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ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE NR 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 28 kwietnia 2000 r.
Przepisy portowe
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131; z 1994 r. Nr 27, poz. 96; z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243; z 1996 r. Nr 34, poz. 145;
z 1997 r. Nr 111, poz. 726, oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
Czêæ I
Przepisy ogólne
Rozdzia³ I
Przepisy wstêpne
§ 1.
1.

W rozumieniu niniejszego zarz¹dzenia poni¿sze okrelenia oznaczaj¹:
a) obszar portu morskiego  obszar l¹dowy wraz z wewnêtrznym obszarem wodnym, zwany dalej portem oraz
zewnêtrzny obszar wodny, zwany dalej red¹;
b) kotwicowisko  obszar wodny wyznaczony jako miejsce oczekiwania statku na wejcie do portu;
c) m.p.z.z.m.  przepisy konwencji w sprawie miêdzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu
z 1972 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 15, poz. 61, 62 i z 1984 r. Nr 23, poz. 106);
d) Konwencja Helsiñska 92  przepisy konwencji o ochronie rodowiska morskiego obszaru Morza
Ba³tyckiego1992, sporz¹dzonej w Helsinkach 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346, 347);
e) Konwencja MARPOL 73/78  przepisy miêdzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki, sporz¹dzonej w Londynie 2 listopada 1973 r. wraz z za³¹cznikami I, II, III, IV i V oraz Protokó³
z 1978 r. dotycz¹cy tej konwencji wraz z za³¹cznikiem I sporz¹dzonym w Londynie 17 lutego1978 r. (Dz. U.
z 1987 r. Nr 17, poz. 101, 102);
f) Konwencja DUMPING 72  przepisy konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów
i innych substancji z dnia 29 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 11, poz. 46, 47 i z 1997 r. Nr 47, poz. 300);
g) IMDG Code  miêdzynarodowy kod przewozu materia³ów niebezpiecznych w formie opakowanej drog¹ morsk¹,
wydany przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Morsk¹ (IMO) w Londynie;
h) BC Code  miêdzynarodowy kod bezpiecznego ³adowania i przewozu ³adunków masowych oraz koncentratów
drog¹ morsk¹;
i) urz¹dzenia portowe  wszelkie l¹dowe i wodne urz¹dzenia s³u¿¹ce do cumowania i postoju statków, prze³adunku,
przemieszczania i sk³adowania oraz inne obiekty i urz¹dzenia niezbêdne w eksploatacji portu lub dla u¿ytku
ogólnego;
j) u¿ytkownik  osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej,
w³adaj¹ce nieruchomociami jak w³aciciel, wspó³w³aciciel, u¿ytkownik wieczysty lub posiadaj¹ce
nieruchomoci w zarz¹dzie trwa³ym, u¿ytkowaniu albo w³adaj¹ce nieruchomoci¹ na podstawie innego tytu³u
prawnego;
k) tor wodny  czêæ drogi wodnej o okrelonej g³êbokoci odpowiednio oznakowanej i opublikowanej
w wydawnictwach nawigacyjnych;
l) Konwencja SOLAS 74  przepisy miêdzynarodowej konwencji o bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu, sporz¹dzonej
w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318  321 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177);
m) ³adunki niebezpieczne:
 towary niebezpieczne wed³ug IMDG Code nie bêd¹ce czêci¹ wyposa¿enia statku,
 substancje niebezpieczne luzem, nie stanowi¹ce zapasów w³asnych: oleje wymienione w Za³¹czniku
I Konwencji MARPOL 73/78, ³adunki chemiczne wymienione w Za³¹czniku II Konwencji MARPOL 73/78,
skroplone gazy wêglowodorowe i ciek³e gazy chemiczne wed³ug IGC Code;
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³atwopalne substancje niebezpieczne  substancje niebezpieczne jak okrelono w punkcie m), których
temperatura zap³onu wynosi 60°C i poni¿ej wed³ug próby w tyglu zamkniêtym;
przedsiêbiorstwo armatorskie  w³aciciel, operator statku lub jakakolwiek organizacja, osoba taka jak zarz¹dca
albo czarteruj¹cy, która przyjê³a od w³aciciela odpowiedzialnoæ za eksploatacjê statku i która po przyjêciu tej
odpowiedzialnoci zgodzi³a siê przej¹æ wszelkie obowi¹zki i pe³ny zakres odpowiedzialnoci przewidziane
w ISM Code;
ISM Code  miêdzynarodowy kodeks zarz¹dzania bezpieczn¹ eksploatacj¹ statków i zapobiegania
zanieczyszczeniu uchwalony przez IMO rezolucj¹ A.741(18);
IGC Code  miêdzynarodowy kod gazowców.

Zasady poruszania siê statków na redach, kotwicowiskach, torach wodnych i w portach tam, gdzie ustanowiono
System Kontroli Ruchu Statków (VTS) reguluj¹ przepisy czêci II i III niniejszego zarz¹dzenia.
§ 2.

1.

Przepisy zarz¹dzenia, zwane dalej przepisami portowymi reguluj¹ sprawy w zakresie bezpieczeñstwa ¿eglugi i porz¹dku
na obszarze morskich portów, le¿¹cych w zakresie w³aciwoci terytorialnej Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie.

2.

Przepisy portowe stosuje siê odpowiednio równie¿ na obszarze morskich przystani, kotwicowisk po³o¿onych poza
obszarem portów oraz torów wodnych ³¹cz¹cych te kotwicowiska z wodami portowymi.

3.

Granice morskich portów, przystani i ich red okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 3.

Sprawy sanitarne, celne, ochrony przeciwpo¿arowej, radiokomunikacyjne oraz bezpieczeñstwa i higieny pracy w portach
morskich reguluj¹ odrêbne przepisy.
§ 4.
1.

W zakresie zapobiegania zderzeniom maj¹ zastosowanie prawid³a m.p.z.z.m., chyba ¿e przepisy niniejszego zarz¹dzenia
stanowi¹ inaczej.

2.

W zakresie ochrony rodowiska zastosowanie maj¹ tak¿e odrêbne przepisy.

3.

W zakresie bezpieczeñstwa ruchu zbiornikowców oraz terminali prze³adunkowych ropy naftowej i jej pochodnych,
gazów p³ynnych luzem a tak¿e wszelkich substancji chemicznych stwarzaj¹cych zagro¿enie dla ¿ycia i rodowiska,
maj¹ zastosowanie przepisy odrêbne oraz zasady okrelone w instrukcjach bezpiecznej obs³ugi, instrukcjach
technologicznych.
§ 5.

Przepisy portowe stosuje siê do statków, wodnosamolotów oraz u¿ytkowników i osób fizycznych znajduj¹cych siê na
obszarach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.
§ 6.
1.

Korzystanie z morskich portów dozwolone jest w granicach i na zasadach ustalonych w przepisach portowych
i w przepisach odrêbnych.

2.

Korzystanie z urz¹dzeñ portowych dozwolone jest po uzyskaniu zezwolenia u¿ytkownika tych urz¹dzeñ, o ile przepisy
portowe nie stanowi¹ inaczej.
§ 7.

1.

Nadzór i kontrolê nad przestrzeganiem przepisów portowych sprawuje kapitan portu.

2.

Ilekroæ w przepisach portowych jest mowa o kapitanie portu lub kapitanacie portu, nale¿y przez to odpowiednio
rozumieæ równie¿ bosmana portu lub bosmanat portu.

3.

Nadzór i kontrolê nad przestrzeganiem przepisów portowych w zakresie ochrony rodowiska i utrzymania czystoci
na obszarach portowych sprawuje tak¿e G³ówny Inspektor Ochrony rodowiska Urzêdu Morskiego w Szczecinie.
§ 8.

1.

Kapitan portu ma prawo ograniczyæ albo zamkn¹æ ruch na obszarze portu lub jego czêci, je¿eli wymagaj¹ tego
warunki bezpieczeñstwa lub ochrony rodowiska.

2.

O ograniczeniu albo zamkniêciu ruchu kapitan portu zawiadamia:
a) je¿eli dotyczy to ruchu statków  przez podanie komunikatu na kanale roboczym UKF kapitanatu portu;
b) je¿eli dotyczy to ruchu na nabrze¿ach, pomostach i przystaniach  przez zawiadomienie u¿ytkowników urz¹dzeñ
portowych lub przystani.

3.

W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit.b), na u¿ytkownikach urz¹dzeñ portowych ci¹¿y obowi¹zek wykonania
i rozmieszczenia odpowiednich tablic informacyjnych i znaków ostrzegawczych.
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§ 9.
1.

Wszystkie osoby korzystaj¹ce z portów i ich urz¹dzeñ obowi¹zane s¹ do zachowania porz¹dku, przedsiêwziêcia
rodków ostro¿noci dla zachowania bezpieczeñstwa w porcie i unikniêcia szkód w urz¹dzeniach portowych, szkód
wzajemnych oraz szkód w rodowisku naturalnym.

2.

Osoby, o których mowa w ust. 1, obowi¹zane s¹ niezw³ocznie zawiadomiæ kapitanat portu o spostrze¿onych awariach
statków i urz¹dzeñ portowych, wadliwie dzia³aj¹cych urz¹dzeniach nawigacyjnych, znakach b¹d ich przemieszczeniu
oraz o zanieczyszczeniu rodowiska. Obowi¹zane s¹ ponadto udzielaæ informacji i pomocy funkcjonariuszom
kapitanatu portu przy wykonywaniu ich zadañ s³u¿bowych.

3.

Osoby przebywaj¹ce z innych powodów na obszarze portu obowi¹zane s¹ do zachowania porz¹dku i ostro¿noci.
§ 10.

1.

Na wezwanie funkcjonariusza kapitanatu portu, kapitan (kierownik) statku, wzglêdnie jego zastêpca, obowi¹zany
jest przedstawiæ do wgl¹du dokumenty statku i za³ogi.

2.

Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do osób odpowiedzialnych za eksploatacjê urz¹dzeñ portowych w zakresie
okazywania wymaganych dokumentów stwierdzaj¹cych uprawnienia do obs³ugi, wzglêdnie sprawnoæ techniczn¹
urz¹dzeñ.
§ 11.

1.

Funkcjonariusze kapitanatu portu maj¹ w czasie pe³nienia s³u¿by prawo wstêpu na statki oraz na place,
do magazynów i innych obiektów portowych celem przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów portowych.

2.

Na wezwanie funkcjonariusza kapitanatu portu, ka¿dy statek obowi¹zany jest zatrzymaæ siê, dobiæ do wskazanego
miejsca i przerwaæ podró¿.
§ 12.

1.

Funkcjonariusze kapitanatu portu maj¹ prawo wydawania poleceñ maj¹cych na celu zapobieganie zagro¿eniom
¿ycia i zdrowia ludzkiego, rodowiska naturalnego, niebezpieczeñstwom zagra¿aj¹cym statkom, urz¹dzeniom
portowym i ³adunkom oraz zwracania siê, w razie potrzeby do w³aciwych organów o pomoc.

2.

Osoby przebywaj¹ce na terenie portu obowi¹zane s¹ stosowaæ siê do poleceñ, o których mowa w ust. 1.

3.

Polecenia funkcjonariuszy kapitanatu portu wydane w zakresie bezpieczeñstwa, porz¹dku portowego i ochrony
rodowiska s¹ natychmiast wykonalne, chyba ¿e termin ich realizacji zosta³ wyranie okrelony.
§ 13.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów portowych przez za³ogê statku jest kapitan, (kierownik) statku, a przez
u¿ytkownika  dyrektor albo kierownik w³aciwego dzia³u s³u¿by.
Rozdzia³ II
wiat³a, znaki dzienne, sygna³y dwiêkowe i zasady ruchu statków
§ 14.
O ile niniejsze przepisy nie stanowi¹ inaczej, wiat³a, znaki i sygna³y powinny byæ zgodne z przepisami m.p.z.z.m.
i miêdzynarodowego kodu sygna³owego.
§ 15.
Jednostki p³ywaj¹ce Marynarki Wojennej, Stra¿y Granicznej, Urzêdu Morskiego, Policji i Urzêdu Celnego, gdy pe³ni¹
s³u¿bê, mog¹ w celu zwrócenia na siebie uwagi oprócz wiate³ i znaków przewidzianych w m.p.z.z.m. pokazywaæ:
a)

wiat³o b³yskowe niebieskie, widoczne dooko³a widnokrêgu,

b)

dodatkowo w dzieñ flagê s³u¿bow¹ wed³ug ustalonego wzoru, w miejscu sk¹d bêdzie najlepiej widoczna.
§ 16.

1.

Statek przewo¿¹cy ³adunki niebezpieczne klasy I wed³ug IMDG Code albo ³atwopalne substancje niebezpieczne
luzem, lub nieodgazowany po ich przewozie powinien oprócz wiate³ i znaków przewidzianych w m.p.z.z.m. pokazywaæ
w miejscu, sk¹d bêd¹ najlepiej widoczne:
a) wiat³o czerwone, widoczne dooko³a widnokrêgu,
b) dodatkowo w dzieñ flagê B wed³ug miêdzynarodowego kodu sygna³owego.

2.

Postanowienia ust. 1 nie maj¹ zastosowania do statku przewo¿¹cego:
a) materia³y wybuchowe o ³¹cznej masie netto 100 kg, a na statku pasa¿erskim do 10 kg,
b) rodki pirotechniczne do sygnalizacji alarmowej wchodz¹ce w sk³ad wyposa¿enia statku,
c) paliwo p³ynne dla potrzeb w³asnych.
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§ 17.
Prom portowy o napêdzie mechanicznym w drodze powinien pokazywaæ w dzieñ kulê ¿ó³t¹, w miejscu, sk¹d bêdzie
najlepiej widoczna, a w nocy oprócz wiate³ przepisanych w m.p.z.z.m. wiat³o ¿ó³te b³yskowe nad przednim wiat³em
masztowym o charakterystyce 15 do 60 b³ysków na minutê.
§ 18.
1.

Ka¿dy statek zacumowany w porcie powinien od zachodu do wschodu s³oñca jak równie¿ od wschodu do zachodu
s³oñca podczas ograniczonej widzialnoci w³¹czyæ owietlenie zewnêtrzne.

2.

Je¿eli podczas postoju dziób lub rufa statku wystaje poza nabrze¿e, statek powinien pokazywaæ na koñcu wystaj¹cej
czêci wiat³o bia³e, niezale¿nie od wiate³ okrelonych w ust. 1.

3.

Urz¹dzenie statku wystaj¹ce poza jego burtê powinno byæ oznaczone w nocy wiat³em bia³ym.

4.

Statek z konstrukcj¹ podwodnej czêci kad³uba w kszta³cie wystaj¹cej gruszki powinien w nocy wywiesiæ nad ni¹
wiat³o bia³e.
§ 19.

Statki i wodnosamoloty powinny nadawaæ sygna³y dwiêkowe jedynie w przypadkach przewidzianych w m.p.z.z.m.
i w przepisach portowych.
§ 20.
Statek, na którym wybuch³ po¿ar, niezale¿nie od powiadomienia kapitanatu portu i pañstwowej s³u¿by ratowniczej,
powinien nadawaæ sygna³ z³o¿ony z dwiêków dwóch krótkich i jednego d³ugiego (..-) powtarzanych z przerwami nie
wiêkszymi ni¿ jedna minuta, nadawany przy pomocy syreny, gwizdka, buczka lub nieprzerwane bicie w dzwon okrêtowy.
Sygna³y winny byæ nadawane do chwili przybycia jednostki stra¿y po¿arnej.
§ 21.
W okrelonych ni¿ej sytuacjach statek powinien dawaæ nastêpuj¹ce sygna³y dwiêkowe:
a)

statek specjalnej s³u¿by pañstwowej dla zatrzymania innego statku: jeden krótki, jeden d³ugi, dwa krótkie (.-..),

b)

dla wezwania holownika: dwa d³ugie, dwa krótkie (--..),

c)

dla potwierdzenia przyjêcia i umocowania holu przez holownik: jeden d³ugi, jeden krótki, jeden d³ugi, jeden krótki
(-.-.),

d)

¿¹danie zwiêkszenia szybkoci holowania: jeden krótki, jeden d³ugi, jeden krótki, jeden d³ugi (.-.-),

e)

¿¹danie zmniejszenia szybkoci holowania: cztery krótkie (....),

f)

dla rzucenia holu przez holownik: jeden krótki, dwa d³ugie, jeden krótki (.--.),

g)

dla wezwania cumowników: jeden d³ugi, trzy krótkie, jeden d³ugi (-...-),

h)

dla wezwania o w³¹czenie UKF: jeden d³ugi, jeden krótki, jeden d³ugi (-.-).
§ 22.

Statek wchodz¹cy do portu powinien ust¹piæ z drogi statkowi wychodz¹cemu z portu chyba, ¿e kapitanat portu zarz¹dzi
inaczej.
§ 23.
1.

Statek, który zamierza przeci¹æ tor wodny, powinien ust¹piæ z drogi statkowi, który mo¿e bezpiecznie nawigowaæ
wzd³u¿ toru wodnego.

2.

Obracanie statku na obszarze portu mo¿na wykonywaæ wy³¹cznie w miejscach do tego przeznaczonych (obrotnicach).
W uzasadnionych przypadkach kapitanat portu mo¿e wyraziæ zgodê na wykonanie obrotu w innym miejscu.
§ 24.

Przy przechodzeniu pod mostem statek id¹cy w górê rzeki powinien ust¹piæ z drogi statkowi id¹cemu w dó³ rzeki chyba,
¿e jest wystarczaj¹ca iloæ miejsca na bezpieczne mijanie.
§ 25.
1.

Przechodzenie przez statki pod mostami ruchomymi dozwolone jest dopiero po otrzymaniu od obs³ugi mostu zgody
na przejcie.

2.

Statek ¿¹daj¹cy otwarcia mostu powinien nawi¹zaæ ³¹cznoæ radiow¹ z obs³ug¹ mostu na obowi¹zuj¹cym w porcie
kanale roboczym UKF w celu uzyskania zgody na przejcie. W przypadku awarii urz¹dzenia UKF, statek powinien
dawaæ z odleg³oci oko³o 500 m sygna³: dwa krótkie, jeden d³ugi, jeden krótki (..-.), powtarzany w miarê potrzeby.

1108

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 227

3.

Sygna³em oznaczaj¹cym:

a)

otwarte przejcie s¹ dwa zielone wiat³a sta³e, umieszczone w linii poziomej,

b)

zamkniête przejcie s¹ dwa czerwone wiat³a sta³e umieszczone w linii poziomej,

c)

przygotowanie przejcia do otwarcia s¹ dwa czerwone wiat³a sta³e umieszczone w linii poziomej oraz dwa zielone
wiat³a pulsuj¹ce w linii poziomej umieszczone pod nimi,

d)

przygotowanie przejcia do zamkniêcia s¹ dwa zielone wiat³a sta³e umieszczone w linii poziomej oraz dwa czerwone
wiat³a pulsuj¹ce w linii poziomej umieszczone pod nimi.

4.

Je¿eli z jakichkolwiek powodów most nie mo¿e byæ otwarty pokazywane s¹ dwa czerwone wiat³a pulsuj¹ce
umieszczone w linii poziomej.

5.

Do czasu otrzymania sygna³u wolnego przejcia statek nie powinien zbli¿aæ siê do mostu na odleg³oæ mniejsz¹ ni¿
100 m.
§ 26.

1.

Statek wchodz¹cy lub wychodz¹cy z portu powinien mieæ kotwice gotowe do rzucenia.

2.

Zabrania sie rzucania i w³óczenia kotwic w miejscach przebiegu kabli, ruroci¹gów podwodnych oraz umocnieñ dna
w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m od linii ich u³o¿enia wytyczonej tablicami ostrzegawczymi.
§ 27.

1.

Kotwiczenie statku poza kotwicowiskiem dozwolone jest tylko w przypadkach podyktowanych wzglêdami
bezpieczeñstwa.

2.

Statek na kotwicy nie powinien przy ³ukowaniu wchodziæ na tor wodny.

3.

Kotwiczenie, postój w dryfie oraz inne formy blokowania torów wodnych z wyj¹tkiem sytuacji awaryjnych
s¹ zabronione.

4.

Statek zmuszony do zakotwiczenia na torze wodnym powinien w miarê mo¿liwoci unikaæ kotwiczenia w linii
nabie¿nika i wiate³ sektorowych oraz niezw³ocznie powiadomiæ kapitanat portu o swej pozycji i przyczynie
kotwiczenia. Po ustaniu przyczyny kotwiczenia statek powinien natychmiast opuciæ miejsce zakotwiczenia na
torze wodnym.

5.

Postanowienia ust. 1  4 nie maj¹ zastosowania do statków zajêtych pracami hydrograficznymi, podwodnymi lub
zwi¹zanymi z oznakowaniem nawigacyjnym. Statki te nie mog¹ pozostawaæ na kotwicy po zakoñczeniu czynnoci
zwi¹zanych z tymi pracami.

6.

Pog³êbiarki, kafary, dwigi p³ywaj¹ce i inne tego rodzaju urz¹dzenia p³ywaj¹ce powinny w porozumieniu z kapitanatem
portu oznaczyæ miejsca rzucenia kotwic p³awami pomarañczowymi o rednicy co najmniej 0,8 m wyposa¿onymi
w nocy w pomarañczowe wiat³o b³yskowe.

7.

Prace wymienione w ust. 5 mog¹ byæ prowadzone po uzyskaniu zezwolenia kapitana portu. Kapitanat portu lub
VTS tam, gdzie system ten obowi¹zuje, powinien byæ informowany na bie¿¹co o pozycji statku, oznakowaniu
kotwic oraz przebiegu prac i ich zakoñczeniu.
§ 28.

W razie niebezpieczeñstwa zatoniêcia statku kapitan (kierownik) powinien skierowaæ statek, je¿eli to jest mo¿liwe, poza
tor wodny na p³ytsz¹ wodê.
§ 29.
1.

Zabrania siê:
1) przesuwania p³aw nawigacyjnych, beczek, p³aw cumowniczych i innych urz¹dzeñ oznakowania nawigacyjnego,
2) manewrowania statkiem w sposób mog¹cy spowodowaæ przesuniêcie lub uszkodzenie urz¹dzeñ oznakowania
nawigacyjnego, o których mowa w punkcie 1).

2.

Kapitan (kierownik) statku obowi¹zany jest powiadomiæ niezw³ocznie kapitanat portu o ka¿dym przypadku
przesuniêcia lub uszkodzenia urz¹dzeñ oznakowania nawigacyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 1).
§ 30.

Zabrania siê na obszarze portu przeprowadzania prób statecznoci statku oraz urz¹dzeñ napêdowych bez zgody kapitana
portu.
§ 31.
1.

Zespo³y holownicze, w sk³ad których wchodz¹ obiekty holowane o d³ugoci powy¿ej 50m przed rozpoczêciem
¿eglugi na obszarze portu, wejciem z morza do portu oraz wejciem na tor wodny obowi¹zane s¹ posiadaæ zezwolenie
kapitana portu, okrelaj¹ce warunki, na jakich mog¹ uprawiaæ ¿eglugê na tych akwenach.
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2.

Zespo³y holownicze, w sk³ad których wchodz¹ obiekty holowane o d³ugoci 50 m i mniejszej mog¹ uprawiaæ ¿eglugê
na obszarze portu po uprzednim zg³oszeniu i otrzymaniu na to zgody kapitana portu.

3.

W warunkach ograniczonej widzialnoci poruszanie siê zespo³ów holowniczych na obszarze portu wymaga zgody
kapitana portu.

4.

Opuszczenie przez holownik jednostki holowanej przed jej bezpiecznym zacumowaniem we w³aciwym miejscu jest
zabronione.
§ 32.

Statek zbli¿aj¹cy siê do pog³êbiarki powinien, w razie w¹tpliwoci, wystarczaj¹co wczenie uzgodniæ z ni¹, na kanale
roboczym UKF kapitanatu portu, sposób jej bezpiecznego ominiêcia.
§ 33.
1.

Statek nie mo¿e wejæ do portu bez zezwolenia kapitana portu, je¿eli istnieje zagro¿enie bezpieczeñstwa ¿eglugi
i porz¹dku portowego, a w szczególnoci gdy:
a) przewozi towary niebezpieczne klasy 1, klasy 5.2 i klasy 6.2 wed³ug IMDG Code albo substancje niebezpieczne
luzem, b¹d jest nieodgazowany po ich przewozie,
b) holuje wraki,
c) posiada przecieki kad³uba albo na którym w czasie podró¿y mia³ miejsce po¿ar,
d) jest nadmiernie przeg³êbiony lub wykazuje niebezpieczny przechy³,
e) z powodu doznanych uszkodzeñ spowodowaæ mo¿e zanieczyszczenie rodowiska,
f) nie posiada wiadectwa wolnoci ruchu, je¿eli w myl przepisów sanitarnych powinien je posiadaæ.

2.

Wymienione w ust. 1statki powinny przed przybyciem na redê (kotwicowisko) zawiadomiæ kapitanat portu
o przyczynach stanowi¹cych zagro¿enie bezpieczeñstwa i porz¹dku portowego.
§ 34.

1.

Statki przewo¿¹ce wiêcej ni¿ 2000 ton oleju luzem jako ³adunek nie mog¹ wyjæ z portu ani wejæ do portu, je¿eli nie
posiadaj¹ certyfikatu zabezpieczenia finansowego dla statków przewo¿¹cych olej lub jednorazowego zezwolenia na
wyjcie lub wejcie do portu.

2.

Tryb wydawania certyfikatów i zezwoleñ, o których mowa w ust. 1 reguluj¹ odrêbne przepisy.
Rozdzia³ III
Pilota¿
§ 35.

Przepisy niniejszego rozdzia³u maj¹ zastosowanie do pilota¿u trasowego i portowego.
§ 36.
1.

Statek mo¿e korzystaæ wy³¹cznie z us³ug pilota posiadaj¹cego kwalifikacje i uprawnienia zawodowe okrelone
w przepisach odrêbnych.

2.

Organizacjê s³u¿by pilotowej, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe pilotów, wzajemne obowi¹zki, uprawnienia pilota
i kapitana statku pilotowanego oraz op³aty za us³ugi pilotowe i tryb ich pobierania okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 37.

1.

