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ZARZĄDZENIE NR 6
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE
z dnia 21 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich
w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy,
Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz do przystani morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu
Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1933 zm. z 2019 r. poz. 1716) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego
określenia infrastruktury zapewniającej dostęp do portów
Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy,
morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu (Dz.
wprowadza się następujące zmiany:

w Szczecinie z dnia 8sierpnia 2017 r. w sprawie
morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim,
Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz do przystani
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3487)

1) § 10 otrzymuje brzmienie :
„§ 10. W skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu w Stepnicy wchodzą następujące tory wodne,
obiekty, urządzenia i instalacje:
1) tory wodne wraz ze związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami:
a) tor podejściowy przebiegający od stawy nr 24 (licząc od krawędzi skarpy toru wodnego Świnoujście Szczecin) do głowic falochronu Basenu Kolejowego poprzez parę pław ST-1/ST-2, o parametrach: długość 4,05 km, szerokość w dnie - 40 m i głębokość - 4,5 m,
b) tor podejściowy przebiegający od krawędzi skarpy toru wodnego Świnoujście - Szczecin od pławy ST do
pary pław ST-1 - ST-2 (do krawędzi toru wodnego do Stepnicy), o parametrach: długość - 1,03 km, szerokość
w dnie - 35 m i głębokość - 3 m,
c) obrotnica o parametrach: średnica - 160 m i głębokość - 4,5 m,
d) tor do Basenu Rybackiego o parametrach: długość - 110 m, szerokość w dnie - 30 m i głębokość - 2,5 m;
2) stałe i pływające znaki nawigacyjne:
a) nabieżnik świetlny Stepnica Port - 2 stawy,
b) światło na głowicy falochronu osłonowego,
c) pławy świetlne i nieświecące - 12 sztuk;
3) falochron osłonowy Basenu Rybackiego w Stepnicy o długości 95 m;
4) urządzenia i instalacje: oświetlenie i system zasilania energetycznego obiektów wymienionych w pkt 2
i 3.”
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2) W § 11 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) podejście północne: pława świetlna - 1sztuka, pławy nieświecące - 7 sztuk, nabieżnik świetlny Trzebież
N -2stawy,”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Wojciech Zdanowicz

