Obwieszczenie
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku
z dnia 27 lipca 2007 roku
Na podstawie art.48 ust.6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1502, Nr 170, poz.1652, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 93, poz.895 i Nr
273, poz.2703, z 2005 r. Nr 203, poz.1683, z 2006 r. Nr 220, poz.1600 i Nr 249, poz.1834, z 2007 r. Nr 21, poz.125),
podaje się do publicznej wiadomości

Zarządzenie porządkowe Nr 3
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku
z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie płetwonurkowania na wrakach
Na podstawie art.48, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1502, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6,
poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz.1600 i
Nr 249, poz.1834, z 2007 r. Nr 21, poz.125), zarządza się, co następuje:

§1
1. Zarządzenie reguluje sprawy płetwonurkowań na wrakach statków na obszarach morskich RP,
należących do właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.
2. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do: przeszukiwania wraków statków lub ich pozostałości,
poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków
archeologicznych.

§2
Zabrania się penetracji wnętrza wraków wyszczególnionych w „Ewidencji Podwodnych Stanowisk
Archeologicznych”, wskazanych w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
§3
1. Wyjście statku z portu lub przystani w celu prowadzenia płetwonurkowania na wrakach,
dozwolone jest po uzyskaniu pozwolenia właściwego terytorialnie kapitanatu (bosmanatu) portu,
wydanego na podstawie „Zgłoszenia wyjścia z portu na płetwonurkowanie”. Wzór zgłoszenia
stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. Zgodę lub odmowę wydania pozwolenia odnotowuje się
na druku Zgłoszenia.
2. Kapitan statku ma obowiązek zgłosić rozpoczęcie i zakończenie płetwonurkowań na wrakach
statków do:
Centrum Dyspozycyjno Kontrolnego Administracji Morskiej Urzędu Morskiego w
Słupsku
ul. Marynarki Polskiej 3, 76-270 Ustka
Tel: +48 59 814 62 04, +48 59 814 48 89, (dyżur całodobowy)
Fax: +48 59 814 62 04, +48 59 814 48 89,
E-mail: cdkam-ustka@umsl.gov.pl
lub drogą radiową VHF, wywołanie ”SŁUPSK – RADIO” na kanale 16.
Kapitan Portu (Bosman) jest zobowiązany do przesłania do właściwych terytorialnie placówek
Straży Granicznej kopii zgłoszeń na płetwonurkowanie na wrakach statków.
4. Odmawia się wydania pozwolenia na płetwonurkowania na wrakach statków, jeżeli:
1)
istnieje zagrożenie bezpieczeństwa żeglugi lub zanieczyszczenia środowiska
morskiego;
2)
osoba prowadząca zorganizowane nurkowanie na wrakach statków nie posiada
3.

3)

stosownych kwalifikacji;
strefę, w której zgłoszono płetwonurkowanie, czasowo zamknięto dla żeglugi.

§4
Kto wykracza przeciwko przepisom niniejszego zarządzenia podlega karze pieniężnej, o której mowa
w art. 56, pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.).

§5
Traci moc Zarządzenie porządkowe Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 15 marca
2002 r. w sprawie nurkowania na wraki (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 372 oraz
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 19, poz. 482).

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2007 r. i podlega opublikowaniu w formie
obwieszczeń wywieszonych na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku oraz
kapitanatów i bosmanatów portów: Dźwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy i Łeba oraz
podaniu do wiadomości w Dziennikach Urzędowych: Województwa Pomorskiego i Województwa
Zachodniopomorskiego.

Dyrektor
Urzędu Morskiego w Słupsku
Bogusław Piechota

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Porządkowego Nr 3
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku
z dnia 18 lipca 2007 r

Ewidencja Podwodnych Stanowisk Archeologicznych
znajdujących się w obszarze właściwości terytorialnej

Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku
(morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, wyłączna strefa ekonomiczna – EEZ,
znajdujące się pomiędzy południkiem przebiegającym przez punkt 150 23’ 24” N oraz
południkiem przebiegającym przez punkt 170 40’ 30˝ E)
Współrzędne geograficzne
Głębokość (m)
szerokość
długość
nad
przy dnie
geograficzna
geograficzna
wrakiem
Wraki wg ewidencji podwodnych stanowisk archeologicznych Centralnego Muzeum Morskiego w Gdyni:
1. “Tzehoe, cementowiec” [E07.1]
540 54,375’ N
0170 31,251’ E
2. “Margarete” [E18.1]
540 48,263’ N
0170 39,475’ E
0
2. “Beng Sture” [B98.1]
55 2,41’ N
0170 39,38’ E
0
3. “wycięty” [E05.1]
54 57,33’ N
0170 9,04’ E
0
4. “samolot” [E14.1]
54 53,9’ N
0160 49,8’ E
14
0
0
5. “pozostałości lasu” [E34.1]
54 40,13’ N
017 3,25’ E
23
6. “żaglowiec parowy” [D69.1]
540 23,573’ N
0150 52’ E
30

Lp.

Nazwa wraku [Nr EPSA]

Uwaga: obowiązuje całkowity zakaz nurkowania w promieniu 500 m od pozycji wraku statku
„General von Steuben” : 55°13,4232’N; 016°40,8157’E – na podstawie zarządzenia porządkowego
Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zakazu
nurkowania na wraku statku – mogile wojennej (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 136 poz.2804; Dz.
Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 120 poz.2527)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Porządkowego Nr 3
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku
z dnia 18 lipca 2007 r.

ZGŁOSZENIE WYJŚCIA Z PORTU
NA PŁETWONURKOWANIE NA WRAKI

1. Nazwisko, imię i uprawnienia osoby prowadzącej zorganizowane płetwonurkowanie:
.………………………………………...……………………………..………………..............
.………………………………………...……………………………..………………..............
2 Nazwa statku, numer karty bezpieczeństwa i termin ważności:
.………………………………………...……………………………..………………..............
.………………………………………...……………………………..………………..............
3. Nazwa portu wyjścia na płetwonurkowanie:
.………………………………………...……………………………..………………..............
4. Data i godzina wyjścia z portu:
.………………………………………...……………………………..………………..............
5. Nazwa portu powrotu z płetwonurkowania:
.………………………………………...……………………………..………………..............
6. Planowana data i godzina powrotu do portu:
.………………………………………...……………………………..………………..............
7. Nazwa wraku (wraków) i współrzędne geograficzne miejsca płetwonurkowania:
.………………………………………...……………………………..………………..............
.………………………………………...……………………………..………………..............
.………………………………………...……………………………..………………..............
8. Imienna lista uczestników płetwonurkowania i ich uprawnienia:
1) …………………………………… - ………………………………………….................
(nazwisko i imię)

(nazwa i numer certyfikatu)

2) …………………………………… - ………………………………………….................
3) …………………………………… - ………………………………………….................
4) …………………………………… - ………………………………………….................
5) …………………………………… - ………………………………………….................
6) …………………………………… - ………………………………………….................
7) …………………………………… - ………………………………………….................
8) …………………………………… - ………………………………………….................
9) …………………………………… - ………………………………………….................

…………….……...………………
(data i podpis osoby
prowadzącej zorganizowane płetwonurkowanie)

……………………………..
(data i podpis kapitana statku)