Do korzystania z us³ug pilota obowi¹zane s¹ statki o d³ugoci 40 m i wiêkszej o ile przepisy szczegó³owe zawarte
w czêci II niniejszego zarz¹dzenia nie stanowi¹ inaczej.

2.

Obowi¹zek korzystania z us³ug pilota bez wzglêdu na d³ugoæ statku dotyczy:
a) statków przewo¿¹cych ³adunki niebezpieczne okrelone w § 16 oraz nieodgazowanych po ich przewozie;
b) statków prze³adowanych lub nadmiernie przeg³êbionych, b¹d wykazuj¹cych niebezpieczny przechy³;
c) statków, które z powodu doznanych uszkodzeñ mog¹ spowodowaæ zanieczyszczenie rodowiska.

3.

Kapitan portu mo¿e zwolniæ promy morskie przewo¿¹ce ³adunki niebezpieczne okrelone w niniejszych przepisach
z obowi¹zku korzystania z us³ug pilota bez wzglêdu na d³ugoæ promu.

4.

Kapitan portu mo¿e zwolniæ kapitana statku z obowi¹zku korzystania z us³ug pilota na obszarze ca³ego portu lub
jego czêci po spe³nieniu okrelonych warunków. Zasady i warunki zwolnienia z obowi¹zku korzystania z us³ug
pilota okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 38.

1.

Statek zwolniony od obowi¹zku korzystania z us³ug pilota przy zbli¿aniu siê do redy (kotwicowiska) powinien o tym
powiadomiæ kapitanat portu drog¹ radiotelefoniczn¹.
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Kapitan portu mo¿e nakazaæ ka¿demu statkowi korzystanie z us³ug pilota, je¿eli wymagaj¹ tego wzglêdy
bezpieczeñstwa.
§ 39.

Statek powinien wzywaæ pilota drog¹ radiow¹, przez UKF i niezale¿nie od tego mo¿e pokazywaæ sygna³y zgodnie
z miêdzynarodowym kodem sygna³owym.
§ 40.
1.

Przewóz pilotów mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie statkami specjalnie do tego celu przeznaczonymi (statkami pilotowymi)
lub przystosowanymi.

2.

W warunkach zalodzenia akwenów portowych i redy kapitanat portu mo¿e zezwoliæ na u¿ycie holownika do przewozu
pilota.

3.

Przyjêcie i zdanie pilota powinno byæ zgodne z wymogami Konwencji SOLAS 74.
§ 41.

1.

Pilot obowi¹zany jest odmówiæ przyst¹pienia do wykonywania czynnoci pilotowych, je¿eli uzna, ¿e spowodowa³oby
to naruszenie przepisów portowych, albo ¿e statek nie jest zdatny do ¿eglugi.

2.

O ka¿dym przypadku odmowy przyst¹pienia do wykonywania czynnoci pilotowych, pilot obowi¹zany jest
niezw³ocznie zawiadomiæ kapitanat portu i zastosowaæ siê do otrzymanych dyspozycji.

3.

Ka¿dorazowo przed wejciem na statek pilot obowi¹zany jest do odczytania aktualnego zanurzenia statku
i powiadomienia o tym kapitanatu portu.
§ 42.

Statek, który w myl przepisów niniejszego zarz¹dzenia obowi¹zany jest do korzystania z us³ug pilota mo¿e bez pomocy
pilota zmieniæ miejsce postoju w porcie tylko przez przeci¹ganie siê na linach wzd³u¿ tego samego wolnego nabrze¿a,
o ile uzyska na to zgodê kapitanatu portu.
§ 43.
Pilot powinien zawiadomiæ kapitanat portu o odcumowaniu i zacumowaniu statku oraz na ¿¹danie kapitanatu portu
podawaæ pozycjê pilotowanego statku.
§ 44.
1.

Korzystanie z us³ug pilota jest obowi¹zkowe na obszarze od redy, kotwicowiska do miejsca zacumowania statku
i odwrotnie.

2.

Kapitan (kierownik) statku w porozumieniu z pilotem i po uzyskaniu zezwolenia kapitanatu portu mo¿e odst¹piæ od
zasady okrelonej w ust. 1 i przyj¹æ lub zdaæ pilota w innym miejscu.
Rozdzia³ IV
Holowanie
§ 45.

Korzystanie z us³ug holowniczych w portach jest obowi¹zkowe w zakresie uregulowanym niniejszymi przepisami.
§ 46.
1.

Kapitan portu mo¿e zwolniæ statek na okrelony czas oraz akwen portu od obowi¹zku korzystania z us³ug
holowniczych lub zezwoliæ na u¿ycie mniejszej liczby holowników, ni¿ okrelono w czêci II niniejszego zarz¹dzenia,
je¿eli wed³ug jego oceny w³aciwoci manewrowe statku (np. posiadanie sterów strumieniowych lub podobnie
dzia³aj¹cych urz¹dzeñ) nie nasuwaj¹ zastrze¿eñ oraz je¿eli zwolnienie takie nie zagra¿a bezpieczeñstwu ¿eglugi
w porcie.

2.

Kapitan portu mo¿e nakazaæ u¿ycie przez statek holownika lub wiêkszej liczby holowników, ni¿ okrelono w przepisach
czêci II niniejszego zarz¹dzenia, je¿eli wymagaj¹ tego wzglêdy bezpieczeñstwa ¿eglugi.
§ 47.

Wykonywanie us³ug holowniczych przez statki do tego nie przeznaczone, bez zgody kapitana portu jest zabronione,
z wyj¹tkiem przypadku niesienia pomocy w niebezpieczeñstwie.
§ 48.
1.

Ka¿dy zespó³ holowniczy na obszarze portu powinien byæ obsadzony wykwalifikowan¹ za³og¹ do obs³ugi cum i lin
holowniczych.

2.

W przypadku holowania barek, dwigów p³ywaj¹cych, sprzêtu pomocniczego i podobnych urz¹dzeñ p³ywaj¹cych
bez w³asnego napêdu kierownictwo zespo³u holowniczego nale¿y do kapitana (kierownika) holownika.
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§ 49.
1.

W sk³ad zespo³u holowniczego poruszaj¹cego siê na wewnêtrznym obszarze portu nie mo¿e wchodziæ wiêcej, ni¿
jedna jednostka holowana, chyba, ¿e kapitan portu zezwoli na holowanie dwóch lub wiêcej jednostek w zespole.

2.

Statki bez w³asnego napêdu powinny u¿ywaæ o jeden holownik wiêcej, ni¿ stanowi¹ to przepisy czêci II niniejszego
zarz¹dzenia.

3.

Ka¿dy zespó³ holowniczy powinien posiadaæ kierownika tego zespo³u.
§ 50.

1.

Bez polecenia lub zgody kierownika zespo³u holowniczego, holownik nie mo¿e opuciæ statku nawet wówczas, gdy
mu tylko asystuje.

2.

Hol mo¿e byæ rzucony przez holownik bez zgody kierownika zespo³u holowniczego jedynie w wypadku
niebezpieczeñstwa gro¿¹cego holownikowi.
§ 51.

1.

Statki o d³ugoci 70 m i wiêcej przewo¿¹ce ³adunki niebezpieczne, okrelone w § 16, obowi¹zane s¹ korzystaæ
z us³ug holowniczych:
a) na wejciu do portu - od redy do zacumowania wewn¹trz portu,
b) na wyjciu z portu - od odcumowania do redy,
c) przy ka¿dej zmianie miejsca postoju wewn¹trz portu z wyj¹tkiem przeci¹gania statku wzd³u¿ nabrze¿a.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, kapitan portu okrela ka¿dorazowo liczbê holowników, które powinny
byæ u¿yte przy holowaniu.

3.

Postanowienia ust. 1 i 2 maj¹ zastosowanie wówczas, je¿eli przepisy czêci II niniejszego zarz¹dzenia nie stanowi¹
inaczej.
§ 52.

1.

Statki bêd¹ce w budowie, remoncie, statki  magazyny portowe, statki czasowo lub trwale wycofane z eksploatacji
oraz zbiornikowce przewo¿¹ce ciecze palne, obowi¹zane s¹ w czasie postoju w porcie posiadaæ na dziobie i rufie
liny holownicze zakoñczone okiem i wypuszczone z kluz nad lustro wody.

2.

Liny, o których mowa w ust. 1, powinny byæ ob³o¿one na pacho³ach cumowniczych i zabezpieczone przed
mo¿liwoci¹ samoczynnego luzowania siê, a d³ugoæ ich winna umo¿liwiæ holowanie natychmiast po podjêciu
przez holowniki. Nadmiar wyluzowanej liny winien byæ sklarowany na pok³adzie lub burcie statku w sposób
umo¿liwiaj¹cy za³odze holownika jego rêczne wybranie.
Rozdzia³ V
Cumowanie
§ 53.

Wszystkie statki o d³ugoci 40 m i wiêkszej obowi¹zane s¹ korzystaæ z pomocy cumowników portowych.
§ 54.
1.

Statek powinien byæ przycumowany w sposób prawid³owy i zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo w³asne oraz innych
statków i urz¹dzeñ portowych.

2.

Zdejmowanie i rzucanie cum z nabrze¿a powinno byæ wykonywane tylko na polecenie kapitana (kierownika) statku.
§ 55.

1.

Statek musi byæ wyposa¿ony w cumy o odpowiedniej d³ugoci i jakoci gwarantuj¹cej bezpieczne zacumowanie
i postój.

2.

Na cumach powinny byæ obowi¹zkowo za³o¿one tarcze przeciw szczurom.
§ 56.

1.

Cumy powinny byæ zak³adane wy³¹cznie na pacho³y lub inne urz¹dzenia do tego przeznaczone, w ten sposób, aby
w razie potrzeby ka¿da cuma mog³a byæ ³atwo rzucona w dowolnej kolejnoci.

2.

Zabrania siê cumowania statku w miejscach do tego nie przeznaczonych.
§ 57.

1.

Je¿eli zachodzi uzasadniona potrzeba ustawiania jednego statku przy burcie drugiego, to za zgod¹ kapitana portu,
kapitan (kierownik) statku stoj¹cego przy nabrze¿u powinien zezwoliæ na cumowanie do niego statku dostawionego.

2.

Statek obowi¹zany jest przyj¹æ lub oddaæ cumy obs³uguj¹cych go jednostek taboru p³ywaj¹cego.
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Statki stoj¹ce przy tym samym nabrze¿u obowi¹zane s¹ na polecenie kapitanatu portu zmniejszyæ odstêpy do
wskazanych granic.
§ 58.

1.

Z wyj¹tkiem lin holowniczych  rozpinanie lin w poprzek basenu, kana³u portowego lub toru wodnego dozwolone
jest tylko w razie nieodzownej potrzeby i po uprzednim zezwoleniu kapitanatu portu. Liny takie powinny byæ
usuniête natychmiast po ustaniu potrzeby, a ponadto w czasie mg³y lub w ka¿dych innych warunkach podobnie
ograniczaj¹cych widzialnoæ. Ka¿da zmiana pozycji liny powinna byæ bezzw³ocznie podana do wiadomoci kapitanatu
portu.

2.

Ka¿da lina z wyj¹tkiem holowniczej, przecinaj¹ca chocia¿by czêciowo obszar wodny portu, powinna byæ oznaczona:
a) w dzieñ: dwiema flagami czerwonymi,
b) w nocy: dwoma wiat³ami czerwonymi.
Znaki te i wiat³a powinny byæ umieszczone poziomo w rodku d³ugoci liny w odleg³oci 3 m od siebie.

3.

Postanowienia ust. 1 i 2 nie maj¹ zastosowania do linek pomiarowych rozci¹gniêtych w czasie prac sonda¿owych
oraz lin taboru pog³êbiarskiego. Liny te powinny byæ zawsze w odpowiednim czasie opuszczane przy zbli¿aniu siê
innego statku.
§ 59.

Cumy obce mog¹ byæ zdejmowane tylko w razie pilnej potrzeby  dopiero po uprzednim zawiadomieniu kapitana
(kierownika) statku, jego zastêpcy albo osoby sprawuj¹cej dozór na statku i po uzyskaniu od niej zgody. Zdjête cumy
powinny byæ ponownie za³o¿one w sposób prawid³owy natychmiast po ustaniu powodu ich zdjêcia.
§ 60.
1.

Liczby cumowników do obs³ugi statku w zale¿noci od jego wielkoci okrela poni¿sza tabela:

Manewr
Odcumowanie
Zacumowanie
2.

D³ugoæ statku w metrach
120,01 – 200,00
2–4
3–5

40,00 – 120,00
1–2
2–3

powy¿ej 200
5
6

Cumownicy winni byæ ubrani w kaski i kamizelki w kolorze pomarañczowym lub innym ostrzegawczym i wyposa¿eni
w przenone rodki ³¹cznoci ze statkiem.

Rozdzia³ VI
Porz¹dek postoju statków
Zg³oszenie przybycia i wyjcia statków
§ 61.
1.

Kapitan (kierownik) statku po przybyciu na redê powinien zg³osiæ do kapitanatu portu drog¹ radiotelefoniczn¹
nastêpuj¹ce dane:
a) nazwê statku, sygna³ wywo³awczy oraz numer IMO,
b) d³ugoæ ca³kowit¹ statku, szerokoæ oraz zanurzenie,
c) tona¿ statku zgodnie z Miêdzynarodowym wiadectwem Pomiarowym Londyn 69 (International Tonnage
Certificate 69),
d) rodzaj i iloæ ³adunku, w tym ³adunki niebezpieczne,
e) upowa¿nionego agenta,
f) ostatni port zawiniêcia.

2.

Kapitan (kierownik) statku lub jego upowa¿niony przedstawiciel powinien niezw³ocznie po przybyciu statku do
portu z³o¿yæ pisemne zg³oszenie statku w kapitanacie portu, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia.

3.

Przy zg³oszeniu statku ¿eglugi miêdzynarodowej nale¿y przed³o¿yæ orygina³y dokumentów: certyfikat okrêtowy,
miêdzynarodowe wiadectwo pomiarowe, certyfikaty bezpieczeñstwa, linii ³adunkowych, certyfikat MARPOL,
certyfikat zabezpieczenia finansowego, listê za³ogi i pasa¿erów, manifest ³adunkowy.

4.

Kapitan portu ma prawo zatrzymaæ dokumenty bezpieczeñstwa statku na czas jego postoju w porcie.
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§ 62.
1.

Wyjcie statku z portu dozwolone jest dopiero po dokonaniu odprawy granicznej, celnej, sanitarnej i po uzyskaniu
zezwolenia kapitanatu portu na zg³oszeniu wyjcia, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia.

2.

Przed wyjciem z portu kapitan (kierownik) statku lub jego upowa¿niony przedstawiciel obowi¹zany jest z³o¿yæ
w kapitanacie portu zg³oszenie wyjcia, a w przypadku statku ¿eglugi miêdzynarodowej ponadto listê za³ogi, odpis
manifestu towarów zabranych z portu, informacjê o ³adunkach niebezpiecznych wed³ug za³¹czonego formularza,
którego wzór stanowi za³¹cznik nr 2 do zarz¹dzenia, oraz listê pasa¿erów zgodnie z wzorem okrelonym w za³¹czniku
nr 3 do zarz¹dzenia. Dokumenty te powinny byæ z³o¿one w kapitanacie portu nie póniej ni¿ 30 minut po odcumowaniu
statku, o ile przepisy czêci II niniejszego zarz¹dzenia nie stanowi¹ inaczej.

3.

Kapitan (kierownik) statku, który zawija do portu na czas nie d³u¿szy ni¿ 24 godziny, z wyj¹tkiem statku ¿eglugi
miêdzynarodowej, mo¿e przy zg³oszeniu wejcia zg³osiæ równoczenie jego wyjcie. Je¿eli statek zg³oszony do
wyjcia zatrzyma siê na d³u¿ej ni¿ 24 godziny kapitan (kierownik) statku obowi¹zany jest dokonaæ przed przewidzianym
wyjciem ponownego zg³oszenia wyjcia statku z portu.
§ 63.

1.

Od obowi¹zku pisemnego zg³oszenia w kapitanacie portu przybycia i wyjcia oraz uzyskania zezwolenia kapitanatu
portu na wyjcie z portu zwolnione s¹:
a) jednostki p³ywaj¹ce Marynarki Wojennej, Stra¿y Granicznej, Policji, Urzêdu Celnego, Urzêdu Morskiego,
b) polskie statki pasa¿erskie u¿ywane w ¿egludze przybrze¿nej i os³oniêtej,
c) statki obs³ugi portowej w ¿egludze krajowej,
d) polskie statki sportowe w ¿egludze krajowej,
e) kutry i ³odzie rybackie w ¿egludze krajowej.

2.

Statki wymienione w ust. 1 obowi¹zane s¹ jednak powiadomiæ kapitanat portu przed ka¿dym wyjciem i natychmiast
po ka¿dym wejciu do portu.

3.

U¿ytkownicy udostêpniaj¹cy przystanie b¹d nabrze¿a dla postoju jednostek sportowych zobowi¹zani s¹ prowadziæ
rejestry wejæ i wyjæ tych jednostek i przedstawiæ je na ¿¹danie kapitanatu portu.
§ 64.

1.

Zabrania siê wyjcia z portu:
a) statkom prze³adowanym, za³adowanym ponad dopuszczalne zanurzenie przy nabrze¿u lub wykazuj¹cym
niebezpieczny przechy³ do czasu ich czêciowego od³adowania lub wyrównania,
b) statkom przewo¿¹cym pasa¿erów ponad iloæ dozwolon¹ na podstawie dokumentów bezpieczeñstwa,
c) statkom, które nie posiadaj¹ wa¿nych dokumentów bezpieczeñstwa,
d) statkom, które nie czyni¹ zadoæ wymaganiom okrelonym w dokumencie bezpieczeñstwa odnonie iloci
i kwalifikacji za³ogi, wyposa¿enia statku oraz innym warunkom uprawiania ¿eglugi,
e) statkom, których zatrzymanie zarz¹dzono w wyniku inspekcji bezpieczeñstwa statku przez organ inspekcyjny
lub na polecenie kapitanatu portu,
f) statkom, których stan sanitarno-epidemiologiczny wed³ug orzeczenia organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
mo¿e groziæ powstaniem chorób zakanych w portach, do których nastêpnie zawin¹,
g) statkom, które nie zda³y w porcie nieczystoci, o których mowa w § 92 ust. 3 - 6,
h) statkom, na których kapitan, (kierownik) ma z jakichkolwiek powodów ograniczon¹ zdolnoæ osobistej kontroli
nad bezpieczeñstwem i ruchem statku.

2.

W przypadku, gdy statek dozna³ awarii, kapitan (kierownik) statku lub upowa¿niony przedstawiciel przed wyjciem
z portu obowi¹zany jest przed³o¿yæ w kapitanacie portu odpowiedni dokument wraz z jego kopi¹ lub uwierzytelnionym
odpisem stwierdzaj¹cym, ¿e statek w czasie awarii nie utraci³ zdolnoci ¿eglugowej, b¹d ma j¹ ponownie przywrócon¹.
§ 65.

Miejsce kotwiczenia statku wyznacza kapitanat portu.
§ 66.
1.

Miejsce postoju statków przy nabrze¿ach, pomostach, falochronach i innych urz¹dzeniach portowych wyznacza
w³aciwy u¿ytkownik w uzgodnieniu z kapitanatem portu. Przed podejciem statku, a¿ do momentu jego zacumowania
wyznaczone po³o¿enie dziobu powinno byæ oznakowane przez umieszczenie na nabrze¿u:
a) w dzieñ: pomarañczowej chor¹giewki o wymiarach 50cm x 50 cm,
b) w nocy: pomarañczowego wiat³a.

2.

Nabrze¿e wy³¹czone z eksploatacji powinno byæ czytelnie oznakowane przez u¿ytkownika bia³¹ tablic¹ informacyjn¹
o wymiarach 100 cm x 75 cm z czarnym napisem i treci uzgodnionej z kapitanatem portu.
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3.

Miejsce postoju dla okrêtów wojennych wyznacza kapitanat portu w uzgodnieniu z u¿ytkownikiem nabrze¿a.

4.

Zabrania siê dobijania do nabrze¿y, pomostów, falochronów i innych urz¹dzeñ portowych oraz postoju przy nich
statków bez zezwolenia u¿ytkownika.

5.

Jednostki p³ywaj¹ce Marynarki Wojennej, Stra¿y Granicznej, Policji, Urzêdu Celnego, Urzêdu Morskiego mog¹
dobijaæ dla wykonania czynnoci s³u¿bowych do nabrze¿y i przystani na terenie ca³ego portu bez wzglêdu na to do
kogo one nale¿¹.

6.

W szczególnych przypadkach kapitanat portu mo¿e wyznaczyæ miejsce postoju statku z pominiêciem trybu
okrelonego w ust. 1.

7.

Bez zgody kapitanatu portu statki nie mog¹ byæ zacumowane w taki sposób by wystawa³y poza obrys linii
cumowniczej nabrze¿a.
§ 67.

1.

Statek powinien zaj¹æ wskazane miejsce postoju i nie mo¿e go zmieniæ bez zezwolenia kapitanatu portu, z wyj¹tkiem
przypadku nakazanego bezpieczeñstwem ¿eglugi. Dotyczy to równie¿ przeci¹gania siê statków wzd³u¿ nabrze¿a.

2.

Kapitanat portu mo¿e zarz¹dziæ zmianê miejsca postoju statku, gdy tego wymaga bezpieczeñstwo ¿eglugi lub
porz¹dek portowy.
§ 68.

Kapitan portu mo¿e zarz¹dziæ usuniêcie statku z portu, je¿eli wymagaj¹ tego wzglêdy bezpieczeñstwa ¿eglugi lub potrzeba
zapewnienia prawid³owej eksploatacji portu.
§ 69.
U¿ytkownik nabrze¿a, do którego dobija statek powinien przygotowaæ miejsce postoju statku.
§ 70.
1.

Statek stoj¹cy przy nabrze¿u lub innej konstrukcji brzegowej powinien mieæ co najmniej jedno sta³e, bezpieczne
i nale¿ycie umocowane po³¹czenie z l¹dem (trap, pomost, schodnie). Przed za³o¿eniem takiego po³¹czenia ruch
miêdzy statkiem a l¹dem jest zabroniony. Postanowienia te nie maj¹ zastosowania do statków pilotowych
i bezpok³adowych, jednostek p³ywajacych kapitanatów portów oraz innych, których konstrukcja wyklucza
zamocowanie takiego po³¹czenia.

2.

W miejscu po³¹czenia z l¹dem nale¿y na statku umieciæ ko³o ratunkowe z rzutk¹. Koniec po³¹czenia spoczywaj¹cy
na l¹dzie nie mo¿e stanowiæ przeszkody dla swobodnego przesuwania siê dwigów i taboru kolejowego wzd³u¿
nabrze¿a i powinien byæ pomalowany kolorem ostrzegawczym.

3.

Po³¹czenie powinno byæ w porze nocnej prawid³owo owietlone a podczas go³oledzi zabezpieczone przed polizgiem.

4.

Po usuniêciu po³¹czenia, bramki w nadburciu lub relingu powinny byæ zamkniête.

5.

W przypadku zacumowania jednego statku do burty drugiego, statek ustawiony przy nabrze¿u winien umo¿liwiæ
bezpieczne przejcie do statku drugiego i okazaæ mu pomoc przy urz¹dzeniu odpowiednich miejsc do przechodzenia.

6.

Zabrania siê u¿ywania po³¹czeñ, o których mowa w ust. 1 i 5, wykazuj¹cych uszkodzenia.
§ 71.

1.

Trapy, pomosty i schodnie do po³¹czenia z l¹dem powinny byæ odpowiedniej konstrukcji, oporêczone dwustronnie
i zabezpieczone siatk¹ ochronn¹.

2.

Je¿eli statek nie stoi cile przy nabrze¿u, nale¿y pod pomostem lub trapem rozpi¹æ siatkê ochronn¹. W razie
potrzeby u¿ytkownik nabrze¿a obowi¹zany jest podstawiæ pod trap odpowiedni ponton.

3.

Na statkach pasa¿erskich dla ruchu pasa¿erskiego miêdzy statkiem a l¹dem mog¹ byæ u¿ywane wy³¹czenie pomosty
obustronnie oporêczone w sposób trwa³y i zabezpieczone siatk¹ ochronn¹.

4.

Wchodzenie i schodzenie pasa¿erów powinno byæ dozorowane przez cz³onka za³ogi pok³adowej statku.

5.

Jednoczesny, dwukierunkowy ruch na pomostach, o których mowa w ust. 3 jest zabroniony z wyj¹tkiem przypadków
przystosowania ich do takiego ruchu.
§ 72.

1.

Jakiekolwiek czêci konstrukcji lub urz¹dzenia prze³adunkowe statku nie mog¹ utrudniaæ swobodnego poruszania
siê dwigów i taboru kolejowego wzd³u¿ burty statku.

2.

W razie koniecznoci pozostawienia kotwicy w wodzie na czas postoju statku przy nabrze¿u, ³añcuch kotwiczny
powinien byæ poluzowany tak, aby zwisa³ pionowo w dó³. O pozostawieniu kotwicy w wodzie kapitan (kierownik)
statku obowi¹zany jest zawiadomiæ kapitanat portu. Ponadto statek taki powinien pokazywaæ wiat³a i znaki zgodne
z m.p.z.z.m.
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Otwory wylotowe ze statku powinny byæ zabezpieczone w sposób zapobiegaj¹cy zalewaniu nabrze¿y i urz¹dzeñ
portowych.
§ 73.

1.

W czasie postoju w porcie statek powinien byæ obsadzony wystarczaj¹c¹ iloci¹ kwalifikowanej za³ogi dla
zapewnienia bezpiecznego postoju.

2.

W zale¿noci od charakteru i budowy statku oraz jego miejsca postoju, statek b¹d grupa statków mog¹ byæ
nadzorowane przez jedn¹ osobê, je¿eli to nie bêdzie stanowi³o zagro¿enia dla bezpieczeñstwa ¿eglugi i zostanie
uzgodnione z kapitanem portu. Wniosek w powy¿szej sprawie wraz z uzasadnieniem sk³ada przedsiêbiorstwo
armatorskie.

3.

Za ustanowienie w³aciwego dozoru odpowiedzialni s¹ kapitan (kierownik) statku lub przedsiêbiorstwo armatorskie.

4.

