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Latarnie polskiego Wybrzeża
Czołpino
Wstążka charakterystyki:  
światło przerywane grupowe
Położenie geograficzne: 54°43,10’ N 17°14,47’ E
Wysokość światła – 75 m n.p.m. Wysokość latarni – 25 m
Zasięg światła – 23 Mm (około 42,6 km)
Na ponad 50-m wydmie oddalonej 1000 m od brzegu wybudowano wieżę 
wysokości 25 m oddaną do użytku w 1875 r. Obecnie urządzeniem optycz-
nym jest aparat Fresnela wyprodukowany we Francji w 1926 r. Światło 
uzyskiwane jest z 1000-W lampy halogenowej. Latarnia uruchomiana jest 
za pomocą fotokomórki. W 1993 r. zwiedzającym udostępniono galerię na 
wysokości 16 m n.p.z. Wejście do laterny nie jest udostępnione. Urząd Mor-
ski Słupsk zautomatyzował latarnię w 2007 r., a obiektem niedozorowanym 
została w 2010 r.

Stilo
Wstążka charakterystyki:  
światło błyskowe grupowe
Położenie geograficzne: 54°47,2’ N 17°44,0’ E
Wysokość światła – 75 m n.p.m. Wysokość latarni – 32,5 m
Zasięg światła – 23 Mm (około 42,5 km)
Latarnia znajduje się na ponad 40-m wydmie w odległości około 1200 m 
od brzegu. Pierwszą całkowicie metalową latarnię uruchomiono w 1906 r. 
Współcześnie w laternie znajduje się stół obrotowy z trzema panelami po 
osiem żarówek halogenowych każdy. Światło latarni jest włączane fotoko-
mórką od 1975 r. Galerię znajdującą się 27 m n.p.z. udostępniono zwiedza-
jącym w 1992 r.  

Rozewie
Wstążka charakterystyki: światło błyskowe
Położenie geograficzne: 54°49,8’ N 18°20,2’ E
Wysokość światła – 83 m n.p.m. Wysokość latarni – 33 m
Zasięg światła – 26 Mm (około 48,1 km)
Najbardziej na północ wysunięta latarnia, uruchomiona w 1822 r. Dolną 
część wieży wzniesiono z kamieni polnych, a górną dwukrotnie podwyż-
szono metalowymi elementami w 1910 r. i 1978 r. Wewnątrz wieży znajduje 
się nieczynna soczewka dyskowa i czynne urządzenie świetlne. Zwiedzanie 
latarni zainicjowano w okresie międzywojennym, a od 1933 r. nosi imię wy-
bitnego polskiego pisarza Stefana Żeromskiego. W wieży od 1963 r. i zaadap-
towanych budynkach prezentowane są ekspozycje i wystawy poświęcone 
tematyce latarnianej. Wieża i większość budynków technicznych jest udo-
stępniona zwiedzającym. 300 m od latarni znajduje się parking.

Jastarnia
Wstążka charakterystyki:  
światło kodowe Morse’a litera A
Położenie geograficzne: 54°42,01’ N 18°40,90’ E
Wysokość światła – 22 m n.p.m.
Wysokość latarni – 17 m
Zasięg światła – 15 Mm (około 27,8 km)
Obecna latarnia w Jastarni nie jest pierwszą w tej miejscowości. Pierwsza, 
zbudowana w 1938 r., przetrwała tylko rok. Drugą latarnię zbudowano na 
miejscu przedwojennej. Uruchomienie jej nastąpiło w 1949 r., wykorzystując 
elementy kolumny buczka mgłowego stojącego niegdyś nad morzem koło 
latarni Stilo. W Jastarni zestawiono wieżę wysokości 16,6 m pomalowaną 
w biało-czerwone pasy. Wewnątrz umieszczono cylindryczną soczewkę 
o średnicy 500 mm z żarówkami o mocy 500 W. Latarnia nie jest udostępnio-
na do zwiedzania. 

Hel
Wstążka charakterystyki: światło izofazowe
Położenie geograficzne: 54°36,00’ N 18°48,75’ E
Wysokość światła – 41,5 m n.p.m. Wysokość latarni – 41 m
Zasięg światła – 17 Mm (około 31,5 km)
Pierwszą murowaną latarnię uruchomiono w 1827 r., a zburzono w 1939 r. 
Historia jej przedstawiona jest w Muzeum Rybołówstwa w Helu, będącym filią 
CMM. Obecną latarnię wybudowano w 1942 r. Aparat optyczny stanowi cylin-
dryczna soczewka o wysokości 117 cm i średnicy 80 cm, z żarówką o mocy 1000 
W. Zamontowany po zbudowaniu latarni aparat optyczny pełni w dalszym cią-
gu swoją funkcję. Latarnia jest udostępniona do zwiedzania od 1993 r. Dojazd 
samochodem jest ograniczony.

Gdańsk Nowy Port
Charakterystyka światła:  
wyłączona od 1984 roku
Wysokość światła: 37 m n.p.m.
Położenie geograficzne: 54°24’28” N 18°39’50” E
Poprzedniczkami latarni była Twierdza Wisłoujście i nieistniejąca latarnia na 
ulicy Blizowej. Obecną ukończono w 1894 r., wzorując się na latarni w Cleve-
land (USA). Ośmiokątny korpus wysokości 27,3 m (z masztami do 46,86 m) 
z czerwonej cegły zakończono laterną. 1 września 1939 r., wystrzałami z niej 
i pancernika „Schleswig-Holstein” w kierunku polskiego Westerplatte Niemcy 
rozpoczęły II wojnę światową. W czerwcu 1984 r. latarnię wyłączono, a od 
2004 udostępniono do zwiedzania. Dodatkowo w 2008 r. zrekonstruowano 
na jej szczycie jedyną w Polsce „kulę czasu”. Zwiedzający mogą podziwiać 
zabytkowe urządzenia optyczne z XX wieku i wystawy o latarniach świata. 
W okolicę latarni można dojechać samochodem.

Gdańsk Port Północny
Wstążka charakterystyki:  
światło błyskowe grupowe
Położenie geograficzne: 54°36,00’ N 18°48,75’ E
Wysokość światła – 61 m n.p.m. Wysokość latarni – 71 m
Zasięg światła – 25 Mm (około 46,3 km)
Latarnia na wieży Kapitanatu w Gdańsku Porcie Północnym.
Latarnię w system oznakowania nawigacyjnego włączono wraz z jej  
uruchomieniem 23 czerwca 1984 r. Wyposażenie latarni stanowi stół obro-
towy, złożony z trzech paneli, w których są zamontowane halogenowe ża-
rówki reflektorowe, po 20 w każdym z nich. Latarnia nie jest udostępniona 
do zwiedzania. 

Krynica Morska
Wstążka charakterystyki:  
światło blaskowe grupowe 
Położenie geograficzne: 54°23,12’ N 19°27,05’ E
Wysokość światła – 53 m n.p.m.
Wysokość latarni – 27 m
Zasięg światła –18 Mm (około 33,3 km)
Pierwszą latarnię morską zbudowano na wzgórzu w 1895 r. Zniszczyli ją wy-
cofujący się żołnierze niemieccy w 1945 r. Nową wzniesiono w 1951r. W later-
nie zainstalowano cylindryczną soczewkę średnicy 1000 mm i żarówki 1000 
W. Z laterny przy dobrej pogodzie widać otwartą przestrzeń Zatoki Gdańskiej 
z jednej strony oraz Zalew Wiślany od katedry we Fromborku, przez Tolkmic-
ko do wzgórz Wysoczyzny Elbląskiej z drugiej. W nocy można dostrzec świa-
tła latarni w Helu. W okolicę latarni można dojechać samochodem. 
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Przewodnik powstał przy współpracy z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej,  
które udostępniło mapy Wybrzeża oraz portów.

Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji przewodnika składamy: 
przedstawicielom Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie,  
przyjacielowi latarni morskich, wiceprezesowi TPCMM Apoloniuszowi Łysejko  
oraz kpt. Andrzejowi Wątrowiczowi.

Na okładce: fot. Kosycarz Foto Press/KFP

Przewodnik po portach i przystaniach morskich polskiego Wybrzeża prezentuje mapy, które mają  
charakter orientacyjny i  nie należy używać ich do nawigacji. Szczegółową wiedzę, zwłaszcza  
informacje, które wymagają aktualizacji (przede wszystkim dane o głębokościach), uzyskać  
można w poszczególnych urzędach morskich, kapitanatach portów czy Biurze Hydrograficznym 
Marynarki Wojennej oraz materiałach przez nich na bieżąco opracowywanych.

P O L S K A

Świnoujście
Wstążka charakterystyki: światło przerywane
Położenie geograficzne 53°54,96’ N 14°17,05’ E
Wysokość światła – 64,8 m n.p.m. Wysokość latarni – 68 m
Zasięg światła – białego 25 Mm (około 46,3 km), czerwonego 9 Mm (ok. 16,7 km).
Ceglaną latarnię o kształcie ośmiobocznym pobudowano po wschodniej stronie Świ-
ny w 1857 r. W laternie zainstalowano aparat Fresnela z lampą zasilaną olejem rzepa-
kowym. Remont wieży i zmianę kształtu na okrągły wykonano w latach 1902-1903. 
Charakterystykę światła wprowadzono w 1905 r., a elektryczność w 1921 r. Latarnia 
jako jedyna w Polsce posiada czerwony sektor. Nalot bombowy pod koniec wojny 
spowodował spękania wieży. Latarnię uruchomiono w 1947 r. Przejęcie jej od wojsk 
radzieckich nastąpiło w 1954 r. Od 1978 r. używane są żarówki o mocy 4200 W. Latar-
nia jest 15. na świecie i 3. w Europie pod względem wysokości, a wśród ceglanych naj-
wyższą na świecie. W 2001 r. zwiedzającym udostępniono galerię. Ekspozycja morska 
zawiera zbiory z różnych zakresów, m.in.: ratownictwa, nawigacji. Możliwy jest dojazd 
samochodem w okolicę latarni.

Kikut
Wstążka charakterystyki: światło izofazowe
Położenie geograficzne: 53°58,89’ N 14°34,82’ E
Wysokość światła – 91 m n.p.m. Wysokość latarni – 18,5 m
Zasięg światła – 16 Mm (około 29,6 km)
Latarnia stoi na wzgórzu Kikut w sąsiedztwie wsi Wiosełka. Punkt widokowy z 1840 r. 
podwyższono i zaadaptowano dla potrzeb nawigacyjnych w 1962 r. Od początku 
zainstalowano cylindryczny aparat Fresnela wyposażony w światło elektryczne z re-
zerwą gazową. Umieszczenie światła na wysokości 91,5 m n.p.m. uczyniło ją najwyżej 
usytuowaną na polskim Wybrzeżu. Zamianę żarówki 500 W na 1000 W i likwidację 
rezerwy gazowej dokonano w 1978 r. Sześciopozycyjny zmieniacz z żarówkami ha-
logenowymi 100 W zainstalowany jest od 1994 r. Ze względu na położenie na tere-
nie Wolińskiego Parku Narodowego i utrudnione warunki komunikacyjne wewnątrz 
wieży nie jest ona udostępniona do zwiedzania. Od samego początku Urząd Morski 
w Szczecinie w pełni zautomatyzował działanie latarni.

Niechorze
Wstążka charakterystyki: światło błyskowe
Położenie geograficzne: 53°05,67’ N 15°03,85’ E
Wysokość światła – 63 m n.p.m. Wysokość latarni – 45 m
Zasięg światła – 20 Mm (około 37 km)
Latarnię wybudowano na skraju klifu w 1866 r. Całkowita wysokość ceglanej budowli 
wynosi 45 m. Pierwotnym wyposażeniem był aparat Fresnela z lampami olejowymi. 
Charakterystykę światła utrzymywały przesłony. Elektryczność wprowadzono w 1924 
r. Laternę zniszczono pod koniec działań wojennych w 1945 r. Modernizację urządzeń 
optycznych i świetlnych przeprowadzono w 1952 r. Aparaturę złożoną z czterech so-
czewek dyskowych umieszczono na stole obrotowym. Obecnie stosowane są żarówki 
halogenowe mocy 1500 W. Wieża jest iluminowana różnokolorowymi światłami. 
W 1992 r. zwiedzającym udostępniono galerię. Wejście do laterny nie jest udostępnio-
ne. W okolice latarni można dojechać samochodem.

Kołobrzeg
Wstążka charakterystyki: światło błyskowe
Położenie geograficzne: 54°11,18’ N 15°33,25’ E
Wysokość światła – 36 m n.p.m. Wysokość latarni – 26 m
Zasięg światła – 16 Mm (około 29,6 km)
Latarnie związane są ze stacjami pilotów budowanymi na forcie w ujściu Parsęty. Po 
drewnianej z 1899 r., pobudowano ceglaną w 1909 r. W 1945 r. w trakcie walk o wy-
zwolenie miasta latarnia uległa zniszczeniu. Odbudowano ją jeszcze w tym samym 
roku, umieszczając na szczycie czerwoną gwiazdę, która ze względu na niespełnia-
nie wymagań nawigacyjnych została usunięta w 1949 r. W ramach remontu obiektu 
w 1991 r. na wieży powstał taras widokowy, a w laternie w miejsce soczewki cylin-
drycznej zainstalowano stół obrotowy z 10 panelami zawierającymi po 2 żarówki ha-
logenowe. W 1992 r. zwiedzającym udostępniono galerię widokową. Laterna umiesz-
czona powyżej nie jest udostępniona zwiedzającym. W okolicę latarni możliwy jest 
dojazd samochodem. Urząd Morski Słupsk zautomatyzował urządzenia nawigacyjne 
w 2007 r., a niedozorowaną uczynił w 2010 r. 

Gąski
Wstążka charakterystyki: światło przerywane grupowe
Położenie geograficzne: 54°14,6’ N 15°52,4’ E
Wysokość światła – 50 m n.p.m. Wysokość latarni – 51 m
Zasięg światła – 23 Mm (około 42,6 km)
Na okrągłej ceglanej wieży uruchomiono światło nawigacyjne w 1878 r. Ponownie la-
tarnię uruchomiono w 1947 r., a modernizacji systemu świetlnego dokonano w 1993 r. 
W miejsce lamp wprowadzono żarówki halogenowe 1000 W. W 1992 r. zwiedzającym 
udostępniono galerię. W okolicę latarni można dojechać samochodem. Urząd Mor-
ski Słupsk zautomatyzował latarnię w 2007 r. Obiektem niedozorowanym została 
w 2010 r.

Darłowo
Wstążka charakterystyki: światło blaskowe grupowe
Położenie geograficzne: 54°26,41’ N 16°22,71’ E
Wysokość światła – 20 m n.p.m. Wysokość latarni – 22 m
Zasięg światła – 15 Mm (około 27,8 km)
Przy ujściu rzeki, po wschodniej stronie stoi parterowy budynek wybudowany w 1885 r. 
Wieżę stacji rozbudowano w 1927 r., umieszczając laternę z zainstalowaną wewnątrz 
soczewką bębnową. Główny Urząd Morski uruchomił światło w 1946 r. Obecnie w po-
łowie cylindrycznej soczewki o wysokości 85 cm i średnicy 112 cm, światło uzyskiwane 
jest z żarówki halogenowej o mocy 1000 W. W 2006 r. zwiedzającym udostępniono 
galerię. W pasie nabrzeży i latarni ruch samochodowy jest ograniczony. Urząd Mor-
ski Słupsk zautomatyzował latarnię w 2007 r. Obiektem niedozorowanym została 
w 2010 r.

