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RA.4.3.15/59/2021

Pani dr Magdalena Beata Dalman
Burmistrz Tolkmicka
Urząd Miasta I Gminy Tolkmicko
Plac Wolności 3
82-340 TOLKMICKO
Dotyczy: wasze pismo SEG1431.5.2021. – odpowiedź w sprawie udzielenia informacji
publicznej w zakresie organizacji działania mariny żeglarskiej w porcie w Tolkmicku.
Nasze pytania postawiliśmy w dobrej wierze, deklarując nawet w kilku ostatnich zdaniach chęć
udzielenia pomocy. Spotkaliśmy się z próbą wykorzystania pretekstu prawnego dla uchylenia się
od zajęcia stanowiska. Serdecznie dziękujemy za to pouczenia, mimo, iż Państwa interpretację
uważamy za skrajnie nietrafną – w sprawie Zalewu Wiślanego korespondujemy aktualnie z
Urzędem Morskim, Urzędem Żeglugi Śródlądowej, Wodami Polskimi, itd. i każda z tych
instytucji udziela rzeczowej odpowiedzi.
Nie chcemy tu polemizować z Państwa uzasadnieniem, przyjmując z Waszą interpretację
(„Przedmiotem wniosku może być jedynie informacja o zaistniałych faktach, . . . „) prosimy o
ponowne zapoznanie się z pierwszą częścią naszego pisma, w której mówimy i pytamy o czasie
przeszłym, tj. o eksploatacji mariny w sezonie 2020.
Prosimy o wyjaśnienie następujących faktów, które miały miejsce w minionym sezonie:
1.

Brak informacji dla żeglarzy, z których części portu i na jakich warunkach mogą/ mogli
korzystać?

2.

Dlaczego wskazywane przez bosmanów miejsca do cumowania, zwłaszcza na zachodnim
nabrzeżu są/były nieprzygotowanie do cumowania mniejszych/niższych jednostek (polery
cumownicze, drabinki, odbojnice, itd.)?

3.

Dlaczego obsługiwane i opłacane nabrzeże wschodnie nie miało dostępu nie tylko do
zasilania w wodę i energię elektryczną, ale również do budynków socjalnych, zwłaszcza po
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godzinie 20.00? Brak było przede wszystkim jakiejkolwiek informacji, kto i w jakich
godzinach, w jakim zakresie, to nabrzeże obsługuje?
4.

Dlaczego nie są /nie były oznakowane miejsca dla gości, wskutek czego dochodziło do
przepychanek przy cumowaniu, bosman w arogancki sposób przeganiał już zacumowane
jednostki w inne miejsca, które już po chwili okazywały się miejscami rezydenckimi, mimo
widocznych (tu) zielonych tabliczek?

5.

Dlaczego przyłącza energetyczne w części południowej portu są eksploatowane w sposób
nieodpowiedni, żeby nie powiedzieć, również niebezpieczny? Słupki energetyczne są
zlokalizowane na części stałej nabrzeża, kable są prowadzone najpierw przez ścieżkęprzejście publiczne, następnie przechodzą, wieszane nad wodą (!), po części ruchomej
pomostu oraz wieszane są na ruszających się trapach-przejściach. Dlaczego część ujęć
energetycznych jest niesprawna, a niektóre mają zamienione fazy?

6.

Dlaczego strefa socjalna nie była odpowiednio przygotowana dla turystów? Brakowało
odpowiedniej ilości kluczy oraz żetonów do pryszniców, a same żetony trzeba było
samodzielnie wydobywać dodatkowym kluczem z „magazynka” prysznica.

Zakładamy, że to ułatwi Państwu udzielenie merytorycznej odpowiedź w postaci
ustosunkowania się do zaistniałych faktów. Całość naszej korespondencji – jak pisaliśmy uwidocznimy na naszych stronach internetowych i forach żeglarskich oraz przekażemy do
mediów.

Proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia
Z poważaniem
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