W uzasadnionych przypadkach kapitan portu mo¿e równie¿ zezwoliæ na postój statku bez nadzoru, o którym mowa
w ust. 2. Wniosek o zezwolenie wraz z uzasadnieniem sk³ada kapitan (kierownik) statku lub przedsiêbiorstwo
armatorskie.
§ 74.

1.

W czasie postoju statku przy nabrze¿u zabrania siê utrzymywaæ w ruchu statkowe ruby napêdowe (g³ówne
i pomocnicze), z wyj¹tkiem manewrów cumowniczych.

2.

Próby maszyn statków na uwiêzi mog¹ byæ przeprowadzane tylko na stacjach prób lub w innych miejscach
wyznaczonych przez kapitanat portu. Rozpoczêcie i zakoñczenie prób podlega obowi¹zkowi zg³oszenia w kapitanacie
portu.

3.

Podczas prób maszyn na mostku powinien znajdowaæ siê oficer pok³adowy na ca³y okres trwania prób. Do jego
obowi¹zków nale¿y ci¹g³a obserwacja przyleg³ego akwenu, nas³uch na kanale UKF uzgodnionym z kapitanatem
portu, ci¹g³a kontrola stanu zacumowania statku, przekazywanie ostrze¿eñ innym statkom oraz zatrzymanie maszyn
w³asnego statku w razie koniecznoci. Kapitan (kierownik) statku ka¿dorazowo okrela iloæ za³ogi niezbêdnej na
czas prób.

4.

Podczas prób maszyn statek obowi¹zany jest pokazywaæ w miejscu, sk¹d bêd¹ najlepiej widoczne:
a) w dzieñ: flagê C wed³ug miêdzynarodowego kodu sygna³owego, a pod ni¹ w odleg³oci nie mniejszej ni¿
0,5m sto¿ek skierowany wierzcho³kiem do góry;
b) w nocy: dwa wiat³a widoczne dooko³a widnokrêgu umieszczone pionowo jedno nad drugim, przy czym górne
wiat³o powinno byæ koloru zielonego, a dolne wiat³o koloru czerwonego.

5.

Na u¿ytkownikach stacji prób spoczywa obowi¹zek dopilnowania, a¿eby wymogi okrelone w ust. 2 by³y
przestrzegane. Przed rozpoczêciem prób u¿ytkownicy powinni udzieliæ kapitanom (kierownikom) statków pe³nych
informacji o obowi¹zkach ci¹¿¹cych na statkach odbywaj¹cych próby maszyn.
§ 75.

Remonty statku przycumowanego do nabrze¿a lub innego miejsca cumowniczego, z wyj¹tkiem nabrze¿y stoczniowych,
mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie za zezwoleniem kapitanatu portu.
§ 76.
Dokonywanie fumigacji dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych przez kapitanat portu. Statek poddany fumigacji
powinien podnieæ sygna³ VE wed³ug miêdzynarodowego kodu sygna³owego.
§ 77.
1.

Odprawy statków odbywaj¹ siê w miejscu wyznaczonym przez kapitanat portu lub w miejscu postoju statku.

2.

Przed odpraw¹ statku na wejciu i po odprawie statku na wyjciu komunikacja towarowa i osobowa miêdzy statkiem
a l¹dem oraz innymi statkami w porcie dozwolona jest jedynie za zezwoleniem organów dokonuj¹cych odprawy.

3.

Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do funkcjonariuszy kapitanatu portu.
Rozdzia³ VII
Ratownictwo statków
§ 78.

1.

Zasady prowadzenia akcji ratowniczej statków, które uleg³y wypadkowi morskiemu, w szczególnoci na których
powsta³ po¿ar lub nast¹pi³y inne zdarzenia zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu statku lub ³adunku, reguluj¹ odrêbne przepisy.

2.

O zaistnieniu wydarzeñ, o których mowa w ust. 1 nale¿y natychmiast powiadomiæ kapitanat portu i w zale¿noci od
potrzeb  portow¹ s³u¿bê ratownicz¹, zak³adow¹ s³u¿bê ratownicz¹ lub Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹.

3.

Ogólne kierownictwo akcji ratowniczej sprawuje kapitan portu.
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§ 79.
1.

W razie zatoniêcia przedmiotów wyposa¿enia okrêtowego, a w szczególnoci utraty kotwic, ³añcuchów i lin stalowych,
albo innych przedmiotów zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu ¿eglugi, kapitan (kierownik) statku, albo osoba dysponuj¹ca
przedmiotem, powinna niezw³ocznie tymczasowo oznakowaæ miejsce zatoniêcia i natychmiast zawiadomiæ o tym
kapitanat portu.

2.

Powy¿sze przedmioty powinny byæ bez zw³oki wydobyte przez statek lub osoby, które je utraci³y. W przypadku nie
wydobycia utraconych przedmiotów w terminie okrelonym przez kapitanat portu, kapitan portu mo¿e zarz¹dziæ ich
wydobycie, a kosztami obci¹¿yæ w³aciciela na podstawie odrêbnych przepisów.
§ 80.

1.

Je¿eli w nastêpstwie zderzenia siê statków, jeden z nich zaton¹³, to drugi z nich powinien post¹piæ w myl § 79
ust. 1.

2.

Statek, który zaton¹³ powinien byæ po jego wydobyciu odstawiony na miejsce uzgodnione z kapitanem portu.
Rozdzia³ VIII
Prze³adunek i sk³adowanie
§ 81.

1.

Prze³adunek towarów w obrocie morskim powinien odbywaæ siê w miejscach na to przeznaczonych.

2.

Prze³adunek towarów na wodzie mo¿e byæ dokonywany tylko za ka¿dorazowym zezwoleniem kapitanatu portu
i w miejscach wyranie wskazanych.
§ 82.

1.

Prze³adunek powinien byæ zabezpieczony przed przesypywaniem siê i wypadaniem towarów do wody, na nabrze¿a
oraz przed pyleniem.

2.

Po zakoñczeniu prze³adunku, prze³adowca obowi¹zany jest natychmiast oczyciæ miejsca prze³adunku z pozosta³oci
towarów i odpadów.
§ 83.

Przekraczanie przez statek dopuszczalnego zanurzenia okrelonego dla danego miejsca w porcie jest zabronione.
§ 84.
Zabrania siê:
1)

u¿ywania urz¹dzeñ dwignicowych nie posiadaj¹cych wa¿nego wiadectwa badania b¹d certyfikatu albo odnonie
których w³aciwy organ dozoru dwigowego zarz¹dzi wstrzymanie eksploatacji urz¹dzenia;

2)

u¿ywania sprzêtu pomocniczego do prze³adunku nie odpowiadaj¹cego przepisanym normom albo wskazuj¹cego
uszkodzenia;

3)

wleczenia ³adunków i urz¹dzeñ po nabrze¿ach, pomostach ³adunkowych i umocnieniach brzegowych, staczania ich
po cianach i skarpach oraz przetaczania przez krawê¿niki nabrze¿y i pomostów bez odpowiedniego zabezpieczenia;

4)

u¿ywania urz¹dzeñ prze³adunkowych do innych niezgodnych z ich przeznaczeniem celów oraz przeci¹¿ania ich
ponad dopuszczalne obci¹¿enie robocze;

5)

sk³adowania ³adunku w miejscach do tego nie przeznaczonych;

6)

przeci¹¿ania nabrze¿y ponad dopuszczalne dla nich obci¹¿enie.
§ 85.

1.

Na nabrze¿ach i pomostach ³adunki mog¹ byæ sk³adowane tylko okresowo, nie d³u¿ej ni¿ tego wymaga prze³adunek,
w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd pojazdów uprzywilejowanych.

2.

Odstêp sk³adowanych ³adunków od skraju nabrze¿a i pomostu powinien wynosiæ od strony wody co najmniej 2m.
Odstêp pomiêdzy sk³adowanym ³adunkiem a torami dwigowymi i kolejowymi powinien wynosiæ co najmniej 1,5m.

3.

U¿ytkownik nabrze¿a lub pomostów obowi¹zany jest do wystawiania tablic informacyjnych okrelaj¹cych
dopuszczalne obci¹¿enie nabrze¿y, pomostów, placów sk³adowych i urz¹dzeñ.

4.

Wzd³u¿ stanowisk cumowniczych nale¿y pozostawiæ wolne przejcie tworz¹ce cie¿kê cumownicz¹ szerokoci nie
mniejszej ni¿ 1,20m licz¹c od krawêdzi odwodnej budowli. Na cie¿ce cumowniczej mog¹ znajdowaæ siê wy³¹cznie
ponumerowane urz¹dzenia cumownicze, urz¹dzenia do wyjcia na nabrze¿e, wnêki kryte pokrywami, które nie mog¹
wystawaæ ponad powierzchniê cie¿ki cumowniczej.
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§ 86.
Transport, prze³adunek i sk³adowanie materia³ów niebezpiecznych reguluj¹ odrêbne przepisy.
Rozdzia³ IX
Utrzymanie porz¹dku i ochrona rodowiska
§ 87.
1.

Nabrze¿a, pomosty i dalby oraz ich zewnêtrzne krawêdzie od strony wody powinny byæ w porze nocnej odpowiednio
owietlone. Obowi¹zek ten spoczywa na u¿ytkownikach.

2.

wiat³a, o których mowa w ust. 1, powinny byæ zgodne z wymogami odrêbnych przepisów, a ich umiejscowienie
i kolor uzgodnione z Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Szczecinie.
§ 88.

1.

Miejsca przebiegu przewodów podwodnych (kabli i ruroci¹gów) powinny byæ na l¹dzie po obu koñcach podwodnej
czêci urz¹dzenia oznaczone tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi w miejscu uzgodnionym z Dyrektorem Urzêdu
Morskiego w Szczecinie.

2.

Wymiary tablic ostrzegawczych i znaki na tych tablicach powinny odpowiadaæ normom ustalonym przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

3.

Tablice ostrzegawcze powinny byæ odpowiednio utrzymane i czytelne oraz owietlone od zachodu do wschodu
s³oñca i w warunkach ograniczonej widzialnoci.

4.

Obowi¹zek ustawienia, konserwacji i owietlenia tablic ostrzegawczych spoczywa na u¿ytkowniku chronionego
urz¹dzenia.

5.

W wyj¹tkowych wypadkach Dyrektor Urzêdu Morskiego w Szczecinie mo¿e zwolniæ z obowi¹zku oznakowania
trasy kabli, ruroci¹gów itp.
§ 89.

1.

Utrzymanie czystoci i porz¹dku na obszarach portów morskich jest obowi¹zkiem u¿ytkowników.

2.

U¿ytkownicy ponosz¹ odpowiedzialnoæ za skutki niezachowania obowi¹zku w zakresie utrzymania czystoci
i ochrony rodowiska oraz za szkody zwi¹zane z zaniedbaniem wykonania tego obowi¹zku.

3.

Odpowiedzialnoæ za utrzymanie czystoci i porz¹dku ponosz¹ równie¿ osoby, które w drodze umowy podjê³y siê
wykonywania tych czynnoci, a w przypadku braku umowy, pracownicy jednostki sprawuj¹cej zarz¹d nieruchomoci,
którym powierzono wykonywanie tych czynnoci.
§ 90.

1.

Nieczystoci powinny byæ sk³adane do odpowiednich pojemników.

2.

Pojemniki na nieczystoci powinny byæ szczelnie zamykane.

3.

Pojemniki do gromadzenia nieczystoci powinny byæ w porê opró¿niane, a ich otoczenie stale utrzymywane
w porz¹dku i czystoci.

4.

Zabrania siê wylewania nieczystoci p³ynnych do zbiorników na nieczystoci sta³e oraz zakopywania na terenach
portowych padliny, zepsutych ryb, odpadów rybnych i mieci, nieu¿ytecznych odpadów produkcyjnych oraz
odpadów pochodz¹cych z oczyszczania zbiorników przemys³owych, portowych i statkowych.
§ 91.

1.

Odprowadzanie jakichkolwiek cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, wód portowych i do ziemi reguluj¹ odrêbne
przepisy.

2.

Zabrania siê na obszarze portu emitowania zanieczyszczeñ do atmosfery. Zakaz nie obejmuje emisji wynikaj¹cej
z w³aciwej eksploatacji statku oraz emisji dokonywanych z urz¹dzeñ l¹dowych na podstawie zezwoleñ okrelonych
w odrêbnych przepisach.
§ 92.

1.

Zabrania siê zanieczyszczenia wód, terenów, obiektów i innych urz¹dzeñ portowych. W przypadku powstania
zanieczyszczeñ sprawcy lub u¿ytkownicy obowi¹zani s¹ natychmiast lub w terminie okrelonym przez kapitanat
portu je usun¹æ, pokryæ koszty ich usuniêcia oraz roszczenia osób trzecich wynik³e z tego tytu³u.
W przypadku niewype³nienia tego obowi¹zku Dyrektor Urzêdu Morskiego w Szczecinie mo¿e zarz¹dziæ jego
wykonanie, a kosztami obci¹¿yæ sprawcê albo u¿ytkownika.

2.

Przepis ust. 1 ma zastosowanie równie¿ w przypadku usuwania z akwenów portowych p³ywaj¹cych przedmiotów
stanowi¹cych przeszkodê nawigacyjn¹.
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3.

Odpady olejowe i wody zaolejone nale¿y zdawaæ ze statku do odpowiednich urz¹dzeñ odbiorczych. Pod³¹czenie
wê¿a odbiorczego do koñcówki ruroci¹gu zdawczego wykonuje za³oga statku zdaj¹cego.

4.

cieki  zanieczyszczone wody z instalacji sanitarnych statku bez zawartoci olejów lub zanieczyszczeñ
po³adunkowych nale¿y zdawaæ przed opuszczeniem portu do odpowiednich urz¹dzeñ odbiorczych, chyba ¿e wolna
pojemnoæ retencyjna zbiorników gwarantuje ich zatrzymanie na statku do czasu jego odejcia na odleg³oæ wiêksz¹
ni¿ 12 Mm od najbli¿szego l¹du.

5.

mieci sta³e, odpady bytowe, eksploatacyjne i prze³adunkowe nale¿y zdawaæ ze statku przed wyjciem z portu
do odpowiednich urz¹dzeñ odbiorczych:

a)

do pojemników ustawionych na nabrze¿ach portowych;

b)

na rodki transportu podstawione pod burtê.

6.

Wody po umyciu ³adowni lub zbiorników ³adunkowych musz¹ byæ zdawane do urz¹dzeñ odbiorczych w porcie.

7.

Przepisy ust. 3  6 maj¹ równie¿ zastosowanie do statków posiadaj¹cych w³asne urz¹dzenia typu uznanego przez
instytucjê klasyfikacyjn¹ zapewniaj¹ce neutralizacjê nieczystoci, o których mowa w tych przepisach.

8.

Za wykonanie us³ug wymienionych w ust. 3  6 odpowiada ten, kto w drodze umowy podj¹³ siê wykonania tych
czynnoci.

9.

Przedsiêbiorcy zajmuj¹cy siê odbiorem, sk³adowaniem i zagospodarowaniem odpadów ze statków oraz ich transportem
zobowi¹zani s¹ poinformowaæ w formie pisemnej Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie o podjêciu i prowadzeniu
tej dzia³alnoci na obszarze portu oraz okazaæ odpowiednie zezwolenie, wymagane w tym zakresie na podstawie
odrêbnych przepisów.

10. Zabrania siê stosowania rodków innych ni¿ mechaniczne do usuwania z powierzchni wód substancji
ropopochodnych bez zgody Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie.
§ 93.
Je¿eli w czasie sprawowanego nadzoru lub wykonywanej kontroli oka¿e siê, ¿e istnieje mo¿liwoæ zanieczyszczenia wód
portowych ze statku, upowa¿niony przedstawiciel Urzêdu Morskiego w Szczecinie mo¿e zamkn¹æ i zaplombowaæ zawory
systemu zenzowego na okres przebywania statku w porcie.
§ 94.
1.

Urobek uzyskany przy pog³êbianiu akwenów portowych powinien byæ wywieziony na miejsce przewidziane w umowie
o wykonanie robót czerpalnych, a w razie braku postanowieñ umownych, na wysypiska lub pola refulacyjne wskazane
przez Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie.

2.

Usuniêcie do morza urobku uzyskanego przy pog³êbianiu akwenów portowych mo¿e nast¹piæ jedynie po uzyskaniu
zezwolenia zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§ 95.

1.

Przed rozpoczêciem prze³adunku produktów ropopochodnych z wyj¹tkiem bunkrowania oraz wszelkich innych
olejów luzem, statek powinien byæ otoczony zapor¹ przeciwolejow¹ na czas prze³adunku, a w przypadku gdy kapitan
portu uzna to za konieczne, posiadaæ asystê statku przystosowanego do zbierania olejów. W przypadku wyposa¿enia
basenów portowych we w³aciwie dzia³aj¹ce zapory pneumatyczne uniemo¿liwiaj¹ce wydostanie siê zanieczyszczeñ
olejowych poza obrêb basenu, kapitan portu mo¿e odst¹piæ od wymogu stosowania dodatkowej zapory
przeciwolejowej. Jednak¿e baza prze³adunkowa powinna zabezpieczyæ natychmiastow¹ gotowoæ jej u¿ycia w razie
powstania zanieczyszczenia.

2.

Takie same wymagania obowi¹zuj¹ przy prze³adunkach substancji chemicznych luzem, l¿ejszych od wody
i nierozpuszczalnych w wodzie.

3.

Przy prze³adunkach niebezpiecznych substancji luzem, warunki ka¿dorazowo okrela kapitan portu.

4.

W uzasadnionych przypadkach, kiedy rozstawienie zapory przeciwolejowej jest utrudnione b¹d niemo¿liwe albo
iloæ prze³adowywanego oleju lub substancji chemicznej jest mniejsza ni¿ 2 000 ton, kapitan portu mo¿e na wniosek
prze³adowcy wyraziæ jednorazow¹ zgodê na asystê jednostki z zapor¹ gotow¹ do rozstawienia. Odpowiedzialnoæ
za pe³n¹ gotowoæ jednostki do podjêcia dzia³añ ponosi prze³adowca.

5.

Bunkrowanie jednostek powinno odbywaæ siê na obszarze wewn¹trzportowym, w miejscu akceptowanym przez
kapitanat portu. W uzasadnionych przypadkach kapitan portu mo¿e na wniosek przedsiêbiorstwa armatorskiego
wyraziæ zgodê na bunkrowanie na redzie okrelaj¹c warunki przeprowadzenia operacji. Wszelkie koszty zwi¹zane
z bunkrowaniem na redzie portu obci¹¿aj¹ wystêpuj¹cego o wydanie zgody.
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6.

Bunkrowanie paliwa z cysterny na statek mo¿e odbywaæ siê na nabrze¿u w miejscu wyznaczonym przez u¿ytkownika,
odpowiednio przygotowanym i zabezpieczonym oraz akceptowanym przez kapitanat portu.

7.

Rozpoczêcie i zakoñczenie operacji, o których mowa w ust. 1  6 nale¿y zg³osiæ do kapitanatu portu.
§ 96.

1.

Z³omowanie statków na obszarze portu dozwolone jest tylko za zezwoleniem Dyrektora Urzêdu Morskiego
w Szczecinie.

2.

Tryb wydawania zezwoleñ na wykonywanie czynnoci okrelonej w ust. 1 okrelaj¹ odrêbne przepisy.

3.

Sk³adowanie wraków i z³omu na nabrze¿ach w miejscach do tego nie przystosowanych wymaga zgody kapitana
portu.
§ 97.

Zabrania siê na obszarze portu:
1) usuwania, uszkadzania i nadu¿ywania po¿arowych aparatów sygnalizacyjnych, rodków ratunkowych, sygna³owych
i pirotechnicznych;
2) usuwania i uszkadzania urz¹dzeñ oznakowania nawigacyjnego oraz tablic i znaków ostrzegawczych;
3) zakrywania i tarasowania urz¹dzeñ cumowniczych, hydrantów, po³¹czeñ telefonicznych i elektrycznych oraz
zas³aniania znaków ostrzegawczych;
4) u¿ywania radiostacji okrêtowej za wyj¹tkiem UKF;
5) chodzenia i przebywania w miejscach, gdzie jest to zabronione oraz niszczenia rolinnoci;
6) sp³ukiwania nadbudówek i pok³adów statków;
7) chodzenia i je¿d¿enia po lodzie;
8) przebywania osób w stanie nietrzewoci;
9) k¹pieli;
10) polowañ;
11) przewo¿enia pasa¿erów statkami, je¿eli dokument bezpieczeñstwa statku takiego przewozu nie przewiduje.
§ 98.
1.

Zabrania siê bez zezwolenia Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie:
a) uk³adania i wymiany przewodów podwodnych, jak np. kabli, ruroci¹gów wodnokanalizacyjnych i gazowych;
b) przetrzymywania jednostek wycofanych z eksploatacji;
c) ustawiania pali do cumowania na wodzie i l¹dzie;
d) u¿ywania materia³ów pirotechnicznych przy pracach hydrotechnicznych i innych robotach;
e) urz¹dzania sta³ych i ruchomych punktów handlowych oraz sprzeda¿y napojów alkoholowych;
f) rozmieszczania plakatów, afiszów i reklam.

2.

Wniosek o zezwolenie w sprawach okrelonych w ust. 1 powinien zawieraæ przewidziane prawem dokumenty.
§ 99.

1.

Zabrania siê bez zgody kapitana portu:
a) zatapiania doków;
b) dostawiania statku do burty statku stoj¹cego przy nabrze¿u;
c) wypompowywania balastów;
d) wydobywania piasku, ¿wiru, kamieni i lodu;
e) wydobywania przedmiotów zatopionych;
f) rozpinania i suszenia sieci rybackich;
g) ³owienia ryb;
h) urz¹dzania imprez sportowych oraz rozrywkowych na wodzie;
i) uprawiania sportu wiolarskiego;
j) opuszczania na wodê ³odzi ze statków;
k) piaskowania, skrobania i malowania zewnêtrznej czêci kad³uba statku bez w³aciwego zabezpieczenia tych
prac w aspekcie ochrony rodowiska;
l) pozostawiania urz¹dzeñ prze³adunkowych wystaj¹cych na wodê poza obrys statku.

2.

Zakaz wymieniony w ust. 1, lit.e) nie dotyczy przypadków zastrze¿onych w § 79 oraz wydobywania przez prze³adowcê
towarów utraconych podczas prze³adunku.
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Dokonywanie po³owów oraz wystawianie sprzêtu rybackiego dozwolone jest w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 150 m
od granic toru wodnego, redy lub kotwicowiska, o ile przepisy szczegó³owe czêci II niniejszego zarz¹dzenia nie
stanowi¹ inaczej.
§ 100.

1.

Wzd³u¿ nabrze¿y, pomostów lub innych budowli hydrotechnicznych granicz¹cych z akwenami, u¿ytkownik
obowi¹zany jest rozmieciæ sprzêt ratunkowy w postaci bosaków i kó³ ratunkowych z rzutk¹ o d³ugoci co najmniej
30 m. Sprzêt ten powinien byæ rozmieszczony w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 200m w sposób umo¿liwiaj¹cy
natychmiastowe jego u¿ycie, sprawny technicznie, a w porze nocnej wystarczaj¹co owietlony.

2.

U¿ytkownicy obowi¹zani s¹ sporz¹dziæ plan rozmieszczenia sprzêtu ratunkowego oraz przedstawiæ go kapitanowi
portu do zatwierdzenia.

3.

Kapitan portu mo¿e zwolniæ u¿ytkownika od obowi¹zku wynikaj¹cego z ust. 1, o ile budowla hydrotechniczna jest
wyposa¿ona w urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed wpadniêciem do wody.
§ 101.

1.

U¿ytkownik obowi¹zany jest zg³osiæ kapitanowi portu termin rozpoczêcia robót hydrotechnicznych z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

2.

U¿ytkownik nabrze¿y portowych oddaj¹c je do eksploatacji powinien posiadaæ:
a) atest czystoci dna wystawiony przez nurka, stwierdzaj¹cy, ¿e pas dna o szerokoci 40m wzd³u¿ ca³ego nabrze¿a
i umocniony pas dna zosta³ sprawdzony i nie znajduj¹ siê na nim ¿adne przeszkody nawigacyjne;
b) sonda¿ akceptowany przez upowa¿nion¹ s³u¿bê hydrograficzn¹ w skali 1:1000;
c) atest stwierdzaj¹cy, ¿e w pasie od osi toru do nabrze¿a lub krawêdzi umocnienia dna na ca³ej jego d³ugoci nie
ma przeszkód podwodnych;
d) wiadectwo rodzaju i stanu technicznego polerów cumowniczych.

3.

U¿ytkownik nabrze¿a obowi¹zany jest wykonywaæ okresowe sonda¿e i badania czystoci dna akwenów
przylegaj¹cych do nabrze¿y i przystani portowych niezbêdne do ich bie¿¹cej eksploatacji. Czêstotliwoæ i zakres
prac sonda¿owych i badañ okrelaj¹ przepisy prawa budowlanego.

4.

Dyrektor Urzêdu Morskiego w Szczecinie mo¿e zobowi¹zaæ u¿ytkownika do przeprowadzenia prac, o których mowa
w ust. 3 w innych terminach ni¿ to wynika z przepisów prawa budowlanego, o ile tego bêd¹ wymaga³y wzglêdy
bezpieczeñstwa ¿eglugi.

5.

U¿ytkownicy nabrze¿a obowi¹zani s¹ do utrzymania w nale¿ytym stanie urz¹dzeñ cumowniczych, odbojowych
oraz porz¹dku na nabrze¿ach i przystaniach przez siebie eksploatowanych. Wszelkie usterki w tym wzglêdzie powinny
byæ usuwane bezzw³ocznie. Na ¿¹danie kapitanatu portu u¿ytkownicy obowi¹zani s¹ przedstawiæ atesty okresowego
badania wytrzyma³oci urz¹dzeñ cumowniczych i odbojowych.