Jarosławiec
Wstążka charakterystyki: światło błyskowe grupowe
Położenie geograficzne: 54°32,38’ N 16°32,54’ E
Wysokość światła – 50 m n.p.m. Wysokość latarni – 33 m
Zasięg światła – 23 Mm (około 42,6 km)
Pierwszą, latarnię pobudowano w 1830 r., od 1838 r. stoi obecna, której wygląd nie 
zmienił się do dnia dzisiejszego. Światło latarni dla celów nawigacyjnych urucho-
miono w 1946 r. Soczewkę dyskową w 1975 r. zastąpiono urządzeniem złożonym 
ze stołu obrotowego z czterema panelami wyposażonymi w żarówki halogenowe. 
W pobliże latarni możliwy jest dojazd samochodem. Urząd Morski Słupsk zautoma-
tyzował latarnię w 2007 r., a obiektem niedozorowanym została w 2010 r.

Ustka
Wstążka charakterystyki światło przerywane
Położenie geograficzne: 54°35,3’ N 16°51,3’ E
Wysokość światła – 22 m n.p.m. Wysokość latarni – 19 m
Zasięg światła – 18 Mm (około 33,3 km)
Dwukondygnacyjną stację pilotów wybudowano w 1893 r. Światło latarni dla celów 
nawigacyjnych uruchomiono w 1946 r. Niestabilność prądu przywróciło zasilanie 
gazowe, trwające do 1957 r. Obecnie optykę stanowi soczewka cylindryczna średnicy 
1120 mm i wysokości 920 mm z 1000-W lampą halogenową od 2004 r. W pasie na-
brzeży i latarni ruch samochodowy jest ograniczony. Urząd Morski Słupsk zautomaty-
zował latarnię w 2007 r., a obiektem niedozorowanym została w 2010 r.

Latarnie polskiego Wybrzeża
Opracowano na podstawie mapy BHMW
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Z dużą satysfakcją oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie 

PRZEWODNIKA PO PORTACH I PRZYSTANIACH MORSKICH  
POLSKIEGO WYBRZEŻA

To już trzecie, uaktualnione wydanie, które kierujemy zarówno do wytrawnych że-
glarzy jak i początkujących  adeptów sztuki spod znaku żagla, wiatru i morskich 
przestrzeni. 
W latach 2013 i 2014 Związek Miast i Gmin Morskich uczestniczył w realizacji 
projektu „MARRIAGE - lepsze zarządzanie marinami, konsolidacja sieci przysta-
niowej i marketing turystyki wodnej na obszarze południowego Bałtyku”. W ramach 
promocji wybrzeża południowego Bałtyku – dzięki dofinansowaniu z tego projektu 
– Związek przygotował przewodnik po portach i przystaniach morskich polskiego 
Wybrzeża, który został wydany w czterech wersjach językowych: polskiej, angiel-
skiej, niemieckiej i rosyjskiej.
Jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez Związek jest rozwój turystyki 
morskiej w gminach nadmorskich. Osiągniecie tego celu możliwe jest w wyniku re-
alizacji wielu zróżnicowanych działań, przez wszystkich interesariuszy – począw-
szy od budowy nowej bazy marin i przystani, przez zmianę funkcji małych portów 
z rybackiej na turystyczną, ożywienie terenów leżących w pasie nadmorskim, mię-
dzy innymi dzięki budowie drogi rowerowej R10 biegnącej szlakiem nadmorskim, 
rozbudowę infrastruktury turystycznej poprzez takie projekty jak Pętla Żuławska 
czy Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - po promocję walorów turystycznych pol-
skiego Wybrzeża. 
PRZEWODNIK PO PORTACH I PRZYSTANIACH MORSKICH POLSKIEGO WYBRZE-
ŻA prezentuje orientacyjne mapy poszczególnych portów (także mapę całego pol-
skiego Wybrzeża) oraz charakterystykę infrastruktury portów i przystani pod kątem 
zaspokajania potrzeb żeglarzy. Podajemy również najważniejsze dane kontaktowe 
ze służbami, których pomoc może być niezbędna do bezpiecznej żeglugi. Charaktery-
stykę portów uzupełniliśmy o krótkie informacje promujące miejscowości i regiony, 
w których są zlokalizowane, natomiast mapę z opisem polskiego Wybrzeża wzboga-
ciliśmy o podstawową wiedzę dotyczącą wszystkich latarni morskich.
Wyrażając nadzieję, że PRZEWODNIK PO PORTACH I PRZYSTANIACH MORSKICH 
POLSKIEGO WYBRZEŻA okaże się przydatny w żegludze do polskich portów życzy-
my pomyślnych wiatrów i stopy wody pod kilem.

Grzegorz Walczukiewicz

Dyrektor Biura ZMiGM
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Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 15
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Szczecin
53°25’5”N 14°34’2”E

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. 
71-603 Szczecin, ul. Jana z Kolna 7 
tel. 91 434 55 61, 91 434 70 02 
faks 91 434 22 63 

e-mail: sekretariat@zegluga.szn.pl 
www.zegluga.szn.pl
Nr kanału UKF: 65

Żegluga Szczecińska dysponuje całodobowo dozorowanym Nabrzeżem Pasażerskim,  
położonym w centrum miasta, u stóp Wałów Chrobrego. 

Wały Chrobrego

Policja

Bulwar Piastowski,  
Nabrzeże Celne

53°25’3”N 14°33’5”E

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. 
71-603 Szczecin, ul. Jana z Kolna 7 
tel. 539 924 222

e-mail:  bosmanat@zegluga.szn.pl 
sekretariat@zegluga.szn.pl

www.zegluga.szn.pl

Całodobowe, dozorowane przez Żeglugę Szczecińską, nabrzeża postojowe w centrum miasta.

Marina Gocław 53°28’28”N 14°36’17”E
Sail Szczecin Sp. z o.o. 
71-734 Szczecin, ul. Lipowa 5-6
tel. 91 423 06 56, faks 91 421 50 31

e-mail: marinagoclaw@o2.pl.
www.marinagoclaw.pl

Przystań zlokalizowana jest na szczecińskim Gocławiu, w północnej części miasta,  
przy głównym torze wodnym prowadzącym do portu w Szczecinie. 

Policja



6

Szczecin

Centrum Żeglarskie 53°23’8”N 14°38’1”E
Centrum Żeglarskie
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 21
tel. 91 460 08 44, 91 460 08 45, faks 91 460 03 19 

e-mail:  rejsy@centrumzeglarskie.pl 
biuro@centrumzeglarskie.pl

www.centrumzeglarskie.pl 

Przystań usytuowana jest nad jeziorem Dąbie, około 10 km od centrum Szczecina  
i 2,5 km od dzielnicy Szczecina Dąbie.

53°23’56’’N 14°37’32’’E
MARINA HOTELE Sp. z o.o. S.K.A.
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 7-11
tel. 601 989 718, faks 91 469 38 00

e-mail: marina@marinahotele.pl
www.marina-club.pl

Przystań usytuowana jest w odległości 9 km od centrum Szczecina, nad jeziorem Dąbie Małe, przy wejściu 
Dąbskiej Strugi łączącej jezioro z rzeką Regalicą. Sąsiaduje z obiektem noclegowym oraz z klubem sportów 
indoorowych Marina Sport.

Marina'Club 

53°23’8”N 14°38’2”E
UW Service Sp. z o.o.
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 23
tel./faks 91 460 11 65

e-mail: camping.marina@pro.onet.pl
www.campingmarina.pl

Camping Marina usytuowany jest nad południowym brzegiem jeziora Dąbie w Szczecinie.  
Marina z Bałtyku dostępna jest poprzez Zalew Szczeciński, Odrę i jezioro Dąbie. 

Camping Marina
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Szczecin

Zielona Marina 53°24’0”N 14°37’2”E 
Stowarzyszenie Euro Jachtklub POGOŃ 
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 3
tel./faks 91 462 46 57, tel. Bosmanat 91 461 41 72

e-mail: sejk@fr.pl
www.marinapogon.pl

Port jachtowy usytuowany jest 5 km od centrum Szczecina.  
Wejście do portu od Dąbskiej Strugi, która łączy rzekę Regalica z jeziorem Dąbie. 

Jacht Klub AZS 53°23’52”N 14°37’30”E
Jacht Klub AZS w Szczecinie
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 9
tel./faks 91 461 27 34

e-mail: jkazs.szn@gmail.com
www.jkazs.szn.pl
Nr kanału UKF: 77

Przystań usytuowana jest nad jeziorem Dąbie Małe przy ulicy Przestrzennej.

Szczecin, stolica województwa, metropolia i ośrodek usług o znaczeniu ponadregionalnym, jest istotnym ośrod-
kiem współpracy politycznej, społecznej i kulturalnej całej północno-zachodniej części Polski, północno-wschodnich Nie-
miec i południowych prowincji Szwecji. Położony na styku państw i węzłów komunikacyjnych jest ważnym węzłem trans-
portowym w Europie. Tutaj krzyżują się główne trasy tranzytowe Europy: z zachodu na wschód oraz z północy, poprzez 
Bałtyk, na południe Europy. Dostęp do Morza Bałtyckiego i Odry, okoliczne tereny: puszcze, rezerwaty przyrody i jeziora 
stwarzają wielkie szanse rozwoju turystyki. 

ATRAKCJE:
• Stare Miasto (Brama Królewska, Baszta Panieńska, liczne pałace, kamienice, ratusz staromiejski, Muzeum Morskie)
• Wały Chrobrego, dawniej Tarasy Hakena, skąd można obserwować rozległą panoramę na Odrę i port. Tarasy 

widokowe mają 500 metrów długości i leżą 19 metrów nad poziomem brzegu odrzańskiego
• Zamek Książąt Pomorskich
• Archikatedra św. Jakuba z tarasem widokowym
• plac Jasne Błonia im. Jana Pawła II – szeroki zieleniec znajdujący się przy gmachu szczecińskiego  

Urzędu Miejskiego
• „Podziemne trasy Szczecina” – rekonstrukcja schronu przeciwlotniczego z II wojny światowej  

oraz przeciwatomowego z okresu zimnej wojny
• zespół zabudowy fabrycznej nad Odrą na wysokości ul. Kolumba 
• Ogród Różany Różanka
• historyczne piwnice starki – szlachetnej staropolskiej wytrawnej wódki
• Festiwal Muzyki Bluesowej – Bluesada 
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Trzebież

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 48
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53°39’7”N 14°31’0”E
Urząd Morski w Szczecinie  
– Kapitanat Portu Trzebież
72-020 Trzebież, ul. Portowa 23
tel. 91 312 83 46 (24 h), 91 424 16 54
faks 91 312 84 05

e-mail:  sekretariat_kpt@ums.gov.pl 
btrzebiez@ums.gov.pl

www.ums.gov.pl
Nr kanału UKF: 71, 11

Centralny Ośrodek Żeglarstwa  
im. Andrzeja Benesza Sp. z o.o.
72-020 Trzebież, ul. Rybacka 26
tel. 91 312 82 94, fax 91 312 83 79

e-mail: biuro@coz.com.pl, info@coz.com.pl
www.coz.com.pl
Nr. kanału UKF: 12, 16, 71 – Kapitanat Portu

Port Trzebież położony jest na zachodnim brzegu Zalewu Szczecińskiego na przewężeniu między Roztoką Odrzańską 
a Zalewem Szczecińskim.  Obecne dopuszczalne zanurzenia statków wynoszą: 3,5 m – tor podejściowy północny,  
4,0 m - tor podejściowy południowy.

Centralny Ośrodek Żeglarstwa zlokalizowany jest w osadzie rybackiej Trzebież, położonej na zachodnim brzegu Zalewu 
Szczecińskiego, ok. 35 km na północ od centrum Szczecina, 14 km od centrum Polic i ok. 14 km na wschód od granicy 
z Niemcami. Jest jedną z najstarszych w Polsce szkół żeglarstwa, istniejącą i pracującą nieprzerwanie od ponad 60 lat.

Trzebież jest osadą położoną w województwie zachodniopomorskim, w gminie Police, na skraju 
Puszczy Wkrzańskiej nad Zalewem Szczecińskim. Z osadą sąsiadują dwie sztuczne wyspy Chełminek i Refula-
cyjna – utworzone z materiałów powstałych z pogłębienia toru wodnego Szczecin – Świnoujście. Trzebież jest 
miejscowością nadającą się na plenery malarskie i wypoczynek z dala od zgiełku wielkich miast. 

ATRAKCJE:
• kościół parafialny zbudowany w 1745 r., mający wieżę z dwiema kondygnacjami murowanymi  

i trzecią drewnianą, uwieńczoną ośmioboczną latarnią z iglicą i krzyżem na kuli 
• dom szachulcowy z drugiej połowy XVIII wieku 
• port rybacki z łodziami rybackimi i sprzętem służącym do połowu ryb na Zalewie Szczecińskim
• Trzebieskie Neptunalia (na przełomie lipca i sierpnia) będące zakończeniem  

Międzynarodowych Regat Etapowych, odbywających się na Zalewie Szczecińskim

Trzebież
Morski Port Rybacki

COŻ
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53°38’9”N 14º37’2”E
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
72-112 Stepnica, ul. T. Kościuszki 4
tel. 91 418 85 21
faks 91 418 85 80 

e-mail: sekretariat@stepnica.pl
www.stepnica.pl 
Nr kanału UKF: 71

Przystań znajduje się na obszarze pomiędzy częścią Basenu Przeładunkowego zwanego Kolejowym a czę-
ścią Basenu Rybackiego w Morskim Porcie w Stepnicy, tuż przy brzegu tzw. „Dzikiej Plaży” z Amfiteatrem. 
Przystań o głębokości 2,5 m może jednorazowo przyjąć ok. 40 jednostek. Przystań od strony północnej i po-
łudniowej zabezpieczona jest falochronem.

Stepnica

Przystań Jachtowa  
w Basenie Rybackim

Policja

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 48
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Gmina Stepnica to malownicza kraina położona w północno-zachodniej części województwa za-
chodniopomorskiego nad wodami Zalewu Szczecińskiego. Stepnica to przede wszystkim piękna plaża z czystym pia-
skiem dla turystów preferujących spokój i bliski kontakt z naturą. ATRAKCJE: kościół parafialny pw. św. Jacka Odrową-
ża z 1741 r., budynek mieszkalny (leśniczówka) i gospodarczy wraz z przyległą posesją (XVIII w.), młyn z lat 1910-1919,  
plebania murowana z lat 20. XX w., dąb szypułkowy, będący pomnikiem przyrody.

53°39’1”N 14º36’6”E

53°40’0”N 14º34’2”E

53°41’86”N 14º32’55”E

LOK 
72-112 Stepnica, ul. Młynarska 
tel. 513 131 384, 601 774 249
faks 91 418 85 80 

e-mail: prezes@irszczecin.pl
www.stepnica.pl 
Nr kanału UKF: 71

Kopicki Sportowy Klub Wodny Szuwarek
72-112 Stepnica, Kopice 28

tel. 693 060 712
e-mail: lech_zajda@poczta.onet.pl

Urząd Miasta i Gminy Stepnica 
72-112 Stepnica, ul. T. Kościuszki 4
tel. 91 418 85 21
faks 91 418 85 80 

e-mail: ug@stepnica.pl
www.stepnica.pl 
Nr kanału UKF: 71

Kanał Młyński o długości 780 m usytuowany jest w północnej części Stepnicy. Odległość z przystani  
do centrum Stepnicy wynosi tylko 500 m.  Przystań z pełnym węzłem sanitarnym o głębokości kanału  
oraz toru wejściowego 2,5 m, szer. 12-20 m.

