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Wstęp.
Gospodarka oparta na węglu - dominującym paliwem polskiej energetyki - nie
przyciąga innowacyjnych firm technologicznych z Europy i Stanów Zjednoczonych. Nie tylko
wielce prawdopodobne, a wręcz pewne jest to, że europejska energetyka rozwija się i rozwijać
się będzie w takich kierunkach jak energetyka rozproszona, odnawialne źródła energii,
elektromobilność, inteligentna energetyka i magazynowanie energii. W tych kierunkach,
szybciej lub wolniej, podążają również polskie firmy.
Napęd elektryczny coraz częściej pojawia się na wodzie. Po wodach śródlądowych i
morzach pływa już wiele jednostek, które nie ciągną za sobą smugi dymu. W produkcji
elektrycznych jednostek pływających udział mają polskie stocznie.
Poniższa praca ma za zadanie przybliżyć charakter, pokazać wymiar i kształt dostępu
do energii dla łodzi z napędem elektrycznym w portach, marinach i przystaniach województwa
zachodniopomorskiego.

I. Ogólny opis przystani
zachodniopomorskiego1.

i

portów

jachtowych

województwa

1. Wstęp.
Porty i przystanie województwa zachodniopomorskiego położone są w miejscach o
wyjątkowych walorach przyrodniczych i historyczno-kulturowych. Przygraniczne położenie
regionu oraz transgraniczność Zalewu Szczecińskiego zdecydowanie podwyższają rangę
portów i przystani, nadając im charakter euroregionalnego obszaru turystyki wodnej.
Szczególny potencjał stanowi powiązanie możliwości licznych żeglarskich wędrówek drogami
wodnymi śródlądowymi i morskimi (kanał Odra – Havela, Odra, Jezioro Dąbie, Zalew
Szczeciński, Zalew Kamieński, cieśniny Piana, Świna, Dziwna) z żeglugą po otwartym morzu2.

Program rozwoju infrastruktury portów i przystani żeglarskich województwa zachodniopomorskiego w
regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Morza Bałtyckiego, Szczecin 2008., Stowarzyszenie
POMOST – Instytut Gospodarki Morskiej. Za: Porty Jachtowe – Mariny. Projektowanie. Bolesław K.
Mazurkiewicz. Gdańsk 2004
2 Za: zrot.pl; marinas.pl
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2. Podział przystani, marin i portów w zależności od funkcji, standardu i położenia.
Podział przystani zgodnie z ich typem (porty jachtowe, mariny i przystanie) zależy od
jakości, potencjalnych funkcji, standardu i poziomu przystani. Klasyfikacja ta służy ich
porównaniu. Kryteria są odmienne w zależności od cech odnoszących się do położenia i
wyposażenia.
Na kryteria dotyczące położenia nie można wpłynąć. Zalicza się do nich dostępność (połączenie
drogowe), atrakcyjność turystyczną (zabytki, oferta kulturalna i gastronomiczna, architektura,
charakterystyczne krajobrazy) oraz warunki bezpieczeństwa (bezpieczne wpłynięcie w każdych
warunkach pogodowych, osłonięte położenie, stopień ogólnej dostępności).
Cechy odnoszące się do wyposażenia są zmienne. Zalicza się tu dostępność miejsc postojowych
(warunek główny; stałe, okresowe i zimowe miejsca postojowe), instalacje zaopatrzeniowe i
odprowadzające odpady (woda pitna, prąd, sanitariaty, stacja benzynowa), jak i usługi
techniczne (slipy, dźwig, możliwość naprawy).
Port jachtowy to zespół akwenów portowych, hydrotechnicznych budowli portowych, budowli
lądowych oraz urządzeń technicznych zapewniających bezpieczny postój i obsługę jachtów
oraz innych rekreacyjnych lub turystycznych jednostek i urządzeń pływających. Akwatorium
portowe powinno być zasłonięte przed wpływem wiatrów, fal, prądów i pochodu lodu. Wejście
do portu powinno być odpowiednio oznaczone i zapewnić bezpieczną żeglugę w cięższych
warunkach pogodowych.
Usługi podstawowe dostępne w porcie jachtowym (marinie) i otoczeniu:
• bosmanat portu,
• miejsca gościnne dla jachtów,
• zaplecze sanitarne WC + natryski,
• punkty poboru wody pitnej,
• punkty poboru energii elektrycznej,
• śmietnik,
• odbiór ścieków zaolejonych,
• odbiór ścieków,
• parking,
• place do zimowania jednostek,
• urządzenia do wodowania i wyciągania jednostek,
ogólnodostępne połączenia
telekomunikacyjne, internet.
Marina - port jachtowy połączony z dopełniającą zabudową mieszkalną. Przez dopełniającą
zabudowę mieszkalną należy rozumieć pawilony lub inne budynki klubowe i portowe
zapewniające miejsca hotelowe, sklepy, bary, kawiarnie i restauracje oraz wszelkie funkcje
wymagane przez tymczasowych lub stałych mieszkańców.

