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Dotyczy: informacji publicznej w zakresie organizacji działania mariny żeglarskiej w porcie w
Tolkmicku.
Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zasad działania
mariny żeglarskiej w porcie w Tolkmicku, w sezonie 2021 i następnych.
W ostatnim czasie nastąpiło szereg zmian w organizacji aktywnego wypoczynku na terenie
Zalewu Wiślanego. W roku 2019 sp. z o.o. „Pętla Żuławska” została postawiona w stan
likwidacji. Według informacji (niespójnych) pozyskanych od bosmanów mariny w Tolkmicku
oraz pracowników Urzędu Morskiego, Samorząd przejął administrację części obszaru portu.
Niestety, pracownicy mariny w sezonie 2020 nie dawali sobie rady z obsługą przybywających
jednostek, bosmani oraz infrastruktura nie były przygotowane do zwiększonego ruchu jednostek
turystycznych. Turyści korzystający z mariny sygnalizowali nam m.in. częste problemy z
korzystaniem z sanitariatów, czy wskazywaniem miejsc cumowania. To budzi nasz niepokój,
zwłaszcza że jesteśmy świadomi, że w najbliższych latach, po ukończeniu I etapu inwestycji
„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, nastąpi znaczący wzrost
liczby pływających jednostek turystycznych odwiedzających Wasze miasto
W związku z tym zwracamy się do Pani z prośbą o udzielenie następujących informacji:
1.
Jaką formę organizacyjną będzie miała obsługa mariny w porcie Tolkmicko w
sezonie 2021 i następnych?
2.
Jaki obszar portu będzie obsługiwany przez potencjalnego operatora mariny i czy
wzrośnie liczba stanowisk cumowniczych dla jednostek turystycznych?
3.
Czy wszystkie obsługiwane (zwłaszcza nowe) nabrzeża będą miały dostęp do
wody, energii elektrycznej, sanitariatów (np: nabrzeże przy falochronie wschodnim)?
4.
Jaki będzie podział i liczba miejsc cumowania, przeznaczonych dla gości oraz
zajmowanych stale przez „rezydentów”?
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5.
Jakie będzie przeznaczenie tzw. Y-bomów przy pontonie w centralnej części
portu? (użytkownicy informują nas o różnym i zmiennym opisie poszczególnych
stanowisk, braku oznakowania miejsc wolnych, użytkowaniu Y-bomów przez straż
pożarną, SAR, prywatnym adaptowaniu stanowisk do różnej wielkości jednostek,
zagradzaniu dostępu, itd.)
6.
Jak będzie wyglądać przystosowanie wysokiego nabrzeża zachodniego do
cumowania niewielkich jednostek? (odbojnice chroniące burty, drabinki, polery, knagi,
ujęcia energii, itd.)
7.
Czy istniejące przyłącza energetyczne w środkowej (południowej) części mariny
zostaną przystosowane do bezpiecznego i wygodniejszego ich użytkowania?
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.
Oprócz takiego wsparcia merytorycznego deklarujemy wolę popularyzowanie planów i
osiągnięć mariny w Tolkmicku wśród członków naszego Stowarzyszenia, na naszych stronach
internetowych i forach - tak by zachęcić rzesze wodnych turystów do odwiedzenia Waszego
pięknego miasta.
Z poważaniem
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