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RA.4.4.15/57/2021
Pan Krzysztof Swat
Burmistrz Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15
82 - 120 Krynica Morska
Dotyczy: informacji publicznej w sprawie poprawy stanu infrastruktury portowej dla celów
rekreacji.
Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych zwraca się do Pana Burmistrza z prośbą o udzielenie
informacji o zakresie działań i planów związanych z rozbudową i funkcjonowaniem kompleksu
portowego Krynicy Morskiej a w szczególności w sprawach:
1.
Rozbudowy (wydłużenia) pirsu pasażerskiego, który jednocześnie będzie stanowił
tak bardzo potrzebną osłonę przed falowaniem dla portu jachtowego w Krynicy
Morskiej.
2.

Rozbudowy portu jachtowego, w tym zwiększenia liczby miejsc cumowania.

3.
Wykorzystania starego portu jachtowego (ok. 150m osłoniętego nabrzeża, wzdłuż
pasażu wiodącego od ulicy Gdańskiej do nasady pirsu pasażerskiego).
4.

Modernizacji nabrzeża południowego.

5.
Powiązania organizacyjnego tych różnych tytułów inwestycyjnych i ich wpływu
na korzystanie z portu w Krynicy Morskiej w sezonie żeglarskim 2021 i kolejnych.
6.
Planów Miasta, dotyczących stworzenia godziwych warunków postoju jednostek
turystycznych w przystani morskiej w Nowej Karczmie (Piaskach) - miejsca cumowania,
cywilizowane sanitariaty, dostęp do energii elektrycznej, etc.
Powyższe pytania kierujemy do Pana, jako gospodarza tego pięknego zakątka Polski, w imieniu
armatorów jachtów żaglowych i motorowych, wodnych turystów oraz innych użytkowników
Zalewu Wiślanego. Sądzimy, że odpowiedź na nasze pytania jest szczególnie istotna, ze względu
na zaawansowanie budowy Kanału Z-Z (Przekopu Mierzei Wiślanej), po którego uruchomieniu
wodny ruch turystyczny na Zalewie Wiślanym bez wątpienia wzrośnie. Ponadto potrzeba
rozbudowy i modernizacji portu jachtowego w Krynicy Morskiej znana jest powszechnie już od
wielu lat.
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Na Waszej oficjalnej stronie internetowej znajdujemy tylko nieliczne z informacji, które są
istotne dla turystów, którzy przybywają do Krynicy Morskiej od strony wody. Nie znajdujemy
na niej również informacji o inwestycjach Miasta oraz Urzędu Morskiego na obszarze portu w
Krynicy Morskiej.
Mamy nadzieję, że po otrzymaniu odpowiedzi na nasze pytania, będziemy mogli podzielić się
naszymi doświadczeniami i wiedzą na temat rozwiązań stosowanych w dziesiątkach innych
turystycznych portów, odwiedzanych przez członków naszego Stowarzyszenia.
Ze swojej strony deklarujemy pomoc w propagowaniu planów modernizacji portu jachtowego w
Krynicy Morskiej, poprzez informacje kierowane do członków naszego Stowarzyszenia,
publikowane na naszych stronach www oraz forach internetowych.
Z poważaniem
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