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l.dz. RA.5.3.8/79/2022

Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
Dotyczy:
II wersji projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód
wewnętrznych Zalewu Wiślanego

W nawiązaniu do wystąpienia naszego przedstawiciela Andrzeja Różyckiego na spotkaniu
konsultacyjnym w dniu 12-go lipca 2022 w Nowym Dworze Gdańskim – precyzujemy i
potwierdzamy ten wniosek.
Wnosimy, żeby w strefie 69C i 69R od ujścia rzeki Pasłęki uwzględnić strefę „T”, w
powiązaniu z analogiczną strefą 67.T prowadzącą do portu rybackiego w Nowej Pasłęce.
Zmieniające się szybko uwarunkowania dla Zalewu Wiślanego, ze szczególnym
uwzględnieniem jego wschodniej części prowadzą m.in. do wniosków związanych z
bezpieczeństwem poruszania się wszelkich jednostek rekreacyjnych, ale również komercyjnych
a/ w tej części Zalewu Wiślanego nie ma aktualnie bezpiecznego, tzw. portu schronienia w
przypadku warunków sztormowych. Istniejący port rybacki takich warunków nie spełnia
(uwzględniając jego rozbudowę) – przewaga wiatrów ćwiartki W i N nie daje możliwości
bezpiecznego wejścia do tego portu.
b/ ujście rz. Pasłęki (2-3 krotnie szersze od wejścia w kanał portowy ) jest w części osłonięte
poprzedzającym je cyplem z pirsami portu rybackiego Ujście
c/ w bliskiej odległości znajduje się nowo powstała strefa zamknięta nr 9 - utworzona wzdłuż
granicy państwa – dla jachtów szukających schronienia ujście rzeki Pasłęki jest ostatnim
miejscem schronienia.
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d/ sugerowana dodatkowa strefa „T” lepiej skomunikuje niedawno zbudowany, ze środków
unijnych, port jachtowy w ujściu Pasłęki oraz samą rzekę z miastem Braniewo – ułatwi
planowanie w tym zakresie
e/ ułatwi i uprości również wejście jednostek Straży Granicznej, które również stacjonują w
ujściu Pasłęki
Informujemy, że nasz wniosek dotyczący profesjonalnego i formalnego skomunikowania wód
morskich Zalewu Wiślanego oraz rzeki Pasłęka (i dalej miasta Braniewa) będzie przedmiotem
oddzielnego wystąpienia SAJ w tym zakresie.

Z poważaniem

Do wiadomości:
1. Burmistrz Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo
2. a/a
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