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L.dz.PZ/499/W/2018

Warszawa, 28 maja 2018 r.

Członkowie
Polskiego Związku Żeglarskiego

Drodzy Żeglarze, Wodniacy, Szanowni Państwo,

W dniach 20 lipca 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe akty prawne regulujące
warunki korzystania przez żeglarzy i wodniaków z polskich wód, w tym wysokość stawek mających
wpływ na korzystanie i rozwój infrastruktury wodnej dla całego środowiska amatorów turystyki
i sportów wodnych. Nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz integralne Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za
użytkowanie gruntów pokrytych wodami istotnie zmieniły dotychczasowe zasady korzystania
z przystani i akwenów wodnych, co wzbudziło uzasadniony niepokój o przyszłość naszych
aktywności.
W poczuciu osobistej i związkowej odpowiedzialności za sprawy polskiego żeglarstwa oraz
wychodząc naprzeciw licznym postulatom środowiska, podpartym stosowną uchwałą L Sejmiku PZŻ
z dnia 15 kwietnia br., zdecydowałem o podjęciu interwencji wszędzie tam, gdzie interpretacja
nowych przepisów utrudnia warunki dla rozwoju w szczególności polskiego żeglarstwa
amatorskiego. Powołany przeze mnie w tym celu zespół ma za zadanie zinwentaryzować
i zlokalizować problemy środowiska, poddając analizie prawnej i rzeczowej każdy przypadek
zgłoszony przez przedstawicieli środowiska.
W toku dalszych prac i w wyniku analizy rodzajowej problemów zespół będzie miał za
zadanie wdrożenie konkretnych działań, koniecznych do podjęcia na poziomie uprawnionych
instytucji. Ufam, że wypracowane propozycje będą miały w niedalekiej przyszłości wpływ na jakość
dotyczącego nas prawa.
Licząc na czynny udział Państwa organizacji, które posiadają bogate doświadczenia oraz
grono ekspertów w przedmiotowych sprawach, zapraszam do włączenia się w podjęte działania,
a w następstwie konsultacje wypracowanych przez PZŻ propozycji, które powinny stać się głosem
całego środowiska wodniackiego.

Mając na uwadze wagę spraw oraz fakt codziennego narastania skali problemów
w toczącym się już sezonie nawigacyjnym, proszę o jak najszybsze przekazanie do Biura Polskiego
Związku Żeglarskiego wszystkich zaobserwowanych problemów, szczególnie tych które mają
bezpośredni wpływ na rozwój i upowszechnianie żeglarstwa w Polsce. Uwagi i sugestie przyjmowane
będą do dnia 8 czerwca br. na adres prawowodne@pya.org.pl.

Licząc na Państwa troskę i zaangażowanie pozostaję z żeglarskim pozdrowieniem,

Prezes
Polskiego Związku Żeglarskiego

Tomasz CHAMERA