Przystań jachtowa - miejsca postojowe dla jachtów lub innych jednostek rekreacyjnych przy
nabrzeżach lub pomostach. Przystań jachtowa winna zapewniać w miarę bezpieczny postój
ilości 50 jednostek.
Usługi podstawowe przy przystani turystycznej:
• zaplecze sanitarne WC + natryski,
• punkty poboru wody pitnej, punkty poboru energii elektrycznej, śmietnik.
Przystanie oferują postój w celu krótkiego pobytu na lądzie. Nie przewiduje się tu praktycznie
stałych miejsc postojowych, a liczba tych przeznaczonych dla turystów jest ograniczona. Nie
istnieje tu serwis podstawowy, oprócz punktu odbioru odpadów i w idealnym przypadku tablicy
informacyjnej.
3. Ważniejsze porty jachtowe, mariny i przystanie Pomorza Zachodniego. a)
rzeka Odra
- Nabrzeże Miejskie Gryfino;
- North-East Marina Szczecin;
- Bulwary Nadodrzańskie Szczecin;
- Marina Gocław;
b) jezioro Dąbie
- Marina Pogoń Szczecin ul. Przestrzenna 3;
- Centrum Żeglarskie;
- Camping Marina PTTK;
- Kooperatywa Armatorów (HOM Szczecin);
- Marina Dąbie – Port Jachtowy Sun and Sail;
- Jacht Klub AZS Szczecin Przestrzenna 9;
- Marina Club Szczecin Przestrzenna 7 i 11;
- Marina Lubczyna;
c) Zalew Szczeciński
- Przystań Łunowo;
- Łunowo Port Jachtowy;
- Wapnica – Międzyzdroje;
- Marina Wolin;
- Marina Nowe Warpno;
- Marina Trzebież;
- Marina Kamień Pomorski;
- Stepnica Kanał Młyński;
- Stepnica Nowa Marina im. Kpt. Roberta Hilgendorfa;
d) Morze Bałtyckie
- Port Morski Darłowo;
- Kołobrzeg Marina Solna;
- Port Dźwirzyno;
- Port Mrzeżyno;
- Marina Dziwnów;
- Świnoujście Port Północny.

II.

Uwarunkowania techniczne i prawne systemów przyłączeniowych
energii elektrycznej do ładowania jednostek pływających z lądu.
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1. Wstęp
W trakcie rejsu instalacje łodzi zasilane są z autonomicznych źródeł zainstalowanych
na pokładzie jednostki, jednak podczas postoju w portach ich właściciele chcieliby mieć
możliwość podłączenia się do zewnętrznej sieci zasilającej. Dlatego też właściciele portów
coraz częściej decydują się na doprowadzenie energii elektrycznej do nabrzeży, przy których
cumują jachty lub łodzie motorowe.
Należy jednak pamiętać, że taka lokalizacja urządzeń elektroenergetycznych wiąże się
z koniecznością spełniania dodatkowych wymagań zapewniających odpowiedni poziom
bezpieczeństwa. Wynika to ze specyficznych warunków środowiskowych, jakie występują
zarówno na samym nabrzeżu, jak i na jednostkach pływających. W miejscach takich człowiek,
ze względu na obecność wody, w wyższym stopniu jest narażony na wystąpienie porażenia
prądem elektrycznym, zmniejszoną rezystancję ciała człowieka oraz bardzo częsty kontakt ciała
z potencjałem ziemi. Wobec wymienionych wyżej powodów instalacje elektryczne w
powyższych lokalizacjach należy projektować, wykonywać oraz eksploatować zgodnie z
wymaganiami normy: PN-HD-60364-7-709:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.
Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz
podobne lokalizacje 4 , oraz aktualizacją powyższej normy z roku 2017: PN-HD60364-7709:2010/A11:2017-115.
2. Wymagania techniczne
W normie PN-HD 60364-7-709:2010 zawarte zostały szczegółowe wymagania
dotyczące zasilania portów, marin i podobnych lokalizacji służących do zaopatrzenia w energię
elektryczną łodzi wypoczynkowych oraz łodzi mieszkalnych. Wymagania te odnoszą się
jedynie do instalacji znajdujących się na nabrzeżach. Według powyższej normy jako łódź
wypoczynkową należy rozumieć jakąkolwiek łódź, statek, jacht, motorówkę, łódź mieszkalną
lub inną jednostkę pływającą używaną wyłącznie do sportu lub wypoczynku. Zawarte w normie
wytyczne nie obejmują wewnętrznych instalacji łodzi wypoczynkowych i dużych pływających
jednostek handlowych.