Czêæ II
Przepisy szczegó³owe obowi¹zuj¹ce na drodze morskiej od redy w morzu do portu w winoujciu, na torze
wodnym winoujcie  Szczecin, w portach Szczecin, Police, winoujcie, pozosta³ych portach i przystaniach
oraz dla statków ¿eglugi ródl¹dowej
Rozdzia³ I
Przepisy wstêpne
§ 102.
W rozumieniu czêci II i III niniejszego zarz¹dzenia, u¿yte w nich okrelenia oznaczaj¹:
1)

System Kontroli Ruchu Statków (Vessel Traffic System) zwany w skrócie VTS- system zarz¹dzania i kontroli ruchu
statków ustanowiony i zarz¹dzany przez Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie, obowi¹zuj¹cy na obszarze od
redy w morzu do portu w winoujciu, na torze wodnym winoujcie  Szczecin, w portach Szczecin, Police
i winoujcie,

2)

specjalne obszary operowania systemu VTS  akweny, na których statki obowi¹zane s¹ nawigowaæ z zachowaniem
szczególnej ostro¿noci i w obrêbie których mog¹ byæ wydawane zalecenia dotycz¹ce ruchu,

3)

holownik - ka¿dy statek zajêty holowaniem innego statku,

4)

System Zg³oszeniowy Ruchu Statków (Vessel Movement Reporting System), zwany dalej systemem zg³oszeniowym
 system wykorzystywany do ledzenia i zarz¹dzania ruchem statków na obszarach objêtych VTS w celu
przekazywania informacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego zarz¹dzenia,
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5)

u¿ytkownik VTS - w³aciciel, armator, czarteruj¹cy, kapitan lub inna osoba kieruj¹ca statkiem, okrelonym w § 180,
oraz ¿egluj¹ca na obszarach objêtych VTS i zobowi¹zana do uczestniczenia w systemie zg³oszeniowym,

6)

obszar VTS - obszar geograficzny, którego granice zdefiniowano w za³¹czniku nr 5 i 6 do zarz¹dzenia, obejmuj¹cy
okrelony obszar operowania VTS,

7)

jednostka szybka  statek, który mo¿e osi¹gn¹æ prêdkoci maksymalne liczbowo równe wartoci 3,7*V(0,1667)
wyra¿onej w metrach na sekundê, gdzie V oznacza wypornoæ statku w m3, obliczan¹ dla wodnicy projektowej,

8)

statek siostrzany  statek o zasadniczo takich samych parametrach techniczno-manewrowych.
Rozdzia³ II
wiat³a, znaki dzienne, sygna³y dwiêkowe, radiotelefoniczne
§ 103.

1.

Statki w drodze:

1)

od kotwicowiska w morzu do portu w winoujciu i w porcie winoujcie o zanurzeniu ponad 9,15 m lub d³ugoci
ponad 176 m, oraz

2)

od trawersu pó³nocnego cypla pó³wyspu Kosa w winoujciu do portu w Szczecinie i Policach oraz w porcie
Szczecin i Police o zanurzeniu ponad 7,40 m lub d³ugoci ponad 160 m, je¿eli nie s¹ obowi¹zane do pokazywania
dodatkowych znaków i wiate³, pokazuj¹ wiat³a i znaki przepisane w m.p.z.z.m. dla statków ograniczonych swym
zanurzeniem.

2.

Wodolot poruszaj¹cy siê w po³o¿eniu bezwypornociowym po torze wodnym winoujcie - Szczecin powinien,
oprócz wiate³ przepisanych w m.p.z.z.m., nosiæ w miejscu najlepiej widocznym wiat³o ¿ó³te b³yskowe, widoczne
dooko³a widnokrêgu.
§ 104.

1.

Na obszarze VTS winoujcie, statki zbli¿aj¹ce siê do punktów przepraw promowych, powinny nadaæ na kanale
roboczym UKF dla danego VTS, komunikat ostrzegawczy adresowany do promów, przy mijaniu nastêpuj¹cych
miejsc:
1) statki id¹ce z morza w stronê Zalewu Szczeciñskiego:
a) na trawersie latarni morskiej winoujcie, w celu ostrze¿enia promów miejskich w winoujciu  komunikat
kierowany do promów miejskich w winoujciu,
b) na trawersie kana³u Mulnik, w celu ostrze¿enia promów przeprawy Karsibórz  komunikat kierowany
do promów przeprawy w Karsiborzu,
2) statki id¹ce z Zalewu Szczeciñskiego w stronê morza:
a) na trawersie górnej stawy nabie¿nika Paprotno, w celu ostrze¿enia promów przeprawy Karsibórz
 komunikat kierowany do promów przeprawy w Karsiborzu,
b) na trawersie wiat³a Mielin N, w celu ostrze¿enia promów miejskich w winoujciu  komunikat kierowany
do promów miejskich w winoujciu.

2.

Na obszarze VTS Szczecin, statki zbli¿aj¹ce siê do toru wodnego winoujcie  Szczecin z kierunków nie mieszcz¹cych
siê w obrêbie widzialnoci VTS, powinny nadaæ na kanale roboczym UKF dla VTS, komunikat ostrzegawczy
adresowany do wszystkich statków, przy mijaniu nastêpuj¹cych miejsc:
1) statki id¹ce z morza:
a) na trawersie Doku Nr 5, w celu ostrze¿enia jednostek w Kanale Grabowskim i Przekopie Mieleñskim,
b) na trawersie rzeki Duñczycy w Przekopie Mieleñskim, w celu ostrze¿enia jednostek na Basenie Górniczym,
2) statki id¹ce w stronê morza:
a) na trawersie nabrze¿a CPN 3, w celu ostrze¿enia jednostek zbli¿aj¹cych siê do, albo manewruj¹cych
w Basenie Górniczym,
b) na trawersie nabrze¿a D¹browieckiego, w celu ostrze¿enia jednostek zbli¿aj¹cych siê do, albo
manewruj¹cych na Basenie Górniczym,
c) na trawersie nabrze¿a Zbo¿owego, w celu ostrze¿enia jednostek zbli¿aj¹cych siê do Orlego Przesmyku,
d) na trawersie Pla¿y Mieleñskiej, w celu ostrze¿enia jednostek zbli¿aj¹cych siê do Orlego Przesmyku.

3.

Barki lub zestawy barkowe, zbli¿aj¹ce siê do toru wodnego winoujcie - Szczecin z kierunków nie mieszcz¹cych siê
w zasiêgu widzialnoci VTS, powinny nadaæ komunikat ostrzegawczy adresowany do wszystkich statków zgodnie
z § 174 ust. 2.
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Rozdzia³ III
Zasady ruchu statków
§ 105.
Zabrania siê wejcia i wyjcia z portu statkom za³adowanym powy¿ej dopuszczalnych, okrelonych certyfikatem, granic
zanurzenia statku.
§ 106.
Zabrania siê statkom id¹cym po wewnêtrznych torach wodnych w szyku jeden za drugim, zbli¿ania siê do siebie na
odleg³oæ mniejsz¹ ni¿ dwa kable (oko³o 370 m). Zakaz ten nie dotyczy statków odbywaj¹cych ¿eglugê w lodach oraz
statków, które uzyska³y zgodê na wyprzedzanie.
§ 107.
Zabrania siê przechodzenia przez statki linii granicznej Basenu Wêglowego w winoujciu (linia prosta, ³¹cz¹ca kraniec
pó³nocnego cypla pó³wyspu Kosa z pó³nocno-wschodnim krañcem cypla pó³wyspu Zielina).
§ 108.
1.

Statki przybywaj¹ce na redê portu winoujcie, powinny kotwiczyæ na akwenach uzgodnionych z VTS winoujcie.

2.

Maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków na poszczególnych kotwicowiskach okrela poni¿sza tabela:

L.p.
1
2
3
4
5
6

Nazwa kotwicowiska
1A
1B
2A
2B
Kwarantannowe
3

Maksymalne zanurzenie
7,0 m
6,0 m
9,5 m
11,0 m
11,0 m
do 12,8 m
§ 109.

1.

Statki nowowybudowane lub po remoncie mog¹ odbywaæ ¿eglugê po wewnêtrznych torach wodnych w dzieñ.

2.

Kapitan portu mo¿e wyraziæ zgodê na odbywanie ¿eglugi przez statki, o których mowa w ust. 1 równie¿ noc¹, je¿eli
zezwalaj¹ na to warunki atmosferyczne i natê¿enie ruchu na torze wodnym.
§ 110.

1.

Statek nie mo¿e wejæ do portu bez zezwolenia kapitanatu portu lub bez zezwolenia VTS w portach, w których
system ten obowi¹zuje, z wyj¹tkiem ma³ych statków o d³ugoci poni¿ej 20 m.

2.

W celu uzyskania zezwolenia na wejcie do portu, statek powinien nawi¹zaæ ³¹cznoæ z kapitanatem portu lub z VTS
tam, gdzie system ten obowi¹zuje.
§ 111.

1.

Statki wchodz¹ce do portu w winoujciu i wychodz¹ce z tego portu nie mog¹ przekraczaæ 250 m d³ugoci ca³kowitej
i 12,80 m zanurzenia z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.

2.

Statki o d³ugoci przekraczaj¹cej 240 m dopuszcza siê do ruchu tylko w porze dziennej.

3.

Maksymaln¹ wielkoæ i zanurzenie statków podchodz¹cych do Basenów Odry i Stoczni Remontowej w winoujciu
okrela kapitan portu w oparciu o aktualne sonda¿e i warunki hydrometeorologiczne.
§ 112.

1.

D³ugoæ ca³kowita statków wchodz¹cych i wychodz¹cych z portu Szczecin i Police nie mo¿e przekraczaæ 215 m.

2.

Zanurzenie statków wchodz¹cych i wychodz¹cych z portu Szczecin i Police nie mo¿e przekraczaæ 9,15 m przy d³ugoci
ca³kowitej do 160 m.

3.

Wzajemny stosunek dopuszczalnych d³ugoci, szerokoci i zanurzenia dla statków o d³ugoci ponad 160 m okrela
tabela, stanowi¹ca za³¹cznik nr 4 do zarz¹dzenia.

4.

Statki, których za³adowanie jest przewidziane do zanurzenia okrelonego w ust. 2 i 3, winny byæ zg³oszone do
w³aciwego terytorialnie kapitanatu portu co najmniej na 12 godzin przed zakoñczeniem za³adunku w Szczecinie lub
od³adowania w winoujciu.
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Statki o d³ugoci ponad 180 m lub zanurzeniu przekraczaj¹cym 9,00 m dopuszcza siê do ruchu tylko w porze dziennej,
przy widzialnoci nie mniejszej ni¿ 2 Mm.
§ 113.

1.

W szczególnych przypadkach kapitan portu mo¿e zezwoliæ na wejcie lub wyjcie z portu statku o zanurzeniu lub
d³ugoci ca³kowitej wiêkszej ni¿ wymienione w § 111 ust. 1, 2 i § 112.

2.

Kapitan portu mo¿e ograniczyæ ruch statków o parametrach zbli¿onych do maksymalnych, wymienionych w § 111
ust. 1, 2 i § 112 w zale¿noci od warunków hydrometeorologicznych i nawigacyjnych. Przy stanie wody poni¿ej
redniego (500 na ³atach pomiarowych) dopuszczalne zanurzenie zmniejsza siê o poprawkê bêd¹c¹ aktualn¹ ró¿nic¹
stanu wody wyra¿on¹ w centymetrach.
§ 114.

W Porcie Barkowym Police obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady ruchu statków:
1)

maksymalna d³ugoæ statków mog¹cych zawijaæ do portu  120m,

2)

aktualne dopuszczalne zanurzenie statków okrela Kapitanat Portu Szczecin,

3)

obracanie statku mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie z pilotem,

4)

podczas obracania statku o d³ugoci wiêkszej ni¿ 85 m, na przeciwleg³ym nabrze¿u nie mo¿e znajdowaæ siê ¿adna
inna jednostka p³ywaj¹ca.
§ 115.

W porcie Stepnica obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady ruchu statków:
1)

wejcie i wyjcie z portu jest dopuszczalne przy widzialnoci powy¿ej 1,5 Mm,

2)

w przypadku braku p³ywaj¹cego oznakowania nawigacyjnego, ¿egluga mo¿e odbywaæ siê tylko w porze dziennej,

3)

aktualne dopuszczalne zanurzenie statków okrela Kapitanat Portu Szczecin,

4)

statki ze sterem strumieniowym mog¹ wchodziæ i wychodziæ z portu przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
a) dopuszczalna d³ugoæ - do 75 m,
b) dopuszczalna szerokoæ - do 13 m,
c) dopuszczalna si³a wiatru - do 4° B,

5)

statki bez steru strumieniowego mog¹ wchodziæ i wychodziæ z portu przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
a) dopuszczalna d³ugoæ - do 60 m,
b) dopuszczalna szerokoæ - do 11 m,
c) dopuszczalna si³a wiatru - do 3° B.
§ 116.

W porcie Trzebie¿ obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady ruchu statków:
1)

w celu uzyskania zezwolenia na wejcie lub wyjcie z portu statki oraz zestawy holownicze obowi¹zane s¹ nawi¹zaæ
³¹cznoæ z Kapitanatem Portu Trzebie¿ z wyprzedzeniem 30 minut,

2)

wejcie i wyjcie z portu jest dopuszczalne przy widzialnoci powy¿ej 1,5 Mm,

3)

w przypadku braku p³ywaj¹cego oznakowania nawigacyjnego, ¿egluga mo¿e odbywaæ siê tylko w porze dziennej,

4)

aktualne dopuszczalne zanurzenie statków okrela Kapitanat Portu Trzebie¿ lub Kapitanat Portu Szczecin,

5)

statki ze sterem strumieniowym mog¹ wchodziæ i wychodziæ z portu przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
a) dopuszczalna d³ugoæ - do 90 m,
b) dopuszczalna szerokoæ - do 15 m,
c) dopuszczalna si³a wiatru - do 8°B,

6)

statki bez steru strumieniowego mog¹ wchodziæ i wychodziæ z portu przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
a) dopuszczalna d³ugoæ - do 75 m,
b) dopuszczalna szerokoæ - do 13 m,
c) dopuszczalna si³a wiatru - do 5°B.
§ 117.

1.

a)

Na odcinku toru wodnego prowadz¹cego z redy do portu w winoujciu od pary p³aw Nr 1-2:
1 - Szer. = 54° 02,4´ N D³ug. = 014° 14,7´ E
2 - Szer. = 54° 02,4´ N D³ug. = 014° 14,9´ E
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do pary p³aw Nr 5  6:
5 - Szer. = 53° 58,5´ N D³ug. = 014° 15,8´ E
6 - Szer. = 53° 58,5´ N D³ug. = 014° 16,0´ E
dopuszcza siê do ruchu dwukierunkowego statki o zanurzeniu do 9,15 m.
Na odcinku toru wodnego wymienionym w ust. 1 lit. a) statki o zanurzeniu wiêkszym ni¿ 9,15 m mog¹ byæ
mijane przez statki o zanurzeniu do 9,15 m, które obowi¹zane s¹ ustêpowaæ z drogi statkom o zanurzeniu
wiêkszym ni¿ 9,15 m w granicach zapewniaj¹cych statkom o wiêkszym zanurzeniu przejcie w osi toru wodnego.
Na odcinku toru wodnego: od pary p³aw Nr 5 - 6 (wspó³rzêdne geograficzne jak w ust. 1 lit. a) do Orlego
Przesmyku (63,0 km) w Szczecinie, dozwolony jest ruch dwukierunkowy dla statków o zanurzeniu do 7,40 m
i d³ugoci ca³kowitej do 160 m.
Na odcinku toru wodnego wymienionym w ust. 2 lit. a) dopuszczone do ruchu statki o maksymalnych
parametrach okrelonych w § 112, mog¹ mijaæ siê ze statkami o zanurzeniu do 6,10 m i d³ugoci ca³kowitej
do 120 m.
W stosunku do postanowieñ ust. 2 lit. b) ograniczenie ruchu dwukierunkowego nastêpuje na odcinku: od pary
p³aw Nr 7 - 8:
7 - Szer. = 53° 56,5´ N D³ug. = 014° 16,4´ E
8 - Szer. = 53° 56,5´ N D³ug. = 014° 16,6´ E
do Basenu Stoczniowego w winoujciu (2,2 km).
Na tym odcinku statki o zanurzeniu do 6,10 m i d³ugoci ca³kowitej do 120 m oraz promy pasa¿erskie i towarowe
o d³ugoci ca³kowitej ponad 120 m mog¹ mijaæ siê ze statkami o zanurzeniu do 9,50 m i d³ugoci ca³kowitej
do 160 m.
W stosunku do postanowieñ ust. 2 lit. a) i b) rozszerzenie zakresu ruchu dwukierunkowego nastêpuje na ni¿ej
wymienionych odcinkach toru wodnego:
 od Basenu Stoczniowego w winoujciu (2,2 km) do pó³nocnego cypla pó³wyspu Kosa (3,7 km),
 od zakrêtu Karsibór (10,5 km) do pó³nocnego cypla wyspy Che³minek (35,0 km),
 od zakrêtu Mañków (trawers stawy Mañków Dolna) do Iñskiego Nurtu (trawers stawy Ina S).
Na powy¿szych odcinkach toru wodnego statki o zanurzeniu do 9,15 m i d³ugoci ca³kowitej do 160 m mog¹
byæ mijane przez statki o zanurzeniu do 7,40 m i d³ugoci ca³kowitej do 160 m.
Na odcinku toru wodnego od Orlego Przesmyku do Basenu Górniczego w Szczecinie ruch statków o zanurzeniu
wiêkszym ni¿ 7,40 m lub d³ugoci ca³kowitej wiêkszej ni¿ 160 m jest jednokierunkowy.
Na odcinku toru wodnego wymienionym w ust. 4 lit. a) statki o zanurzeniu do 7,40 m i d³ugoci ca³kowitej
do 160 m mog¹ byæ mijane przez statki o zanurzeniu do 5,50 m i d³ugoci ca³kowitej do 80 m.
Przepis ust. 4 lit. a) nie ma zastosowania w stosunku do:
1) jednostek p³ywaj¹cych ¿eglugi portowej z wyj¹tkiem dwigów p³ywaj¹cych,
2) statków ¿eglugi ródl¹dowej z wyj¹tkiem zespo³ów pchanych wiêcej ni¿ jednosegmentowych
i holowanych,
3) statków pasa¿erskich ¿eglugi krajowej oraz morskich statków towarowych i rybackich o d³ugoci do 60 m.

5.

Statki uprawiaj¹ce ¿eglugê krajow¹, których zanurzenie na to pozwala, obowi¹zane s¹ na Zalewie Szczeciñskim
(od pary p³aw Nr 1-2 do pary p³aw Nr 9-10) poruszaæ siê poza torem wodnym.

6.

W uzasadnionych przypadkach w³aciwy terytorialnie kapitan portu mo¿e okreliæ zasady ruchu statków
na poszczególnych odcinkach toru wodnego w sposób odmienny od ustaleñ zawartych w ust. 1  4.
§ 118.

1.

Statki, które z uwagi na ich zanurzenie lub charakter przewo¿onego ³adunku nie mog¹ mijaæ siê z innymi statkami
na torze wodnym winoujcie - Szczecin, korzystaj¹ z mijanek i kotwicowisk wyznaczonych przez kapitanat portu.

2.

Statki wykonuj¹ce kalibracjê radionamiernika lub kompensacjê i okrelanie dewiacji kompasów magnetycznych
na redzie, kotwicowiskach i torach wodnych nie korzystaj¹ z ¿adnych przywilejów w zakresie prawa drogi. Osoby
kieruj¹ce tymi statkami winny mieæ na uwadze, ¿e statki te nie mog¹ stanowiæ przeszkody dla innych statków
korzystaj¹cych z toru wodnego, redy i kotwicowisk.
§ 119.

Wyprzedzanie statków dozwolone jest tylko na odcinku od Karsiborza (10,0 km) do pó³nocnego cypla wyspy Che³minek
(35,0 km) oraz od zakrêtu Mañków (trawers stawy Mañków Dolna  43,0 km) do Iñskiego Nurtu (trawers stawy Ina-S 
54,0 km) dla statków, z których jeden ma zanurzenie nie wiêksze ni¿ 5,50 m i istnieje znaczna ró¿nica szybkoci. Powy¿sze
postanowienie nie dotyczy jednostek pasa¿erskich ¿eglugi os³oniêtej.
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§ 120.
1.

Postanowienia ust. 2, 3, 4 i 7 niniejszego paragrafu w ¿adnym wypadku nie ograniczaj¹ stosowania prawid³a m.p.z.z.m.
dotycz¹cego szybkoci bezpiecznej.

2.

Maksymalne, dopuszczalne szybkoci na poszczególnych odcinkach toru wodnego okrela poni¿sza tabela:
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Odcinek toru wodnego

od kotwicowiska
w morzu do pary p³aw
nr 7-8
od pary p³aw nr 7-8 do
pó³nocnego cypla
wyspy Mielin
w winoujciu
od pó³nocnego cypla
wyspy Mielin
w winoujciu do
przystani promowej
w Karsiborzu (km 9,0)
od przystani promowej
w Karsiborzu (km 9,0)
do g³ówek kana³u
Piastowskiego (km
16,6)
od g³ówek kana³u
Piastowskiego do
Iñskiego Nurtu

od Iñskiego Nurtu do
portu w Szczecinie oraz
na akwenach portu

Zanurzenie i d³ugoæ
ca³kowita statku
do 9,15 m;
ponad 9,15 m

Szybkoæ
maksymalna
w wêz³ach
12
8

do 6,10 m i tabor
portowy;
ponad 6,10 m i zespo³y
holownicze
do 6,10 m i tabor
portowy;
ponad 6,10 m i zespo³y
holownicze

8

do 6,10 m;
ponad 6,10 m

8
7

do 8,00 m i d³ugoci
ca³kowitej do 180 m;
ponad 8,00 m albo
d³ugoci ca³kowitej
ponad 180 m

12

do 6,10 m i tabor
portowy;
ponad 6,10 m albo przy
d³ugoci ca³kowitej
ponad 180 m oraz
zespo³y holownicze

8

Uwagi

7
8
7

10

Wyj¹tek stanowi¹ odcinki:
od pó³nocnego cypla wyspy
Che³minek do pary p³aw
nr 13-14 (wystawionych oko³o
400 m na SE od IV Bramy
Torowej) oraz od trawersu
stawy Krêpa Dolna do trawersu
stawy Raduñ Górna, gdzie
szybkoæ wszystkich statków
o d³ugoci powy¿ej 70 m
ogranicza siê do 8 wêz³ów

6

3.

Przy wyprzedzaniu statek, który godzi siê na wyprzedzenie, winien zredukowaæ szybkoæ do granic sterownoci,
a statek wyprzedzaj¹cy nie powinien przekroczyæ szybkoci maksymalnej dla danego odcinka toru wodnego.

4.

Szybkoæ statku okrelona w ust. 2 nie dotyczy promów morskich od redy w morzu do pary p³aw Nr 7-8, jak
równie¿ wodolotów na torze wodnym winoujcie-Szczecin. Jednostki te s¹ jednak obowi¹zane do zachowania
nale¿ytej ostro¿noci i bezpiecznej odleg³oci od wyprzedzanych i wymijanych statków.

5.

Statki, które w granicach dozwolonej szybkoci wytwarzaj¹ fale przelewaj¹ce siê przez umocnienia brzegowe lub
mog¹ce wyrz¹dziæ szkodê w urz¹dzeniach portowych, albo stoj¹cym przy nabrze¿ach i przystaniach statkom,
obowi¹zane s¹ do zredukowania szybkoci do takiej, która nie powoduje falowania wody.

6.

Jednostki nie podlegaj¹ce obowi¹zkowi korzystania z VTS, na odcinku od I Bramy Torowej do trawersu nabrze¿a
Kra w porcie Szczecin mog¹ poruszaæ siê z szybkociami wiêkszymi ni¿ okrelono to w ust. 2, pod warunkiem
spe³nienia wymogu ust. 5.

7.

Przy mijaniu przez statki:
a) statków stoj¹cych na kotwicy, pracuj¹cych pog³êbiarek oraz statków hydrograficznych, nale¿y szybkoæ
statku zredukowaæ do takiej, która nie powoduje falowania wody,
b) statków stoj¹cych przy nabrze¿ach lub przystaniach, szybkoæ statku nale¿y zredukowaæ do granic sterownoci,
aby wykluczyæ mo¿liwoæ powstania szkód na tych statkach wskutek ruchu wody spowodowanego
przechodzeniem statku.
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Maksymalne, dopuszczalne szybkoci, okrelone w ust. 2 mog¹ byæ zwiêkszone w przypadku du¿ego dryfu statku
lub wskutek nacisku pola lodowego. W takich przypadkach nale¿y natychmiast powiadomiæ o tym w³aciwego
terytorialnie operatora VTS.
§ 121.

Jednostki szybkie wchodz¹ce do i wychodz¹ce z portu lub przystani morskiej oraz poruszaj¹ce siê na redzie,
kotwicowiskach i po torach wodnych ³¹cz¹cych te kotwicowiska z wodami portowymi, obowi¹zane s¹ posiadaæ zezwolenie
na uprawianie ¿eglugi morskiej wydane przez Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie.
§ 122.
Ograniczenia szybkoci okrelone w § 120 ust. 2 nie maj¹ zastosowania do statków Stra¿y Granicznej, inspekcyjnych,
dozorowych, po¿arniczych, celnych, sanitarnych i pilotowych.
§ 123.
1.

Na odcinku rzeki Odry miêdzy stoczni¹ produkcyjn¹ a wyspami Dolno-Okrêtow¹ i Górno-Okrêtow¹ ruch statków
jest zamkniêty. W wyj¹tkowych przypadkach zezwolenia na otwarcie ruchu udziela kapitanat portu.

2.

Zakaz ruchu statków, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy jednostek stoczniowych oraz bazuj¹cych w tym rejonie.

3.

Na odcinku kana³u Duñczyca wzd³u¿ nabrze¿a Starówka obowi¹zuje ruch jednokierunkowy.
§ 124.

Poruszanie siê wszystkich jednostek o d³ugoci poni¿ej 20 m w tym sportowych na torach wodnych i obszarach wód
portowych jest podporz¹dkowane ruchowi statków morskich i w ka¿dej sytuacji musz¹ one ust¹piæ z drogi statkom
do zatrzymania siê w³¹cznie.
Rozdzia³ IV
Pilota¿
§ 125.
1.

Do korzystania z us³ug pilota na wodach administrowanych przez Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
obowi¹zane s¹ statki o d³ugoci 40 m i wiêkszej, a statki pasa¿erskie niezale¿nie od ich d³ugoci chyba, ¿e kapitan
statku posiada zezwolenie na samodzielne pilotowanie statku, wydane na podstawie przepisów odrêbnych lub
statek podlega zwolnieniu z obowi¹zku korzystania z us³ug pilota, zgodnie z § 37 ust. 4.

