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KAPITANAT PORTU DZIWNÓW (symbol: KPd)
1. Do zakresu działania Kapitanatu Portu Dziwnów należą sprawy:
1) nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi w portach, przystaniach morskich i na torach
podejściowych oraz nad bezpieczeństwem statków podczas postoju w porcie;
2) opiniowania planów rozwoju portów i przystani morskich, będących we właściwości
terytorialnej Kapitanatu, we współpracy z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej
i Geodezji;
3) nadzoru i kontroli funkcjonowania podległych bosmanatów portów;
4) współpracy z Zespołem ds. Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie zadań związanych
z ochroną przeciwpożarową;
5) współpracy z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej w zakresie
prowadzonych spraw;
6) współpracy ze Strażą Graniczną, Policją, Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa,
Marynarką Wojenną, Strażą Pożarną w zakresie bezpieczeństwa w porcie lub przystani;
7) prowadzenia akcji przeciwsztormowych, przeciwlodowych i przeciwpowodziowych oraz
przygotowywanie sprawozdań z akcji;
8) zgłaszania właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym uwag w zakresie
stanu technicznego obiektów i budowli morskich;
9) nadzoru i prowadzenia ewidencji ruchu statków, ładunków i pasażerów oraz
weryfikacja i przesyłanie formularzy ewidencyjnych do Głównego Urzędu Statystycznego;
10) kontroli dokumentów i wyposażenia jednostek pływających;
11) opiniowania i wnioskowania w sprawach inwestycji, prac sondażowych, zawieranych
umów, remontów i zmian sposobu użytkowania budowli morskich oraz współpraca w tym
zakresie z innymi komórkami Urzędu Morskiego;
12) udziału w opiniowaniu analiz nawigacyjnych;
13) nadzoru i kontroli nad porządkiem portowo – żeglugowym, w tym egzekwowanie
Przepisów Portowych;
14) naliczania i pobierania opłat portowych oraz uzgodnienia w sprawach taryf
i wysokości opłat portowych;
15) prowadzenia dziennika portowego, w tym ewidencji ładunków i pasażerów;
16) prowadzenia stałego nasłuchu radiowego i korespondencji radiowej zgodnie
z odpowiednimi procedurami;
17) wykonywania czynności określonych w Kodeksie ISPS;
18) sporządzania raportów i sprawozdań z działalności Kapitanatu;
19) opiniowania projektów aktów normatywnych w zakresie prowadzonych spraw;
20) wydawania zezwoleń dotyczących zwolnień z obowiązku korzystania z usług pilota
morskiego na wodach będących w granicach właściwości terytorialnej Kapitanatu;
21) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami we współpracy
z Inspektoratem Ochrony Środowiska Morskiego;
22) uzgadniania lokalizacji i sposobu oznakowania akwenów szkoleniowych oraz pasów
ruchu łączących plażę ze strefą pływania na wodach morskich;
23) wydawania pozwoleń i określania warunków dotyczących uprawiania żeglugi
w celach rekreacyjno – sportowych;
24) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach o wymierzenie kary
pieniężnej za naruszenie obowiązujących przepisów
25) ratowania życia na morzu oraz zabezpieczanie mienia porzuconego, znalezionego na
morzu bądź wyrzuconego przez morze;
26) zabezpieczania śladów i dowodów oraz współpraca w zakresie prowadzenia
dochodzeń w sprawach wypadków morskich rozpoznawanych przez izby morskie oraz
udzielania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich niezbędnej pomocy przy
prowadzeniu czynności związanych z badaniem wypadku lub incydentu morskiego;
27) przygotowywania stanowiska Urzędu w zakresie opiniowania projektów uchwał gmin
w sprawie wykazu kąpielisk w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi, w
szczególności z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, Inspektoratem Ochrony
Wybrzeża i Inspektoratem Ochrony Środowiska Morskiego;
28) udziału w opiniowaniu projektów planów zagospodarowania przestrzennego i

projektów budowlanych na obszarze właściwości działania, a także projektów pozwoleń
na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz na
układanie kabli i rurociągów na obszarach morskich objętych właściwością terytorialną
Kapitanatu.
2. Zakres właściwości terytorialnej działania Kapitanatu Portu Dziwnów obejmuje:
1) dla realizacji zadań wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 28:
a) port Dziwnów wraz z torem podejściowym do portu z morza,
b) porty Kamień Pomorski, Mrzeżyno, Sierosław wraz z torami podejściowym,
c) przystanie morskie Niechorze, Rewal;
2) dla realizacji zadań wymienionych w ust. 1 pkt 22 – 28:
a) cieśnina Dziwna wraz z Zalewem Kamieńskim od ujścia Dziwny do morza do północnej
krawędzi mostu kolejowego w Wolinie,
b) obszar morza terytorialnego administrowanego przez Urząd w pasie od południka
014°40’00” długości geograficznej wschodniej do południka 015°23’24” długości
geograficznej wschodniej;
3) dla realizacji zadań wymienionych w ust. 1 pkt 28:
strefa przyległa i wyłączna strefa ekonomiczna polskich obszarów morskich, od południka
014°40’00” długości geograficznej wschodniej do południka 015°23’24” długości
geograficznej wschodniej.
3. W skład Kapitanatu wchodzą:
- Kapitan Portu,
- Służba Dyżurna Kapitanatu,
- Stanowisko ds. Administracji Portów i Obsługi Systemów,
- Bosmanat Portu Kamień Pomorski (symbol: BKP),
- Bosmanat Portu Mrzeżyno (symbol: BMO).
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