Za: Nabrzeża w portach jachtowych – wymagania w zakresie instalacji elektrycznych niskiego napięcia www.elektroinfo.pl
inż. Honorata Sierocka , dr inż. Marcin Sulkowski | elektro.info 6/2019 | 2019-07-02
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PN-HD-60364-7-709:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-709: Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje
4

PN-HD-60364-7-709:2010/A11:2017-11 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-709: Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje.
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Fot. 1. Przykład rozdzielnicy elektrycznej przeznaczonej do zasilania jednostek pływających z
wbudowanym źródłem światła
Aby zapewnić zasilanie jednostkom pływającym cumującym na nabrzeżu oraz pomostach,
należy przygotować odpowiednią infrastrukturę. Na rysunku 1. przedstawiono podstawowe
elementy instalacji umożliwiającej podłączenie jednostek pływających do sieci zasilającej.
Natomiast fotografia 1. przedstawia przykładowe rozwiązanie rozdzielnicy umożliwiającej
podłączenie jednostek pływających do sieci zasilającej.
Rys. 1. Elementy składowe instalacji podłączenia jednostek pływających do sieci, gdzie: A –
rozdzielnica zasilająca, B – gniazdo zasilające, C – wtyczka, D – wtyczka jednostki pływającej,
E – gniazdo jednostki pływającej, F – złącze wtykowe jednostki pływającej.
Zgodnie z wymaganiami normy znamionowa wartość napięcia zasilającego nie powinna
przekraczać Uf = 250 V w obwodach jednofazowych oraz UN = 690 V w obwodach
trójfazowych.

Wszystkie rozdzielnice powinny być umieszczane w taki sposób, aby uniknąć fal wodnych
powodowanych cumowaniem jednostek pływających lub całkowitego zanurzenia w wodzie.
Wybierając rozdzielnice, które będą umieszczone na nabrzeżu, należy pamiętać o wybraniu
materiałów odpornych na korozję. Istotnym zagadnieniem jest również zapewnienie
odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej. Wymaga się, aby osprzęt elektryczny
wykorzystywany do zasilania jednostek pływających posiadał wytrzymałość co najmniej na
poziomie IK 07. Ponadto wskazane jest zastosowanie rozwiązań zapewniających dobrą
widoczność punktów przyłączenia w nocy. Można to osiągnąć, montując dodatkowe
oświetlenie w samych punktach przyłączeniowych (rozdzielnicach) lub lokalizując rozdzielnicę
w pobliżu zewnętrznych źródeł światła.
Zastosowane w rozdzielnicach przyłączeniowych gniazdka elektryczne powinny być
zamontowane na wysokości nie mniejszej niż 1 metr nad poziomem wody w warunkach
normalnych. W miejscach, gdzie znajdują się jedynie przejścia i używane są pontony, wysokość
tę można zmniejszyć do 30 cm ponad poziomem wody – pod warunkiem, że zastosowane są
odpowiednie środki ochrony dodatkowej przed rozbryzgiem wody przy normalnym
użytkowaniu.
Ponadto wymaga się, aby gniazda zastosowane w obwodach zasilających jednostki pływające
spełniały następujące normy:
W przystaniach:
•

gniazda o prądzie znamionowym do 63 A powinny być zgodne z normą EN 60309-2 i
60309-4;

•

gniazda o prądzie znamionowym ponad 63 A powinny być zgodne z normą EN 60309-1 i
60309-4;

•

gniazda dwunapięciowe 230/400 V powinny być zgodne z normą EN 60309-1 i EN 603094.

W portach, podobnych lokalizacjach lub tam, gdzie zamienność nie jest wymagana, gniazda
powinny być zgodne z normami EN 60309-1 i EN 60309-4 lub EN 60309-2 i EN 60309-4.
Zarówno w przystaniach, jak i w portach i podobnych lokalizacjach można użytkować gniazda
wtyczkowe przeznaczone do użytkowania w warunkach domowych pod warunkiem, że ich
prąd nie przekracza 16 A. Ponadto gniazda powinny mieć zapewniony stopień ochrony równy
przynajmniej IP44 lub ochrona ta powinna być zapewniona przez obudowę o odpowiedniej
konstrukcji. W przypadku, gdy warunki środowiskowe można zakwalifikować to kategorii
AD5 (strumienie wody) lub AD6 (fale wody), stopień ochrony powinien wynosić przynajmniej
– odpowiednio – IPX5 lub IPX6.
IP jest skrótem od "Index of Protection" czyli Współczynnik Ochrony. IP składa się z dwóch
cyfr. Pierwsza oznacza ochronę przed ciałami stałymi, druga odpowiada za ochronę przed
cieczami.
Pierwsza Znaczenie
cyfra