Przystań znajduje się nad Zalewem Szczecińskim po wschodniej stronie, ok. 2 Mm od Trzebieży. Tor podejścia 
od strony północnej brzegu, głębokość około 1 m. Dwa baseny osłonięte betonowymi falochronami.

Przystań, znajdująca się w Gąsierzynie, 4 km na północ od Stepnicy, spełnia funkcję publicznego miejsca 
postojowego dla wszystkich żeglarzy. Teren jest oświetlony oraz objęty monitoringiem. Korzystanie  
z przystani jest bezpłatne.

Stepnica
Przystań przy Kanale Młyńskim

Przystań Żeglarska w Gąsierzynie

Przystań Szuwarek

Policja
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Nowe Warpno – atrakcyjność turystyczną gminy stanowi jej położenie wśród dużych akwe-
nów i lasów. Oprócz Zalewu Szczecińskiego są tu jeszcze cztery jeziora: największe – Jezioro Nowowar-
pieńskie, bezpośrednio połączone z zalewem przez dwie cieśniny przy Ptasiej Wyspie oraz jeziora śródleśne:  
Jezioro Małomyśliborskie, Jezioro Myśliborskie Wielkie oraz jezioro Piaski. Lasy obfitujące w zwierzynę, jago-
dy i grzyby należą do kompleksu Puszczy Wkrzańskiej. 
ATRAKCJE: gotycki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XV w., jedyny w Polsce ratusz 
o konstrukcji szachulcowej (1697 r.), pełniący do dziś swoją funkcję – siedziby władz miejskich, budynek  
przy ulicy Kościelskiej z przełomu XVIII i XIX w. o charakterze półwiejskim, dom przy pl. Zwycięstwa  
– jeden z najpiękniejszych budynków w Nowym Warpnie, wykonany w charakterystycznej dla tych terenów 
tradycyjnej technice ryglowej, pałac w Karsznie, wybudowany w stylu neorenesansu francuskiego.

53°43’6”N 14°17’0”E
Urząd Morski w Szczecinie – Bosmanat  
Portu Nowe Warpno
72-022 Nowe Warpno, ul. Dworcowa 7
tel. 91 312 97 40, 609 692 794

faks 91 312 95 05
e-mail: bnwar@wp.pl
www.ums.gov.pl
Nr kanału UKF: 71

Port Nowe Warpno, położony w województwie zachodniopomorskim w powiecie polickim, usytuowa-
ny jest na południowym brzegu Zatoki Nowowarpieńskiej, w południowo-zachodniej części Zalewu  
Szczecińskiego.

Nowe Warpno

Morski Port Rybacki w Nowym Warpnie
Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 47 
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72-600 Świnoujście, ul. Wybrzeże Władysława IV
tel. 91 321 91 77
faks 91 381 29 30

e-mail: marina@osir.uznam.net.pl
www.osir.uznam.net.pl

Basen Północny położony jest 1,25 Mm od główek wejściowych do portu Świnoujście. Osłonięty tor 
wejściowy umożliwia bezpieczne wejście do mariny. Usytuowanie około 1 km od centrum Świnoujścia.  

53°54’48”N 14°16’28”E 

Świnoujście

Policja

Port jachtowy Basen Północny 
Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 15 
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53°54’09,8”N 14°14’43,6”E

53°55’N 14°17’E

72-604 Świnoujście, ul. Steyera 6  
tel.  91 321 94 35, faks 91 321 94 35

e-mail: jkmw_kotwica@uznam.net.pl
www.jkmwkotwica-swinoujscie.pl

72-600 Świnoujście
ul. Jachtowa 4 A 
tel. 91 852 43 19

e-mail: jachtklubczterywiatry@onet.pl
www.jachtklubczterywiatry.pl

Przystań usytuowana jest w Basenie Zimowym, w odległości ok. 500 m od centrum miasta  
i odległości ok. 300 m od centrum handlowego. 

Port położony jest po zachodniej stronie Świny. Jest to pierwszy jachtklub  
po prawej stronie kanału przy wejściu od strony morza. 

Jacht Klub Marynarki Wojennej 
KOTWICA O.Świnoujście

Jacht Klub Cztery Wiatry

Policja

Świnoujście  jest jedynym miastem w Polsce leżącym na kilkudziesięciu wyspach. Chociaż popular-
nie mówi się, że leży w krainie 44 wysp, to zamieszkane są trzy z nich: Uznam, Wolin i Karsibór. Granice Świno-
ujścia stanowią: od południa Zalew Szczeciński, od północy Morze Bałtyckie, od zachodu granica państwowa 
z Niemcami, zaś od strony wschodniej gmina Międzyzdroje. Dzięki temu wyjątkowemu położeniu jest mia-
stem o wielu obliczach – z jednej strony jednym z czterech ważnych ośrodków gospodarki morskiej w Polsce 
i bazą Marynarki Wojennej, z drugiej – popularnym uzdrowiskiem i miejscowością turystyczną.
ATRAKCJE: ratusz z 1804 r., obecnie siedziba Muzeum Rybołówstwa Morskiego, kościół Chrystusa Króla 
z zawieszonym u stropu XIX-wiecznym drewnianym modelem żaglowca, zespół fortów ziemno-muro-
wanych (XIX w.), z jednym z najlepiej zachowanych w naszej części Europy Fortem Gerharda, Świnoujski  
Park Zdrojowy, falochrony z początku XIX wieku wraz ze stawą Młyny – znakiem nawigacyjnym  
w kształcie wiatraka, najwyższa nad Bałtykiem latarnia morska z 1858 r., FAMA (lipiec), Festiwal Piosenki 
Morskiej (sierpień).

Świnoujście
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53°50’6”N 14°37’2”E
Urząd Morski w Szczecinie – Bosmanat Portu Wolin
72-510 Wolin, ul. Niedamira 22
tel./faks 91 326 11 14

e-mail: mkarasek@ums.gov.pl
www.ums.gov.pl
Nr kanału UKF: 71

Morski Port Rybacki w Wolinie

Port położony jest w miejscowości Wolin, znajdującej się na południowo-wschodnim krańcu wyspy 
Wolin; nabrzeża usytuowane są na zachodnim brzegu Cieśniny Dziwna. Korzystanie z sanitariatów 
możliwe w klubie UKS Albatros przy PTZN w Wolinie, 72-510 Wolin, ul. Mostowa 1, tel. 91 326 12 14, e-mail: 
albatroswolin@wp.pl. Możliwość cumowania na nabrzeżu przy moście obrotowym, przystani żeglarskiej 
UKS Albatros lub przystani żeglarskiej Klubu Ligi Morskiej i Rzecznej.

Wolin

Policja

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 39 
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Gmina Wolin  znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego.  
Legendarna stolica wikingów – Jomsborg, dzisiejszy Wolin – największa polska wyspa to miasto turystów, 
festiwali i wikingów, które łączy w sobie wspaniałą i bogatą historię, ciekawą kulturę oraz interesujący  
krajobraz.
ATRAKCJE: ruiny kościoła św. Jerzego, kościół św. Mikołaja, patrona żeglarzy i rybaków z XIII w. z wie-
żą widokową, pozostałości murów obronnych z XIV w., ratusz neogotycki z 1880 r., zespół kamieniczek 
mieszczańskich z XIX w., Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego, którego cennym eksponatem jest fi-
gurka Świętowita z czterema obliczami, Centrum Słowian i Wikingów – rekonstrukcja osady z IX-XI wieku,  
wiatrak holenderski (obecnie młyn przemysłowy), wzniesiony pod koniec XIX wieku na krańcu miasta,  
Festiwal Słowian i Wikingów. 

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Wolinie 
72-510 Wolin, ul. Świerczewskiego 4a
tel. 91 32 61 621 (pon. – pt. 7.00-15.00) 

tel. 91 32 61 300 (po 15.00 i dni wolne)
faks 91 32 61 718
e-mail: zgkimwolin@wp.pl
www.marinawolin.pl  

Basen Jachtowy znajduje się na południowo – wschodnim krańcu Wyspy Wolin, na zachodnim brzegu 
cieśniny Dziwna przy ul. Mostowej w Wolinie, ok. 300 m od drogi krajowej nr 3. Basen przylega do kompleksu 
klubu żeglarskiego Albatros.

Basen Jachtowy

Policja

Wolin
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Z A E W  K A M I E S K I

53°58’3”N 14°46’2”E

Kamień Pomorski

Policja

Nabrzeże Barkowe   
w porcie Kamień Pomorski
Urząd Morski w Szczecinie  
– Bosmanat Portu Kamień Pomorski
72-400 Kamień Pomorski, ul. Wilków Morskich 2
tel. 91 382 01 10, 609 692 932

faks 91 382 01 10
e-mail: umskd@ums.gov.pl
www.ums.gov.pl
Nr. kanału UKF: 16, 71

Nabrzeże Barkowe o długości 256,5 m wyposażone jest w dobrze oświetlone polery cumownicze, drabinki 
włazowe, z możliwością podłączenia do energii elektrycznej, postój dla ok. 50 jednostek sportowych. W skład 
infrastruktury portowej włączony jest Pirs Pasażerski o długości 59,7 m, przy którym mogą cumować niewiel-
kie jednostki pasażerskie. Ponadto dodatkową atrakcją turystyczną jest Pomost Spacerowy (molo) o długości 
59,7m. Aktualne dopuszczalne zanurzenie jednostek ustala Kapitanat Portu Dziwnów - tel. 91 38 13 754, dyżurni 
Bosmani (służba całodobowa) – tel. 91 38 13 340.

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 39 
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Kamień Pomorski
53°58’3N 14°46’0”E

72-400 Kamień Pomorski
al. Mistrzów Żeglarstwa 2
tel. 91 382 08 82, 601 724 494, 661 213 391

e-mail: kontakt@marinakamienpomorski.pl
www.marinakamienpomorski.pl

Kamieńska marina usytuowana jest w urokliwym otoczeniu starego miasta przy alei Mistrzów Żeglarstwa.  
Bezpieczne wejście do przystani dla jachtów przy średnim stanie wody wynosi 1,80 m. Przystań monitoro-
wana, z parkingiem.

Marina  
Kamień Pomorski Sp. z o.o.

Policja

Kamień Pomorski należy do najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim. Ziemia ka-
mieńska to bardzo stary teren osadniczy. Ślady osadnictwa pochodzą już ze starożytności. Miasto ma po-
nad 1000-letnią historię. Nazwa miasta wywodzi się od naturalnego zjawiska topograficznego, jakim jest 
ogromnej wielkości głaz narzutowy pochodzenia polodowcowego, znajdującego się kilkadziesiąt metrów 
od północnego brzegu Wyspy Chrząszczewskiej, zwanego Królewskim Głazem. 

ATRAKCJE:
• konkatedra Najświętszej Marii Panny, św. Jana Chrzciciela i św. Faustyny z cennymi organami

• kościół św. Mikołaja

• gotycki Pałac Biskupi z XV w.

• ratusz z XIII/XIV w.

• Wieża Piastowska – baszta z XIV w. 

• Baszta i Brama Wolińska z 1308 r., będące siedzibą Muzeum Kamieni

• Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej (od końca czerwca do początku września)

• Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej (przełom lipca i sierpnia) 
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Zarząd Portu Morskiego Dziwnów 
72-420 Dziwnów, Osiedle Rybackie 
tel. 501 958 836, 501 958 838

e-mail: port@dziwnow.pl
Nr kanału UKF: 10, 16, 81

Basen Zimowy na wschodnim brzegu Dziwny to ok. 450 metrów nabrzeża w porcie rybackim. 

54°01’2”N 14°43’8”E

Dziwnów

Basen Zimowy 

Port jachtowy 54°01’14’’N 14°44’30’’E
Zarząd Portu Morskiego Dziwnów 
72-420 Dziwnów, ul. S. Żeromskiego 30

tel. 91 38 11 235, 501 958 838, 501 958 836
e-mail: port@dziwnow.pl

Port jachtowy powstał pomiędzy portem rybackim a mostem zwodzonym. Akwatorium mariny cofnięte jest 
w głąb lądu, przez co nie ma bezpośredniego oddziaływania wód i prądów cieśniny Dziwna.

Policja

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 39 
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Marina Polmax

Przystań sezonowa 

54°01’6”N 14°43’6”E

54°01’34’’N 14°46’03’’E

Polmax Sp. z o.o
72-420 Dziwnów, ul. Dziwna
tel. 600 527 740

Zarząd Portu Morskiego Dziwnów  
72-420 Dziwnów, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 2A

e-mail: plx@plx.pl
www.plx.pl
Nr kanału UKF: 10

tel. 505 589 641, 501 958 836
e-mail: port@dziwnow.pl

Marina Polmax położona jest w lesie, na malowniczym zachodnim brzegu Dziwny przy dojściu do plaży. 
Mały port jachtowy z pełnym zapleczem zapewnia spokojny rodzinny pobyt.

Przystań sezonowa usytuowana jest na nabrzeżu, które wcześniej miało nazwę Nabrzeże dla jednostek 
sportowych, wzdłuż bulwaru Wybrzeże Kościuszkowskie (od strony Zatoki Wrzosowskiej). Przystań czynna  
od maja do września.

Dziwnów jest niewielką miejscowością nadmorską atrakcyjnie położoną na Mierzei Dziw-
nowskiej między Morzem Bałtyckim a Dziwną. Położenie gminy sprawia, że jest to idealne miejsce  
do uprawiania sportów wodnych, spacerowania i aktywnego wypoczynku. Atrakcyjna, czysta i szeroka 
plaża, czyste wody Bałtyku, piękne lasy sosnowe, parki i uzdrowiskowy klimat powodują, że Dziwnów 
jest popularną i lubianą miejscowością letniskową. Różnorodność akwenów otaczających Dziwnów 
sprawia, że można tu żeglować, pływać, nurkować oraz wędkować.

ATRAKCJE:
• most zwodzony nad Dziwną, łączący z wyspą Wolin, który jest jedną z nielicznych konstrukcji  

tego typu w Polsce

• osiedle rybackie, zespół jednakowych budynków mieszkalnych

• promenada spacerowo-widokowa ciągnąca się grzbietem piaszczystych wydm  
wzdłuż Parku Zdrojowego z okazałym starodrzewem

• poniemiecki obiekt sanatoryjny z terenem parkowym (ul. Mickiewicza 3-4)

• Festiwal Gwiazd Sportu (sierpień)

Dziwnów
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54°08’38”N 15°17’30”E

Mrzeżyno

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno
72-330 Mrzeżyno, ul. Portowa 6
tel. 602 797 297
tel. Bosmanat 609 694 529
faks 91 387 26 19 
e-mail: port@trzebiatow.pl
www.port.mrzezyno.pl
Nr. kanału UKF – Bosmanat: 10, 71

Port Mrzeżyno

Port Mrzeżyno położony jest na południowym 
wybrzeżu Morza Bałtyckiego, u ujścia Regi. 
Znajduje się na Wybrzeżu Trzebiatowskim, usy-
tuowany 18 km od Kołobrzegu, ok. 39 km od 
Dziwnowa i ok. 7 km od Dźwirzyna. Miejsca 
postojowe dla jachtów znajdują się w południo-
wo-wschodniej części portu przy pirsie oraz przy 
Nabrzeżu Pasażerskim w północno-wschodniej 
części portu przy Bosmanacie. W 2014 roku 
wschodnia część portu Mrzeżyno została zmo-
dernizowana. Port dostępny jest obecnie dla jed-
nostek o zanurzeniu do 2,00 m. Po zakończeniu 
wszystkich prac modernizacyjnych od czerwca 
2015 roku port będzie dostępny dla jednostek 
o zanurzeniu do 3,00 m oraz będzie dysponował 
40 tonowym dźwigiem stacjonarnym i miejsca-
mi do zimowania jednostek.