2.

Statki o d³ugoci ca³kowitej ponad 160 m, wchodz¹ce do portu i wychodz¹ce z portu Szczecin, podlegaj¹
obowi¹zkowemu obsadzeniu przez pilota portowego.

3.

Kapitan portu mo¿e rozci¹gn¹æ obowi¹zek obsadzenia pilotem portowym na statki i zespo³y holownicze nie
wymienione w ust. 2.

4.

Statki przybywaj¹ce z portu Szczecin i cumuj¹ce w porcie winoujcie podlegaj¹ obowi¹zkowemu obsadzeniu przez
pilota portowego, o ile d³ugoæ ca³kowita statku przekracza 100 m, z wyj¹tkiem statków cumuj¹cych w basenach
rybackich, które winny byæ obsadzone przez pilota portowego bez wzglêdu na ich d³ugoæ ca³kowit¹.

5.

Kapitan portu mo¿e wyraziæ zgodê na pilotowanie przez oficera Polskiej Marynarki Wojennej okrêtu wojennego
o obcej przynale¿noci pañstwowej, którego d³ugoæ nie przekracza 60m.
§ 126.

1.

Statek zamierzaj¹cy wejæ do portu w winoujciu lub id¹cy tranzytem do portów niemieckich na Zalewie
Szczeciñskim, winien zamówiæ pilota w stacji pilotów przez swojego agenta lub kapitana statku co najmniej na
4 godziny przed dojciem statku do miejsca obsadzania statku pilotem.

2.

Postanowienie ust. 1 dotyczy równie¿ statków id¹cych od granicy pañstwowej Polski i Niemiec w rejonie Zalewu
Szczeciñskiego i kieruj¹cych siê do wszystkich portów polskich. Obsadzenie pilotem statków, o których mowa
w niniejszym ustêpie odbywa siê przy p³awie TW-1 w rejonie II Bramy Torowej na Zalewie Szczeciñskim, niezale¿nie
od portu przeznaczenia, do którego udaje siê statek.

3.

Statek zamierzaj¹cy wejæ do portów Zalewu Szczeciñskiego, Polic lub Szczecina, winien zamówiæ pilota w stacji
pilotów przez swojego agenta lub kapitana statku, co najmniej na 4 godziny przed dojciem do miejsca obsadzania
statku pilotem.

4.

Zamówienie pilota powinno zawieraæ:
1) nazwê statku, sygna³ rozpoznawczy, banderê,
2) tona¿ statku (GT),
3) d³ugoæ ca³kowit¹ statku (LOA),
4) maksymalne zanurzenie w wodzie s³odkiej,
5) spodziewany czas przybycia do miejsca obsadzania statku pilotem (ETA) Pilot-1, Pilot-2 albo Pilot-3, zgodnie
z rejonami okrelonymi w § 127.
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5.

Statek zamierzaj¹cy opuciæ port, mo¿e zamówiæ pilota w stacji pilotów przez swojego agenta lub kapitana statku,
co najmniej na 2 godziny przed spodziewanym wyjciem.

6.

Pilot przed udaniem siê na statek obowi¹zany jest zapoznaæ siê z:
1) aktualn¹ sytuacj¹ dotycz¹c¹ ruchu innych statków,
2) z miejscami pracy pog³êbiarek na torze wodnym winoujcie-Szczecin oraz w portach winoujcie, Szczecin
i Police,
3) zmianami w oznakowaniu nawigacyjnym.
§ 127.

1.

Korzystanie z us³ug pilota jest obowi¹zkowe na obszarze VTS od nastêpuj¹cych miejsc ich obsadzania:
1) Pilot-3 - w rejonie p³awy N2 dla statków z maksymalnym zanurzeniem w zakresie od 11,0m do 12,8m,
2) Pilot-2 - w rejonie pary p³aw 1-2 dla statków z maksymalnym zanurzeniem w zakresie od 7,0m do 11,0m,
3) Pilot-1 - w rejonie pary p³aw 5-6 dla statków z maksymalnym zanurzeniem poni¿ej 7,0m,
4) od miejsca postoju statków na kotwicowiskach,
5) przy p³awie TW-1 w rejonie II Bramy Torowej, do miejsca zacumowania statku i odwrotnie.

2.

Pilot schodz¹cy ze statku w innym miejscu ni¿ okrelono w ust. 1, przed opuszczeniem statku obowi¹zany jest
upewniæ siê, czy kapitan statku uzyska³ zezwolenie kapitanatu portu, o którym mowa w § 44 ust. 2.
§ 128.

1.

W przypadku wstrzymania wychodzenia statków pilotowych poza falochron w morze ze wzglêdu na warunki
sztormowe, wszystkie statki zamierzaj¹ce wyjæ z portu, winny byæ o tym powiadomione przez:
1) dyspozytora stacji pilotów, podczas zamawiania pilota,
2) VTS winoujcie na kanale roboczym UKF, podczas ruchu na torze wodnym.

2.

W przypadku dysponowania przez port winoujcie wolnym miejscem przy nabrze¿u postojowym, na wniosek
kapitana statku, który nie decyduje siê na wyjcie z portu bez pilota stosownie do § 44 ust. 2, nale¿y umo¿liwiæ mu
zacumowanie i postój statku w celu przeczekania na poprawê pogody.
§ 129.

Zasady i warunki zwolnieñ z obowi¹zku korzystania z us³ug pilotowych przez statki towarowe ¿eglugi ródl¹dowej
okrelaj¹ przepisy odrêbne.
§ 130.
Wykonywanie us³ug pilotowych w pilota¿u stoczniowym na akwenach portowych, zarz¹dzanych przez stocznie w portach
Szczecin i winoujcie, odbywa siê stosownie do przepisów § § 35 - 44 oraz wed³ug zasad okrelonych w § § 131  134.
§ 131.
Stocznia Szczeciñska S.A.
1.

Wszystkie statki przybywaj¹ce z morza lub z portu do nabrze¿y stoczniowych i cumuj¹ce przy tych nabrze¿ach
s¹ obs³ugiwane przez pilotów trasowych i portowych.

2.

Statki odchodz¹ce od nabrze¿y stoczniowych w morze lub do portu s¹ obs³ugiwane (³¹cznie z odcumowaniem)
przez pilotów trasowych i portowych. Wyj¹tek stanowi¹ statki w budowie wychodz¹ce na próby morskie, które s¹
obs³ugiwane przez pilotów stoczniowych z zastrze¿eniem § 125 ust 2.

3.

Przeholunki miêdzy nabrze¿ami stoczniowymi, wodowania i dokowania wykonywane s¹ przez pilotów stoczniowych.

4.

Holowania lub przestawiania statków przy nabrze¿ach stoczniowych wykonywane s¹ przez pilota stoczniowego
lub portowego.
§ 132.
Szczeciñska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

1.

Wszystkie statki przybywaj¹ce z morza lub z portu do nabrze¿y stoczniowych s¹ obs³ugiwane przez pilotów
trasowych i portowych.

2.

Statki przybywaj¹ce do stoczni, udaj¹ce siê bezporednio na doki s¹ obs³ugiwane przez pilotów stoczniowych.

3.

Pilot stoczniowy obsadza statki:
1) na odcinku miêdzy nabrze¿ami Mak a Baz¹ Taboru P³ywaj¹cego ZU¯ lub przy obrotnicy Ewa, je¿eli przybywaj¹
z morza,
2) przy obrotnicy Ewa lub miêdzy pó³nocnym cyplem wyspy Dolno-Okrêtowej a Baz¹ Taboru P³ywaj¹cego ZU¯,
je¿eli przychodz¹ z Basenu Górniczego,

1128
3)

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 227

przy obrotnicy Ewa, je¿eli przychodz¹ od nabrze¿a S³owackiego lub z Portu Centralnego.

4.

Wszystkie statki odchodz¹ce od nabrze¿y stoczni s¹ obs³ugiwane (³¹cznie z odcumowaniem) przez pilotów portowych
i trasowych.

5.

Statki wychodz¹ce z doków piloci stoczniowi wyprowadzaj¹ na tor wodny (obrotnica Ewa lub pó³nocny cypel
wyspy Dolno-Okrêtowej).

6.

Holowania lub przestawiania statków przy nabrze¿ach stoczniowych wykonywane s¹ przez pilota stoczniowego
lub portowego.
§ 133.
Stocznia Remontowa Pomerania w Szczecinie

1.

Statki cumuj¹ce do nabrze¿y stoczniowych i odcumowuj¹ce od nich s¹ obs³ugiwane przez pilotów trasowych
i portowych.

2.

Holowania lub przestawiania statków przy nabrze¿ach stoczniowych nale¿¹ do obowi¹zków pilota portowego.
§ 134.
Morska Stocznia Remontowa w winoujciu

1.

Wszystkie statki cumuj¹ce do nabrze¿y stoczniowych i odcumowuj¹ce od nich s¹ obs³ugiwane przez pilotów
portowych.

2.

Miejscem zmiany pilotów: trasowego na portowego lub odwrotnie jest tor wodny w rejonie pó³nocnego cypla
wyspy Mielin.

3.

Wszelkie przeholowania wewn¹trz stoczni, dokowania i wydokowania s¹ prowadzone przez pilota stoczniowego
lub portowego.
Rozdzia³ V
Holowanie
§ 135.

Uci¹g na haku holownika powinien odpowiadaæ wielkoci holowanego statku, istniej¹cym okolicznociom i warunkom
holowania.
§ 136.
1.

W portach Szczecin, Police i winoujcie obowi¹zane s¹ pos³ugiwaæ siê:
1) pomoc¹ jednego holownika:
a) statki o d³ugoci od 85m do 120m,
b) statki o d³ugoci od 70m do 120m manewruj¹ce w kanale Dêbickim, na rzekach Parnicy i Regalicy,
w basenach: Wschodnim, Zachodnim, Warty, Noteckim, wzd³u¿ nabrze¿y Starówka i Wêgierskie,
c) statki bez w³asnego napêdu o d³ugoci poni¿ej 60m,
2) pomoc¹ dwóch holowników:
a) statki o d³ugoci od 120m do 160m,
b) statki na wyjciu bez obrotu, o d³ugoci od 160m do 180m,
c) statki bez w³asnego napêdu o d³ugoci od 60m do 120m,
3) pomoc¹ trzech holowników:
a) statki na wejciu oraz statki na wyjciu z obrotem, o d³ugoci od 160m do 180m,
b) statki na wyjciu bez obrotu, o d³ugoci od 180m do 220m,
c) statki bez w³asnego napêdu o d³ugoci od 120m do 160m,
4) pomoc¹ czterech holowników:
a) statki na wejciu oraz statki na wyjciu z obrotem, o d³ugoci od 180m do 220m,
b) statki o d³ugoci ponad 220m,
c) statki bez w³asnego napêdu o d³ugoci powy¿ej 160m.

2.

Obowi¹zek okrelony w ust. 1 mo¿e ulec zmianie zgodnie z § 46 zarz¹dzenia.

3.

Iloæ u¿ytych holowników mo¿e ulec zmniejszeniu w przypadku posiadania przez nie napêdu azymutalnego lub
cykloidalnego i odpowiedniego uci¹gu w stosunku do wielkoci statku.

4.

W przypadku z³ego stanu technicznego nabrze¿a lub uwarunkowañ eksploatacyjnych, okrelonych przez projektanta
nabrze¿a, zasady obs³ugi holowniczej okrela kapitan portu.
§ 137.

1.

W Porcie Barkowym Police obowi¹zuje korzystanie z asysty holowniczej zgodnie z § 136
ust. 1 pkt 1) lit. a) i c) oraz pkt 2) lit. c).
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2.

W porcie Stepnica, statki o d³ugoci do 75 m, które nie spe³niaj¹ warunków okrelonych w § 115 obowi¹zane s¹ na
wejciu i wyjciu do korzystania z asysty holownika.

3.

W porcie Trzebie¿, statki o d³ugoci do 90 m, które nie spe³niaj¹ warunków okrelonych w § 116 obowi¹zane s¹ na
wejciu i wyjciu do korzystania z asysty holownika.

4.

Kapitan portu mo¿e odst¹piæ od ustaleñ zawartych w ust. 1-3 i post¹piæ zgodnie z § 46 ust. 2.
§ 138.

1.

Korzystanie z us³ug holowniczych w porcie Szczecin stosownie do § 136 obowi¹zuje:
1) statki o d³ugoci do 120 m - od wejcia do Przekopu Mieleñskiego (rzeka wiêta) do miejsca zacumowania
i odwrotnie,
2) statki o d³ugoci ponad 120 m zd¹¿aj¹ce do nabrze¿y i basenów le¿¹cych na po³udnie od nabrze¿a Huk - od
nabrze¿a Kra do miejsca zacumowania i odwrotnie,
3) statki zd¹¿aj¹ce do nabrze¿y przy rzece Odra na pó³noc od nabrze¿a Huk - od trawersu po³udniowego cypla
wyspy ¯urawiej do miejsca zacumowania i odwrotnie.

2.

Korzystanie z us³ug holowniczych w porcie winoujcie stosownie do § 136 obowi¹zuje:
1) statki o d³ugoci do 100 m  w odleg³oci 1500 metrów od miejsca cumowania i odwrotnie,
2) statki o d³ugoci od 100 m do 150 m wchodz¹ce do portu od strony morza - od wschodniej g³ówki falochronu
do miejsca zacumowania i odwrotnie, a wchodz¹ce do portu od strony Zalewu Szczeciñskiego - od 8 km toru
wodnego winoujcie-Szczecin,
3) statki o d³ugoci ponad 150 m wchodz¹ce do portu od strony morza - 2 Mm przed g³ówk¹ wschodniego
falochronu do miejsca zacumowania w porcie i odwrotnie, a wchodz¹ce do portu od strony Zalewu
Szczeciñskiego - od 8 km toru wodnego winoujcie - Szczecin.
§ 139.

Kapitan portu mo¿e nakazaæ statkom o d³ugoci ca³kowitej ponad 180 m korzystanie z asysty holownika podczas przejcia
torem wodnym winoujcie - Szczecin je¿eli uzna, ¿e wymagaj¹ tego wzglêdy bezpieczeñstwa ¿eglugi.
§ 140.
Od momentu rozpoczêcia pracy holowania statku do jej zakoñczenia, holowniki powinny porozumiewaæ siê ze statkiem
holowanym na wyznaczonych kana³ach UKF, okrelonych w instrukcji ³¹cznoci, stanowi¹cej za³¹cznik nr 9 do niniejszego
zarz¹dzenia.
§ 141.
Statki, które dla bezpiecznego wejcia do portu musz¹ byæ holowane, mog¹ byæ wprowadzane do portu tylko wtedy, gdy
stan morza na redzie pozwala na bezpieczne podanie holu.
§ 142.
1.

Statki nowowybudowane, wychodz¹ce i wracaj¹ce z prób morskich, niezale¿nie od wielkoci statku, obowi¹zane s¹
korzystaæ z asysty jednego holownika, na torach wodnych od miejsca postoju do wyjcia z portu na redê i odwrotnie.

2.

Statek mo¿e byæ zwolniony od asysty holowniczej na powrót do stoczni, je¿eli kapitan statku bêd¹cego na próbach
przed wejciem do portu potwierdzi z morza, ¿e próby zakoñczy³y siê pomylnie i ster, maszyna g³ówna, ster
strumieniowy pracuj¹ bezawaryjnie.

3.

Statki po remoncie urz¹dzeñ napêdowych lub sterowych w porcie Szczecin i nie bêd¹ce po próbach tych urz¹dzeñ,
obowi¹zane s¹ do korzystania z asysty jednego holownika od miejsca zacumowania do trawersu Portu Morskiego
w Policach.

4.

Statki po remoncie urz¹dzeñ napêdowych lub sterowych w porcie Police i nie bêd¹ce po próbach tych urz¹dzeñ,
obowi¹zane s¹ do korzystania z asysty jednego holownika od miejsca zacumowania do IV Bramy Torowej.
§ 143.

1.

Holowanie statków bez w³asnego napêdu mo¿e odbywaæ siê w porze dziennej i przy sile wiatru do 6°B. Przy
dobrych warunkach nawigacyjnych kapitan portu mo¿e w drodze wyj¹tku zezwoliæ na holowanie równie¿ w nocy.

2.

Dokowanie i wydokowanie statków dozwolone jest w dzieñ i przy sile wiatru do 5°B. W przypadkach szczególnych
przy dobrych warunkach atmosferycznych kapitan portu mo¿e zezwoliæ na dokowanie lub wydokowanie statków
w nocy, za uprzednim wyra¿eniem zgody ze strony kapitana statku i pilota, pod warunkiem nale¿ytego owietlenia
stanowisk manewrowych.

3.

Wodowanie statków na pochylniach jest dozwolone w dzieñ i przy sile wiatru do 5°B.

4.

Zespo³y holownicze okrelone w § 31 ust. 1, holowane od redy do portu Szczecin lub odwrotnie obowi¹zane s¹ do
zamocowania dodatkowego holownika z rufy jednostki holowanej na odcinku od redy do I Bramy Torowej oraz
w porcie Szczecin, pocz¹wszy od trawersu nabrze¿a Kra. Zestawy takie wchodz¹ce na Basen Notecki i na Regalicê
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powinny u¿yæ dodatkowy holownik. Warunki ich wejcia i wyjcia z portu okrela w³aciwy terytorialnie kapitan
portu.
Rozdzia³ VI
Cumowanie
§ 144.
1.

Przy cumowaniu statków obowi¹zanych do u¿ycia 1 lub 2 holowników albo na ¿¹danie kapitana (kierownika) statku,
nale¿y podstawiæ do dyspozycji statku motorówkê cumownicz¹.

2.

Przy cumowaniu lub odcumowaniu statku od dalb nale¿y u¿ywaæ motorówki cumowniczej.

3.

Cumownicy s¹ obowi¹zani utrzymywaæ ³¹cznoæ ze statkiem na kanale UKF wykorzystywanym w trakcie manewrów
do ³¹cznoci w relacji statek  holownik, a w przypadku braku holownika, statek  dysponent nabrze¿a.

4.

Statki cumuj¹ce do nastêpuj¹cych nabrze¿y: Kra, Cementowe, Fosfatowe, Snop, Huk, Cal, Oko, Gnienieñskie,
Mak, Krakowskie, Polskie, Wêgierskie obowi¹zane s¹ zak³adaæ dodatkowe liny cumownicze na dziobie i rufie.
Rozdzia³ VII
Porz¹dek postoju statków
§ 145.

1.

W porcie Szczecin zezwala siê na zajmowanie przez statki obszaru wodnego przy nabrze¿ach:
1) Huk, Mak, Holenderskie, Belgijskie, Angielskie, Polskie, Wêgierskie, Greckie, Albañskie, Jugos³owiañskie,
Bu³garskie, Noteckie i Gnienieñskie oraz przystani dalbowej na rzece Odra - w pasie o szerokoci do 24 m,
2)
Snop, Zbo¿owe, Rumuñskie, Rosyjskie, Starówka, Czeskie, S³owackie, Parnica i Górnol¹skie - w pasie
o szerokoci do 28 m.

2.

W porcie Szczecin, przy nabrze¿ach nie wymienionych w ust. 1, dopuszcza siê stawianie statków w pasie szerszym
ni¿ 28 m po uprzednim wyra¿eniu zgody przez kapitana portu.

3.

W wyj¹tkowych przypadkach, kapitan portu mo¿e wyraziæ zgodê na zajêcie przez statek pasa wody szerszego ni¿ to
okrela ust. 1 i 2.
§ 146.

1.

Dostawianie statku do burty innego statku wymaga ka¿dorazowo zgody kapitanatu portu.

2.

Zabrania siê dostawiania do burty statku mniejszego - statku o znacznie wiêkszych gabarytach.
§ 147.

1.

Wy³¹czenie z eksploatacji w³asnego napêdu statku (z wyj¹tkiem statków stoj¹cych przy nabrze¿ach stoczniowych),
wymaga ka¿dorazowo zezwolenia kapitanatu portu.

2.

Ka¿da awaria, wykluczaj¹ca mo¿liwoæ u¿ycia w³asnego napêdu statku, podlega obowi¹zkowi natychmiastowego
zg³oszenia w kapitanacie portu.
§ 148.

1.

Ka¿dorazowe rozpoczêcie i zakoñczenie prób napêdu g³ównego statku na stacji prób wymaga zg³oszenia do
kapitanatu portu.

2.

Je¿eli statek zbli¿aj¹cy siê do stacji prób ¿¹da przerwania pracy maszyn¹ statku na uwiêzi, obowi¹zany jest daæ
sygna³ sk³adaj¹cy siê z czterech krótkich i jednego d³ugiego dwiêku. Statek odbywaj¹cy próbê maszyn na uwiêzi
obowi¹zany jest bezzw³ocznie sygna³ ten powtórzyæ i zatrzymaæ pracê maszyn.

3.

Wznowienie prób dozwolone jest dopiero wtedy, gdy statek, który ¿¹da³ wstrzymania pracy maszyn przez statek
odbywaj¹cy próby, bezpiecznie go wyminie i oddali siê, b¹d te¿ ukoñczy manewrowanie przez zacumowanie do
nabrze¿a.

4.

Po zwodowaniu statku stocznia zobowi¹zana jest w trybie natychmiastowym usun¹æ z kana³u wszelkie pozosta³oci
po wodowaniu jak: kotwice, p³ywaj¹ce drewno, p³awy itp. Przeszkody nawigacyjne, których stocznia nie jest
w stanie usun¹æ natychmiast, winny byæ oznakowane wietlnymi znakami nawigacyjnymi i zg³oszone do kapitanatu
portu.
§ 149.

1.

Statki pobieraj¹ce oraz podaj¹ce paliwo lub przeprowadzaj¹ce operacje prze³adunkowe z innymi materia³ami
niebezpiecznymi, zobowi¹zane s¹ do prowadzenia w czasie takiej operacji ci¹g³ego nas³uchu na kanale roboczym
UKF w³aciwego terytorialnie kapitanatu portu lub VTS tam, gdzie system ten obowi¹zuje oraz pokazywaæ sygna³y
zgodnie z przepisami miêdzynarodowego kodu sygna³owego.
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Statki poruszaj¹ce siê po wodach portowych powinny odpowiednio wczeniej uprzedziæ statki wymienione
w ust. 1 o zamiarze ich omijania.
§ 150.

Próby syren okrêtowych na obszarze portu mog¹ odbywaæ siê wy³¹cznie w godzinach 15.00 -17.00 za ka¿dorazowym
zezwoleniem kapitanatu portu.
Rozdzia³ VIII
Nabrze¿a i przystanie
§ 151.
Konstrukcja i wyposa¿enie nabrze¿y i przystani winny zapewniaæ ³atwe i bezpieczne cumowanie i odcumowanie statków.
§ 152.
1.

Nabrze¿a i przystanie nale¿y wyposa¿yæ:
1) w dostateczn¹ iloæ pacho³ków cumowniczych, umo¿liwiaj¹cych prawid³owe i ³atwe cumowanie statków,
2) w odbojnice zabezpieczaj¹ce statki i nabrze¿a oraz przystanie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania
normalnych manewrów cumowniczych.

2.

Przystanie promowe nale¿y dodatkowo wyposa¿yæ:
1) w specjalne ruchome urz¹dzenia s³u¿¹ce do wyrównywania poziomu nabrze¿a z poziomem pok³adu promu
na jazdach przeznaczonych dla pojazdów ko³owych,
2) w specjalne ruchome schodnie przeznaczone wy³¹cznie do komunikacji osobowej pomiêdzy przystani¹ i promem;
schodnie te winny byæ zabezpieczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz posiadaæ wiadectwo prób
PRS,
3) w radiowêz³y z odpowiedni¹ iloci¹ g³oników, umo¿liwiaj¹ce kierownictwu przystani przekazywanie informacji
pasa¿erom na terenie ca³ej przystani.
§ 153.

Przejcia na przystaniach promowych dla pasa¿erów wchodz¹cych i schodz¹cych z promów powinny byæ wygrodzone
w taki sposób, aby umo¿liwia³y bezpieczne przechodzenie i utrzymywanie porz¹dku oraz kontrolê iloci przewo¿onych
promami pasa¿erów. Ogrodzenia te winny wykluczaæ mo¿liwoæ powstania t³oku wród pasa¿erów, który w skutkach
móg³by naraziæ ich na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub kalectwo.
§ 154.
Wszystkie linie cumownicze, w portach i przystaniach, w porze nocnej oraz w warunkach ograniczonej widzialnoci
nale¿y stale owietlaæ wiat³em koloru ¿ó³tego przeciwmg³owego.
§ 155.
Na przystaniach promowych nale¿y wystawiæ w widocznym miejscu specjalne tablice informacyjne zawieraj¹ce oprócz
szczegó³owego rozk³adu ruchu promów, warunki dotycz¹ce przewozu pasa¿erów i pojazdów.
§ 156.
U¿ytkownik przystani promowej odpowiedzialny jest za bezpieczeñstwo ludzi i porz¹dek na przystaniach. W tym celu
obowi¹zany jest utrzymywaæ w³asn¹ s³u¿bê porz¹dkow¹, a w godzinach szczytowego nasilenia przewozów promowych
- w sytuacji, kiedy oka¿e siê to konieczne - powinien zapewniæ sobie pomoc ze strony organów Policji.
§ 157.
Przystanie pasa¿erskie powinny odpowiadaæ takim samym wymogom, jakie zosta³y okrelone w § 151 - 156 dla przystani
promowych.
§ 158.
1.

Nabrze¿a i przystanie towarowe, za które uwa¿a siê wszelkiego rodzaju przystanie dalbowe i pomosty s³u¿¹ce dla
postoju i prze³adunków statków, winny mieæ okrelon¹ przez w³aciciela lub u¿ytkownika dopuszczaln¹ wielkoæ
stawianych przy nich statków.

2.

Nabrze¿a i przystanie towarowe powinny zapewniaæ stawianym przy nich statkom bezpieczne cumowanie, postój
i odcumowanie.
Rozdzia³ IX
Przewozy promowe
§ 159.