Druga Znaczenie
cyfra

0

Brak ochrony

1

Ochrona przed obiektami 1
większymi niż 50mm

Ochrona przed pionowo spadającą wodą

2

Ochrona przed obiektami 2
większymi niż 12mm

Ochrona przed spadającą wodą, jeśli przedmiot
jest obrócony o 15 stopni

3

Ochrona przed obiektami 3
większymi niż 2.5mm

Ochrona przed spadającą wodą, jeśli przedmiot
jest obrócony o 60 stopni

4

Ochrona przed obiektami 4
większymi niż 1mm

Ochrona przed wodą bryzgającą ze wszystkich
kierunków

5

Ochrona przed kurzem

Ochrona przed strumieniami wody

6

Całkowita ochrona przed 6
kurzem

Ochrona przed bardzo silnymi strumieniami
wody

7

----------------

Ochrona przed efektami zanurzenia w wodzie o
głębokości do 1m

8

----------------

Brak ochrony

0

5

7

8

Ochrona przed efektami
zanurzenia w wodzie

długotrwałego

Gniazda wtyczkowe powinny być umieszczane w rozdzielnicach głównych lub każde w
osobnej obudowie separacyjnej. Gniazda przeznaczone do zasilania łodzi nie powinny być
używane do zasilania innych obiektów. W jednej obudowie lub rozdzielnicy powinny być
zamontowane nie więcej niż cztery gniazda, a jednym z nich można zasilić tylko jedną łódź
(nie powinno się stosować rozgałęźników).
Istotnym zagadnieniem przy projektowaniu instalacji zasilającej punkty podłączenia jednostek
pływających jest oprzewodowanie. Zgodnie z obowiązującą normą, kable użyte w takiej
instalacji powinny być dobrane w odpowiedni sposób – ze względu na pracę w warunkach
ekstremalnych. Mogą być to kable przeznaczone do układania w ziemi, kable lub przewody
izolowane stosowane w liniach napowietrznych, kable o żyłach miedzianych w izolacji
termoplastycznej lub elastomerycznej, kable w izolacji mineralnej w powłoce PVC lub inny
kabel nadający się do pracy w takich warunkach, niewymieniony powyżej.
Prowadząc linie zasilające pod ziemią, należy ułożyć kable minimalnie na głębokości 0,5 m,
aby zabezpieczyć je przed zniszczeniami. W przypadku wykorzystania linii napowietrznych
szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie zabezpieczenie słupów i innych konstrukcji
wsporczych. Linia taka powinna znajdować się na wysokości minimum 6 m nad powierzchnią
w miejscach, gdzie możliwy jest ruch pojazdów lub łodzi, i na wysokości przynajmniej 3,5 m
w innych lokalizacjach.
W przypadku gdy do prowadzenia kabli wykorzystana zostaje kanalizacja kablowa, powinna
ona umożliwić drenaż wody bądź kondensatu. Może to być zrealizowane poprzez montaż studni
kablowych oraz zapewnienie co najmniej 0,5% spadku przy układaniu rur kanalizacji kablowej.
3. Ochrona przeciwporażeniowa.
W zakresie ochrony podstawowej w instalacjach elektrycznych zasilania jednostek
pływających nie można stosować przeszkód lub umieszczenia poza zasięgiem. Podstawowym
środkiem ochrony w tym przypadku jest izolacja podstawowa oraz zastosowanie obudów.
Należy jednak pamiętać, że elementy ochrony podstawowej powinny spełniać wymagania
przez cały przewidywany okres użytkowania instalacji w niekorzystnych warunkach
środowiskowych, jakie występują w portach i marinach. Warunkuje to dobór materiałów
wykorzystywanych w ochronie podstawowej np. na elementy konstrukcyjne stosowanych
obudów.
W zakresie ochrony przy uszkodzeniu zalecane jest wykorzystanie środka ochrony poprzez
samoczynne wyłączenie zasilania lub separację elektryczną.

