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ZARZĄDZENIE NR 4
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE
z dnia 4 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany Przepisów portowych
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214) oraz art. 84 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181 i poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. Przepisy
portowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2932; zm.: z 2014 r. poz. 242, z 2015 r.
poz. 4533, z 2017 r. poz. 2099, z 2018 r. poz. 3443, oraz z 2019 r., poz. 1085) wprowadza się następujące
zmiany:
1) Uchyla się § 47.2
2) § 58 otrzymuje brzmienie:
„§ 58. W porcie Trzebież obowiązują następujące zasady ruchu statków:
1) warunki wejścia i wyjścia z portu statków o długości całkowitej ponad 75 m lub szerokości ponad 13 m
oraz wszystkich statków korzystających z południowego toru podejściowego przy sile wiatru powyżej 6B
i wszystkich statków korzystających z północnego toru podejściowego przy sile wiatru powyżej 5B,
każdorazowo określa Kapitan Portu Trzebież;
2) korzystanie z południowego toru podejściowego do portu dozwolone jest dla statków o długości
całkowitej nieprzekraczającej 90 m i szerokości całkowitej nieprzekraczającej 20 m;
3) korzystanie z północnego toru podejściowego do portu dozwolone jest dla statków o maksymalnej
długości całkowitej nieprzekraczającej 90 m i szerokości całkowitej nieprzekraczającej 11 m;
4) maksymalna długość całkowita zestawów pchanych mogących zawijać do portu wynosi 150 m;
5) w celu uzyskania zezwolenia na wejście lub wyjście z portu, statki oraz zestawy holownicze obowiązane
są nawiązać łączność z Kapitanatem Portu Trzebież z wyprzedzeniem 30 minut;
6) w przypadku braku pływającego oznakowania nawigacyjnego, żegluga może odbywać się tylko w porze
dziennej;
7) aktualne dopuszczalne zanurzenie statków określa Kapitan Portu Trzebież."
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Wojciech Zdanowicz