Je¿eli w czasie odcumowywania od przystani promowych przez promy, czêæ kana³u zas³oniêta jest przez stoj¹ce przy
nabrze¿u statki w taki sposób, ¿e utrudniona jest obserwacja kana³u z g³ównego stanowiska manewrowego na promie,
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na dziobie promu winna byæ pe³niona s³u¿ba na oku a osoba pe³ni¹ca j¹ winna mieæ zapewnion¹ bezporedni¹ ³¹cznoæ
z g³ównym stanowiskiem manewrowym. Manewrowanie promem w takich wypadkach winno odbywaæ siê ze szczególn¹
ostro¿noci¹.
§ 160.
Przy widzialnoci mniejszej ni¿ 500 m ka¿de odcumowanie promu musi byæ uprzednio uzgodnione z w³aciwym terytorialnie
kapitanatem portu lub VTS tam, gdzie system ten obowi¹zuje.
§ 161.
Przewonikowi nie wolno przekraczaæ wyznaczonej w dokumentach statku dopuszczalnej iloci przewo¿onych pasa¿erów
oraz pojazdów i towarów. Za naruszenie tego zakazu odpowiada bezporednio kapitan promu.
§ 162.
1.

Jednoczesne przewo¿enie pasa¿erów oraz pojazdów z ³adunkiem materia³ów niebezpiecznych w zbiornikach lub
luzem jest zabronione. Materia³y te winny byæ przewo¿one przez promy wy³¹cznie w nocy, to jest pomiêdzy godz.
23.00 a 05.00 dnia nastêpnego, przy zachowaniu wymagañ okrelonych obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.

2.

Kapitan portu mo¿e wyraziæ zgodê na odst¹pienie od wymogów zawartych w ust. 1 okrelaj¹c jednoczenie
dodatkowe warunki dotycz¹ce bezpieczeñstwa pasa¿erów oraz przewo¿onego ³adunku niebezpiecznego.
§ 163.

Wchodzenie z nabrze¿a na prom i odwrotnie oraz wszelki ruch pojazdów korzystaj¹cych z przewozów promowych mo¿e
odbywaæ siê dopiero po ca³kowitym zacumowaniu przez prom do nabrze¿a i wyra¿eniu na to zgody przez kapitana promu
lub wyznaczonego przez niego zastêpcê pe³ni¹cego s³u¿bê na pok³adzie.
§ 164.
1.

Na statkach przewo¿¹cych pasa¿eróww iloci powy¿ej 12 osób powinny byæ w widocznym miejscu wystawione
tablice informacyjne o nakazach i zakazach obowi¹zuj¹cych pasa¿erów w czasie korzystania z przejazdów tymi
jednostkami.

2.

W pomieszczeniach pasa¿erskich na promach powinny znajdowaæ siê rozk³ady obowi¹zuj¹cych alarmów oraz
instrukcje opisowo-wizualne u¿ycia sprzêtu ratunkowego.
§ 165.

W okresie zimowym ¿egluga promowa objêta jest podczas akcji przeciwlodowej pomoc¹ lodo³amaczy w ka¿dym przypadku,
kiedy zajdzie tego potrzeba. Przewóz pasa¿erów innymi jednostkami ni¿ promowe lub pasa¿erskie ze wzglêdu na warunki
lodowe jest surowo zabroniony.
§ 166.
Promy bêd¹ce w eksploatacji obowi¹zane s¹ do prowadzenia sta³ego nas³uchu na kanale roboczym UKF, w³aciwego
terytorialnie kapitanatu portu lub VTS tam, gdzie system ten obowi¹zuje.
§ 167.
Za utrzymanie porz¹dku i bezpieczeñstwa pasa¿erów oraz pojazdów i ³adunków przewo¿onych przez promy odpowiedzialni
s¹ bezporednio ich kapitanowie, którzy w tym celu powinni utrzymywaæ specjaln¹ s³u¿bê porz¹dkow¹ na pok³adzie.
§ 168.
Wymogi zawarte w § 162 i § 167 maj¹ zastosowanie wy³¹cznie w odniesieniu do promów portowych i dokonywanych
nimi przewozów.
Rozdzia³ X
Przepisy dla portów i przystani rybackich
§ 169.
1.

Kierownicy kutrów i ³odzi rybackich obowi¹zani s¹ przed wyjciem z portu lub przystani w morze zapoznaæ siê
z aktualnymi warunkami pogodowymi i aktualn¹ prognoz¹ meteorologiczn¹, og³oszon¹ w komunikatach radiowych,
na najbli¿szy okres czasu (si³a wiatru i stan morza).

2.

Kierownicy kutrów i ³odzi rybackich podejmuj¹ decyzjê o wyjciu z portu lub przystani w morze na podstawie
posiadanych dokumentów bezpieczeñstwa statków i warunków pogodowych. Przy zg³aszaniu wyjcia z portu lub
przystani kierownicy kutrów i ³odzi rybackich obowi¹zani s¹ podaæ s³u¿bie dy¿urnej informacje dotycz¹ce
planowanego akwenu po³owowego i czasu powrotu.

3.

Kierownicy kutrów i ³odzi rybackich w portach, w których nie ma ca³odobowej s³u¿by dy¿urnej, obowi¹zani s¹
informacje o wyjciu i wejciu do portu oraz akwenie, w którym bêd¹ wykonywaæ po³owy, a tak¿e przewidzianym
czasie powrotu do portu przekazywaæ w sposób okrelony przez kapitanat (bosmanat) portu.
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4.

W przystaniach morskich kierownicy ³odzi rybackiej obowi¹zani s¹ prowadziæ rejestr wyjæ i wejæ do przystani
zawieraj¹cy dane, o których mowa w ust. 3 i przechowywaæ go na terenie przystani w³aciwej dla miejsca bazowania
³odzi.

5.

Kutry i ³odzie rybackie przed wyjciem na morze mog¹ zostaæ poddane kontroli przez kapitanat (bosmanat) portu.
§ 170.

W portach i przystaniach rybackich oraz na torach wodnych prowadz¹cych do nich, szybkoæ statków nie mo¿e przekraczaæ
5 wêz³ów, a pod mostami i w basenach portowych 3 wêz³ów.
§ 171.
Dokonywanie po³owów oraz wystawianie sprzêtu rybackiego dozwolone jest w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 200 m
od granic g³ównego toru wodnego oraz w odleg³oci nie mniejszej jak 150 m od osi torów bocznych.
§ 172.
W portach i przystaniach rybackich przepisy § 151 - 167 stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ XI
Przepisy dla statków ¿eglugi ródl¹dowej
§ 173.
W rozumieniu niniejszych przepisów uwa¿a siê ¿eglugê:
1)

po Zalewie Szczeciñskim bez Roztoki Odrzañskiej - za ¿eglugê os³oniêt¹,

2)

po Roztoce Odrzañskiej - za ¿eglugê w Roztoce, przy czym granicê pomiêdzy Zalewem Szczeciñskim a Roztok¹
Odrzañsk¹ stanowi przed³u¿enie linii przechodz¹cej przez obie stawy IV Bramy Torowej na torze wodnym winoujcie
- Szczecin,

3)

portow¹ - ¿eglugê w rejonie zakrelonym granicami portu winoujcie (bez kotwicowiska), Szczecin oraz Police
wraz z akwenami po³o¿onymi na pó³noc od tych granic tj. Ciasnym, W¹skim i Szerokim Nurtem oraz rzek¹ Domi¹¿¹,
przy czym za granice pomiêdzy ¿eglug¹ portow¹, a ¿eglug¹ w Roztoce uwa¿a siê równole¿nik 53°36'18" N
przechodz¹cy przez doln¹ stawê nabie¿nika Krêpa.
§ 174.

1.

Statki ¿eglugi ródl¹dowej oraz zestawy holowane lub pchane obowi¹zane s¹ zg³osiæ na kanale roboczym UKF
do w³aciwego terytorialnie VTS:
a) ka¿dorazowe wejcie na wody morskie,
b) ka¿dorazowe wejcie w obszar VTS,
c) miniêcie punktów meldunkowych VTS, zgodnie z systemem meldunkowym obowi¹zuj¹cym w obszarach VTS
winoujcie i VTS Szczecin, okrelonym w za³¹cznikach nr 7 i 8 do zarz¹dzenia.

2.

Jednostki wymienione w ust. 1 zamierzaj¹ce wejæ na lub przecinaæ tor wodny winoujcie  Szczecin, obowi¹zane
s¹ nadaæ komunikat ostrzegawczy, adresowany do wszystkich statków na kanale roboczym VTS a tak¿e w miejscach
okrelonych w § 104.
§ 175.

1.

Jednoczesne holowanie i pchanie barek na obszarze wód morskich jest zabronione.

2.

Zestawy holowane lub pchane poruszaj¹ce siê po morskich wodach wewnêtrznych nie powinny przekraczaæ
140 m d³ugoci ca³kowitej i szerokoci dwóch barek.

3.

Wielkoæ zestawów udaj¹cych siê z portu Trzebie¿ przez Zalew Szczeciñski do Niemiec, nie mo¿e przekraczaæ 175 m
d³ugoci ca³kowitej i szerokoci ³¹cznej dwóch barek.
§ 176.

Zestawy holowane lub pchane i statki poruszaj¹ce siê po obszarze wewnêtrznym portów w Szczecinie, Policach
i w winoujciu obowi¹zane s¹ trzymaæ siê swojej prawej strony kana³u z wyj¹tkiem przypadków, kiedy przepisy portowe
dla danego akwenu stanowi¹ inaczej.
§ 177.
1.

¯egluga przy widzialnoci poni¿ej 2000 m dozwolona jest dla statków i zestawów posiadaj¹cych sprawny radar.

2.

Holowanie barek w ¿egludze portowej dozwolone jest przy sile wiatru do 6°B dla barek za³adowanych i do 5°B
dla barek pustych.

3.

Pchanie barek w ¿egludze portowej dozwolone jest przy sile wiatru do 9°B dla barek za³adowanych i do 7°B dla barek
pustych. Za barkê pust¹ uwa¿a siê barkê, której nonoæ ca³kowita jest wykorzystana poni¿ej 50%.
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Uprawianie ¿eglugi w rejonach okrelonych w § 173 pkt 1) i 2) powinno byæ zgodne z posiadanym wiadectwem
zdolnoci ¿eglugowej.
§ 178.

1.

Z toru wodnego winoujcie  Szczecin, na ca³ej jego d³ugoci, korzystaj¹ statki i zestawy o zanurzeniu
przekraczaj¹cym 3 m.

2.

Statki i zestawy o zanurzeniu do 3 m korzystaj¹ z toru wodnego winoujcie  Szczecin za wyj¹tkiem:
a) odcinka toru wodnego na Zalewie Szczeciñskim miêdzy parami p³aw 1-2 i 9-10. Na tym odcinku jednostki
obowi¹zane s¹ poruszaæ siê poza torem wodnym w pasie o szerokoci 200 m; w kierunku N - na wschód od linii
czerwonych p³aw; w kierunku S - na zachód od linii zielonych p³aw wyznaczaj¹cych tor wodny winoujcie
 Szczecin,
b) odcinka toru wodnego Szeroki Nurt. ¯egluga jednostek w tym rejonie powinna odbywaæ siê W¹skim Nurtem
(Kana³em Polickim),
c) odcinka toru wodnego od wyspy ¯urawiej do portu Szczecin, dla statków i zestawów id¹cych na Regalicê,
Basen Górniczy, Górnol¹ski, Parnicê i rejony w ich pobli¿u. Na tym odcinku jednostki obowi¹zane s¹ korzystaæ
z toru wodnego przez J. D¹bie.
§ 179.

1.

Przecinanie kursu przed dziobem statków id¹cych wzd³u¿ toru wodnego mo¿e odbywaæ siê tylko za zgod¹ tego
statku i w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 1000 m.

2.

Na obszarach, gdzie ruch innych jednostek mo¿e byæ zas³oniêty, jednostki ¿eglugi ródl¹dowej i zestawy pchane
obowi¹zane s¹ utrzymywaæ s³u¿bê na oku.
Czêæ III
Przepisy szczególne dla obszaru objêtego systemem VTS
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§ 180.

Korzystanie z VTS jest obowi¹zkowe dla:
1)

ka¿dego statku z w³asnym napêdem o d³ugoci 20 m i wiêcej - w czasie kiedy nawiguje,

2)

ka¿dego statku z ³adunkiem niebezpiecznym,

3)

ka¿dego holownika o d³ugoci 8 m i wiêcej - w czasie kiedy zajêty jest holowaniem,

4)

ka¿dego statku uprawnionego do zarobkowego przewozu pasa¿erów - w czasie ich przewozu.
§ 181.

Korzystanie z VTS nie zwalnia u¿ytkownika VTS od odpowiedzialnoci za bezpieczeñstwo ¿eglugi.
§ 182.
Przepisy niniejszej czêci odnosz¹ siê do ka¿dego u¿ytkownika VTS, ale mog¹ równie¿ zostaæ rozszerzone na ka¿dy
statek w drodze albo na kotwicy na wodach ¿eglownych obszaru VTS w zakresie, jaki VTS uzna za stosowny.
§ 183.
Zaleca siê do stosowania Poradnik U¿ytkownika VTS, który stanowi odrêbne wydawnictwo.
Rozdzia³ II
Us³ugi i wymagania operacyjne systemu VTS
§ 184.
1.

W celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa ¿eglugi oraz ochrony rodowiska morskiego, VTS oferuje nastêpuj¹ce us³ugi:
1) us³ugi informacyjne VTS, obejmuj¹ce opis warunków panuj¹cych na obszarze VTS, a w szczególnoci:
a) wszelkie niebezpieczeñstwa,
b) skupiska statków,
c) natê¿enie ruchu,
d) warunki rodowiska morskiego,
e) stan oznakowania nawigacyjnego,
f) przewidywane spotkania statków,
g) nazwy zbli¿aj¹cych siê statków, typ, pozycja, niebezpieczne warunki manewrowania, je¿eli takie wystêpuj¹
oraz zamiary manewrowe, je¿eli takie by³y zg³aszane,
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h)

2)

3)

opis lokalnych operacji oraz warunków portowych takich jak ruch poprzeczny promów, pog³êbiarek
i innych,
i) dostêpnoæ kotwicowisk,
us³ugi asysty nawigacyjnej VTS, obejmuj¹ce w szczególnoci:
a) informowanie o pozycji w stosunku do osi toru wodnego,
b) informowanie o spodziewanym ruchu statków,
c) udzielanie porad dotycz¹cych trajektorii ruchu,
d) ostrzeganie w przypadkach zagro¿enia,
us³ugi organizowania ruchu na obszarze VTS, obejmuj¹ce nadzór i kontrolê ruchu
statków, polegaj¹ce w szczególnoci na:
a) planowaniu ruchu statków na obszarze VTS,
b) wyznaczaniu czasu wejcia lub wyjcia statków z okrelonych obszarów VTS,
c) wyznaczaniu tymczasowych punktów meldunkowych i procedur zachowania siê,
d) nak³adaniu na statki wymagañ, dotycz¹cych harmonogramu przejcia torem wodnym.

2.

Us³ugi, o których mowa w ust. 1 pkt 1) s¹ nadawane o okrelonym czasie lub kiedy VTS uzna to za celowe albo na
¿yczenie u¿ytkownika VTS.

3.

Us³ugi, o których mowa w ust. 2 pkt 2) s¹ udzielane na ¿yczenie u¿ytkownika VTS oraz w sytuacjach, kiedy VTS
uzna to za celowe, w szczególnoci w warunkach sztormowych, ograniczonej widzialnoci lub zalodzenia.
§ 185.

1.

U¿ytkownik VTS, kiedy nie prowadzi korespondencji, powinien prowadziæ nas³uch na wyznaczonych
czêstotliwociach, okrelonych w instrukcji ³¹cznoci, stanowi¹cej za³¹cznik nr 9 do zarz¹dzenia. Obowi¹zkiem
u¿ytkownika VTS jest odpowiadaæ bez zw³oki na wywo³ania VTS i porozumiewaæ siê z operatorem w jêzyku polskim
albo angielskim.

2.

U¿ytkownik VTS powinien, tak wczenie jak to jest mo¿liwe, informowaæ VTS o wszelkich zdarzeniach mog¹cych
mieæ wp³yw na podejmowane przez VTS dzia³ania, a w szczególnoci:
1) o ofiarach wypadków morskich,
2) o udziale w kolizjach zarówno z obiektami sta³ymi jak i p³ywaj¹cymi,
3) o przypadkach zanieczyszczenia rodowiska morskiego,
4) o awariach wzglêdnie nieprawid³owociach dzia³ania oznakowania nawigacyjnego,
5) o wszelkich warunkach maj¹cych wp³yw na bezpieczeñstwo ¿eglugi,
6) o niew³aciwie dzia³aj¹cym wyposa¿eniu statkowym, mog¹cym mieæ wp³yw na bezpieczn¹ nawigacjê,
7) o sytuacjach podlegaj¹cych zg³oszeniu w zwi¹zku z przewozem ³adunków niebezpiecznych,
8) o wszelkich niebezpiecznych warunkach, w których statek zmuszony jest manewrowaæ.
§ 186.

W specjalnych obszarach operowania systemu VTS zabronione jest:
1)

wejcie i wyjcie z obszaru bez wczeniejszej zgody operatora VTS,

2)

wejcie na specjalny obszar operowania systemu VTS, je¿eli to zagra¿a bezpieczeñstwu ¿eglugi,

3)

spotykanie, przecinanie kursu albo wyprzedzanie innych u¿ytkowników VTS bez wczeniejszej zgody operatora
VTS.
Rozdzia³ III
System Zg³oszeniowy Ruchu Statków (VMRS)
§ 187.

Przepisy niniejszego rozdzia³u obowi¹zuj¹ wszystkie statki, o których mowa w § 180 i § 182 zarz¹dzenia.
§ 188.
1.

Statek zbli¿aj¹cy siê do obszaru VTS, wzglêdnie nawiguj¹cy w obszarze VTS, ma obowi¹zek z zastrze¿eniem ust. 2
i 3, zgodnie z systemem meldunkowym, obowi¹zuj¹cym w obszarach VTS winoujcie i VTS Szczecin, okrelonym
w za³¹cznikach nr 7 i 8 do zarz¹dzenia, sk³adaæ nastêpuj¹ce raporty:
1) plan podró¿y,
2) raport o pozycji,
3) raport specjalny.

2.

Statki nie korzystaj¹ce z torów wodnych obowi¹zane s¹ zg³aszaæ do w³aciwego terytorialnie VTS:
1) miejsce wejcia i wyjcia z obszaru VTS,
2) raport o pozycji,
3) raport specjalny.
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Jednostki p³ywaj¹ce Marynarki Wojennej, Stra¿y Granicznej, Urzêdu Morskiego, Policji, Urzêdu Celnego obowi¹zane
s¹ podawaæ jedynie nazwê i pozycjê statku.
§ 189.

1.

Nastêpuj¹ce statki s¹ zwolnione od zg³aszania raportów o pozycji:
1) statki eskortuj¹ce inny statek albo pomagaj¹ce innemu statkowi w jego manewrach,
2) statki wyposa¿one w dzia³aj¹ce urz¹dzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS) nie s¹ obowi¹zane
do zg³aszania raportów o pozycji w wyznaczonych punktach meldunkowych chyba, ¿e za¿¹da tego operator
VTS.

2.

W ka¿dym przypadku, kiedy System Automatycznej Identyfikacji (AIS) przestaje dzia³aæ, przed wejciem albo
w czasie przejcia na obszarze VTS, statek jest obowi¹zany:
1) powiadomiæ operatora VTS,
2) meldowaæ o pozycji w wyznaczonych punktach meldunkowych, okrelonych w systemie meldunkowym dla
obszaru VTS winoujcie i VTS Szczecin, ustalonym w za³¹cznikach nr 7 i 8 do zarz¹dzenia,
3) sk³adaæ meldunki na ¿¹danie operatora VTS,
4) uruchomiæ System Automatycznej Identyfikacji (AIS) tak wczenie, jak to mo¿liwe.
§ 190.

1.

Operator VTS ma prawo:
1) za¿¹daæ od kapitana (kierownika) statku podania wszelkich niezbêdnych informacji wed³ug zasad okrelonych
standardami IMO,
2) zmieniæ czêstotliwoæ sk³adania przez statek raportów, je¿eli nie mo¿e on podawaæ ich na wyznaczonych
czêstotliwociach,
3) za¿¹daæ od kapitana (kierownika) statku raportu w odpowiednim czasie w celu umo¿liwienia wczeniejszego
planowania ruchu statków.

2.

Wszystkie raporty wymagane przepisami niniejszego rozdzia³u powinny byæ sk³adane tak wczenie, jak to mo¿liwe
na czêstotliwociach okrelonych w instrukcji ³¹cznoci, stanowi¹cej za³¹cznik nr 9 do zarz¹dzenia.
Czêæ IV
Przepisy koñcowe
§ 191.

Przepisy portowe maj¹ równie¿ zastosowanie do statków Marynarki Wojennej, Stra¿y Granicznej i Policji, o ile co innego
nie wynika z przepisów odrêbnych.
§ 192.
Traci moc zarz¹dzenie porz¹dkowe nr 10 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 listopada 1993 r. Przepisy
portowe (Dz. Urz.Woj. Szczec. Nr 13, poz. 137; z 1994 r. Nr 2, poz. 15 i Nr 12, poz. 90; z 1995 r. Nr 6, poz. 77 i z 1996 r. Nr 7,
poz. 60).
§ 193.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
DYREKTOR
URZÊDU MORSKIEGO W SZCZECINIE
Micha³ Buczkowski
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Za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 28 kwietnia 2000 r.

ZG£OSZENIE WEJCIA/WYJCIA DO /Z PORTU
ZG£OSZENIE OGÓLNE (wg.IMO)
IMO GENERAL DECLARATION

Wyjcia
Departure

Przybycia
Arrival
1.

Nazwa statku / Sygna³ wywo³awczy / Numer IMO
Ship’s name / Call sign / IMO number

2.

4.

Narodowoæ (bandera)
Nationality of ship

6.

7.

Certyfikat okrêtowy (Port, data, numer)
Certificate of registry (Port, date, number)
Tona¿ brutto
10. Tona¿ netto
Gross tonnage
Net tonnage

9.

5.

Nazwisko
kapitana
Name of master

Port przybycia / wyjcia
Port of arrival/departure

3.

Data/czas przybycia na
redê/wyjcia
Date/time of arrival. on
roads/departure
Port sk¹d przyby³/ port przeznaczenia oraz ETA
Port arrived from/ port of destination and ETA

8.

Nazwa i adres agenta statku
Name and address of ship’s agent
11. D³ugoæ ca³kowita/szerokoæ Zanurzenie dziób/rufa
/ródokrêcie
LOA/Beam
Draft fore
/aft
/midship

12. Zacumowa³/odcumowa³ data/czas nabrze¿e(stanowisko)
Berthed/unberthed date/time berth(position)
13. Krótkie dane dotycz¹ce podró¿y(poprzednie i kolejne porty zawiniêcia: podkreliæ gdzie pozosta³y ³adunek bêdzie wy³adowany)
Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call: underline where remaining cargo will be discharged)
14. Krótki opis ³adunku: iloæ i rodzaj
Brief description of the cargo
15. Iloæ za³ogi (z kapitanem)
16. Iloæ pasa¿erów
17. Typ statku / Inne uwagi
Number of crew (incl. Master)
Number of passengers
Type of ship / other remarks
Za³¹czone dokumenty:*
Attached documents:*
21. Data i podpis kapitana, uprawnionego agenta lub oficera
18. Informacja o ³adunkach niebezpiecznych **
Date and signature by master, authorized agent or officer
Information on dangerous goods**
19. Lista za³ogi
20. Lista pasa¿erów
Crew list
Passenger list

*

Podaæ iloæ kopii
Indicate number of copies

** Za³¹czyæ kopiê manifestu ³adunków niebezpiecznych wed³ug wymagañ IMO (formularz IMO/LAL) oraz potwierdziæ,
¿e znajduje siê on na statku.
W rubryce 13. Dodatkowo podaæ zamierzon¹ trasê do portu przeznaczenia.
Attach dangerous goods manifest (form IMO/FAL) and confirm the manifest is on board.
In 13. Additionally give intended route to the port of destination.

Nr bukingu
Booking
ref No.

Znaki i numery;
numery kontenerów,
numery rejestracyjne
pojazdów
Marks&numbers;
container id.No(s)
vehicle reg.No(s)

Number IMO
IMO No.

Pañstwo
bandery
Flag State

Nazwisko
kapitana
Master’s name

Port za³adunku
Port of loading

Port
wy³adunku
Port of
discharge
Kategoria
Opakowania
Packing
Group

Agent
Shipping agent

W³aciwa nazwa
Iloæ i rodzaj
opakowañ
techniczna
Number and Proper shipping name
kind of
packages

Agent,s signature

Podpis Kapitana
...............................

Master,s signature

...................................

Miejsce i data
..............................

Place and date

...................................

Dodatkowe
Niebezpieczeñstwo(a)
Subsidiary risk(s)

Punkt zap³onu
Flash point
(in°C,c.c)

Polutant wód
morskich
Marine pollutant

W
Ma
GRO
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Miejsce i data
Place and date

Nr UN
UN No.

Za³¹cznik nr 2 do zarz¹dzenia porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 28 kwietnia 2000 r.

Podpis agenta

Klasa
Class

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Nazwa
statku
Ship’s
name
Podró¿ nr
Voyage No.
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Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 28 kwietnia 2000 r.
LISTA PASA¯ERÓW
IMO PASSENGER LIST

1.
4.
5.

Nazwa statku
Name of ship
Pañstwo bandery
Nationality of ship
Nazwisko,
6. Obywatelstwo
imiona
Nationality
Family name,
given names

2.

7.

Przybycie
Arrival
Port przybycia/wyjcia
Port of arrival/departure

Data i miejsce 8.
urodzenia
Date and place
of birth

11. Data i podpis kapitana, upowa¿nionego agenta lub oficera
Date of signature by Master, authorized agent or offic

3.