Mrzeżyno, miejscowość letniskowa położona przy ujściu Regi, to kilkadziesiąt ośrodków wypoczyn-
kowych, kolonijnych i pól namiotowych usytuowanych w pasie nadmorskiego lasu. Czysta, szeroka plaża, 
możliwość kąpieli morskich (I klasa czystości wody) i słonecznych oraz specyficzny mikroklimat zalecany 
w leczeniu alergii i chorób górnych dróg oddechowych tworzą idealne warunki do wypoczynku.
ATRAKCJE: neoromański kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, wybudowany w 1912 r. Ozdobą świątyni 
jest mozaika z tłuczonego szkła o tematyce związanej z morzem oraz patronami kościoła.

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 57 oraz materiałów ZPM Mrzeżyno
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54°09’6”N 15°23’4”E 

Dźwirzyno
Port Dźwirzyno

Urząd Morski w Słupsku  
– Bosmanat Portu Dźwirzyno
78-131 Dźwirzyno  
ul. Wyzwolenia 1
tel./faks 94 358 54 23  
e-mail: vtsdzwirzyno@umsl.gov.pl
Nr. kanału UKF: 12, 16

Mały port rybacki  
w ujściu kanału  
łączącego  
jezioro Resko  
z morzem. 

Dźwirzyno to miejscowość położona pomiędzy Morzem Bałtyckim a północno-wschodnim brzegiem 
jeziora Resko Przymorskie, 13 kilometrów od Kołobrzegu. Znane jest z szerokiej, dochodzącej miejscami do 60 m 
plaży oraz z czystych morskich kąpielisk. Plaża przechodzi w kierunku lądu w wysoki wał wydmowy, dochodzący 
do 16 m n.p.m. Wydmy porośnięte lasem sosnowym stanowią atrakcyjny element miejscowego krajobrazu. Miej-
scowość położona jest wzdłuż jednej, głównej ulicy Wyzwolenia, gdzie rośnie szesnaście ponad 250-letnich dębów 
szypułkowych. 
ATRAKCJE: ścieżka zdrowia o długości 1600 m z 15 oznakowanymi stanowiskami do ćwiczeń, ścieżki i trasy rowe-
rowe, Gminne Centrum Sportu i Rekreacji z halą sportową, amfiteatrem, kompleksem boisk zewnętrznych (m.in. 
kort tenisowy, boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę), placem do jazdy na wrotkach, skateparkiem, minigolfem 
oraz placem zabaw dla dzieci.

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 57
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54°10’47”N 15°33’34”E

Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Warzelnicza 1
tel. 785 882 842
e-mail: marina@zpmkolobrzeg.pl
www.marinakolobrzeg.pl
Nr kanału UKF: 67

Port jachtowy w Kołobrzegu, w woje-
wództwie zachodniopomorskim, usytu-
owany jest na Wyspie Solnej w rozwidle-
niu Parsęty i Kanału Drzewnego. 

Kołobrzeg, jedno z najstarszych miast Pomorza Zachodniego, to uzdrowisko leżące w dolinie Parsęty, 
która oddziela Wybrzeże Trzebiatowskie od Wybrzeża Słowińskiego. Główna funkcja miasta, turystyczno-uzdrowi-
skowa, uwarunkowana jest doskonałym położeniem u ujścia Parsęty w sąsiedztwie lasów, ekosystemu bagienno-
-wodnego, który zapewnia schronienie wielu rzadkim gatunkom zwierząt i roślin. W mieście i okolicach występują 
źródła wody mineralnej, solanki oraz pokłady borowiny, co sprawiło, że w Kołobrzegu działają liczne sanatoria 
i zakłady uzdrowiskowe. Kołobrzeg dysponuje również wieloma wysokiej klasy hotelami z doskonałą bazą SPA.
ATRAKCJE: molo o długości 220 metrów, najdłuższe żelbetowe molo w Polsce, gotycka Bazylika Wniebowzięcia 
NMP z cennymi elementami wyposażenia, neogotycki ratusz z XIV w., Baszta Prochowa – obiekt średniowiecz-
nego systemu obronnego, łaźnia miejska, budynek w kształcie barbakanu z XX w., zespół fortyfikacji ziemnych  
z XVII-XIX w., pałac rodziny Brunszwickich zbudowany w XIX w. w stylu emipre – przykład wytwornej rezydencji 
mieszczańskiej, pomnik Zaślubin Polski z Morzem przy nadmorskim deptaku, pomnik Sanitariuszki, okręt mu-
zeum ORP „Fala”, latarnia morska, udostępniony dla turystów falochron wschodni o długości ponad 500 metrów.

Marina Solna

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 57
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Przystań
Jachtowa

Darłowo

Darłowo, prężnie rozwijający się kurort nadbałtycki, to 15-tysięczne miasto nadmorskie leżące  
na Pomorzu Środkowym, którego najwybitniejszym mieszkańcem był Eryk I Pomorski (1382-1459), król Danii,  
Szwecji i Norwegii. 
ATRAKCJE: Zamek Książąt Pomorskich (1352-94 r.), obecnie siedziba Muzeum Regionalnego, pozostałości mu-
rów miejskich z Kamienną Bramą (XVI w.), gotycki kościół parafialny Matki Boskiej  Częstochowskiej (XIV w.), go-
tycki kościół św. Jerzego (XV w.), późnogotycki kościół parafialny św. Gertrudy (XV w.), barokowy ratusz (1752 r.), 
fontanna z rybakiem – ulubionym motywem pamiątek z Darłowa, Darłówek – piękna dzielnica willowa i por-
towa z latarnią morską i parkiem wodnym Jan, letnie Spotkania z Królem Erykiem (lipiec/sierpień).

Zarząd Portu Morskiego Darłowo
76-150 Darłowo
ul. Józefa Conrada 27
tel./faks 94 314 51 85
e-mail: ird@port.darlowo.pl
www.port.darlowo.pl
Nr kanału UKF – Kapitanat: 12

Port Darłowo jest otwartym portem Morza 
Bałtyckiego, leżącym u ujścia Wieprzy.   
Możliwość cumowania przy Nabrzeżu 
Usteckim oraz w Przystani Jachtowej.

Port Darłowo
54°26’6”N 16°22’5”E 

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 56
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54°35’6”N 16°51’2”E 
Port Ustka

Ustka

Urząd Morski w Słupsku  
– Kapitanat Portu Ustka
76-270 Ustka
ul. Marynarki Polskiej 3
tel./faks 59 814 45 33
e-mail: vtsustka@umsl.gov.pl
www.umsl.gov.pl
Nr kanału UKF: 12

W porcie brak stałych miejsc po-
stojowych. Kapitanat portu kieruje 
na postój przy nabrzeżu w kanale 
portowym, w bezpośrednim są-
siedztwie centrum miasta.

Ustka – wczesnośredniowieczna kaszubska osada rybacka. Uzdrowisko, nadmorska miejscowość 
wczasowa z zachowanymi domami rybackimi. Od 2005 r. podjęto działania związane z rewitalizacją ob-
szaru starej osady rybackiej. W porcie na uwagę zasługują mola – wschodnie i zachodnie – oraz budynek 
Czerwona Szopa.
ATRAKCJE: latarnia morska, promenada nadmorska, neogotycki kościół parafialny z 1885 r., Muzeum  
Chleba, zabytkowy spichlerz portowy z przełomu XIX i XX w., w którym siedzibę ma Bałtycka Galeria Sztuki 
Współczesnej, mistrzostwa w wypłukiwaniu bursztynu (sierpień), Festiwal Sztucznych Ogni (lipiec).

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 54
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Port Rowy

Rowy to przytulna miejscowość pozbawiona wad wielkich, znanych kurortów. Położenie miejscowości 
nad otwartym morzem, wśród lasów sosnowych tworzy niepowtarzalny mikroklimat i doskonałe warun-
ki do wypoczynku i turystyki. Uatrakcyjnia to bezpośrednie sąsiedztwo Słowińskiego Parku Narodowego. 
Okolicy uroku dodają szerokie, piaszczyste plaże, wybrzeża klifowe na zachód od Rowów i ruchome wydmy  
na wschód.
ATRAKCJE: neoromański kościół z głazów polodowcowych z 1849 r. 

54°40’00’’N 17°03’10’’E

Port usytuowany na otwartym morzu, w pobliżu ujścia Łupawy i jeziora Gardno.

Rowy

Urząd Morski w Słupsku  
– Bosmanat Portu Rowy
76-212 Rowy, ul. Portowa 4
tel./faks 59 814 18 28

e-mail: vtsrowy@umsl.gov.pl
www.umsl.gov.pl
Nr. kanału UKF: 16, 12

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 54
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Łeba
Urząd Morski w Słupsku  
– Kapitanat Portu Łeba
84-360 Łeba, ul. Kościuszki 1
tel. 59 866 14 60
e-mail: kpleba@umsl.gov.pl
Nr kanału UKF: 12

Port Łeba

Port Jachtowy  
w Łebie Sp. z o.o.

54°45’49”N 17°33’01”E 

54°46’0”N 17°33’5”E
Port Jachtowy w Łebie Sp. z o.o.
84-360 Łeba, ul. Jachtowa 8
tel. 59 866 17 35, 605 668 427
faks 59 866 17 35
e-mail: port@leba.eu
www.port.leba.eu

Port położony jest na południowo-wschodnim 
wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

Łeba to niewielka miejscowość otoczona z trzech stron wodą: od północy Morzem Bałtyckim, od za-
chodu jeziorem Łebsko, a od wschodu jeziorem Sarbsko. Pomiędzy jeziorem Łebsko a morzem znajdują się 
ruchome wydmy wchodzące w obszar Słowińskiego Parku Narodowego, uznanego przez UNESCO za świa-
towy rezerwat biosfery. Łeba położona jest między dwoma silnymi i dobrze widocznymi latarniami morskimi 
– Stilo od wschodu i Czołpino od zachodu.
ATRAKCJE: dawny dom zdrojowy – obecnie hotel Neptun, szczątki gotyckiego kościoła św. Mikołaja  
na wydmach (XIV w.), najstarszego zabytku miasta, kościół parafialny Wniebowzięcia NMP (XIV w., rozbu-
dowany w XVII i XVIII w.), ogród ornitologiczny, park dinozaurów – Łeba Park, park rozrywki Western City,  
Święto Łeby, Konkurs Rzeźby z Piasku (lipiec, sierpień).

Port Jachtowy usytuowany jest przy ujściu rzeki 
Łeba, po lewej stronie miasta, w sąsiedztwie Sło-
wińskiego Parku Narodowego.

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 53
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Port położony jest u nasady Półwyspu Helskiego

Władysławowo. Port wybudowany w latach 1936-1939 był największą w tamtym czasie 
przystanią rybacką na polskim Wybrzeżu.
ATRAKCJE: Dom Rybaka (1954 r.) – obecnie siedziba Urzędu Miejskiego, Izba Pamięci Portu – stanowiąca 
muzeum rybołówstwa i portu we Władysławowie w miniaturze, Centrum Pamięci Generała Józefa Halle-
ra i Jego Żołnierzy – tzw. Hallerówka – drewniany budynek z lat 20., Muzeum Motyli, kościół Matki Boskiej  
Wniebowziętej – Królowej Wychodźstwa Polskiego, przykład architektury modernistycznej, Aleja Gwiazd  
Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma w Cetniewie.

54°47’8”N 18°25’4”E 
Szkuner Sp. z o.o.
84-120 Władysławowo
ul. Portowa 22
tel. 58 674 00 66 

e-mail: szkuner@szkuner.pl
www.szkuner.pl
Nr kanału UKF: 10

Władysławowo

Port Władysławowo
Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 73
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Hel
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Zarząd Portu Morskiego Hel  
KOGA Spółka z o.o.
84-150 Hel, ul. Kuracyjna 1
tel.: 58 675 01 50, 58 675 08 08
faks 58 675 01 50
e-mail: porthel@home.pl
www.porthel.home.pl
Nr. kanału UKF: 10, 16

Marina usytuowana jest w Por-
cie Rybackim, który znajduje 
się na końcu Półwyspu Helskie-
go. Stanowiska postojowe dla 
jachtów zlokalizowane są przy 
pomostach pływających oraz 
przy kei w basenie jachtowym.

Hel – miejscowość na cyplu Półwyspu Helskiego otoczona z trzech stron wodą, szerokimi piaszczystymi 
plażami oraz sosnowymi lasami.
ATRAKCJE: dawny gotycki kościół św. Piotra i Pawła, w którym obecnie mieści się Muzeum Rybołówstwa, 
drewniane domy rybackie z XIX w., Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego, której częścią jest fokarium, 
zespół latarni morskiej, w skład którego wchodzą m.in. latarnia morska, dom latarników i fundament nie-
istniejącej latarni morskiej z 1820 r., zespół obiektów fortyfikacji polskich rejonu umocnień Hel na Półwyspie 
Helskim zbudowanych przez Polską Marynarkę Wojenną w latach 1931-1939.

54°36’0”N 18°48’E
Marina Hel

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 45 oraz materiałów ZPM Hel KOGA Spółka z o.o.
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Jastarnia

Miejski Zarząd Portu Jastarnia
84-140 Jastarnia
ul. Portowa 43
tel. 58 673 59 60
tel. Bosmanat Portu 58 675 20 13
tel. Bosmanat Mariny 798 675 458
faks 58 673 21 75
e-mail: mzp@jastarnia.pl
www.bip.mzp.jastarnia.pl
Nr kanału UKF – Bosmanat: 10

Marina jachtowa znajduje się 
w basenie portowym od stro-
ny nabrzeża północnego –  
ul. Mickiewicza. Dojazd do Ma-
riny od ulicy Portowej. Istnieje 
możliwość parkowania bezpo-
średnio przy pomostach pływa-
jących.

Jastarnia – gmina położona w samym sercu Półwyspu Helskiego, obejmuje utworzone w okresie 
międzywojennym kąpielisko Jurata i dawną wieś rybacką Kuźnica. Ze względu na bardzo dobre warunki jest 
znanym ośrodkiem windsurfingowym.
ATRAKCJE: pozostałości fortyfikacji zbudowanych w 1939 r. między Jastarnią i Kuźnicą, które przedziela-
jąc w poprzek Mierzeję Helską, zamykały dostęp do Półwyspu Helskiego od strony lądu, unikatowe zbiory  
rybackie w bosmanacie portu, prywatne muzeum Pod Strzechą z czynnym warsztatem szkutniczym, chata  
rybacka zbudowana w 1881 roku z wykorzystaniem wyrzuconych przez morze pozostałości rozbitych okrę-
tów, neobarokowy kościół Nawiedzenia NMP, muzeum pod patronatem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
latarnia morska w Jastarni – najniższa na polskim Wybrzeżu.