Stosując transformator separujący należy pamiętać, że połączenia wyrównawcze zastosowane
na statku nie powinny być połączone z przewodem ochronnym obwodu zasilającego.
Połączeniami wyrównawczymi na statku powinny być objęte wszystkie elementy przewodzące
mogące znaleźć się pod napięciem lub potencjałem ziemi oraz przewód ochronny. Stopień
ochrony wszystkich elementów instalacji elektrycznej w takiej lokalizacji nie powinien być
niższy niż IP46. Przykładowy układ połączeń w układzie z zastosowanym transformatorem
separacyjnym przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Przykładowy układ zasilania jednostki pływającej z obwodu z transformatorem
separacyjnym z uwzględnieniem przewodów połączeń wyrównawczych.
W przypadku środka ochrony przy uszkodzeniu poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w
obwodach odbiorczych należy zastosować wyłączniki różnicowoprądowe, przy czym w
obwodach gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym do 63 A zaleca się zastosowanie
wyłączników RCD o prądzie IΔn ≤ 30 mA, natomiast dla gniazd wtyczkowych o prądzie
znamionowym przekraczającym 63 A można zastosować wyłączniki różnicowoprądowe o IΔn
≤ 300 mA.
Przy doborze wyłączników różnicowoprądowych należy zwrócić uwagę na typ zastosowanych
urządzeń ochronnych. Ze względu na brak informacji o wykorzystywanych na jednostkach
pływających urządzeniach elektrycznych, wskazane jest zastosować wyłączniki RCD o
charakterystyce co najmniej typu A lub B. Wykorzystanie wyłączników typu AC w tym
przypadku jest niewłaściwe, pomimo że norma nie definiuje wymagań w tym zakresie. Ponadto
należy pamiętać o doborze urządzeń przystosowanych do pracy w warunkach zewnętrznych.
Rys. 3. Przykładowy układ zasilania jednostki pływającej z obwodu zabezpieczonego przez
wyłącznik RCD

3. Podsumowanie
Należy pamiętać, że przygotowanie (projekt, budowa) instalacji elektrycznej na
nabrzeżach i pomostach w portach wymaga za każdym razem indywidualnego podejścia. Inne
zagrożenia będą występowały np. w portach morskich, a inne na wodach śródlądowych.
Ponadto trzeba wziąć pod uwagę, że instalacje te, funkcjonujące w bardzo niekorzystnych
warunkach środowiskowych, będą często eksploatowane przez osoby postronne. Dlatego też
podejmując się zaprojektowania, budowy oraz eksploatacji, należy prace te wykonywać z jak
największą starannością. Wskazane jest, aby w przypadku takich instalacji podczas eksploatacji
zapewniony był stały nadzór osób wykwalifikowanych lub odpowiednio poinstruowanych.
W przypadku takich instalacji bardzo istotne jest prowadzenie stałej kontroli stanu
technicznego. Wskazane byłoby wykonywanie ich oględzin co najmniej raz w miesiącu, a
pomiary powinny być w nich wykonywane corocznie przed rozpoczęciem sezonu żeglarskiego.
Natomiast w przypadku portów całorocznych wskazane byłoby wykonywać pomiary
przynajmniej co pół roku.

III.

Przystanie, porty jachtowe i mariny biorące udział w badaniu6.

1. Gryfino Nabrzeże
Miejskie
Pozycja 53˚15’08’’N, 14˚28’59’’E
ul. Energetyków, Gryfino tel. +48 91 416 20 11 www.nabrzeze.gryfino.pl
Nabrzeże w Gryfinie podzielone jest na dwie części - część północną dla dużych jednostek
(barki, statki wycieczkowe) oraz część południową dla jachtów, łódek. W części północnej
znajduje się 6 słupków z dostępem do prądu, zarówno tradycyjne gniazdko 230V, takie jak w
budynkach, jak i wejście żeglarskie. Łącznie są 24 wejścia żeglarskie i 24 wejścia standardowe,
czyli po 4 każdego rodzaju na każdym słupku Natomiast w części południowej są 3 słupki, na
każdym są 4 wejścia żeglarskie 230V - razem 12 wejść.
Nie ma potrzeby rozbudowy infrastruktury.
Ponieważ nabrzeże było zbudowane ze środków unijnych, obwarowane w umowie różnymi
zapisami o VAT, pobierana jest jedynie opłata za prąd, zgodnie z licznikiem.

6

Wszystkie opisy przystani pochodzą z marinas.pl oraz stron domowych przystani.

2. Szczecin
Port Jachtowy – Marina North East i Nabrzeże Starówka
Pozycja 53˚25’49’’N, 14˚34’23’E
Marina: www.szczecin.eu
Bulwary
Nadodrzańskie
szczecinska/bulwarynadodrzanskie