P³eæ 9.
Sex

Wyjcie
Nr strony
Departure
Page No
Data przybycia/wyjcia
Date of arrival/departure

Port
10. Port
zaokrêtowan
wyokrêtowania
ia
Port of
Port of
disembarkation
embarkation
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Za³¹cznik nr 4 do zarz¹dzenia porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 28 kwietnia 2000 r.
TABELA DOPUSZCZALNYCH ZANURZEÑ STATKÓW O D£UGOCI CA£KOWITEJ POWY¯EJ 160 m
WCHODZ¥CYCH DO PORTU W SZCZECINIE I POLICACH
D³ugoæ
ca³kowita
statku
w metrach
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

do 25,00

25,01-26,00

Szerokoæ statku w metrach
26,01-27,00 27,01-28,00 28,01-29,00 29,01-30,00

30,01-31,00

Maksymalne zanurzenie w wodzie s³odkiej
9,15
9,14
9,13
9,12
9,11
9,10
9,09
9,08
9,07
9,06
9,05
9,04
9,03
9,02
9,01
9,00
8,99
8,97
8,95
8,93
8,91
8,89
8,87
8,85
8,82
8,79
8,76
8,75
8,74
8,73
8,72
8,71
8,69
8,67
8,65
8,63
8,61
8,60
8,59
8,58
8,57
8,56
8,55
8,54
8,53
8,52
8,51
8,50
8,49
8,48

9,15
9,14
9,13
9,11
9,10
9,08
9,07
9,06
9,04
9,03
9,02
9,00
8,99
8,98
8,96
8,95
8,94
8,92
8,90
8,88
8,86
8,84
8,82
8,80
8,77
8,74
8,71
8,70
8,69
8,68
8,67
8,66
8,64
8,62
8,60
8,58
8,56
8,55
8,54
8,53
8,52
8,51
8,50
8,49
8,48
8,47
8,46
8,45
8,44
8,43

9,15
9,14
9,12
9,11
9,09
9,07
9,05
9,04
9,02
9,00
8,99
8,97
8,95
8,94
8,92
8,90
8,89
8,87
8,85
8,83
8,81
8,79
8,77
8,75
8,72
8,69
8,66
8,65
8,64
8,63
8,62
8,61
8,59
8,57
8,55
8,53
8,51
8,50
8,49
8,48
8,47
8,46
8,45
8,44
8,43
8,42
8,41
8,40
8,39
8,38

9,15
9,14
9,12
9,10
9,08
9,06
9,04
9,02
9,00
8,98
8,96
8,94
8,92
8,90
8,88
8,86
8,84
8,82
8,80
8,78
8,76
8,74
8,72
8,70
8,67
8,64
8,61
8,60
8,59
8,58
8,57
8,56
8,54
8,52
8,50
8,48
8,46
8,45
8,44
8,43
8,42
8,41
8,40
8,39
8,38
8,37
8,36
8,35
8,34
8,33

9,15
9,14
9,12
9,09
9,07
9,04
9,02
9,00
8,97
8,95
8,93
8,90
8,88
8,86
8,83
8,81
8,79
8,77
8,75
8,73
8,71
8,69
8,67
8,65
8,62
8,59
8,56
8,55
8,54
8,53
8,52
8,51
8,49
8,47
8,45
8,43
8,41
8,40
8,39
8,38
8,37
8,36
8,35
8,34
8,33
8,32
8,31
8,30
8,29
8,27

9,15
9,13
9,11
9,08
9,06
9,03
9,00
8,98
8,95
8,92
8,90
8,87
8,84
8,82
8,79
8,76
8,74
8,72
8,70
8,68
8,66
8,64
8,62
8,60
8,57
8,54
8,51
8,50
8,49
8,48
8,47
8,46
8,44
8,42
8,40
8,38
8,36
8,35
8,34
8,33
8,32
8,31
8,30
8,29
8,28
8,27
8,26
8,25
8,24
8,22

9,15
9,13
9,11
9,08
9,05
9,02
8,99
8,96
8,93
8,90
8,87
8,84
8,81
8,78
8,75
8,72
8,69
8,67
8,65
8,63
8,61
8,59
8,57
8,55
8,52
8,49
8,46
8,45
8,44
8,43
8,42
8,41
8,39
8,37
8,35
8,33
8,31
8,30
8,29
8,28
8,27
8,26
8,25
8,24
8,23
8,22
8,21
8,20
8,19
8,17
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211
212
213
214
215

8,46
8,45
8,44
8,43
8,42
8,40

8,41
8,40
8,39
8,38
8,37
8,35

8,36
8,35
8,34
8,33
8,32
8,30

8,31
8,30
8,29
8,28
8,27
8,25

8,25
8,24
8,23
8,22
8,21
8,20

8,20
8,19
8,18
8,17
8,16
8,15

Poz. 227
8,15
8,14
8,13
8,12
8,11
8,10

Za³¹cznik nr 5 do zarz¹dzenia porz¹dkowego Nr1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 28 kwietnia 2000 r.

OBSZAR VTS WINOUJCIE
Obszar VTS winoujcie wyznaczaj¹ linie proste oraz linie brzegowe ³¹cz¹ce pozycje na Zatoce Pomorskiej
oraz akweny wymienione w poni¿szej tabeli:

L.p.

Pozycje na mapie i akweny

Szerokoæ
geograficzna

D³ugoæ
geograficzna

1

granica polsko-niemiecka na linii brzegowej

53°55,7’ N

14°13,6’ E

2

punkt wyznaczaj¹cy granicê redy

53°59,3’ N

14°14,5’ E

3

pozycja

54°07,6’ N

14°12,1’ E

4

punkt wyznaczaj¹cy granicê redy

54°07,6’ N

14°16,8’ E

5

pozycja na linii brzegowej

53°54,6’ N

14°20,2’ E

-

-

-

-

6
7

odcinek toru wodnego winoujcie –
Szczecin od g³owicy wschodniej falochronu
do I Bramy Torowej
rzeka wina od p³awy SW-2” do mostu
drogowego na Starej winie w Karsiborzu
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Za³¹cznik nr 6 do zarz¹dzenia porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 28 kwietnia 2000 r.

OBSZAR VTS SZCZECIN
Obszar VTS Szczecin wyznaczaj¹ linie proste oraz linie brzegowe, ³¹cz¹ce pozycje na Zalewie Szczeciñskim i Roztoce
Odrzañskiej od I Bramy Torowej do przyczó³ków brzegowych ruroci¹gu gazowego Odolany na Roztoce Odrzañskiej oraz
akweny wymienione w poni¿szej tabeli:

L.P.

Pozycje na mapie i akweny

Szerokoæ

D³ugoæ

geograficzna

geograficzna

1.

zachodni przyczó³ek gazoci¹gu Odolanów

53º 36,3' N

14º 34,3' E

2.

linia brzegowa do punktu na wysokoci miejscowoci Podgrodzie

53º 44,4' N

14º 18,5' E

3.

p³awa mieliniana „MO-S”

53º 47,0' N

14º 18,5' E

4.

zachodnia stawa I Bramy Torowej

53º 48,5' N

14º 20,4' E

5.

wschodnia stawa I Bramy Torowej

53º 48,6' N

14º 20,5' E

6.

p³awa mieliniana KW-S”

53º 47,6' N

14º 24,7' E

7.

p³awa torowa MC

53º 44,8' N

14º 28,6' E

8.

linia brzegowa na wysokoci miejscowoci Kopice

53º 42,1' N

14º 32,4' E

9.

wschodni przyczó³ek gazoci¹gu Odolany (linia brzegowa)

53º 36,3' N

14º 35,8' E

-

-

-

-

10.
11.

rzeka Odra od przyczó³ków brzegowych gazoci¹gu Odolany obejmuj¹ca
Szeroki Nurt, W¹ski Nurt, Domi¹¿ê, Ciasny Nurt, Iñski Nurt do
wschodniej granicy kotwicowiska
odcinek toru wodnego winoujcie-Szczecin wzd³u¿ wysp Dêbina
i Radolin do dalby „80” (Doku Nr 5)
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Za³¹cznik nr 7 do zarz¹dzenia porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 28 kwietnia 2000 r.

SYSTEM MELDUNKOWY OBOWI¥ZUJ¥CY W OBSZARZE VTS WINOUJCIE
1.

Sygna³ wywo³awczy: winoujcie Traffic.

2.

Kana³y: 12 UKF, 70 UKF DSC kod 002610800

3.

Rodzaje i zasady zg³aszania raportów, punkty meldunkowe oraz rodzaj przekazywanej przez statek informacji okrela
poni¿sza tabela:

Rodzaj
raportu
Plan podró¿y

Raport
o pozycji

Raport
specjalny

Zasady zg³aszania raportów
Rodzaj przekazywanej informacji
i punkty meldunkowe
2 godz. przed miejscem brania pilota - dla A, C albo D, H, O, J, G, I, P, Q, L, T, U, W
statków bior¹cych pilota
15 minut przed wejciem w obszar VTS- dla
statków nie bior¹cych pilota
2 godz. przed odcumowaniem - dla statków
zamierzaj¹cych odcumowaæ i bior¹cych pilota
(za wyj¹tkiem statków ¿eglugi ródl¹dowej)
1 godz. przed odcumowaniem - dla statków
zamierzaj¹cych odcumowaæ i nie bior¹cych
pilota
(za
wyj¹tkiem
statków
¿eglugi
ródl¹dowej)
15 min przed wejciem w obszar VTS- dla
statków bior¹cych pilota
w momencie wyjcia z obszaru VTS
w momencie wziêcia lub zdania pilota

A, C albo D, H, O, G, I, P, Q, L, T, U, W
A1, D, O, J, I, K, P, W

A1, D, O, J, I, K, P, W

A1, D, L

A1, D
A1, D, X – czas obsadzenia pilotem i jego
nazwisko
w momencie zejcia z toru wodnego
A1, D
po rzuceniu kotwicy
A1, C lub D
X – czas rzucenia kotwicy
15 minut przed podniesieniem kotwicy
A1,X – proba o zgodê na w³¹czenie siê do ruchu
po podniesieniu kotwicy
A1, X – czas podniesienia
kotwicy
trawers g³owicy wschodniego falochronu wejcia A1, D
do portu w winoujciu
w momencie odcumowania (za wyj¹tkiem A1, D, X – nazwisko pilota, liczba i nazwy
statków ¿eglugi ródl¹dowej)
holowników
statki ¿eglugi ródl¹dowej przed odcumowaniem A1, D, O, J, I, P, W
zacumowanie
przy
nabrze¿u
w porcie A1, D,X – czas zacumowania, liczba i nazwy
winoujcie
holowników
trawers I Bramy Torowej dla statków id¹cych A1, D
z Zalewu Szczeciñskiego
sk³ada statek, który zauwa¿y zdarzenie maj¹ce A1, C lub D, Q
lub mog¹ce mieæ wp³yw na bezpieczeñstwo
¿eglugi i / lub czystoæ rodowiska morskiego
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Legenda:
A

- nazwa statku, sygna³ wywo³awczy, bandera, numer IMO,

A1 - nazwa statku i sygna³ wywo³awczy,
C

- pozycja statku (szerokoæ i d³ugoæ geograficzna),

D

- pozycja statku wzglêdem obiektów sta³ych,

H

- miejsce wejcia w obszar VTS,

O

- zanurzenie maksymalne w wodzie s³odkiej,

J

- czas przybycia do miejsca obsadzania pilotem PILOT-1, PILOT-2, PILOT-3, (ETA),
lub czy statek zamawia pilota,

G

- ostatni port zawiniêcia,

I

- port przeznaczenia,

P

- rodzaj i iloæ ³adunków niebezpiecznych,

Q

- okolicznoci
morskiego,

L

- planowana trasa przejcia,

T

- nazwa agenta,

U

- d³ugoæ ca³kowita, szerokoæ, pojemnoæ GT, typ statku,

W

- liczba pasa¿erów na statku,

X

- inne informacje, w tym: czas rzucenia kotwicy, proba o zgodê na w³¹czenie siê do ruchu po wybraniu kotwicy,
czas podniesienia kotwicy, czas zacumowania, nazwisko pilota, liczba i nazwy holowników.

mog¹ce

mieæ

wp³yw

na

bezpieczeñstwo

¿eglugi

i czystoæ

rodowiska
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Za³¹cznik nr 8 do zarz¹dzenia porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 28 kwietnia 2000 r.

SYSTEM MELDUNKOWY OBOWI¥ZUJ¥CY W OBSZARZE VTS SZCZECIN
1.

Wywo³anie  Szczecin Traffic.

2.

Kana³y  69 UKF.

3.

Rodzaje i zasady zg³aszania raportów i przekazywania informacji przez statek okrel¹ poni¿sze tabele:
Rejon Zalewu Szczeciñskiego i Roztoki Odrzañskiej

Zasady zg³aszania raportów
i punkty meldunkowe
2 godz. przed miejscem brania pilota - dla
Plan podró¿y
statków bior¹cych pilota
15 minut przed wejciem w obszar VTS- dla
statków nie bior¹cych pilota
2 godz. przed odcumowaniem - dla statków
zamierzaj¹cych odcumowaæ i bior¹cych pilota
(za wyj¹tkiem statków ¿eglugi ródl¹dowej)
1 godz. przed odcumowaniem - dla statków
zamierzaj¹cych odcumowaæ i nie bior¹cych
pilota
(za
wyj¹tkiem
statków
¿eglugi
ródl¹dowej)
Raport
15 min przed wejciem w obszar VTS dla
o pozycji
statków bior¹cych pilota
w momencie wyjcia z obszaru VTS
w momencie wziêcia lub zdania pilota
Rodzaj
raportu

w momencie zejcia z toru wodnego
po rzuceniu kotwicy
15 minut przed podniesieniem kotwicy

Rodzaj przekazywanej informacji
A, C albo D, H, O, J, G, I, P, Q, L, T, U, W
A, C albo D, H, O, G, I, P, Q, L, T, U, W
A1, D, O, J, I, K, P, W

A1, D, O, J, I, K, P, W

A1, D, L
A1, D
A1, D, X – czas obsadzenia pilotem i jego
nazwisko
A1, D
A1, C lub D
X – czas rzucenia kotwicy
A1,X – proba o zgodê na w³¹czenie siê do ruchu

po podniesieniu kotwicy

A1, X – czas podniesienia
kotwicy
trawers I Bramy Torowej dla statków id¹cych A1, D
w stronê Zalewu Szczeciñskiego
trawers IV Bramy Torowej
A1, D
w momencie odcumowania (za wyj¹tkiem A1, D, X – nazwisko pilota, liczba i nazwy
statków ¿eglugi ródl¹dowej)
holowników
statki ¿eglugi ródl¹dowej przed odcumowaniem A1, D, O, J, I, P, W

Raport
specjalny

po wyjciu z portu Stepnica, Police Port
Barkowy i Trzebie¿
zacumowanie przy nabrze¿u w porcie Szczecin,
Stepnica, Trzebie¿
sk³ada statek, który zauwa¿y zdarzenie maj¹ce
lub mog¹ce mieæ wp³yw na bezpieczeñstwo
¿eglugi i / lub czystoæ rodowiska morskiego

A1, D
A1, D,X – czas zacumowania, liczba i nazwy
holowników
A1, C lub D, Q
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Legenda:
A

- nazwa statku, sygna³ wywo³awczy, bandera, numer IMO,

A1 - nazwa statku i sygna³ wywo³awczy,
C

- pozycja statku (szerokoæ i d³ugoæ geograficzna),

D

- pozycja statku wzglêdem obiektów sta³ych,

H

- miejsce wejcia w obszar VTS,

O

- zanurzenie maksymalne w wodzie s³odkiej,

G

- ostatni port zawiniêcia,

J

- czas przybycia do miejsca obsadzenia pilotem lub czy statek zamawia pilota,

I

- port przeznaczenia,

P

- rodzaj i iloæ ³adunków niebezpiecznych,

Q

- okolicznoci
morskiego,

L

- planowana trasa przejcia,

T

- nazwa agenta,

U

- d³ugoæ ca³kowita, szerokoæ, pojemnoæ GT, typ statku,

W

- liczba pasa¿erów na statku,

X

- inne informacje w tym: czas rzucenia kotwicy, proba o zgodê na w³¹czenie siê do ruchu po wybraniu kotwicy,
czas podniesienia kotwicy, czas zacumowania, nazwisko pilota, liczba i nazwy holowników.

mog¹ce

mieæ

wp³yw

na

bezpieczeñstwo

¿eglugi

i czystoæ

rodowiska

Za³¹cznik nr 9 do zarz¹dzenia porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 28 kwietnia 2000 r.
INSTRUKCJA £¥CZNOCI
1.

Na potrzeby ruchu, statki obowi¹zane s¹ przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
1) Obszar VTS winoujcie:
a) kana³ roboczy: 12 UKF, 70 UKF DSC kod 002610800,
b) wywo³anie: winoujcie Traffic,
c) obszar: reda od p³awy N-4, port w winoujciu, oraz tor wodny winoujcie-Szczecin od g³ówek
wejciowych do I Bramy Torowej,
d) cel: kontakt operatora VTS z jednostkami w ruchu lub zamierzaj¹cymi w³¹czyæ siê do ruchu,
e) kana³ 12 UKF s³u¿y wy³¹cznie do porozumiewania siê pomiêdzy VTS i statkiem,
f) uzgodnieñ w sprawie ruchu statków na torze wodnym, oraz w sprawach ich cumowania podmioty l¹dowe
winny dokonywaæ telefonicznie przez operatora systemu VTS,
g) przedsiêbiorcy mog¹ wyznaczaæ inne kana³y wywo³awcze dla swoich celów w ramach przyznanych
czêstotliwoci,
h) uzgodnieñ pomiêdzy statkiem i VTS, wymagaj¹cych d³u¿szego czasu, nale¿y dokonywaæ na kanale
18 UKF.
2) Obszar VTS Szczecin:
a) kana³ roboczy: 69 UKF,
b) wywo³anie: Szczecin Traffic,
c) obszar: czêæ Zalewu Szczeciñskiego, Roztoka Odrzañska, porty w Policach i Szczecinie oraz tor wodny
winoujcie-Szczecin od I Bramy Torowej do Doku Nr 5,
d) cel: kontakt operatora VTS z jednostkami w ruchu lub zamierzaj¹cymi w³¹czyæ siê do ruchu,
e) kana³ 69 UKF s³u¿y wy³¹cznie do porozumiewania siê pomiêdzy VTS i statkiem,
f) w sprawach dotycz¹cych wywo³ania obowi¹zuj¹ zasady zgodne z ust. 1, pkt 1) lit. f, g,
g) uzgodnieñ pomiêdzy statkiem i VTS wymagaj¹cych d³u¿szego czasu, nale¿y dokonywaæ na kanale
20 UKF.
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2.

Na potrzeby ruchu portowego na obszarze portów winoujcie, Police i Szczecin, statki obowi¹zane s¹ korzystaæ
z nastêpuj¹cych kana³ów VTS:
1) do wykonywania us³ug cumowania i odcumowania:
a) kana³ roboczy: 08 UKF,
b) obszar: obszary portów handlowych w³¹cznie ze stoczni¹ produkcyjn¹ i stoczniami remontowymi,
c) cel: utrzymywanie ³¹cznoci pomiêdzy pilotem, holownikiem, dysponentem nabrze¿a (doku), bosmanem
nabrze¿a oraz cumownikiem,
d) w przypadku wiêkszej liczby cumowañ, odcumowañ, dokowañ, nale¿y wykorzystywaæ kana³y: 06
i 10 UKF na dotychczasowych zasadach,
e) ka¿dy statek podczas cumowania, obowi¹zany jest do prowadzenia dodatkowego nas³uchu na kanale,
w³aciwego terytorialnie VTS.
2) do wykonywania us³ug pilotowych na obszarze dzia³ania stacji pilotów winoujcie:
a) kana³ roboczy: 14 UKF (tymczasowy),
b) obszar: Zatoka Pomorska, rejon Portu winoujcie, rejon granicy polsko-niemieckiej na Zalewie
Szczeciñskim,
c) cel: zamawianie i koordynowanie us³ug pilotowych.
3) do wykonywania us³ug pilotowych na obszarze dzia³ania stacji pilotów Szczecin:
a) kana³ roboczy: 68 UKF,
b) obszar: porty rejonu Zalewu Szczeciñskiego i Roztoki Odrzañskiej oraz obszary portów Police i Szczecin,
c) cel: zamawianie i koordynowanie us³ug pilotowych.
4) do wykonywania us³ug holowniczych w rejonie portu winoujcie:
a) kana³ roboczy: 73 UKF (tymczasowy),
b) obszar: rejon redy i portu winoujcie,
c) cel: zamawianie i koordynowanie us³ug holowniczych.
5) do wykonywania us³ug holowniczych w rejonie portów Police i Szczecin,
a) kana³ roboczy: 71 UKF (tymczasowy),
b) obszar: rejon portów Police i Szczecin,
c) cel: zamawianie i koordynowanie us³ug holowniczych.
6) do wykonywania us³ug cumowniczych przez dysponentów nabrze¿y i doków oraz cumowników na obszarze
portów winoujcie, Police i Szczecin:
a) kana³ wywo³ania: kana³ roboczy w³aciwego terytorialnie VTS,
b) kana³ roboczy: 08 UKF,
c) obszar: rejon portów winoujcie, Police i Szczecin ³¹cznie ze stoczni¹ produkcyjn¹ i stoczniami
remontowymi,
d) cel: ³¹cznoæ dla celów cumowania pomiêdzy statkiem, holownikiem, dysponentem nabrze¿a (doku),
cumownikiem i bosmanem nabrze¿a,
e) w przypadku zajêtoci kana³u 08 UKF nale¿y wykorzystywaæ kana³y 06 i 10 UKF na dotychczasowych
zasadach.

3.

Na potrzeby ruchu statków i ruchu portowego na obszarze pozosta³ych portów i przystani, nie wymienionych
w ust. 1 i 2, statki obowi¹zane s¹ korzystaæ z nastêpuj¹cych kana³ów UKF:
a) kana³ wywo³ania: 71 UKF,
b) kana³ roboczy: 71 UKF,
c) cel: nawi¹zanie ³¹cznoci pomiêdzy kapitanatem (bosmanatem) a jednostkami wchodz¹cymi lub wychodz¹cymi
z portu,
d) jednostki zamierzaj¹ce przekroczyæ granicê polsko-niemieck¹ w rejonie portu Nowe Warpno powinny nawi¹zaæ
³¹cznoæ ze Stra¿¹ Graniczn¹ na kanale 71 UKF (przy mocy zredukowanej do 1 Wata).

4.

Na potrzeby ³¹cznoci w relacji statek-statek, statki obowi¹zane s¹ korzystaæ z nastêpuj¹cych kana³ów UKF:
a) kana³ wywo³ania: kana³ roboczy w³aciwego terytorialnie VTS,
b) kana³ 13 UKF: do ³¹cznoci w sprawach bezpieczeñstwa nawigacji,
c) kana³ 10 UKF: do ³¹cznoci dla celów koordynacji w akcjach zanieczyszczenia wód portowych, po¿arów,
powodzi i ratownictwa lokalnego.

5.

Na potrzeby ³¹cznoci w relacji statek-kontrahenci portów, nale¿y korzystaæ z nastêpuj¹cych kana³ów UKF:
a) kana³y robocze: wed³ug zezwoleñ PAR dla kontrahentów portowych,
b) kana³y bêd¹ce w posiadaniu danego przedsiêbiorstwa: s³u¿¹ do wywo³ania i korespondencji pomiêdzy
dyspozytorem przedsiêbiorstwa i jego jednostkami p³ywaj¹cymi.

6.

Wykorzystanie kana³ów UKF mo¿e odbywaæ siê jedynie na podstawie aktualnego zezwolenia wydanego przez
Pañstwow¹ Agencjê Radiow¹.
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UCHWA£A NR XIX/118/2000
Rady Gminy Rewal
z dnia 24 marca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 5, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Rewal, uchwalonym uchwa³¹ Nr XXV/181/96 Rady Gminy w Rewalu z dnia 22 sierpnia 1996 r.
w sprawie Statutu Gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 15, poz. 106; z 1998 r. Nr 25, poz. 292),
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
§ 39 Statutu otrzymuje brzmienie:
§ 39. Ustala siê maksymaln¹ iloæ Komisji Sta³ych 3  ³¹cznie z Komisj¹ Rewizyjn¹.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Alojzy Kral
Poz. 229
UCHWA£A NR XXI/226/00
Rady Miejskiej w Ko³obrzegu
z dnia 27 marca 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Ko³obrzegu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Ko³obrzegu uchwala:
§ 1.
W Statucie Miasta Ko³obrzegu przyjêtym uchwa³¹ Rady Miejskiej w Ko³obrzegu Nr X/93/99 z dnia 29 czerwca 1999 r.
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 35, poz. 607), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

§ 110 otrzymuje brzmienie:
§ 110. Przewodnicz¹cy Zarz¹du mo¿e okreliæ szczegó³owy zakres zadañ pozosta³ych cz³onków Zarz¹du,
z uwzglêdnieniem postanowieñ Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miasta w Ko³obrzegu,

2)

w § 134 ust. 2 skrela siê punkt 2),

3)

uchyla siê za³¹cznik nr 4 - wykaz stanowisk mianowanych.
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Ko³obrzegu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia zmiany Statutu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Ko³obrzegu oraz w prasie lokalnej.
WICEPRZEWODNICZ¥CY RADY
Zbigniew B³aszczczuk
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UCHWA£A NR XVII/105/2000
Rady Gminy w Marianowie
z dnia 11 kwietnia 2000 r.
w sprawie zmian do Statutu Gminy Marianowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy w Marianowie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Marianowo stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr X/63/99 Rady Gminy w Marianowie z dnia
28 wrzenia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marianowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41,
poz. 658) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1.

W § 54 po wyrazie oraz skrela siê wyraz czterech, a wprowadza siê wyraz piêciu.

2.

W rozdziale IV Gminne jednostki pomocnicze skrela siê wyraz pomocnicze a wprowadza siê wyraz
organizacyjne.
§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega
podaniu do wiadomoci publicznej na terenie Gminy Marianowo w formie obwieszczeñ na tablicach informacyjnych
w jednostkach pomocniczych i w Urzêdzie Gminy w Marianowie.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Witold Florian Ruciñski
Poz. 231
UCHWA£A NR XIII/139/2000
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gryfiñskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578
i Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz. 136) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Powiatu Gryfiñskiego uchwalonym uchwa³¹ Nr II/7/99 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 13 stycznia 1999 r.
w sprawie przyjêcia Statutu Powiatu Gryfiñskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5, poz. 37 i poz. 47, Nr 10,
poz. 121 i z 2000 r. Nr 6, poz. 54) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:


w § 66 ust. 2 po pkt 6) dodaje siê punkty 7 i 8 w nastêpuj¹cym brzmieniu:
7) Powiatowy Zarz¹d Dróg,
8) Powiatowy Urz¹d Pracy.
§ 2.