54°41’7”N 18°40’1”E
Port Jastarnia

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 45
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Puck

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 45
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Port Puck położony na zachodnim wybrzeżu Zatoki Puckiej na Pobrzeżu Kaszubskim. Jest portem z przy-
stanią rybacką i niezależną mariną jachtową. Stanowi bazę floty rybackiej i rozwijającej się żeglugi tury-
stycznej.

54°43’5”N 18°25’1”E

54°43’4”N 18°24’7”E

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
84-100 Puck, ul. Lipowa 3c
tel. 58 673 29 51, 58 673 25 05

Przystań Jachtowa 
faks  58 673 26 10, 58 673 25 05
e-mail: moksir-puck@home.pl
www.moksir.puck.pl

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
84-100 Puck, ul. Lipowa 3c
tel. 58 673 29 51

faks: 58 673 26 10
e-mail: moksir-puck@home.pl
www.moksir.puck.pl

Puck – najstarszy port słowiański nad wodami Bałtyku, gród książąt gdańskich, baza floty królewskiej, 
miejsce zaślubin Polski z morzem w 1920 roku. O tym wydarzeniu do dziś przypomina pomnik gen. Józefa 
Hallera oraz słupek zaślubinowy ustawiony na pamiątkę zaślubin Polski z morzem 10 lutego 1920 r.

ATRAKCJE: 
• pucka fara pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła – gotycka ceglana budowla z bogatym 

wyposażeniem wnętrza

• Stary Rynek z kamienicami z XVIII/XIX w. oraz ratuszem z XIX w. 

• Muzeum Ziemi Puckiej

• jednym z ważniejszych dni w roku dla każdego Kaszuba,  
a zwłaszcza rybaka, jest 29 czerwca – morska pielgrzymka z Kuźnicy do Pucka

• niedaleko – w Rzucewie – zespół pałacowo-parkowy – zamek króla Jana III Sobieskiego

Puck

Policja

Policja

Port Rybacki
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54°31’0”N 18°33’12”E

Gdynia

Gdynia – najmłodsze miasto z trójmiejskiej aglomeracji znad Zatoki Gdańskiej, powstałe z niewielkiej 
wioski rybackiej. 
ATRAKCJE: kościół parafialny Matki Boskiej Bolesnej (1586 r., rozbudowany XVII, XX w.), zespół dworski 
(XVIII w.) z parkiem, zespół dworski Kolibki (XIX w.), Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Gdyńskie Mor-
skiego Instytutu Rybackiego, okręt muzeum ORP „Błyskawica”, statek muzeum „Dar Pomorza”, bulwar Nad-
morski im. Feliksa Nowowiejskiego – popularny trakt spacerowy o długości 1522 m, park Kamienna Góra 
z punktem widokowym, Muzeum Miasta Gdyni. Gdynia to także miasto festiwali: Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych oraz Heineken Open’er.

Policja

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
81-345 Gdynia, al. Jana Pawła II 13 A
tel./faks 58 661 94 29 

e-mail: marina@gdyniasport.pl
www.marinagdynia.pl
Nr kanału UKF: 12

Marina Gdynia usytuowana jest przy Skwerze Kościuszki w Basenie Żeglarskim w porcie gdyńskim.

Marina Gdynia
Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 12
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Sopot

Promarina Management  
Polska Sp. z o.o.
81-723 Sopot, ul. Chopina 10
tel. 500 696 588
tel./faks 58 342 46 96
e-mail: marina@sopot-marina.pl
www. sopot-marina.pl
Nr kanału UKF: 63, 10

Marina Sopot zlokalizowana jest na 
końcu zabytkowego sopockiego mola, 
niemalże w centrum miasta. Basen 
jachtowy podzielony jest na trzy części 
pomostami pływającymi, przy których 
przygotowano miejsca dla 103 jach-
tów. Budynek bosmanatu posiada 
również zaplecze socjalne dla żeglarzy.

Sopot  ,  mający status uzdrowiska od 1999 r., to ceniony kurort o unikatowych w skali kraju walorach. 

ATRAKCJE: molo im. Jana Pawła II – najdłuższy drewniany pomost w Europie, Dom Zdrojowy, Łazienki  
Północne, Łazienki Południowe, monciak, czyli ulica Bohaterów Monte Cassino, najsłynniejsza w kraju aleja 
spacerowa łącząca górny Sopot z nadmorską plażą, na której mieszczą się liczne galerie, puby oraz Krzywy 
Domek, przystań rybacka z kapliczką, gdzie codziennie można kupić świeże ryby i obejrzeć ekspozycję sprzę-
tu rybackiego, amfiteatr na wolnym powietrzu Opera Leśna, Skansen Archeologiczny Grodzisko – zrekon-
struowane grodzisko średniowieczne, Dworek Sierakowskich, najstarszy budynek w Sopocie, obecnie galeria 
i centrum kultury, hipodrom, hala Ergo Hestia, aquapark Sopot.

Policja

52°10’26”N 18°51’9”E

Marina Sopot  
Przystań Jachtowa

Opracowano na podstawie zestawu map dla małych jednostek BHMW nr 3022 ark. 15F
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Polski Klub Morski
Siedziba: 80-838 Gdańsk 
ul. Targ Rybny, Baszta Łabędź

tel. 602 249 490, faks 58 301 51 88
e-mail: biuro@pkm.gda.pl
www.pkm.gda.pl 

Gdańsk

Port Jachtowy PKM zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie fosy i szańca wschodniego Twierdzy 
Wisłoujście w Gdańsku. Polski Klub Morski posiada także przystań jachtową w Wiślince, na południo-
wym brzegu Martwej Wisły, pomiędzy mostem Sobieszewskim a śluzą w Przegalinie – obok hali GALEON  
i hałdy fosfogipsów.

Policja

Port Jachtowy PKM  
Twierdza Wisłoujście

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 12
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54°21’09”N 18°39’44”E  

Gdańsk – stolica ponadmilionowej aglomeracji miejskiej – to znane na całym świecie hanzeatyckie 
miasto, które dzięki swojej ponad 1000-letniej historii, nadmorskiemu położeniu oraz posiadanemu poten-
cjałowi jest znaczącym europejskim ośrodkiem nadbałtyckim oraz największym ośrodkiem gospodarczym, 
naukowym i kulturalnym polskiego Wybrzeża. W mieście funkcjonuje kilka teatrów, filharmonia, scena ope-
rowa, letnia scena muzyczna, multipleksy kinowe oraz małe sale kinowe, popularne kluby, puby i dyskoteki. 
Liczne muzea, koncerty, jarmarki, wystawy, uliczne spektakle teatralne podczas festiwalu FETA dopełniają 
bogatą ofertę kulturalną.
ATRAKCJE: Stare Miasto (Wielka Zbrojownia, Brama Wyżynna, Złota Brama, ulica Długa, Dom Uphagena,  
Dwór Artusa, fontanna Neptuna, Zielona Brama, Brama Chlebnicka, Ratusz Głównego Miasta, Długi Targ, 
Bazylika Wniebowzięcia NMP, ulica Mariacka, Żuraw), Centralne Muzeum Morskie, Muzeum Bursztynu, 
Muzeum Poczty Polskiej, pomnik Poległych Stoczniowców, Twierdza Wisłoujście, katedra oliwska z jednymi 
z najwspanialszych w Polsce organami, ogród zoologiczny, Jarmark św. Dominika z ponad 750-letnią tra-
dycją (lipiec/sierpień).

Gdańsk

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Gdańsku
Biuro: 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 6/U4
tel./faks 58 301 33 78
e-mail: marina.gdansk@mosir.gda.pl
www.marinagdansk.pl
Nr kanału UKF: 14

Przystań jachtowa usytuowana jest 
w centrum Gdańska, na Motławie, 
około 4,5 km od główek Nowego 
Portu.

Przystań Jachtowa 
Marina Gdańsk

Opracowano na podstawie zestawu map dla małych jednostek BHMW nr 3022 ark. 2S
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54°17’10”N 18°55’33”E
Polski Klub Morski 
Błotnik, gmina Cedry Wielkie 
tel. 789 229 930, 602 249 490

faks 58 301 51 88
e-mail: biuro@pkm.gda.pl
www.pkm.gda.pl

Przystań żeglarska z nowoczesnym zapleczem, położona w starorzeczu Wisły, w pobliżu śluzy Przegalina,  
na malowniczym szlaku Pętli Żuławskiej w gminie Cedry Wielkie. Marina oferuje ok. 50 miejsc postojowych 
dla jednostek o zanurzeniu do 2,5 m.

Górki Zachodnie
Błotnik
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Przystań Żeglarska Błotnik
Opracowanie własne na podstawie rysunku Piotra Saleckiego
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80-642 Gdańsk, ul. Stogi 18
tel. 698 44 22 18

e-mail: akm@akm.gda.pl
www.akm.gda.pl

54°22’0”N 18°45’6”E

80-642 Gdańsk, ul. Stogi 20a
tel. 58 322 26 00, 58 322 26 01
faks 58 322 26 02

e-mail: ncz@awf.gda.pl
www.ncz.awf.gda.pl
Nr kanału UKF: 6

AZS COSA  
Ośrodek w Gdańsku Górkach Zachodnich
80-642 Gdańsk, ul. Stogi 20

tel. 58 324 81 00, faks 58 304 18 56
e-mail: recepcja@hotelgalion.pl
www. hotelgalion.pl

NCŻ usytuowane jest u ujścia Wisły Śmiałej w naturalnym otoczeniu parku krajobrazowego,  
kilkanaście kilometrów na wschód od aglomeracji trójmiejskiej.

AZS COSA usytuowany jest pomiędzy ujściem Wisły Śmiałej a wybrzeżem Morza Bałtyckiego  
w strefie ochronnej Rezerwatu Przyrody Ptasi Raj. Doskonała lokalizacja, 11 km od centrum Gdańska,  
z łatwym dostępem do licznych atrakcji Trójmiasta, a jednocześnie z dala od miejskiego zgiełku.

Przystań klubowa usytuowana jest przy ujściu Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich,  
na południowy zachód od Bosmanatu Górki Zachodnie. Od północnego zachodu sąsiaduje  
z AZS Centralnym Ośrodkiem Sportu Akademickiego.

Górki Zachodnie

Policja

Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS

AZS Centrum Galion

Akademicki Klub Morski  
w Gdańsku
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Jachtklub Stoczni Gdańskiej
MOSiR w Gdańsku  
80-643 Gdańsk
ul. Przełom 9

tel. 58 307 31 15
faks 58 305 06 58
e-mail: jsg@nsm.pl
www.jachtklub.nsm.pl

54°21’N 18°47’E

Delphia Yachts Kot Sp. j.
80-643 Gdańsk, ul. Przełom 24
tel. 58 350 55 00

faks 58 350 56 00
e-mail: marina@delphiayachts.pl
www.delphiayachts.eu

Delphia Marina usytuowana jest około 0,5 Mm od wejścia z Zatoki Gdańskiej po zachodniej stronie toru 
wodnego na Wiśle Śmiałej pomiędzy Jachtklubem Stoczni Gdańskiej a Jacht Klubem im. Conrada.

Przystań usytuowana jest na zachodnim brzegu Wisły Śmiałej, 0,5 Mm od wejścia z Zatoki Gdańskiej.

Górki Zachodnie

80-643 Gdańsk
ul. Przełom 26
tel. 58 307 39 12

e-mail: kontakt@jkic.pl
www.jkic.pl

54°21’27”N 18°46’48”E

Klub położony jest u ujścia Wisły Śmiałej do morza. 

Jacht Klub im. Conrada

Marina Delphia Yachts

Przystań Górki Zachodnie
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80-627 Gdańsk
ul. Tamka 19a
tel. 519 196 856

faks 58 305 04 50
e-mail: zaruski.klub@wp.pl
www.gkm.gda.pl

80-609 Gdańsk
ul. Tamka 5
tel./faks 58 305 05 07, 509 860 819

e-mail: yk_polnocny@wp.pl
www.jachtklub.pl

Przystań znajduje się na wyspie Stogi nad Martwą Wisłą, 3 km od mostu wantowego.

Przystań klubowa usytuowana jest w dzielnicy Gdańsk-Stogi, nad Martwą Wisłą,  
ok. 5 km od wejścia/wyjścia przez Górki Zachodnie na Zatokę Gdańską. 

Górki Zachodnie

80-643 Gdańsk
ul. Przełom 10
tel. 58 307 09 27

faks 58 304 16 39
e-mail: info@jkm-neptun.com.pl 
www.jkm-neptun.com.pl 

Jachtklub Morski Neptun położony jest w Górkach Zachodnich,  
na cyplu w widłach Martwej Wisły i Wisły Śmiałej.

Jachtklub Morski Neptun

Gdański Klub Morski LOK

Yacht Klub Północny w Gdańsku
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Jachtklub
Elbląg

HOW
Bryza

OSW
Fala

Elbląg

82-300 Elbląg
ul. Radomska 29    
tel./faks 55 232 67 20
e-mail: jachtklub@jachtklub.elblag.pl
www.jachtklub.elblag.pl
Nr kanału UKF: 10

Przystań usytuowana jest 
na zachodniej stronie rzeki 
Elbląg, na obrzeżach miasta. 

Zarząd Portu Morskiego Elbląg Spółka 
z o.o. z siedzibą na ulicy Portowej 1-3 
w Elblągu świadczy usługi zimowania 
jednostek – tel. 55 234 46 31, 
e-mail: port@port.elblag.pl

Policja

54°10’34”N 19°23’3”E
Jachtklub  Elbląg 

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 10
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Policja

82-300 Elbląg
ul. Portowa 2
tel. Hufiec ZHP Elbląg 55 642 77 10

tel. komendant ośrodka 790 690 447
e-mail: bryza@elblag.zhp.pl, elblag@zhp.pl
www.bryza.elblag.zhp.pl

82-300 Elbląg, ul. Wybrzeże Gdańskie 1 
tel. 55 232 41 83
e-mail: oswfalaelblag@gmail.com

www.oswfalaelblag.pl
Nr kanału UKF: 10 – Kapitanat Portu Elbląg

HOW Bryza znajduje się w Elblągu na wschodnim brzegu rzeki Elbląg. 

Przystań położona nad rzeką Elbląg w północnej części Wyspy Spichrzów, vis-à-vis Starego Miasta.

Elbląg

Elbląg  to ważny ośrodek gospodarczy i kulturowy, a także ważny węzeł kolejowy i drogowy, położony 
w województwie warmińsko-mazurskim, nad rzeką Elbląg, łączącą jezioro Druzno z Zalewem Wiślanym. 
Miasto leży na styku dwóch krain geograficznych: depresyjnych Żuław Wiślanych oraz Wysoczyzny Elblą-
skiej, która pocięta jarami wznosi się nad wodami Zalewu Wiślanego. W Elblągu zachowała się Starówka 
z historycznym układem urbanistycznym, a także zabytkowe budynki mieszkalne – dworki, pałacyki, ka-
mienice. Wśród nich pałacyk Adolfa Neufeldta, podmiejski dworek mieszczański z końca XVIII w., kamieni-
ce z końca XVI w., budynki przy bulwarze Zygmunta Augusta oraz dawny dwór Augusta Abberga, obecnie 
Nadleśnictwo Elbląg.
ATRAKCJE: gotycka katedra św. Mikołaja z 1240-60 r. z bogatym wyposażeniem wnętrza, ruiny klasztoru  
Dominikanów z gotyckim kościołem Mariackim (XIII w.), obecnie siedziba Centrum Sztuki – Galeria EL,  
kościół i szpital św. Ducha z XIII w., obecnie Biblioteka Elbląska, gotycki kościół św. Jerzego z XIV w., pozosta-
łości murów obronnych z Bramą Targową z XIV/XV w., Muzeum Archeologiczno-Historyczne z zrekonstru-
owanym domem ze staropruskiej osady handlowej, piękny kompleks leśny Bażantarnia, unikatowy szlak 
wodny – Kanał Elbląski, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Dzieci i Młodzieży Miast i Krajów Nadbałtyckich 
(czerwiec), Dni Elbląga (czerwiec), Festiwal Muzyki Organowej (lipiec-sierpień).