www.zstw.szczecin.pl/pl/zegluga-

Otwarty w 2015 roku port jachtowy to nowoczesny i funkcjonalny obiekt. Położony w
samym centrum miasta na dwóch wyspach: Łasztowni i Wyspie Grodzkiej. Otacza go
obszar Natura 2000.
Marina – Port Jachtowy wyposażona jest w 83 gniazda 16A/230 V natomiast przy
Nabrzeżu Starówka znajduje się 8 gniazd 32A/230V oraz 6 gniazd 63A/400V.
Ilość postumentów w porcie wynika z projektu; prąd dostarczany jest pod rzeką na
wyspę i stąd rozdzielany na postumenty, co na pewno ogranicza możliwości zwiększania
mocy. Ilość postumentów jest wystarczająca na tym etapie inwestycji.
Do zarządzania dostępem do prądu stosuje się karty magnetyczne doładowywane
impulsami aktywującymi postumenty.
3. Szczecin
Harcerski Ośrodek Morski - Kooperatywa Armatorów Pozycja
53˚24’10’’N, 14˚39’59’’E
ul. Żaglowa 2, Szczecin tel. +48 91 460 08 52 tel. +48 605 400 189 www.homszczecin.pl
Do przystani z Kanału Jacka prowadzi oznakowany bojkami tor wodny. Z daleka należy się
kierować na budynki dawnego elewatora, ewentualnie wieżę kościelną. Wejście do
przystani znajduje się za drzewami po prawej stronie (na wprost zobaczymy kanał dawnego
elewatora, a po lewej stronie kanał Ligi Morskiej). Po obu stronach toru znajdują się
płycizny. W marinie jachtem o większym zanurzeniu należy stawać po prawej stronie
basenu. Po lewej stronie basen jest bardzo płytki.
Na przystani dostępnych jest 8 słupków energetycznych wyposażonych w 6 gniazd
jednofazowych 16A/230V.
W chwili obecnej nie planuje się zwiększenia ilości słupków. Opłata wliczona w postój.
4. Szczecin,
Nowa Marina Dąbie, Sun and Sail, Pozycja
53°24’22” N i 14°39’52” E
adres: 70-832 Szczecin, ul. Żaglowa 1a, www.facebook.com/port.jachtowy.dabie

Do Portu Jachtowego – Marina Dąbie prowadzi lokalny farwater, wyznaczony niegdyś
dla połączenia portu szczecińskiego z elewatorem zbożowym w Dąbiu. Od kilkunastu lat służy
jedynie żeglarzom. Oznakowany nieświecącymi pławkami prowadzi z Kanału Jacka w
kierunku zatoczki, kryjącej kilka niewielkich przystani na wschodnim brzegu jeziora. Wejście
do portu jachtowego Marina Dąbie jest dobrze widoczne i oznakowane zielonym światłem
sygnalizacyjnym.
W porcie dostępnych jest 41 słupków po 4 gniazdka 16A/230V.
Opłata za energię elektryczną – dodatkowa opłata w zależności od czasu postoju
(liczona od jednostki): 10 zł/doba, 200 zł/miesiąc, 350 zł/6 miesięcy.

5.Szczecin
Marina Pogoń
Pozycja 53˚24’00’’N, 14˚37’02’’E
Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń ul. Przestrzenna 3, Szczecin tel. +48 91 462 46 57 tel.
+48 602 808 280 www.marinapogon.pl
Zlokalizowana na południowym brzegu jeziora Małe Dąbie. Ze względu na niewielkie
głębokości Małego Dąbia, oscylujące wokół 2 metrów, większe jachty, nawet te zmierzające
do najbardziej odległej Camping Marina PTTK, zwłaszcza przy niskiej wodzie muszą korzystać
z trasy wiodącej Regalicą i Dąbską Strugą, przepływając obok wejścia do Mariny Pogoń.
Przystań wyposażona jest w 212 gniazd jednofazowych 16A/230V oraz 4 gniazda
trójfazowe 64A/400 V. Istnieje możliwość rozszerzenia do 10 postumentów (6 gniazdowych)
lecz w tej chwili nie ma takiej potrzeby.
Opłata za korzystanie z energii elektrycznej wliczona jest w postój.

6. Lubczyna
Przystań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie. Pozycja 53˚30’00’’N,
14˚42’02’’E ul. Żeglarska 2, Lubczyna tel. +48 91 419 16 12
www.lubczyna.goleniow.pl Do przystani można dotrzeć płynąc głównym
torem wodnym na Jeziorze Dąbie Duże. Od boi nr 13 kierujemy się Torem
Wodnym Lubczyna, który wyznaczają boje od L1 do L9 (ostatnia boja przed
portem). Poza bojami wyznaczającymi tor wodny znajdują się płycizny. Tor
jest nieoświetlany.
Przystań wyposażona jest w 25 postumentów po 4 gniazda 16A/230 V.
Obecnie ośrodek dysponuje zapasem mocy, ale nie ma potrzeby zwiększania ilości
postumentów energetycznych. Płatność odbywa się za pomocą kart magnetycznych.

7. Stepnica

Przystań

na

Kanale

Młyńskim.

Pozycja 53˚39’06’’N, 14˚36’36’’E
ul. Młynarska 1, Stepnica tel. +48 888 525 302 tel. +48 513 131 384 www.stepnica.pl
Usytuowana jest w północnej części miasta, może pomieścić jednocześnie od 250 do 300
jednostek pływających. Marina jest częścią Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.
Głębokość kanału 2,5 m, długość 780 m i choć szerokość wynosi od 12 do 20 metrów,
można tu bezpiecznie manewrować, ponieważ kanał jest osłonięty od wiatru i nie ma w nim
zafalowania, a w głębi portu znajduje się obrotnica, ułatwiająca większym jednostkom
zawracanie.
Przystań wyposażona jest w 33 postumenty po 4 gniazda 16A/230 V.
Płatności rozliczane są za pomocą kart magnetycznych.

