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W odPowiedzi na pismo z dnia 24.04.2020r. doręczone dnia 27.04.2O20r., uprzejmie
wYjaŚniam iz w ocenie tutejszego organu w oparciu o § 5 Rozporządzenia Rady Miiistiów z
dnia 19 hłietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograitcreń, nąkazów i zakązów
w związku z wystąpieniem stąnu epidemii (Dz. U. poz. 697) Óa zo kwietnia 2020 roku na
obszarzę Rzeczypospolitej Polskiej nie obowi ęlje już zakaz przemieszczania się osób,
dozwolone zatemjest przemięszczanię się jednostek pływających w żeg|udze krajowej. przy
ocenie PrzYgotowania do sezonu jednostek oraz ich wodowania mieć na względzie-należy
ograniczenia wynikające z § 8 ust. 1 pkt. l lit. j w/w rozporządzenia *.nyst którego dó
odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzónia-przez przedsiębiorcó-w w
rozumieniu PrzePisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - prawo przeasi{biorców oraz przez
inne PodmiotY, działalności związanej ze sportem, rozrywko*"; i reńeacyjnej (ujęiej w
Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczógóhości pór"gują"Ói 

- 
*

Prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, (...). W dzia|e 93.0 mieŚci się równieŹ póaktasa
93.29.Z. Podklasa ta obejmuje pozostałą działalnośó rozrywkową i rekreacyjną gdzie indziej
niesklasYfikowaną (z wyłączeniem działalności wesołyóh miasieczek i parkow rozrywki),
taką jak transPort rekreacyjny, np. działalność przystani jachtowych. Ńobec powyzszego
stwierdziĆ należY żę dla żeglarzy nie jest zakazane ani wodowanie ani przygotowywŃe
jednostek do sezonu, natomiast powyższv problem wymaga rozwńenia w kontekście
działalnoŚci w tej mięrze przystani jachtowych. Gdy chołzi Ó przygotowanie jednostek do
sezonu, to aktYwnoŚĆ marin nie jest istotna, zaś gdy chodzi o-*Ódo*unie, to bez udziatu
infrastrukturY mariny taka czynność wydaje się nieodzowna, a w myśl wlw przepisu nie jest
dozwolona. Ewentualnię rozwńenia wymaga kwestia wodowania bez udziń przysiani
jachtowej.

Nięzaleznie od powyzszego stwierdzić należy żę konieczne jest zachowanie rezimów
sanitarnYch takich jak uŻywanie maseczek zasłaniających usta i nos oraz rękawiczek
j ednorazow y ch or az zachowanie odpowi edni ej odl egłośói mi ędzy o sob ami.
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