Harcerski Ośrodek Wodny Bryza

Ognisko Sportów Wodnych Fala
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54°20’N 19°32’E

Tolkmicko

Budynek 
zaplecza
dla żeglarzy 

Budynek 
zaplecza
dla żeglarzy 

Urząd Morski w Gdyni  
– Bosmanat Portu Tolkmicko
82-340 Tolkmicko, ul. Parkowa 1
tel./faks 55 231 66 14

e-mail: umgtolk@portel.pl
www.tolkmicko.pl
Nr. kanału UKF: 10, 16

Port Tolkmicko znajduje się w środkowej części południowego brzegu Zalewu Wiślanego, 20 km na wschód 
od Elbląga, 12 km na zachód od Fromborka, 4 mile morskie na południe od Krynicy Morskiej. W porcie działa 
nowoczesna przystań żeglarska funkcjonująca w ramach projektu „Pętla Żuławska”.

Policja

Morski Port Rybacki w Tolkmicku
Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 41 oraz materiałów UMiG w Tolkmicku 
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Klub Entuzjastów Żeglarstwa  
na Zalewie Wiślanym Robert Wojtusiak

Suchacz, gmina Tolkmicko
tel. 605 685 071

Nadbrzeże, gmina Tolkmicko
tel./faks 55 232 67 20

e-mail: jachtklub@jachtklub.elblag.pl
www.jachtklub.elblag.pl

Kamionek Wielki, gmina Tolkmicko
tel./faks 55 231 66 14
e-mail: umgtolk@portel.pl

www.tolkmicko.pl
Nr. kanału UKF: 10, 16

Port znajduje się w południowo-zachodniej części Zalewu Wiślanego, a przystań żeglarska zlokalizowana 
jest przy zachodnim nabrzeżu portu, 14 km na wschód od Elbląga, 6 km na zachód od Tolkmicka. 

Przystań znajduje się w miejscowości Kamionek Wielki. Zlokalizowana w Zatoce Elbląskiej, przy wejściu  
na Zalew Wiślany, 10 km na wschód od Elbląga, 11 km na zachód od Tolkmicka. 

Tolkmicko

Tolkmicko – gmina objęta jest w dużej części Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzna Elbląska  
z bogatą rzeźbą powierzchni i bujnym zalesieniem. Znajduje się tu pięć rezerwatów leśnych: Kadyński Las, 
Buki Wysoczyzny Elbląskiej, Pióropusznikowy Jar, Nowinka i Dolina Stradanki.
ATRAKCJE: pozostałości staropruskiego warownego grodu Tolkemita, kościół parafialny św. Jakuba Apo-
stoła z XIV w., baszta gotycka, domy mieszczańskie z XVII-XVIII w., kaplica barokowa z XVIII w., Święty Kamień 
– olbrzymi głaz narzutowy. Miejscowość Kadyny oddalona od Tolkmicka o ok. 4 km: zespół budowli dwor-
skich z barokowym pałacem, spichlerzem i oranżerią, wytwórnią majoliki, klasztor franciszkański z XVIII wie-
ku, największy w Polsce dąb im. Jana Bażyńskiego. W Suchaczu – głaz upamiętniający zwycięską bitwę 
połączonych flot gdańskiej i elbląskiej oraz zaciężnych wojsk królewskich nad okrętami krzyżackimi (1463 r.). 
W Nadbrzeżu: zdrojowy zespół dworski z XVIII-XIX w. (dwór i park z aleją dojazdową) oraz zespół cegielni 
z 1872-1911 r.

54°16’45,5”N 19°26’26,9”E

54°16’5”N 19°25’0”E  

54°16’N 19°28’E

Port Suchacz, przystań żeglarska

Baza Letnia Jachtklubu Elbląg 
w Nadbrzeżu

Przystań Morska w Kamionku Wielkim

Przystań usytuowana jest nad Zalewem Wiślanym. 

W gminie Tolkmicko znajduje się kilka portów jachtowych.
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Frombork , miasteczko położone nad brzegiem Zalewu Wiślanego, zwane klejnotem Warmii, jest 
sławne głównie dzięki katedrze, kompleksie otaczających ją budynków i budowli, planetarium i oczywiście 
Mikołajowi Kopernikowi. 
ATRAKCJE: późnogotycki Pałac Biskupów Warmińskich z 1530 r., obecnie Muzeum Mikołaja Kopernika, 
Bazylika Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja Apostoła z bogatym wyposa-
żeniem, Szpital św. Ducha, obecnie Muzeum Medycyny, przy którym znajduje się ogród zielny, Wieża Radzie-
jowskiego z planetarium, dawny pałac biskupi, Wieża Kopernika, kanonie (XV-XVIII w.), obwarowania z wie-
żami, basztami i bramami (XIV-XVI w.), obserwatorium astronomiczne na Górze Żurawia, Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Organowej (czerwiec – sierpień).

Frombork

Urząd Morski w Gdyni  
– Bosmanat Portu Frombork
14-530 Frombork
ul. Portowa 2
tel./faks 55 243 72 19
bosmanat.frombork@umgdy.gov.pl
Nr kanału UKF: 10

Port znajduje się w południowej  
części Zalewu Wiślanego. 

Policja

54°21’7”N 19°40’7”E  
Port Frombork

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 41
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Nowa Pasłęka – dawna wieś rybacka położona w województwie warmińsko-mazurskim, 
w gminie Braniewo, nad Pasłęką i nad Zalewem Wiślanym. Ta urocza i ciekawa miejscowość, „zagubiona” 
na północnych kresach Rzeczypospolitej, jest oazą ciszy i spokoju. Malownicza okolica z pięknymi widokami 
na rzekę, lęgowiska ptaków, Zalew Wiślany oraz na rosyjską część Mierzei Wiślanej przywodzi na myśl kra-
jobrazy Niderlandów. 
ATRAKCJE: neobarokowy kościół filialny pw. Matki Boskiej Miłosierdzia, zbudowany w latach 1924-26,  
wystrój wnętrza z 1926 r. z elementów zabytkowych pochodzących z różnych kościołów diecezji, ruiny  
kościoła ewangelickiego, wzmiankowanego w 1476 r. jako przynależnego do parafii w Gronowie;  
zachowały się jedynie mury obwodowe z kamienia polnego i cegły. 

Nowa Pasłęka
54°25’33”N 19°44’47”E  
Port Nowa Pasłęka

14-500 Braniewo
Stara Pasłęka 9
tel. 510 19 19 35, 55 241 90 88
e-mail: domrybaka@op.pl
www.domrybaka.com

Przystań znajduje się w Starej Pasłęce, 
nieopodal Braniewa, na cyplu pomiędzy 
rzeką Pasłęka do której jest 10 metrów, 
a Zalewem Wiślanym, do plaży którego 
jest 50 metrów. 

54°25’54”N 19°46’03”E  

Przystań  
Dom Rybaka

Jest to ostatni port morski  
na wschodzie Rzeczypospolitej. 
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Piaski   to ostatnia miejscowość usytuowana na Mierzei Wiślanej bliska granicy z Rosją. Ta stara wieś 
rybacka oddalona jest od miasta, Krynicy Morskiej, 12 km, co czyni ją oazą ciszy i spokoju. 
Około 1600 r. zbudowano tam pierwszy kościół. Do dzisiaj zachował się cmentarz menonicki z XVIII wieku. 
Piaski to również piękne, rozległe plaże z białym piaskiem i urok otwartego morza. W pobliżu osiedla Piaski 
swoją plażę mają także naturyści. 

Pirs

Urząd Morski w Gdyni  
– Bosmanat Portu Krynica Morska
82-120 Krynica Morska
ul. Górników 2a

tel./faks 55 247 60 76
e-mail: bosmanat_krynicamorska@umgdy.gov.pl
Nr kanału UKF: 10

Port znajduje się w północno-wschodniej części Zalewu Wiślanego.

Piaski

Przystań Piaski 54°25’6”N 19°35’9”E  
Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 41



48

Krynica Morska, jedno z najmniejszych pod względem liczby ludności miast w Polsce, jest 
znanym kurortem usytuowanym na małym skrawku lądu, na Mierzei Wiślanej, między otwartym Morzem 
Bałtyckim i Zalewem Wiślanym, od północy otoczonym Zatoką Gdańską. Znaczną część terenów Krynicy 
Morskiej zajmują lasy. Głównie bory sosnowe, w których sporo jest dębów, buków i osik, a w okolicy Przebrna 
stanowią relikt dawnego lasu mierzejowego i uznane są za rezerwat. Czyste, obfitujące w jod powietrze, 
długie, piaszczyste plaże z miłym dla stóp piaskiem, łagodnie obniżające się dno morskie stwarzające dosko-
nałe warunki do kąpieli, wysokie, białe wzniesienia wydmowe, idealnie nadające się do żeglarstwa i bogate 
w ryby wody Zalewu Wiślanego oraz lasy obfitujące w różne gatunki roślin i zwierząt sprawiają, że Krynica 
Morska jest ucieleśnieniem marzeń turystów.
ATRAKCJE: Wielbłądzi Garb – najwyższe wzniesienie na Mierzei Wiślanej (48,5 m n.p.m.) i najwyższa stała 
wydma w Europie, z której roztacza się wspaniały widok na wody Bałtyku, Zalew Wiślany oraz Wysoczyznę 
Elbląską, Rezerwat Buki Mierzei Wiślanej, stara zabudowa miasta, pochodząca z początku XX wieku, stano-
wiąca zespół zabytkowych willi i pensjonatów, jedyna w Polsce ulica Teleexpressu, latarnia morska.

Urząd Morski w Gdyni  
– Bosmanat Portu Krynica Morska
82-120 Krynica Morska, ul. Górników 2a
tel./faks 55 247 60 76

e-mail: bosmanat_krynicamorska@umgdy.gov.pl
www.petlazulawska.eu/port-w-krynicy-morskiej
Nr kanału UKF: 10

Port jachtowy obejmuje tereny pomiędzy ul. Gdańską od północnego-wschodu i basenem portu jachtowe-
go oraz basenem portowym przy pirsie pasażerskim a ul. Bojerowców.

Port Krynica Morska

Krynica Morska

54°22’70”N 19°26’80”E  
Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 41



49

Kąty Rybackie

Opracowano na podstawie mapy BHMW nr 41
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Urząd Morski w Gdyni  
– Bosmanat Portu Kąty Rybackie
82-103 Kąty Rybackie, ul. Rybacka 66

tel./faks 55 247 87 19
Nr kanału UKF: 10

Roman Gaik tel. 603 795 352
e-mail: r.gaik@wp.pl

Port znajduje się w północno-zachodniej części Zalewu Wiślanego. 

Przystań usytuowana jest na początku Zalewu Wiślanego, za wałem przeciwpowodziowym,  
przy drodze wojewódzkiej do Krynicy Morskiej.

Kąty Rybackie  to stara osada rybacka położona w województwie pomorskim, w gminie Sztu-
towo, na obszarze Żuław Wiślanych. Ta nieduża, spokojna miejscowość znajduje się na terenie Mierzei  
Wiślanej, na zachodnim brzegu Zalewu Wiślanego, w odległości 56 km od Gdańska i 17 km od Krynicy 
Morskiej. Atrakcyjne miejsce położenia nad Zalewem Wiślanym, piaszczysta, zadbana plaża oraz rezerwat 
kormoranów i czapli siwej, zarejestrowany w 1957 roku i stanowiący największą w Europie ostoję kormora-
nów, dały podstawy do rozbudowania w Kątach Rybackich pokaźnej infrastruktury turystycznej i uczynie-
nia z miejscowości popularnego ośrodka turystyczno-wypoczynkowego. W Sztutowie znajduje się Muzeum 
Stutthof. 

ATRAKCJE: 
• Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana

• Muzeum Zalewu Wiślanego

• kościół parafialny pw. św. Marka Ewangelisty, wybudowany w latach 1990-1995,  
którego bryła harmonizuje z pejzażem miejscowości

• Ławeczka Rybaka wraz z dwumetrową rzeźbą rybaka

• Dzień Rybaka

Kąty Rybackie
54°20’5”N 19°16’6”E  

54°20’18”N 19°13’44”E  

Port Kąty Rybackie

Przystań Jachtowa Neptun  
w Kątach Rybackich
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które udostępniło mapy Wybrzeża oraz portów.

Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji przewodnika składamy: 
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Przewodnik po portach i przystaniach morskich polskiego Wybrzeża prezentuje mapy, które mają  
charakter orientacyjny i  nie należy używać ich do nawigacji. Szczegółową wiedzę, zwłaszcza  
informacje, które wymagają aktualizacji (przede wszystkim dane o głębokościach), uzyskać  
można w poszczególnych urzędach morskich, kapitanatach portów czy Biurze Hydrograficznym 
Marynarki Wojennej oraz materiałach przez nich na bieżąco opracowywanych.

P O L S K A

Świnoujście
Wstążka charakterystyki: światło przerywane
Położenie geograficzne 53°54,96’ N 14°17,05’ E
Wysokość światła – 64,8 m n.p.m. Wysokość latarni – 68 m
Zasięg światła – białego 25 Mm (około 46,3 km), czerwonego 9 Mm (ok. 16,7 km).
Ceglaną latarnię o kształcie ośmiobocznym pobudowano po wschodniej stronie Świ-
ny w 1857 r. W laternie zainstalowano aparat Fresnela z lampą zasilaną olejem rzepa-
kowym. Remont wieży i zmianę kształtu na okrągły wykonano w latach 1902-1903. 
Charakterystykę światła wprowadzono w 1905 r., a elektryczność w 1921 r. Latarnia 
jako jedyna w Polsce posiada czerwony sektor. Nalot bombowy pod koniec wojny 
spowodował spękania wieży. Latarnię uruchomiono w 1947 r. Przejęcie jej od wojsk 
radzieckich nastąpiło w 1954 r. Od 1978 r. używane są żarówki o mocy 4200 W. Latar-
nia jest 15. na świecie i 3. w Europie pod względem wysokości, a wśród ceglanych naj-
wyższą na świecie. W 2001 r. zwiedzającym udostępniono galerię. Ekspozycja morska 
zawiera zbiory z różnych zakresów, m.in.: ratownictwa, nawigacji. Możliwy jest dojazd 
samochodem w okolicę latarni.