8.Stepnica
Przystań im. Kapitana Roberta Hilgendorfa.
Pozycja 53°38’59” N 14°37’08” E,
72-112 Stepnica, ul. Rybacka, Młynarska. www.stepnica.com
Przystań znajduje się w reprezentacyjnym centrum wybrzeża Stepnicy, pomiędzy
basenem kolejowym a plażą. Port chroniony jest przez trzy falochrony: nowy po prawej,
południowej stronie ustawiony z pływających pomostów, a z lewej, północnej strony istnieje
stary, betonowy falochron chroniący głównie rybacką część przystani. Wejście dodatkowo
zabezpieczono nowym betonowym falochronem, co znacznie zmniejszyło rozkołys
wdzierający się do basenów. Na wprost i na prawo od wejścia znajdują się pływające pomosty,
po lewej stronie natomiast wpływamy do basenu rybackiego, zajmowanego w dużej mierze
przez kutry rybackie.
Wyposażona jest w betonowe pomosty pływające, sektorowe. Przystań o głębokości 2,5
może jednorazowo przyjąć nawet 40 jednostek.
Na przystani znajduje się 14 postumentów energetycznych wyposażonych po 4 gniazda
16A/230V. Opłata kartą magnetyczną.
Obecnie nie planuje się rozbudowy infrastruktury.
9. Łunowo
Przystań Żeglarska w Łunowie Pozycja
GPS: 53˚53’16’’N, 14˚21’44’’E
ul. Zalewowa 101, Świnoujście tel. +48 530 687 415 www.zsm-morska.blogspot.com
Przystań znajduje się w północnej części jeziora Wicko Wielkie. Z jeziora do przystani
prowadzi wąski kanalik, który oznaczony jest białym pochylonym masztem po prawej stronie.
Basen portowy w kształcie prostokąta. Cumowanie przy bojach.

Przystań wyposażona jest w 12 gniazd jednofazowych 16A/230V oraz jedno trójfazowe
32A/400 V
Przystań dysponuje zapasem mocy, tak więc istnieje możliwość zwiększenia
postumentów energetycznych do 3 szt. Opłata wliczona jest w postój. Płatność gotówką.

10. Kamień Pomorski
Marina Kamień Pomorski Pozycja 53˚58’24’’N, 14˚46’00’’E al. Mistrzów Żeglarstwa 2,
Kamień

Pomorski

tel.

+48

91

382

08

82

tel.

+48

661

213

391

www.marinakamienpomorski.pl
Kamień Pomorski jest położony pomiędzy Wolinem a Dziwnowem. Tory wodne z
Dziwnowa, jak i Wolina są nieoświetlone.
Marina jest osłonięta pływającym pomostem. Basen techniczny znajduje się tuż za
stojącym przy nabrzeżu elewatorem zbożowym w południowej części miasta. Od molo
kierujemy się na południe wzdłuż nabrzeża, trzymając się około 60 m od brzegu i
dopływamy do wejścia. Wejście do basenu usytuowane jest od strony
południowozachodniej. Zaraz po minięciu czerwonej główki ciasno skręcamy w lewo do
basenu. Głębokość w basenie to ok. 3 m. Na brzegach basenu technicznego znajdują się
hangary, betonowy slip, a także jest miejsce do naprawiania i zimowania jachtów.
Kompleks techniczny dysponuje sztaplarką do podnoszenia i transportu jachtów.
W marinie dostępnych jest ogółem 240 gniazd 16A/230V.
Istnieje możliwość zwiększenia liczby postumentów, jednak w chwili obecnej nie ma
takiej potrzeby. Przystań dysponuje zapasem mocy. Opłata ryczałtowa.
11. Trzebież.
Marina Trzebież
Pozycja : 53° 39.53′ N 14° 31.14′ E 72-020 Trzebież, Rybacka 26 www.marinatrzebiez.pl
Marina Trzebież oferuje dzisiaj 91 miejsc postojowych dla jachtów żaglowych z wodą
pitną i prądem elektrycznym. Minimalna gwarantowana głębokość basenów to 2.5 m. Marina
osłonięta jest obecnie ze wszystkich stron przed wiatrem. Dawna uciążliwość postoju przy
wiatrach północnych została wyeliminowana przez przedłużenie północnego falochronu
osłonowego oraz instalację pomostów falochronowych typu ciężkiego. Pomosty wyposażone
są w tzw. Y-bomy cumownicze. To sprawia, ze jest dziś najbezpieczniejszym portem
schronienia na Zalewie Szczecińskim i Roztoki Odrzańskiej. Marina oferuje zaplecze socjalne
i techniczne ze slipem i 30. tonowym dźwigiem. W marinie funkcjonuje stolarnia i warsztat
mechaniczny. Zabytkowy budynek socjalny oferuje miejsca noclegowe dla żeglarzy. Marina
oferuje również całoroczną opiekę nad jachtami. Czynna jest całą dobę, a nadzór nad
powierzonym mieniem sprawują doświadczeni bosmani. Plac postojowy i akwatorium objęte
są całodobowym monitoringiem z dostępem z zewnątrz przez Internet.
Do Mariny Trzebież prowadzą dwa tory podejściowe: północny z kierunku Świnoujścia
(KK=150°) i południowy z kierunku Szczecina (KK=301°) oznaczone pławami podejściowymi
i nabieżnikami.
Marina dysponuje 22 słupkami energetycznymi po 4 gniazda 16A/220V każdy.
Opłata wliczona jest w postój
12. Darłowo

