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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 27 maja 2008 r.
w sprawie wykazów obszarów pasa˝erskiej ˝eglugi krajowej2)
Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz. U. z 2006 r.
Nr 99, poz. 693 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176,
poz. 1238) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia dokonujà w zakresie swojej regulacji wdro˝enia postanowieƒ dyrektywy
Rady 1998/18/WE z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie
regu∏ i norm bezpieczeƒstwa statków pasa˝erskich
(Dz. Urz. WE L 144 z 15.05.1998, str. 1, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4,
str. 40, z póên. zm.).

§ 1. Przepisy rozporzàdzenia okreÊlajà:
1) wykazy obszarów pasa˝erskiej ˝eglugi krajowej;
2) strefy ca∏orocznej eksploatacji statków w pasa˝erskiej ˝egludze krajowej.
§ 2. Wykazy obszarów pasa˝erskiej ˝eglugi krajowej, o których mowa w § 1 pkt 1, sà okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
§ 3. Strefy ca∏orocznej eksploatacji statków pasa˝erskiej ˝eglugi krajowej stanowià polskie obszary
morskie.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
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2. Wykaz obszarów pasa˝erskiej ˝eglugi krajowej w zakresie w∏aÊciwoÊci terytorialnej Dyrektora
Urz´du Morskiego w Szczecinie

3. Wykaz obszarów pasa˝erskiej ˝eglugi krajowej w zakresie w∏aÊciwoÊci terytorialnej Dyrektora Urz´du Morskiego w S∏upsku
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4. Wykaz obszarów pasa˝erskiej ˝eglugi krajowej w zakresie w∏aÊciwoÊci terytorialnej Dyrektora Urz´du Morskiego w Gdyni
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ObjaÊnienia:
1)

Wykazy obszarów pasa˝erskiej ˝eglugi krajowej zosta∏y sporzàdzone w formie map, zgodnie z terytorialnà w∏aÊciwoÊcià
dyrektorów urz´dów morskich w Szczecinie, S∏upsku i Gdyni.
2) Obszar „A” — oznacza obszar morza, na którym mogà byç eksploatowane statki pasa˝erskie klasy A, uprawiajàce pasa˝erskà ˝eglug´ krajowà innà ni˝ podró˝e przewidziane dla statków klasy B, C i D.
3) Obszar „B” — oznacza obszar morza, na którym mogà byç eksploatowane statki pasa˝erskie klasy B, uprawiajàce pasa˝erskà ˝eglug´ krajowà w odleg∏oÊci nie dalej ni˝ 20 mil morskich od brzegu.
4) Obszar „C” — oznacza obszar morza, na którym mogà byç eksploatowane statki pasa˝erskie klasy C, uprawiajàce pasa˝erskà ˝eglug´ krajowà nie dalej ni˝:
a) 15 mil morskich od miejsca schronienia, okreÊlonego:
— zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 14 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie planu udzielania statkom znajdujàcym si´ w niebezpieczeƒstwie schronienia na polskich obszarach morskich (Dz. U. Nr 178, poz. 1260)
oraz
— w bie˝àcych og∏oszeniach kapitanatów i bosmanatów portów,
b) 5 mil morskich od brzegu, w obszarach, na których prawdopodobieƒstwo przekroczenia znaczàcej wysokoÊci fali (równej 2,5 m), rozumianej jako Êrednia wysokoÊç jednej trzeciej najwi´kszej wysokoÊci fal zaobserwowanych na danym
obszarze, jest ni˝sze ni˝ 10 % w ciàgu:
— jednego roku kalendarzowego (w przypadku eksploatacji ca∏orocznej) lub
— okreÊlonej, zgodnie z dokumentem bezpieczeƒstwa statku, cz´Êci roku kalendarzowego (w przypadku eksploatacji
w tym okresie).
5) Obszar „D” — oznacza obszar morza, na którym mogà byç eksploatowane statki pasa˝erskie klasy D, uprawiajàce pasa˝erskà ˝eglug´ krajowà nie dalej ni˝:
a) 6 mil morskich od miejsca schronienia, okreÊlonego:
— zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 14 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie planu udzielania statkom znajdujàcym si´ w niebezpieczeƒstwie schronienia na polskich obszarach morskich oraz
— w bie˝àcych og∏oszeniach kapitanatów i bosmanatów portów,
b) 3 mile morskie od brzegu, w obszarach, na których prawdopodobieƒstwo przekroczenia znaczàcej wysokoÊci fali (równej 1,5 m), rozumianej jako Êrednia wysokoÊç jednej trzeciej najwi´kszej wysokoÊci fal zaobserwowanych na danym
obszarze, jest ni˝sze ni˝ 10 % w ciàgu:
— jednego roku kalendarzowego (w przypadku eksploatacji ca∏orocznej) lub
— okreÊlonej, zgodnie z dokumentem bezpieczeƒstwa statku, cz´Êci roku kalendarzowego (w przypadku eksploatacji
w tym okresie).

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
— w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
— w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
— ul. Powsiƒska 73, tel. 0-22 694-62-96
— al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73
Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego numeru
O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w wersji informacyjnej w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl i www.rcl.gov.pl
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