Kikut
Wstążka charakterystyki: światło izofazowe
Położenie geograficzne: 53°58,89’ N 14°34,82’ E
Wysokość światła – 91 m n.p.m. Wysokość latarni – 18,5 m
Zasięg światła – 16 Mm (około 29,6 km)
Latarnia stoi na wzgórzu Kikut w sąsiedztwie wsi Wisełka. Punkt widokowy z 1840 r. 
podwyższono i zaadaptowano dla potrzeb nawigacyjnych w 1962 r. Od początku 
zainstalowano cylindryczny aparat Fresnela wyposażony w światło elektryczne z re-
zerwą gazową. Umieszczenie światła na wysokości 91,5 m n.p.m. uczyniło ją najwyżej 
usytuowaną na polskim Wybrzeżu. Zamianę żarówki 500 W na 1000 W i likwidację 
rezerwy gazowej dokonano w 1978 r. Sześciopozycyjny zmieniacz z żarówkami ha-
logenowymi 100 W zainstalowany jest od 1994 r. Ze względu na położenie na tere-
nie Wolińskiego Parku Narodowego i utrudnione warunki komunikacyjne wewnątrz 
wieży nie jest ona udostępniona do zwiedzania. Od samego początku Urząd Morski 
w Szczecinie w pełni zautomatyzował działanie latarni.

Niechorze
Wstążka charakterystyki: światło błyskowe
Położenie geograficzne: 53°05,67’ N 15°03,85’ E
Wysokość światła – 63 m n.p.m. Wysokość latarni – 45 m
Zasięg światła – 20 Mm (około 37 km)
Latarnię wybudowano na skraju klifu w 1866 r. Całkowita wysokość ceglanej budowli 
wynosi 45 m. Pierwotnym wyposażeniem był aparat Fresnela z lampami olejowymi. 
Charakterystykę światła utrzymywały przesłony. Elektryczność wprowadzono w 1924 
r. Laternę zniszczono pod koniec działań wojennych w 1945 r. Modernizację urządzeń 
optycznych i świetlnych przeprowadzono w 1952 r. Aparaturę złożoną z czterech so-
czewek dyskowych umieszczono na stole obrotowym. Obecnie stosowane są żarówki 
halogenowe mocy 1500 W. Wieża jest iluminowana różnokolorowymi światłami. 
W 1992 r. zwiedzającym udostępniono galerię. Wejście do laterny nie jest udostępnio-
ne. W okolice latarni można dojechać samochodem.

Kołobrzeg
Wstążka charakterystyki: światło błyskowe
Położenie geograficzne: 54°11,18’ N 15°33,25’ E
Wysokość światła – 36 m n.p.m. Wysokość latarni – 26 m
Zasięg światła – 16 Mm (około 29,6 km)
Latarnie związane są ze stacjami pilotów budowanymi na forcie w ujściu Parsęty. Po 
drewnianej z 1899 r., pobudowano ceglaną w 1909 r. W 1945 r. w trakcie walk o wy-
zwolenie miasta latarnia uległa zniszczeniu. Odbudowano ją jeszcze w tym samym 
roku, umieszczając na szczycie czerwoną gwiazdę, która ze względu na niespełnia-
nie wymagań nawigacyjnych została usunięta w 1949 r. W ramach remontu obiektu 
w 1991 r. na wieży powstał taras widokowy, a w laternie w miejsce soczewki cylin-
drycznej zainstalowano stół obrotowy z 10 panelami zawierającymi po 2 żarówki ha-
logenowe. W 1992 r. zwiedzającym udostępniono galerię widokową. Laterna umiesz-
czona powyżej nie jest udostępniona zwiedzającym. W okolicę latarni możliwy jest 
dojazd samochodem. Urząd Morski Słupsk zautomatyzował urządzenia nawigacyjne 
w 2007 r., a niedozorowaną uczynił w 2010 r. 

Gąski
Wstążka charakterystyki: światło przerywane grupowe
Położenie geograficzne: 54°14,6’ N 15°52,4’ E
Wysokość światła – 50 m n.p.m. Wysokość latarni – 51 m
Zasięg światła – 23 Mm (około 42,6 km)
Na okrągłej ceglanej wieży uruchomiono światło nawigacyjne w 1878 r. Ponownie la-
tarnię uruchomiono w 1947 r., a modernizacji systemu świetlnego dokonano w 1993 r. 
W miejsce lamp wprowadzono żarówki halogenowe 1000 W. W 1992 r. zwiedzającym 
udostępniono galerię. W okolicę latarni można dojechać samochodem. Urząd Mor-
ski Słupsk zautomatyzował latarnię w 2007 r. Obiektem niedozorowanym została 
w 2010 r.

Darłowo
Wstążka charakterystyki: światło blaskowe grupowe
Położenie geograficzne: 54°26,41’ N 16°22,71’ E
Wysokość światła – 20 m n.p.m. Wysokość latarni – 22 m
Zasięg światła – 15 Mm (około 27,8 km)
Przy ujściu rzeki, po wschodniej stronie stoi parterowy budynek wybudowany w 1885 r. 
Wieżę stacji rozbudowano w 1927 r., umieszczając laternę z zainstalowaną wewnątrz 
soczewką bębnową. Główny Urząd Morski uruchomił światło w 1946 r. Obecnie w po-
łowie cylindrycznej soczewki o wysokości 85 cm i średnicy 112 cm, światło uzyskiwane 
jest z żarówki halogenowej o mocy 1000 W. W 2006 r. zwiedzającym udostępniono 
galerię. W pasie nabrzeży i latarni ruch samochodowy jest ograniczony. Urząd Mor-
ski Słupsk zautomatyzował latarnię w 2007 r. Obiektem niedozorowanym została 
w 2010 r.

Jarosławiec
Wstążka charakterystyki: światło błyskowe grupowe
Położenie geograficzne: 54°32,38’ N 16°32,54’ E
Wysokość światła – 50 m n.p.m. Wysokość latarni – 33 m
Zasięg światła – 23 Mm (około 42,6 km)
Pierwszą, latarnię pobudowano w 1830 r., od 1838 r. stoi obecna, której wygląd nie 
zmienił się do dnia dzisiejszego. Światło latarni dla celów nawigacyjnych urucho-
miono w 1946 r. Soczewkę dyskową w 1975 r. zastąpiono urządzeniem złożonym 
ze stołu obrotowego z czterema panelami wyposażonymi w żarówki halogenowe. 
W pobliże latarni możliwy jest dojazd samochodem. Urząd Morski Słupsk zautoma-
tyzował latarnię w 2007 r., a obiektem niedozorowanym została w 2010 r.

Ustka
Wstążka charakterystyki światło przerywane
Położenie geograficzne: 54°35,3’ N 16°51,3’ E
Wysokość światła – 22 m n.p.m. Wysokość latarni – 19 m
Zasięg światła – 18 Mm (około 33,3 km)
Dwukondygnacyjną stację pilotów wybudowano w 1893 r. Światło latarni dla celów 
nawigacyjnych uruchomiono w 1946 r. Niestabilność prądu przywróciło zasilanie 
gazowe, trwające do 1957 r. Obecnie optykę stanowi soczewka cylindryczna średnicy 
1120 mm i wysokości 920 mm z 1000-W lampą halogenową od 2004 r. W pasie na-
brzeży i latarni ruch samochodowy jest ograniczony. Urząd Morski Słupsk zautomaty-
zował latarnię w 2007 r., a obiektem niedozorowanym została w 2010 r.

Latarnie polskiego Wybrzeża
Opracowano na podstawie mapy BHMW
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Świnoujście
Wstążka charakterystyki: światło przerywane
Położenie geograficzne 53°54,96’ N 14°17,05’ E
Wysokość światła – 64,8 m n.p.m. Wysokość latarni – 68 m
Zasięg światła – białego 25 Mm (około 46,3 km), czerwonego 9 Mm (ok. 16,7 km).
Ceglaną latarnię o kształcie ośmiobocznym pobudowano po wschodniej stronie Świ-
ny w 1857 r. W laternie zainstalowano aparat Fresnela z lampą zasilaną olejem rzepa-
kowym. Remont wieży i zmianę kształtu na okrągły wykonano w latach 1902-1903. 
Charakterystykę światła wprowadzono w 1905 r., a elektryczność w 1921 r. Latarnia 
jako jedyna w Polsce posiada czerwony sektor. Nalot bombowy pod koniec wojny 
spowodował spękania wieży. Latarnię uruchomiono w 1947 r. Przejęcie jej od wojsk 
radzieckich nastąpiło w 1954 r. Od 1978 r. używane są żarówki o mocy 4200 W. Latar-
nia jest 15. na świecie i 3. w Europie pod względem wysokości, a wśród ceglanych naj-
wyższą na świecie. W 2001 r. zwiedzającym udostępniono galerię. Ekspozycja morska 
zawiera zbiory z różnych zakresów, m.in.: ratownictwa, nawigacji. Możliwy jest dojazd 
samochodem w okolicę latarni.

Kikut
Wstążka charakterystyki: światło izofazowe
Położenie geograficzne: 53°58,89’ N 14°34,82’ E
Wysokość światła – 91 m n.p.m. Wysokość latarni – 18,5 m
Zasięg światła – 16 Mm (około 29,6 km)
Latarnia stoi na wzgórzu Kikut w sąsiedztwie wsi Wiosełka. Punkt widokowy z 1840 r. 
podwyższono i zaadaptowano dla potrzeb nawigacyjnych w 1962 r. Od początku 
zainstalowano cylindryczny aparat Fresnela wyposażony w światło elektryczne z re-
zerwą gazową. Umieszczenie światła na wysokości 91,5 m n.p.m. uczyniło ją najwyżej 
usytuowaną na polskim Wybrzeżu. Zamianę żarówki 500 W na 1000 W i likwidację 
rezerwy gazowej dokonano w 1978 r. Sześciopozycyjny zmieniacz z żarówkami ha-
logenowymi 100 W zainstalowany jest od 1994 r. Ze względu na położenie na tere-
nie Wolińskiego Parku Narodowego i utrudnione warunki komunikacyjne wewnątrz 
wieży nie jest ona udostępniona do zwiedzania. Od samego początku Urząd Morski 
w Szczecinie w pełni zautomatyzował działanie latarni.

Niechorze
Wstążka charakterystyki: światło błyskowe
Położenie geograficzne: 53°05,67’ N 15°03,85’ E
Wysokość światła – 63 m n.p.m. Wysokość latarni – 45 m
Zasięg światła – 20 Mm (około 37 km)
Latarnię wybudowano na skraju klifu w 1866 r. Całkowita wysokość ceglanej budowli 
wynosi 45 m. Pierwotnym wyposażeniem był aparat Fresnela z lampami olejowymi. 
Charakterystykę światła utrzymywały przesłony. Elektryczność wprowadzono w 1924 
r. Laternę zniszczono pod koniec działań wojennych w 1945 r. Modernizację urządzeń 
optycznych i świetlnych przeprowadzono w 1952 r. Aparaturę złożoną z czterech so-
czewek dyskowych umieszczono na stole obrotowym. Obecnie stosowane są żarówki 
halogenowe mocy 1500 W. Wieża jest iluminowana różnokolorowymi światłami. 
W 1992 r. zwiedzającym udostępniono galerię. Wejście do laterny nie jest udostępnio-
ne. W okolice latarni można dojechać samochodem.

Kołobrzeg
Wstążka charakterystyki: światło błyskowe
Położenie geograficzne: 54°11,18’ N 15°33,25’ E
Wysokość światła – 36 m n.p.m. Wysokość latarni – 26 m
Zasięg światła – 16 Mm (około 29,6 km)
Latarnie związane są ze stacjami pilotów budowanymi na forcie w ujściu Parsęty. Po 
drewnianej z 1899 r., pobudowano ceglaną w 1909 r. W 1945 r. w trakcie walk o wy-
zwolenie miasta latarnia uległa zniszczeniu. Odbudowano ją jeszcze w tym samym 
roku, umieszczając na szczycie czerwoną gwiazdę, która ze względu na niespełnia-
nie wymagań nawigacyjnych została usunięta w 1949 r. W ramach remontu obiektu 
w 1991 r. na wieży powstał taras widokowy, a w laternie w miejsce soczewki cylin-
drycznej zainstalowano stół obrotowy z 10 panelami zawierającymi po 2 żarówki ha-
logenowe. W 1992 r. zwiedzającym udostępniono galerię widokową. Laterna umiesz-
czona powyżej nie jest udostępniona zwiedzającym. W okolicę latarni możliwy jest 
dojazd samochodem. Urząd Morski Słupsk zautomatyzował urządzenia nawigacyjne 
w 2007 r., a niedozorowaną uczynił w 2010 r. 

Gąski
Wstążka charakterystyki: światło przerywane grupowe
Położenie geograficzne: 54°14,6’ N 15°52,4’ E
Wysokość światła – 50 m n.p.m. Wysokość latarni – 51 m
Zasięg światła – 23 Mm (około 42,6 km)
Na okrągłej ceglanej wieży uruchomiono światło nawigacyjne w 1878 r. Ponownie la-
tarnię uruchomiono w 1947 r., a modernizacji systemu świetlnego dokonano w 1993 r. 
W miejsce lamp wprowadzono żarówki halogenowe 1000 W. W 1992 r. zwiedzającym 
udostępniono galerię. W okolicę latarni można dojechać samochodem. Urząd Mor-
ski Słupsk zautomatyzował latarnię w 2007 r. Obiektem niedozorowanym została 
w 2010 r.

Darłowo
Wstążka charakterystyki: światło blaskowe grupowe
Położenie geograficzne: 54°26,41’ N 16°22,71’ E
Wysokość światła – 20 m n.p.m. Wysokość latarni – 22 m
Zasięg światła – 15 Mm (około 27,8 km)
Przy ujściu rzeki, po wschodniej stronie stoi parterowy budynek wybudowany w 1885 r. 
Wieżę stacji rozbudowano w 1927 r., umieszczając laternę z zainstalowaną wewnątrz 
soczewką bębnową. Główny Urząd Morski uruchomił światło w 1946 r. Obecnie w po-
łowie cylindrycznej soczewki o wysokości 85 cm i średnicy 112 cm, światło uzyskiwane 
jest z żarówki halogenowej o mocy 1000 W. W 2006 r. zwiedzającym udostępniono 
galerię. W pasie nabrzeży i latarni ruch samochodowy jest ograniczony. Urząd Mor-
ski Słupsk zautomatyzował latarnię w 2007 r. Obiektem niedozorowanym została 
w 2010 r.

Jarosławiec
Wstążka charakterystyki: światło błyskowe grupowe
Położenie geograficzne: 54°32,38’ N 16°32,54’ E
Wysokość światła – 50 m n.p.m. Wysokość latarni – 33 m
Zasięg światła – 23 Mm (około 42,6 km)
Pierwszą, latarnię pobudowano w 1830 r., od 1838 r. stoi obecna, której wygląd nie 
zmienił się do dnia dzisiejszego. Światło latarni dla celów nawigacyjnych urucho-
miono w 1946 r. Soczewkę dyskową w 1975 r. zastąpiono urządzeniem złożonym 
ze stołu obrotowego z czterema panelami wyposażonymi w żarówki halogenowe. 
W pobliże latarni możliwy jest dojazd samochodem. Urząd Morski Słupsk zautoma-
tyzował latarnię w 2007 r., a obiektem niedozorowanym została w 2010 r.

Ustka
Wstążka charakterystyki światło przerywane
Położenie geograficzne: 54°35,3’ N 16°51,3’ E
Wysokość światła – 22 m n.p.m. Wysokość latarni – 19 m
Zasięg światła – 18 Mm (około 33,3 km)
Dwukondygnacyjną stację pilotów wybudowano w 1893 r. Światło latarni dla celów 
nawigacyjnych uruchomiono w 1946 r. Niestabilność prądu przywróciło zasilanie 
gazowe, trwające do 1957 r. Obecnie optykę stanowi soczewka cylindryczna średnicy 
1120 mm i wysokości 920 mm z 1000-W lampą halogenową od 2004 r. W pasie na-
brzeży i latarni ruch samochodowy jest ograniczony. Urząd Morski Słupsk zautomaty-
zował latarnię w 2007 r., a obiektem niedozorowanym została w 2010 r.