Port Morski Darłowo
Pozycja 54˚26’13’’N, 16˚23’14’’E
Przystań Jachtowa ul. Conrada 27, Darłowo tel. +48 94 314 51 86 tel. +48 509 462 214
www.port.darlowo.pl
Podchodząc na wprost wejścia do Darłowa będziemy widzieli po lewej stronie prosto
wychodzący w morze falochron wschodni (o długości ponad 400 m) i po prawej stronie nieco
łukowato zakrzywiony falochron zachodni (464 m). Wejście do portu „patrzy” na NW. Ten
układ zapobiega szybkiemu osadzaniu się piasku w główkach portu. Po prawej stronie pokaże
się niewielki budynek latarni morskiej.
Przystań wyposażona jest w:
- 90 gniazd 16A/230V
- 30 gniazd 16A/400V
Obecnie nie ma potrzeby zwiększenia ilości postumentów. Przystań dysponuje
odpowiednim zapasem mocy.
Opłata wliczona jest w postój.

IV Podsumowanie i wnioski
Rozwój gospodarki dzięki między innymi funduszom strukturalnym spowodował
rozwój i modernizację infrastruktury turystycznej, która przekłada się wzrost konkurencyjności
miejscowości i regionów. Dotyczy to również infrastruktury przystani, marin i portów
jachtowych Pomorza Zachodniego. Wzrost znaczenia ekologii i poszukiwań niskoemisyjnych
źródeł energii powoduje celowość poszukiwań alternatywnych i bardziej „zielonych”.
Współczesne społeczeństwa na całym świecie przechodzą w ostatnich latach
dynamiczne zmiany. Zmienia się ich postrzeganie np. kwestii ochrony środowiska i zagadnień
związanych z współdzieleniem, czy w końcu myślenie o przyszłości następnych pokoleń.
Jednym z najbardziej widocznych na całym świecie przykładów „nowego myślenia” o
współczesności i przyszłości jest ofensywa elektromobilności.
Rozpowszechnienie się elektromobilności niesie za sobą przede wszystkim nadzieję na
zatrzymanie degradacji środowiska i zanieczyszczenia powietrza. Im więcej pojazdów
napędzanych silnikami spalinowymi zostanie zastąpione silnikami elektrycznymi, tym mniej
szkodliwych substancji - zanieczyszczeń w postaci pyłu zawieszonego oraz gazów, przede

wszystkim tlenków azotu i tlenków siarki - trafi do powietrza, którym oddychamy. Jest to
największa zaleta elektromobilności – z punktu widzenia oddziaływania na środowisko.
Zmniejszy się również emisja gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla i ozonu.
Elektromobilność zmniejsza uzależnienie pojazdów od paliw kopalnych, a w miastach, w
których pojazdy elektryczne są coraz bardziej popularne, prowadzi do zdecydowanego
obniżenia poziomu hałasu. Elektromobilność to jednak nie tylko równowaga środowiskowa,
ale także oszczędność dla portfela.
Porty jachtowe, mariny i w mniejszym stopniu małe przystanie Pomorza Zachodniego
są przystosowane do zaopatrywania łodzi w energię elektryczną.
Najczęściej na pływających pomostach bądź na lądzie przystanie wyposażone są w
nowocześnie słupki energetyczne bądź energetyczno-wodne stanowiące nierzadko elementy
małej architektury. Proste, bezpieczne i funkcjonalne urządzenia jakimi są słupki energetyczne
oferują gniazda „żeglarskie” jaki i te znane nam z gospodarstw domowych. Zabezpieczenia
energetyczne wykonywane zgodnie z normami projektowymi spełniają najwyższe standardy
bezpieczeństwa.
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