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KOMUNIKAT Nr 21 / 2020 
KAPITANA PORTU SZCZECIN 

 
Kapitan Portu Szczecin informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r.  
w godzinach  

od 0730 do 1200, 
 

neutralizowane będą, przez Grupę Nurków Minerów z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, 
przedmioty niebezpieczne zalegające na torze wodnym.  
 

Mając na uwadze powyższe i działając w trosce o bezpieczeństwo użytkowników 
portu oraz toru wodnego Świnoujście - Szczecin, Kapitan Portu Szczecin w dniu  
30 grudnia 2020 r. : 
 
 
zamyka w godzinach: 

0730 – 1200 
 

akwen  od północnego krańca nabrzeża HUTA do Doku nr 5 MSR Gryfia 
      

Strefy bezpieczeństwa: 
 przy wydobyciu i transporcie 

1. Teren o promieniu do 150 m – zakaz przebywania osób na przestrzeni 
otwartej (obiekt podejmowany w toni wodnej) 

2. Teren o promieniu do 150 m – zakaz przebywania osób na przestrzeni 
otwartej (obiekt transportowany i neutralizowany w toni wodnej) 

3. Wody w promieniu do 150 m -  strefa niebezpieczna dla jednostek  
pływających zabezpieczających naturalizacje bomby (Policja, UMS, WOPR); 

4. wody w promieniu do 500 m – strefa niebezpieczna dla osób prowadzących 
prace podwodne; 

5. wody w promieniu do 1500 m – zakaz kąpieli. 
 
Dodatkowo: 
podczas niszczenia niewybuchów 

6. wody w promieniu do 150 m - strefa niebezpieczna dla jednostek pływających 
 
 
 



                          28 grudnia 2020  

 
 

Na torze wodnym Świnoujście  - Szczecin:  
 
                                - w godzinach 0330 – 1200  
 
wstrzymuje ruch statków idących z morza do nabrzeży  
znajdujących się na południe od północnego krańca nab. 
HUTA, 
                               
                                
                                 - w godzinach 0530 – 1200 
 
 
wstrzymuje ruch statków wychodzących w morze  
z nabrzeży znajdujących się na południe od Doku nr 5 MSR 
Gryfia. 
 
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. 
 
   
 
 
 

  Z poważaniem 
 

       Adam Białowąs 
  
   Kapitan Portu Szczecin 

/- podpisano elektronicznie/ 
 
 
 
 
 
 
 
 