Latarnie polskiego Wybrzeża
Opracowano na podstawie mapy BHMW
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Latarnie polskiego Wybrzeża
Czołpino
Wstążka charakterystyki:  
światło przerywane grupowe
Położenie geograficzne: 54°43,10’ N 17°14,47’ E
Wysokość światła – 75 m n.p.m. Wysokość latarni – 25 m
Zasięg światła – 23 Mm (około 42,6 km)
Na ponad 50-m wydmie oddalonej 1000 m od brzegu wybudowano wieżę 
wysokości 25 m oddaną do użytku w 1875 r. Obecnie urządzeniem optycz-
nym jest aparat Fresnela wyprodukowany we Francji w 1926 r. Światło 
uzyskiwane jest z 1000-W lampy halogenowej. Latarnia uruchomiana jest 
za pomocą fotokomórki. W 1993 r. zwiedzającym udostępniono galerię na 
wysokości 16 m n.p.z. Wejście do laterny nie jest udostępnione. Urząd Mor-
ski Słupsk zautomatyzował latarnię w 2007 r., a obiektem niedozorowanym 
została w 2010 r.

Stilo
Wstążka charakterystyki:  
światło błyskowe grupowe
Położenie geograficzne: 54°47,2’ N 17°44,0’ E
Wysokość światła – 75 m n.p.m. Wysokość latarni – 32,5 m
Zasięg światła – 23 Mm (około 42,5 km)
Latarnia znajduje się na ponad 40-m wydmie w odległości około 1200 m 
od brzegu. Pierwszą całkowicie metalową latarnię uruchomiono w 1906 r. 
Współcześnie w laternie znajduje się stół obrotowy z trzema panelami po 
osiem żarówek halogenowych każdy. Światło latarni jest włączane fotoko-
mórką od 1975 r. Galerię znajdującą się 27 m n.p.z. udostępniono zwiedza-
jącym w 1992 r.  

Rozewie
Wstążka charakterystyki: światło błyskowe
Położenie geograficzne: 54°49,8’ N 18°20,2’ E
Wysokość światła – 83 m n.p.m. Wysokość latarni – 33 m
Zasięg światła – 26 Mm (około 48,1 km)
Najbardziej na północ wysunięta latarnia, uruchomiona w 1822 r. Dolną 
część wieży wzniesiono z kamieni polnych, a górną dwukrotnie podwyż-
szono metalowymi elementami w 1910 r. i 1978 r. Wewnątrz wieży znajduje 
się nieczynna soczewka dyskowa i czynne urządzenie świetlne. Zwiedzanie 
latarni zainicjowano w okresie międzywojennym, a od 1933 r. nosi imię wy-
bitnego polskiego pisarza Stefana Żeromskiego. W wieży od 1963 r. i zaadap-
towanych budynkach prezentowane są ekspozycje i wystawy poświęcone 
tematyce latarnianej. Wieża i większość budynków technicznych jest udo-
stępniona zwiedzającym. 300 m od latarni znajduje się parking.

Jastarnia
Wstążka charakterystyki:  
światło kodowe Morse’a litera A
Położenie geograficzne: 54°42,01’ N 18°40,90’ E
Wysokość światła – 22 m n.p.m.
Wysokość latarni – 17 m
Zasięg światła – 15 Mm (około 27,8 km)
Obecna latarnia w Jastarni nie jest pierwszą w tej miejscowości. Pierwsza, 
zbudowana w 1938 r., przetrwała tylko rok. Drugą latarnię zbudowano na 
miejscu przedwojennej. Uruchomienie jej nastąpiło w 1949 r., wykorzystując 
elementy kolumny buczka mgłowego stojącego niegdyś nad morzem koło 
latarni Stilo. W Jastarni zestawiono wieżę wysokości 16,6 m pomalowaną 
w biało-czerwone pasy. Wewnątrz umieszczono cylindryczną soczewkę 
o średnicy 500 mm z żarówkami o mocy 500 W. Latarnia nie jest udostępnio-
na do zwiedzania. 

Hel
Wstążka charakterystyki: światło izofazowe
Położenie geograficzne: 54°36,00’ N 18°48,75’ E
Wysokość światła – 41,5 m n.p.m. Wysokość latarni – 41 m
Zasięg światła – 17 Mm (około 31,5 km)
Pierwszą murowaną latarnię uruchomiono w 1827 r., a zburzono w 1939 r. 
Historia jej przedstawiona jest w Muzeum Rybołówstwa w Helu, będącym filią 
CMM. Obecną latarnię wybudowano w 1942 r. Aparat optyczny stanowi cylin-
dryczna soczewka o wysokości 117 cm i średnicy 80 cm, z żarówką o mocy 1000 
W. Zamontowany po zbudowaniu latarni aparat optyczny pełni w dalszym cią-
gu swoją funkcję. Latarnia jest udostępniona do zwiedzania od 1993 r. Dojazd 
samochodem jest ograniczony.

Gdańsk Nowy Port
Charakterystyka światła:  
wyłączona od 1984 roku
Wysokość światła: 37 m n.p.m.
Położenie geograficzne: 54°24’28” N 18°39’50” E
Poprzedniczkami latarni była Twierdza Wisłoujście i nieistniejąca latarnia na 
ulicy Blizowej. Obecną ukończono w 1894 r., wzorując się na latarni w Cleve-
land (USA). Ośmiokątny korpus wysokości 27,3 m (z masztami do 46,86 m) 
z czerwonej cegły zakończono laterną. 1 września 1939 r., wystrzałami z niej 
i pancernika „Schleswig-Holstein” w kierunku polskiego Westerplatte Niemcy 
rozpoczęły II wojnę światową. W czerwcu 1984 r. latarnię wyłączono, a od 
2004 udostępniono do zwiedzania. Dodatkowo w 2008 r. zrekonstruowano 
na jej szczycie jedyną w Polsce „kulę czasu”. Zwiedzający mogą podziwiać 
zabytkowe urządzenia optyczne z XX wieku i wystawy o latarniach świata. 
W okolicę latarni można dojechać samochodem.

Gdańsk Port Północny
Wstążka charakterystyki:  
światło błyskowe grupowe
Położenie geograficzne: 54°36,00’ N 18°48,75’ E
Wysokość światła – 61 m n.p.m. Wysokość latarni – 71 m
Zasięg światła – 25 Mm (około 46,3 km)
Latarnia na wieży Kapitanatu w Gdańsku Porcie Północnym.
Latarnię w system oznakowania nawigacyjnego włączono wraz z jej  
uruchomieniem 23 czerwca 1984 r. Wyposażenie latarni stanowi stół obro-
towy, złożony z trzech paneli, w których są zamontowane halogenowe ża-
rówki reflektorowe, po 20 w każdym z nich. Latarnia nie jest udostępniona 
do zwiedzania. 

Krynica Morska
Wstążka charakterystyki:  
światło blaskowe grupowe 
Położenie geograficzne: 54°23,12’ N 19°27,05’ E
Wysokość światła – 53 m n.p.m.
Wysokość latarni – 27 m
Zasięg światła –18 Mm (około 33,3 km)
Pierwszą latarnię morską zbudowano na wzgórzu w 1895 r. Zniszczyli ją wy-
cofujący się żołnierze niemieccy w 1945 r. Nową wzniesiono w 1951r. W later-
nie zainstalowano cylindryczną soczewkę średnicy 1000 mm i żarówki 1000 
W. Z laterny przy dobrej pogodzie widać otwartą przestrzeń Zatoki Gdańskiej 
z jednej strony oraz Zalew Wiślany od katedry we Fromborku, przez Tolkmic-
ko do wzgórz Wysoczyzny Elbląskiej z drugiej. W nocy można dostrzec świa-
tła latarni w Helu. W okolicę latarni można dojechać samochodem. 

Gdańsk 2014
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Latarnie polskiego Wybrzeża
Czołpino
Wstążka charakterystyki:  
światło przerywane grupowe
Położenie geograficzne: 54°43,10’ N 17°14,47’ E
Wysokość światła – 75 m n.p.m. Wysokość latarni – 25 m
Zasięg światła – 23 Mm (około 42,6 km)
Na ponad 50-m wydmie oddalonej 1000 m od brzegu wybudowano wieżę 
wysokości 25 m oddaną do użytku w 1875 r. Obecnie urządzeniem optycz-
nym jest aparat Fresnela wyprodukowany we Francji w 1926 r. Światło 
uzyskiwane jest z 1000-W lampy halogenowej. Latarnia uruchomiana jest 
za pomocą fotokomórki. W 1993 r. zwiedzającym udostępniono galerię na 
wysokości 16 m n.p.z. Wejście do laterny nie jest udostępnione. Urząd Mor-
ski Słupsk zautomatyzował latarnię w 2007 r., a obiektem niedozorowanym 
została w 2010 r.

Stilo
Wstążka charakterystyki:  
światło błyskowe grupowe
Położenie geograficzne: 54°47,2’ N 17°44,0’ E
Wysokość światła – 75 m n.p.m. Wysokość latarni – 32,5 m
Zasięg światła – 23 Mm (około 42,5 km)
Latarnia znajduje się na ponad 40-m wydmie w odległości około 1200 m 
od brzegu. Pierwszą całkowicie metalową latarnię uruchomiono w 1906 r. 
Współcześnie w laternie znajduje się stół obrotowy z trzema panelami po 
osiem żarówek halogenowych każdy. Światło latarni jest włączane fotoko-
mórką od 1975 r. Galerię znajdującą się 27 m n.p.z. udostępniono zwiedza-
jącym w 1992 r.  

Rozewie
Wstążka charakterystyki: światło błyskowe
Położenie geograficzne: 54°49,8’ N 18°20,2’ E
Wysokość światła – 83 m n.p.m. Wysokość latarni – 33 m
Zasięg światła – 26 Mm (około 48,1 km)
Najbardziej na północ wysunięta latarnia, uruchomiona w 1822 r. Dolną 
część wieży wzniesiono z kamieni polnych, a górną dwukrotnie podwyż-
szono metalowymi elementami w 1910 r. i 1978 r. Wewnątrz wieży znajduje 
się nieczynna soczewka dyskowa i czynne urządzenie świetlne. Zwiedzanie 
latarni zainicjowano w okresie międzywojennym, a od 1933 r. nosi imię wy-
bitnego polskiego pisarza Stefana Żeromskiego. W wieży od 1963 r. i zaadap-
towanych budynkach prezentowane są ekspozycje i wystawy poświęcone 
tematyce latarnianej. Wieża i większość budynków technicznych jest udo-
stępniona zwiedzającym. 300 m od latarni znajduje się parking.

Jastarnia
Wstążka charakterystyki:  
światło kodowe Morse’a litera A
Położenie geograficzne: 54°42,01’ N 18°40,90’ E
Wysokość światła – 22 m n.p.m.
Wysokość latarni – 17 m
Zasięg światła – 15 Mm (około 27,8 km)
Obecna latarnia w Jastarni nie jest pierwszą w tej miejscowości. Pierwsza, 
zbudowana w 1938 r., przetrwała tylko rok. Drugą latarnię zbudowano na 
miejscu przedwojennej. Uruchomienie jej nastąpiło w 1949 r., wykorzystując 
elementy kolumny buczka mgłowego stojącego niegdyś nad morzem koło 
latarni Stilo. W Jastarni zestawiono wieżę wysokości 16,6 m pomalowaną 
w biało-czerwone pasy. Wewnątrz umieszczono cylindryczną soczewkę 
o średnicy 500 mm z żarówkami o mocy 500 W. Latarnia nie jest udostępnio-
na do zwiedzania. 

Hel
Wstążka charakterystyki: światło izofazowe
Położenie geograficzne: 54°36,00’ N 18°48,75’ E
Wysokość światła – 41,5 m n.p.m. Wysokość latarni – 41 m
Zasięg światła – 17 Mm (około 31,5 km)
Pierwszą murowaną latarnię uruchomiono w 1827 r., a zburzono w 1939 r. 
Historia jej przedstawiona jest w Muzeum Rybołówstwa w Helu, będącym filią 
CMM. Obecną latarnię wybudowano w 1942 r. Aparat optyczny stanowi cylin-
dryczna soczewka o wysokości 117 cm i średnicy 80 cm, z żarówką o mocy 1000 
W. Zamontowany po zbudowaniu latarni aparat optyczny pełni w dalszym cią-
gu swoją funkcję. Latarnia jest udostępniona do zwiedzania od 1993 r. Dojazd 
samochodem jest ograniczony.

Gdańsk Nowy Port
Charakterystyka światła:  
wyłączona od 1984 roku
Wysokość światła: 37 m n.p.m.
Położenie geograficzne: 54°24’28” N 18°39’50” E
Poprzedniczkami latarni była Twierdza Wisłoujście i nieistniejąca latarnia na 
ulicy Blizowej. Obecną ukończono w 1894 r., wzorując się na latarni w Cleve-
land (USA). Ośmiokątny korpus wysokości 27,3 m (z masztami do 46,86 m) 
z czerwonej cegły zakończono laterną. 1 września 1939 r., wystrzałami z niej 
i pancernika „Schleswig-Holstein” w kierunku polskiego Westerplatte Niemcy 
rozpoczęły II wojnę światową. W czerwcu 1984 r. latarnię wyłączono, a od 
2004 udostępniono do zwiedzania. Dodatkowo w 2008 r. zrekonstruowano 
na jej szczycie jedyną w Polsce „kulę czasu”. Zwiedzający mogą podziwiać 
zabytkowe urządzenia optyczne z XX wieku i wystawy o latarniach świata. 
W okolicę latarni można dojechać samochodem.

Gdańsk Port Północny
Wstążka charakterystyki:  
światło błyskowe grupowe
Położenie geograficzne: 54°36,00’ N 18°48,75’ E
Wysokość światła – 61 m n.p.m. Wysokość latarni – 71 m
Zasięg światła – 25 Mm (około 46,3 km)
Latarnia na wieży Kapitanatu w Gdańsku Porcie Północnym.
Latarnię w system oznakowania nawigacyjnego włączono wraz z jej  
uruchomieniem 23 czerwca 1984 r. Wyposażenie latarni stanowi stół obro-
towy, złożony z trzech paneli, w których są zamontowane halogenowe ża-
rówki reflektorowe, po 20 w każdym z nich. Latarnia nie jest udostępniona 
do zwiedzania. 

Krynica Morska
Wstążka charakterystyki:  
światło blaskowe grupowe 
Położenie geograficzne: 54°23,12’ N 19°27,05’ E
Wysokość światła – 53 m n.p.m.
Wysokość latarni – 27 m
Zasięg światła –18 Mm (około 33,3 km)
Pierwszą latarnię morską zbudowano na wzgórzu w 1895 r. Zniszczyli ją wy-
cofujący się żołnierze niemieccy w 1945 r. Nową wzniesiono w 1951r. W later-
nie zainstalowano cylindryczną soczewkę średnicy 1000 mm i żarówki 1000 
W. Z laterny przy dobrej pogodzie widać otwartą przestrzeń Zatoki Gdańskiej 
z jednej strony oraz Zalew Wiślany od katedry we Fromborku, przez Tolkmic-
ko do wzgórz Wysoczyzny Elbląskiej z drugiej. W nocy można dostrzec świa-
tła latarni w Helu. W okolicę latarni można dojechać samochodem. 
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