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KOMUNIKAT Nr 4 / 2020 
KAPITANA PORTU SZCZECIN 

 
Kapitan Portu Szczecin informuje, że w dniu 13 maja 2020 r. (środa)  w porcie 
Szczecin:                                 
- w godzinach od 0500 do 0900 w rejonie MSR Gryfia,  
- w godzinach od 0900 do 1200 w rejonie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, 
- w godzinach od 1200 do 1500 w rejonie Inoujścia odbędzie  się neutralizacja 
przedmiotów niebezpiecznych z okresu II wojny światowej przez Grupę Nurków 
Minerów  z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.  
 

Mając na uwadze powyższe i działając w trosce o bezpieczeństwo użytkowników 
portu oraz toru wodnego Świnoujście - Szczecin, Kapitan Portu Szczecin w dniu  
13 maja 2020 r. : 
 
Zamyka: 
- akwen w rejonie MSR Gryfia (od pozycji geograficznej φ=53°27’23,967’’N 
λ=014°35'53,695”E) 
                                  w godzinach 0500 - 0900 
Strefy bezpieczeństwa 
-o promieniu do 300 m – całkowita ewakuacja ludności 
-o promieniu 350 m  strefa niebezpieczna dla ludzi i jednostek pływających 
zabezpieczających podjęcie  bomby głębinowej (Policja, WOPR, UMS), 
-o promieniu 450 m – zakaz przebywania ludzi w przestrzeni otwartej, 
-o promieniu 1500 m – strefa niebezpieczna dla osób prowadzących prace 
podwodne, 
-o promieniu 6 000 m – zakaz kąpieli. 
Zamyka: 
- akwen w rejonie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego (od pozycji geograficznej 
φ=53°28’01.661’’N λ=014°36'07,190”E) 
                                  w godzinach 0900 - 1200 
Strefy bezpieczeństwa 
-o promieniu 100m  strefa niebezpieczna dla ludzi i jednostek pływających 
zabezpieczających neutralizację bomby fosforowej (Policja UMS), 
-o promieniu 250 m – zakaz przebywania ludzi w przestrzeni otwartej, 
-o promieniu 1000 m – strefa niebezpieczna dla osób prowadzących prace 
podwodne, 
-o promieniu 2 000 m – zakaz kąpieli. 
 
 



                          12 maja 2020  

   2 

 
Zamyka: 
- akwen w rejonie Inoujścia (pozycja geograficzna φ=53°31’38,596’’N 
λ=014°37’55,97’’ E)  

w godzinach 1200 - 1500 
Strefy bezpieczeństwa 
-o promieniu 600 m strefa niebezpieczna dla ludzi i dla jednostek pływających 
zabezpieczających neutralizację  bomby lotniczej (Policja UMS), 
-o promieniu 300 m – zakaz przebywania ludzi w przestrzeni otwartej, 
-o promieniu 2000 m – strefa niebezpieczna dla osób prowadzących prace 
podwodne, 
-o promieniu 7000 m – zakaz kąpieli. 
                                   

Na torze wodnym Świnoujście  - Szczecin:  
 
                                -w godzinach 0030-1100 
wstrzymuje ruch statków idących z morza do portu 
Szczecin  - nabrzeża na południe od Inoujścia (nab. stoczniowe, Port Centralny, 

Basen Górniczy itp.). 
 

                               -w godzinach 0300 – 1400 
wstrzymuje ruch statków wychodzących w morze z portu 
Szczecin  - z nabrzeży na południe od MSR Gryfia (nab. stoczniowe, Port 

Centralny, Basen Górniczy itp.) 
 
 
Czas zakończenia operacji może ulec zmianie o czym strony zostaną 
poinformowane. 
 
W związku z powyższym, Kapitan Portu Szczecin zwraca się z prośbą o przekazanie 
KOMUNIKATU wszystkim zainteresowanym stronom.  

 
Dodatkowo w/w KOMUNIKAT będzie ogłoszony i odwołany drogą radiową na 
kanale 69 UKF przez Szczecin Traffic oraz na kanale 11 UKF przez Służbę Dyżurną 
Kapitanatu Portu Szczecin. 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


