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Szczecin dnia 12.05.2016

DO:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Referat Wodny Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie
Referat Wodny Straży Miejskiej w Szczecinie
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Szczecin
Inicjatywa Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl w zakresie poprawy bezpieczeństwa na akwenie
południowej części Jez. Dąbskiego w Szczecinie
Szanowni Państwo
W imieniu środowiska żeglarskiego i wodniackiego przesyłamy pismo opisujące problemy
użytkowników dróg wodnych i marin w południowej części Jez. Dąbskiego w Szczecinie z jakimi
od wielu lat borykają się szczecińscy żeglarze, przesyłamy również propozycje ich rozwiązania.
Będziemy wdzięczni za zajęcie się powyższymi sprawami, oraz za uregulowanie zasad
poruszania się na opisywanym akwenie.
PROBLEMY KANAŁU DĄBSKA STRUGA I POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI JEZ. DĄBIE W SZCZECINIE:
 nadmierna prędkość jednostek pływających
 wytwarzanie niebezpiecznego falowania
 brak wyobraźni niektórych skipperów
 niebezpieczne zabawy na wodzie szybkich jednostek pływających (a w szczególności
skuterów wodnych, oraz szybkich jachtów motorowych)
 niedostateczne oznakowanie nawigacyjne Kanału Dąbska Struga (wschodni znak
ustawiony tyłem do kierunku płynięcia, oraz zasłonięty przez drzewa), oraz brak
oznakowania i zakazów w Zatoce Południowej Jez. Dąbskiego w rejonie marin
 brak znaków ograniczenia prędkości
Powyższe problemy dotyczą przystani i marin znajdujących się w południowej Zatoce Jeziora
Dąbskiego przy wejściu do Kanału Dąbska Struga i dalej w części południowej Jeziora
Dąbskiego (Marina Hotele, JK AZS, SJKM LOK, Centrum Żeglarskie Szczecin, Camping Marina
PTTK), oraz (Marina SEJK Pogoń) u wyjścia na Regalicę.
Z uwagi na rosnącą lawinowo ilość jednostek pływających, skuterów wodnych i szybkich
łodzi motorowych, (w tym kierowanych bez uprawnień) i z uwagi na nieodpowiedzialne
zachowanie niektórych skipperów, wskazane wyżej problemy znane od lat zaczynają być
coraz bardziej dotkliwe: obserwujemy coraz więcej niebezpiecznych przepływań na
wysokich prędkościach w bezpośrednim sąsiedztwie cumujących jachtów, jak również

niebezpieczne przepłynięcia obok żeglujących dzieci szkolących się w szkółkach żeglarskich
w okolicach naszych przystani, oraz innych użytkowników akwenów.
Posiadamy w naszym archiwum fotografie z kilku ostatnich dni obrazujące zachowanie
niektórych skipperów w opisywanym rejonie (miniatury w dole strony)
Brak strefy zakazu falowania w Zatoce Południowej Jeziora Dąbie, w której cumuje
większość szczecińskich jachtów, zachęca wręcz do nieodpowiedzialnych zachowań
niektórych skipperów, można tu zauważyć również brak wyobraźni i brak świadomości, że
nadmierna prędkość i wzbudzana fala mogą być niebezpieczne dla cumujących jachtów i dla
osób przebywających na ich pokładach (w tym dla dzieci).
PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA POWYŻSZYCH PROBLEMÓW:















Rozszerzenie „strefy wolnej” od wytwarzania fali o cały akwen zatoki w południowej
części Jez. Dąbie w Szczecinie u wschodniego ujścia Kanału Dąbska Struga w obrębie
Marin jachtowych (Marina Hotele, J.K. AZS Szczecin, SJKM LOK)
Rozszerzenia „strefy wolnej” od wytwarzania fali na całej długości pomostów Centrum
Żeglarskiego Szczecin i Camping Marina PTTK w odległości 100 m od pomostów
Poprawy istniejącego oznakowania A9 „zakaz wytwarzania fali” w Kanale Dąbska Struga
(ustawienie aktualnego znaku w widocznym miejscu) i dostawienie dodatkowych
nowych znaków przypominających o zakazie w kanale (SEJK Pogoń i Marina Hotele)
Ustawienia nowych znaków A9 „zakaz wytwarzania fali” w Zatoce Południowej Jez.
Dąbie w obrębie marin (Marina Hotele, J.K. AZS Szczecin i SJKM LOK), oraz na pomostach
Centrum Żeglarskiego Szczecin, (pomosty Camping Marina są obok Centrum
Żeglarskiego i cofnięte bliżej linii brzegowej, więc tu nie ma potrzeby stawiania znaku)
Ustawienia nowych znaków A9 „zakaz wytwarzania fali” przy slipie w Marina Hotele (z
tego slipu wodowana jest większość jednostek płwających w tej części jeziora), skipperzy
wodowanych łódek powinni mieć informację o zakazach na akwenie Zatoki Południowej.
Ograniczenia prędkości do 4 km/h i ustawienie odpowiednich znaków zakazu B6 obok
znaków Zakaz Wytwarzania Fali w: Kanale Dąbska Struga (rejon: SEJK Pogoń, Marina
Hotele), w zatoce południowej Jez. Dąbskiego w Szczecinie (rejon: Marina Hotele, J.K.
AZS Szczecin i SJKM LOK) i w obrębie pomostów Centrum Żeglarskiego Szczecin.
Prowadzenia akcji informacyjnych w zakresie poprawy świadomości użytkowników w/w
akwenów (tzw. okres karencji i przyzwyczajenia skipperów do nowych zasad)
Prowadzenia akcji prewencyjnych i karania skipperów nieprzestrzegających przepisów
przez odpowiedzialne służby (po okresie karencji i zakończeniu etapu informacyjnego)

Projekt popiera środowisko żeglarskie i jego przedstawiciel na zachodniopomorskie:
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski i jego Prezes Pan Zbigniew Zalewski.
Projekt popwierają również armatorzy jachtów cumujących na w/w akwenie, oraz właściciele
i zarządcy Marin (listy poparcia dołączone do niniejszego pisma):
Marina Hotele, YKP Szczecin, J.K. AZS, SJKM LOK, Centrum Żeglarskie, SEJK Pogoń, Camping
Marina PTTK

Mapka sytuacyjna stanu bieżącego i proponowanych rozwiązań:
czerwone kwadraty - oznakowanie aktualne
żółte kwadraty- propozycje rozszerzenia strefy wolnej od falowania
zielone kwadraty - ograniczenie prędkości na poniższym akwenie

Będziemy niezmiernie wdzięczni wszyskim służbom za podjęcie działań mających na celu
eliminację złych zachowań na wodzie, oraz czytelnego oznakowania opisywanego akwenu dla
zapewnienia maksimum bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.
Służymy również jako aktywni żeglarze z doświadczeniem i jako naoczni obserwatorzy zachowań
skipperów łamiących przepisy, wszelką pomocą w opracowaniu nowego systemu oznakowania.
Chętnie przyłączymy się do ewentualnych konsultacji w tej sprawie.
W imieniu wszystkich, którzy podpisali listy poparcia, jak również w imieniu armatorów którzy w
sposób mailowy lub listowny dołączyli się do poparcia:
Prezes Zarządu Fundacji Sailportal.pl
Krzysztof Krygier
Kontakt: fundacjasailportal.pl@poczta.fm
Telefon 601233434
Poniżej prezentujemy kilka fotografii wykonanych w ostatnich dniach (maj 2016) pokazujące
wyczyny niektórych skipperów w pobliżu pomostów i innych jednostek pływających:

