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Poz. 82

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE
z dnia 5 stycznia 2021 r.
zmieniające zarządzenie porządkowe w sprawie akcji przeciwsztormowej
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu porządkowym Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie akcji przeciwsztormowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 2010) wprowadza
się następujące zmiany:
1) W § 3:
a) punkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pogotowie sztormowe – całokształt działań zarządzonych w związku ze wzrostem siły wiatru powyżej
8 B lub przy mniejszej sile wiatru, o ile stan wody przekroczy poziom 570 w Kołobrzegu albo 560
w pozostałych rejonach;”
b) punkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) alarm sztormowy – całokształt działań zarządzonych w związku ze wzrostem siły wiatru powyżej 9 B
lub przy mniejszej sile wiatru, o ile stan wody przekroczy poziom 610 w Kołobrzegu albo 580 w pozostałych
rejonach.”
2) W § 5:
a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W Urzędzie Morskim w Szczecinie odpowiedzialną za nadzór i koordynację akcji przeciwsztormowej
oraz za obieg informacji związanych z tą akcją jest służba dyżurna odpowiednio Kapitanatu Portu Szczecin,
Kapitanatu Portu Świnoujście, Kapitanatu Portu Kołobrzeg, Kapitanatu Portu Dziwnów, Kapitanatu Portu
Trzebież, lub Kapitanatu Portu Darłowo, zwana dalej „służbą dyżurną.”
b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Służba dyżurna prowadzi stały nasłuch na następujących kanałach radiowych UKF: 1) Szczecin - kanał
69; 2) Świnoujście, Kołobrzeg, Darłowo - kanał 12; 3) Dziwnów - kanał 10; 4) Trzebież – kanał 71.”
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Wojciech Zdanowicz

