
nawigacyjnego, a dzialania polegajq np. na caikowitej lub cz^sciowej wycince
drzewostanu na obszarze wizury, prowadzenie dziatan piel^gnacyjnych.
Urzqd nie prowadzi dziaiah oczyszczania brzegow wysp z zalegqjqcych na nich pni drzew,
materiaiu drzewnego / konarow - nie sq to przeszkody nawigacyjne, nie sq to obiekty
—pJyAV^qce, ponadto nie mozeiuy-^bezpiecznie podiysc/ podjqc takich ohiekt6w_z_uwagi na
ograniczenia jednostek ptywajqcych swoim zanurzeniem i ryzyko pracy z niejednolitym
materiaiem.
Zalqczone zdj^cia sugerujq, ze wykonano je z brzegow wysp, np. Wyspy D^bina, a nie
z pokiadu jachtu - nie obrazujq przeszkod nawigacyjnych - istotnych dla uzytkownikow Torn
Wodnego, nie znajdujq si? na Torze Wodnym i jego bezposrednim sqsiedztwie, (brak
mozliwosci podj?cia).
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