Pozosta³a czêæ Statutu pozostaje bez zmian.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Lidia Piêta
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Poz. 232
UCHWA£A NR XX/221/00
Rady Miejskiej w Ko³obrzegu
z dnia 29 lutego 2000 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Miasta
Ko³obrzegu.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê granice obwodu Gimnazjum nr 3, okrelone w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma
zastosowanie:
od roku szkolnego 2000/2001 - klasy pierwsze,
od roku szkolnego 2001/2002 - klasy drugie,
od roku szkolnego 2002/2003 - klasy trzecie.
§ 3.
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ traci moc uchwa³a Nr VI/50/99 Rady Miejskiej w Ko³obrzegu z dnia
15 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 393).
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Danuta Adamska-Czepczyñska
Za³¹cznik do uchwa³y Nr XX/221/00
Rady Miejskiej w Ko³obrzegu
z dnia 29 lutego 2000 r.
Obwód
Gimnazjum nr 3 w Ko³obrzegu, ul. Okopowa la
mieci siê:
A.

W budynku przy ul. Okopowej 1a
i obejmuje:
I. ulice Miasta Ko³obrzegu:
1. 4 Dywizji Piechoty
2. Bociania
3. Bogus³awa X
4. Chodkiewicza Jana
5. Chrobrego Boles³awa
6. Czarnieckiego Stefana
7. D¹brówki
8. gen. Bema Józefa
9. Grochowska
10. Gryfitów
11. Jagie³³y W³adys³awa

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Janiska
Jerzego
Kaliska
Kamienna
Kaszubska
Kazimierza Wielkiego
Koniecpolskiego Stanis³awa
Koszaliñska bez nr 70-72
Krzywoustego Boles³awa
Kupiecka
Lipowa
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23. £okietka W³adys³awa
24. £u¿ycka
25. Mieszka I
26. Morawskiego Franciszka
27. Myliwska
28. Ogrodowa
29. Okopowa bez nr 12, 13, 14
30. Orla
31. Park im. 3 Dyw. Piechoty
32. Park im. D¹browskiego Jaros³awa
33. Park im. Fredry Aleksandra
34. Przesmyk
miejscowoci z gminy Ko³obrzeg:
1. Budzistowo

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

W budynku przy ul. Lwowskiej 7
i obejmuje:
I. ulice Miasta Ko³obrzegu:
1. Brzeska
2. Grodzieñska
3. Koszaliñska 70-72
4. Kresowa
5. Krzemieniecka
6. Lwowska
7. Nowogródzka
II. miejscowoci z gminy Ko³obrzeg:
1. K¹dzielno

Poz. 232 - 233

Rzemielnicza
S³owiañska
S³owiñców
Tarnowskiego Jana
Unii Lubelskiej od 23 nieparzyste
do koñca i od 30 parzyste do koñca
Walki M³odych 13 - 26
Wodna
Wschodnia
Zapleczna
Z³ota
¯ó³kiewskiego Stanis³awa

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ostrobramska
Piñska
Podolska
Poleska
Tarnopolska
Wileñska

Poz. 233
UCHWA£A NR XV/106/2000
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie ustalenia planu publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Maszewo oraz granic
ich obwodów.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Maszewo z siedzibami jak nastêpuje:
1.

Szko³a Podstawowa w Maszewie u1. Jed. Narodowej 7,

2.

Szko³a Podstawowa w Dêbicach,

3.

Szko³a Podstawowa w Ro¿nowie.
§ 2.

Granice obwodów publicznych szkó³ podstawowych wymienionych w § 1 stanowi¹ nastêpuj¹ce miejscowoci, w pe³nych
granicach administracyjnych:
1.

Do obwodu Szko³y Podstawowej w Maszewie nale¿¹:
Maszewo, Bielice, Budzieszowce, Dobros³awiec, Jaros³awki, Maciejewo, Mieszkowo, Radzanek, Stodólska, Wis³awie.

2.

Do obwodu Szko³y Podstawowej w Dêbicach nale¿¹:
Dêbice, Bagna, Bêczno, Godowo, Jenikowo, Korytowo, Leszczynka, Maszewko, Mokre, Nastazin, Sokolniki, Wa³kno.

3.

Do obwodu Szko³y Podstawowej w Ro¿nowie nale¿¹:
Ro¿nowo, Dar¿, D¹browica, Przemocze, Swojcino, Tarnowo, Zagórce.
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§ 3.
Skrela siê § 4 uchwa³y Nr V/35/99 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szkó³
Podstawowych w Maszewie, Dêbicach, Ro¿nowie i Nastazinie.
§ 4.
Trac¹ moc uchwa³y Rady Miejskiej w Maszewie:
1.

Nr V/34/99 z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkó³ podstawowych (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 375),

2.

Nr V/36/99 z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodów publicznych szkó³ podstawowych w Maszewie,
Dêbicach, Ro¿nowie, Nastazinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 377).
§ 5.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie w dniu
1 wrzenia 2000 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Eugeniusz G³owacki

Poz. 234
UCHWA£A NR XVIII/138/2000
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 26 kwietnia 2000 r.
w sprawie ustalenia granicy obwodu Szko³y Podstawowej w Pomierzynie.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) uchwala siê, co nastêpuje:
§ l.
Granice obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Pomierzynie obejmuj¹ nastêpuj¹ce miejscowoci: Gi¿yno, Pomierzyn,
Porzad³o Wielkie, Pep³ówek, Sienica, Stara Studnica, lizno, Tarnice, Wierzchucin.
§ 2.
Traci moc Zarz¹dzenie Nr 132/93 Kuratora Owiaty z dnia 31 maja 1993 r. w sprawie ustalenia granicy obwodu publicznej
Szko³y Podstawowej w Pomierzynie gm. Kalisz Pomorski (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 18, poz. 170).
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego z moc¹
od 1 wrzenia 2000 r.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Halina Ginalska
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UCHWA£A NR XVIII/139/2000
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 26 kwietnia 2000 r.
w sprawie zmiany granicy obwodu szkolnego Szko³y Podstawowej w Kaliszu Pomorskim.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Paragraf 1 pkt 2 uchwa³y Nr VI/43/99 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia
granicy obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Kaliszu Pomorskim oraz obwodu Szko³y Filialnej w Dêbsku
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 15, poz. 188) otrzymuje brzmienie:
Obwód publicznej Szko³y Podstawowej w Kaliszu Pomorskim obejmuje równie¿ uczniów klas IV-VI z obwodów Szko³y
Filialnej w Bia³ym Zdroju i Szko³y Filialnej w Dêbsku oraz uczniów zamieszka³ych w miejscowociach Pep³ówek, Sienica,
Stara Studnica, którzy od 1 wrzenia 2000 r. uczêszczaæ bêd¹ do klas IV-VI i kontynuowaæ bêd¹ naukê w tej placówce
do ukoñczenia szko³y podstawowej.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego z moc¹
od 1 wrzenia 2000 r.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Halina Ginalska
Poz. 236
UCHWA£A NR II/12/2000
Rady Miejskiej Tuczna
z dnia 28 kwietnia 2000 r.

w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych
przez Miasto i Gminê Tuczno oraz okrelenia granic ich obwodów.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 19, poz. 239) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska Tuczna uchwala, co
nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Nr III/20/99 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminê Tuczno oraz okrelenia granic ich obwodów
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 29, poz. 488) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w § 2 pkt 1 dodaje siê trzy nazwy miejscowoci:
Nowa Studnica, Krêpa, Z³otowo,

2)

w § 2 pkt 3 skrela siê trzy nazwy miejscowoci:
Nowa Studnica, Krêpa, Z³otowo.
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy Tuczno.
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§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2000 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Maria widerska

Poz. 237
UCHWA£A NR XVII/164/2000
Rady Miejskiej w Cedyni
z dnia 12 maja 2000 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminê Cedynia.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska
w Cedyni uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Nr V/43/99 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminê Cedynia (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5, poz. 43),
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w § 1 skrela siê ust. 2 i 4,

2)

w § 2 ust. 1 pkt 1 dopisuje siê: Lubiechów Dolny, Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, Osinów Dolny, Siekierki,

3)

w § 2 ust. 1 skrela siê pkt 2 i pkt 3,

4)

w § 2 ust. 1 pkt 4 dopisuje siê: Lubiechów Górny, Czachów, £ukowice.
§ 2.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2000 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Krzysztof Nowak

Poz. 238
UCHWA£A NR XVIII/181/2000
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 30 marca 2000 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowoci G¹dno-Przyjezierze
dotycz¹cej zmiany przeznaczenia dzia³ek nr 90/2, 90/3, 90/5, 92/3, 92/6 w obrêbie G¹dno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
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poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78; z 1997 r. Dz.
U. Nr 60, poz. 370), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Uchwala siê zmianê Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miejscowoci G¹dnoPrzyjezierze w powi¹zaniu z miastem Moryñ uchwalonego uchwa³¹ Nr VI/36/93 Rady Miasta i Gminy w Moryniu
z dnia 3 grudnia 1993 r. w sprawie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Przyjezierze i wsi G¹dno
(Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 15, poz. 143; z 1998 r. Nr 18, poz. 131; z 1999 r. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 33,
poz. 575 i 576) - polegaj¹c¹ na zmianie przeznaczenia dzia³ek nr: 90/2, 90/3, 90/5, 92/3, 92/6 w G¹dnie, z funkcji rolnej
na zabudowê pensjonatow¹.

2.

Obszar i zakres zmiany jest zgodny z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXXI/305/97 z dnia 26 czerwca 1997 r.
w sprawie przyst¹pienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miejscowoci
G¹dno-Przyjezierze w powi¹zaniu z miastem Moryñ, uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy w Moryniu
Nr VI/36/93 z dnia 3 grudnia 1993 r. z póniejszymi zmianami.
§ 2.

Do czasu zagospodarowania zgodnie ze zmian¹ planu, przedmiotowy teren mo¿e byæ wykorzystywany w sposób
dotychczasowy.
§ 3.
Ustalenia planistyczne
1.

Ustalenia funkcjonalne
1) Funkcja podstawowa: mieszkaniowo-pensjonatowa, symbol na rysunku zmiany planu: MP.
2) W granicach terenu o funkcji podstawowej jak w ust. 1), wyodrêbniono liniami rozgraniczenia tereny o ró¿nych
zasadach zagospodarowania a zwi¹zanych z obs³ug¹ tej funkcji.
3) Granicê terenu objêtego zmian¹ pokazano na rysunku zmiany planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y,
linie te pokrywaj¹ siê z zewnêtrznymi granicami stanu w³adania dzia³ek nr 90/2, 90/3, 90/5, 92/3, 92/6.

2.

Ustalenia ogólne dotycz¹ce terenu MP
1) Ustalenia z zakresu ochrony rodowiska przyrodniczego i dóbr kultury
a) W zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ procedury wynikaj¹ce
z po³o¿enia w otulinie Cedyñskiego Parku Krajobrazowego zawarte w Rozporz¹dzeniu Nr 3/93 Wojewody
Szczeciñskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Cedyñskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 4, poz. 49). Projekt budowlany musi byæ uzgodniony z Wojewódzkim
Konserwatorem przyrody.
b) Zakaz odprowadzania cieków do gruntu.
c) Zakaz zmiany ukszta³towania terenu.
d) Kszta³towanie zabudowy w oparciu o lokalne wzory historyczne.
2) Zasady obs³ugi z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej.
a) Obs³uga terenu z istniej¹cej drogi gminnej nr 41731 Bielin-Przyjezierze o szerokoci 15 m w liniach
rozgraniczenia.
b) Wyznacza siê teren bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej jako drogê wewnêtrzn¹ niepubliczn¹ o szerokoci
w liniach rozgraniczenia 10 m; symbol na rysunku zmiany planu 2KD, konieczne ustanowienie s³u¿ebnoci
gruntowej w zakresie przechodzenia i przejazdu do wszystkich dzia³ek przez ni¹ obs³ugiwanych oraz
dostêpu do elementów infrastruktury technicznej i przepompowni cieków.
c) Obs³uga obiektów w obrêbie dzia³ek wewnêtrznymi ci¹gami komunikacyjnymi, kszta³towanymi
odpowiednio do potrzeb.
d) Obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów u¿ytkowników w iloci odpowiedniej
do potrzeb; minimum jedno miejsce postojowe na 3 u¿ytkowników. Dopuszcza siê organizacjê miejsc
parkingowych w obrêbie terenu o symbolu 2KD.
e) Nawierzchnie terenów komunikacyjnych typu przepuszczalnego (np. p³yty a¿urowe, ¿u¿el itp.).
f) Zakaz rozpoczynania u¿ytkowania obiektów przed uzbrojeniem w sieæ kanalizacyjn¹.
g) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego zbiorowego ujêcia wody dla wsi G¹dno. Zaopatrzenie z awaryjnych
studni publicznych na podstawie bilansu potrzeb wsi. Rozmieszczenie tych studni po przeprowadzeniu
rozpoznania hydrogeologicznego.
h) Wyznacza siê teren pod lokalizacjê przepompowni cieków (kana³owej) w ci¹gu drogi 2KD; odprowadzanie
cieków do projektowanej kanalizacji wsi G¹dno i do oczyszczalni w Moryniu.
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i)

3)

4)

3.

Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ sieci¹ kablow¹ niskiego napiêcia ze stacji 15/0,4 kV poza terenem
zmiany.
Istniej¹ca linia elektroenergetyczna 15 kV przebiegaj¹ca przez teren zmiany do dalszego u¿ytkowania,
z obowi¹zkiem zapewnienia dostêpu do prac konserwacyjnych i modernizacyjnych, na zasadzie s³u¿ebnoci
gruntowej.
j) Telekomunikacja na zasadach ustalonych przez dysponenta sieci.
k) Dopuszcza siê mo¿liwoæ zaopatrzenia w gaz przewodowy. Wprowadzenie gazoci¹gu redniego cinienia
z drogi gminnej nr 41731.
l) Ogrzewanie budynków ze róde³ lokalnych - docelowo paliwem gazowym. Do czasu gazyfikacji wsi
zalecane paliwa bezdymne.
³) Ustala siê miejski system gromadzenia odpadów w obrêbie dzia³ek budowlanych. Unieszkodliwianie lub
utylizacja odpadów w ramach systemu gminnego. Wskazuje siê koniecznoæ segregacji odpadów.
Zasady i standardy kszta³towania zabudowy
a) Ustala siê lokalizacjê:
 zabudowy pensjonatowej - teren o symbolu 1MP
 drogi obs³ugi bezporedniej - symbol 2KD
 przepompowni cieków - w liniach rozgraniczenia drogi 2KD
b) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
 od linii rozgraniczenia drogi gminnej nr 41731 (poza obszarem zmiany) -10 m
 od linii rozgraniczenia drogi obs³ugi bezporedniej (2KD) - 5m
 od istniej¹cej linii elektroenergetycznej 15 kV - 7m
c) Ustala siê:
 powierzchnie dzia³ki pensjonatowej - minimum 1000 m 2, z dopuszczeniem zmniejszenia o 10 %,
maksymalnie dla dwóch dzia³ek
 powierzchniê zabudowy - maksimum 30 %, minimum 10 % powierzchni dzia³ki
 procent zieleni na dzia³ce - minimum 50 %
 powierzchnia dzia³ki na u¿ytkownika (w tym mieszkañcy stali) - minimum 40 m2/osobê, maksimum
120 m2/osobê
d) Ustala siê:
 Typ zabudowy: wolnostoj¹cy, gara¿e w jednej bryle z budynkiem zasadniczym
 Wysokoæ zabudowy obiektów do 8m ponad istniej¹cy poziom terenu do kalenicy dachu. Dachy
dwu lub wielospadowe o k¹cie nachylenia od 30° do 50°
 Przy kszta³towaniu zabudowy i zagospodarowania terenu uwzglêdniæ potrzeby osób
niepe³nosprawnych.
Ustalenia dotycz¹ce mo¿liwoci parcelacji terenu
Dopuszcza siê parcelacjê terenu podlegaj¹cego zmianie wed³ug zasad zawartych w § 3 ust. 2 pkt 3 oraz
na rysunku zmiany planu.

Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów wyodrêbnionych na rysunku zmiany planu

Lp.

Symbol Powierzchnia
na rysunku
ha *)

Treæ ustaleñ

1
l.

2
1 MP

3
0,95

4
Zabudowa mieszkaniowa pensjonatowa, usytuowanie zabudowy
i forma architektoniczna budynków w oparciu o wzory tradycyjnego
budownictwa wystêpuj¹cego w tym rejonie.
Obowi¹zuje szczególna dba³oæ o elewacje i zagospodarowanie
terenu, w tym kszta³towanie zieleni od strony dróg.
S³u¿ebnoæ gruntowa w zakresie dostêpu do istniej¹cej linii
elektroenergetycznej 15 kV dla wykonania prac konserwacyjnych
i remontowych.

2.

2 KD

0,20

Droga wewnêtrzna klasy D, szerokoæ w liniach rozgraniczenia 10 m.
Lokalizacja ci¹gów infrastruktury technicznej i przepompowni cieków. Strefa
sanitarna przepompowni nie mo¿e wykraczaæ poza linie rozgraniczenia drogi.

razem

1,15

*) Uwaga: powierzchnie terenów stanowi¹ wielkoci orientacyjne i nie podlegaj¹ uchwaleniu
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§ 4.
Rysunek zmiany planu w skali 1:500 jest integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y i stanowi za³¹cznik nr l.
§ 5.
Uchwala siê zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze 1,15 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego, w tym 0,90 ha
gruntów klasy RIIIb i 0,25ha gruntów rolnych klasy IVa.
§ 6.
Wysokoæ op³at wed³ug art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w
zwi¹zku z uchwaleniem zmiany jak w paragrafie 1 ustala siê na 30%.
§ 7.
Na terenie objêtym niniejsz¹ zmian¹ trac¹ moc ustalenia zawarte w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania
Przestrzennego miejscowoci G¹dno-Przyjezierze w powi¹zaniu z miastem Moryñ uchwalonym dnia 3 grudnia 1993 r.
uchwa³¹ Nr VI/36/93.
§ 8.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Moryñ.
§ 9.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni po jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zygmunt Puch
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XVIII/181/2000
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 30 marca 2000 r.

ZMIANA PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZABUDOWA
PENSJONATOWA

G¥DNO - GMINA MORYÑ

SKALA 1:500
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UCHWA£A NR XIV/121/2000
Rady Miejskiej w Lipianch
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipiany - obrêb
Osetna (Dz. Nr 117/3 do 117/47 nad jeziorem Ch³op).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 8 ust. 1 i 2 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279 i z 2000 r.
Nr 12, poz. 136) a tak¿e uchwa³y Nr XLI/208/98 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 18 czerwca 1998 r. o przyst¹pieniu
do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu po³o¿onego nad jeziorem Ch³op, obrêb Osetna,
gmina Lipiany, Rada Miejska w Lipianach uchwala, co nastêpuje:
Dzia³ 1
Ustalenia ogólne
§ 1.
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany-obrêb Osetna nad jez. Ch³op
- dz. od nr 1l7/3 do 117/47 o ³¹cznej powierzchni 7,1040 ha.
§ 2.
Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali l: 1000 (dzia³ki od nr 117/3 do nr 117/47),
stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
Dzia³ II
Przeznaczenie terenów.
§ 3.
1.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem N2 UT mo¿e byæ przeznaczony pod
funkcjê rekreacyjno-letniskow¹ z wprowadzeniem zabudowy letniskowej o charakterze trwa³ym na wydzielonych
dzia³kach w powi¹zaniu z zieleni¹ zajmuj¹c¹ co najmniej 75 % powierzchni wydzielonej dzia³ki budowlanej.

2.

Uzupe³nieniem funkcji wypoczynkowej mo¿e byæ funkcja us³ugowa w zakresie obs³ugi funkcji podstawowej.
§ 4.

Teren wydzielenia wewnêtrznego oznaczony na rysunku planu symbolem EE powinien byæ przeznaczony pod lokalizacjê
stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
§ 5.
Na obszarach objêtych zmian¹ planu dopuszcza siê do czasu zagospodarowania zgodnego z planem dotychczasowy
sposób u¿ytkowania terenu.
Dzia³ III
Rozgraniczenie terenów
§ 6.
1.

Rozgraniczenie elementarnych terenów funkcjonalnych oznaczono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ grub¹.

2.

Rozgraniczenie terenów wydzieleñ wewnêtrznych w obrêbie terenu elementarnego oznaczono na rysunku planu
lini¹ ci¹g³¹ cienk¹.

3.

Rozgraniczenie terenów publicznych (komunikacyjnych) oznaczono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ cienk¹ z dwoma
kropkami.
§ 7.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony symbolem N2 UT obejmuje ca³¹ powierzchniê dzia³ek od nr 117/3
do nr 117/47 za wyj¹tkiem pasa o szerokoci 3,5 m przy istniej¹cej drodze do Przywodzia, który nale¿y w³¹czyæ w linie
rozgraniczaj¹ce drogi.
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Dzia³ IV
Zasady obs³ugi komunikacyjnej
§ 8.
Obszar objêty opracowaniem powinien byæ obs³ugiwany przez istniej¹ce drogi gminne o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 12 m oraz przez projektowane w obrêbie terenu elementarnego ci¹gi pieszo-jezdne bêd¹ce drogami
wewnêtrznymi.
§ 9.
Szerokoæ ci¹gów pieszo-jezdnych w liniach rozgraniczaj¹cych - 6 m. Nawierzchnia - utwardzona typu rozbieralnego.
§ 10.
W granicach dzia³ki zapewnia siê parkowanie dwóch samochodów o tona¿u do 2,5 t. Pozosta³ym pojazdom nale¿y
zapewniæ miejsca na parkingach zewnêtrznych w promieniu do 100 m w miejscu ustalonym na zasadach porozumienia
z Zarz¹dem Gminy Lipiany.
Dzia³ V
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
§ 11.
Zaopatrzenie w wodê na cele bytowe nale¿y zapewniæ z ujêcia wody w Mironowie poprzez planowany wodoci¹g
grupowy.
§ 12.
Zaopatrzenie w wodê na cele przeciwpo¿arowe nale¿y zapewniæ z hydrantów ppo¿. montowanych na sieci wodoci¹gowej
przebiegaj¹cej w drogach dojazdowych.
§ 13.
Odprowadzenie cieków sanitarnych nale¿y zapewniæ do oczyszczalni w Lipianach poprzez planowany kolektor sanitarny
z Mironowa do Lipian.
§ 14.
1.

Odprowadzenie wód opadowych z dachów i powierzchni utwardzonych nale¿y zapewniæ do jeziora Ch³op
 z zastrze¿eniem ustêpu 2.

2.

Wody opadowe przed wprowadzeniem ich do jeziora powinny byæ oczyszczone w piaskownikach z separatorami
oleju.
§ 15.

Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ indywidualne z zastosowaniem rozwi¹zañ technicznych ograniczaj¹cych zanieczyszczenie
atmosfery.
§ 16.
1.

Dla zasilania terenu nale¿y przewidzieæ budowê stacji transformatorowej wraz z odcinkiem linii napowietrzno
 kablowej SN 15 kV, bêd¹cej odga³êzieniem istniej¹cej, zasilaj¹cej stacjê transformatorow¹ s³upow¹, linii napowietrznej
15 kV - zgodnie z rysunkiem planu.

2.

Sieæ rozdzielcz¹ 0,4 kV na terenie nale¿y przewidzieæ jako kablow¹, wyprowadzon¹ z projektowanej i istniej¹cej stacji
transformatorowej.

3.

Owietlenie terenu nale¿y przewidzieæ liniami kablowymi z oprawami sodowymi zainstalowanymi na s³upach
stalowych.
§ 17.

Istniej¹c¹ liniê technologiczn¹ napowietrzn¹ przebiegaj¹c¹ przez teren elementarny, nale¿y przestawiæ wzd³u¿ istniej¹cych
dróg - zgodnie z rysunkiem planu.
Dzia³ VI
Zasady kszta³towania zabudowy i zieleni
§ 18.
Intensywnoæ zabudowy dla elementarnego terenu funkcjonalnego N2 UT wynosi: max 0,15.
§ 19.
1.

Usytuowanie zabudowy od strony dróg (istniej¹cych i planowanych) powinno odpowiadaæ nieprzekraczalnej linii
zabudowy naniesionej na rysunku planu, z zastrze¿eniem ustêpu 2:
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ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi z Lipian
do Przywodzia i 8 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi wzd³u¿ jeziora Ch³op;
ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od zewnêtrznej krawêdzi ci¹gów pieszo-jezdnych
projektowanych w granicach zmiany planu.

Dla obiektów projektowanych wzd³u¿ danego ci¹gu komunikacyjnego obowi¹zuje zachowanie jednolitej linii
zabudowy.
§ 20.

l.

Zabudowa w uk³adzie wolnostoj¹cym, kalenicowym w stosunku do dróg i ci¹gów komunikacyjnych. Dopuszcza siê
zmianê uk³adu kalenicowego na szczytowy dla wszystkich budynków w danym ci¹gu wzd³u¿ drogi, oznaczonym na
rysunku planu.

2.

Budynki kryte dachami przestrzennymi. Dla budynku obowi¹zuje jednakowy k¹t nachylenia po³aci o wspólnej
kalenicy do p³aszczyzny poziomej, wynosz¹cy nie mniej ni¿ 35 stopni.

3.

Maksymalna ró¿nica poziomów kalenic dla nowych budynków w zabudowie letniskowej usytuowanych w danym
ci¹gu drogi - 1,5 m.
§ 21.

Maksymalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejciu do budynku do najwy¿szej
kalenicy - 10 m.
§ 22.
1.

Dla ci¹gów budynków na dzia³kach letniskowych, oznaczonych na rysunku planu, ustala siê zasadê stosowania
zbli¿onej faktury i kolorystyki pokrycia dachowego.

2.

Obowi¹zuje zasada stosowania zbli¿onej wysokoci, formy i rozwi¹zañ materia³owych ogrodzeñ od strony dróg
gminnych.
Dzia³ VII
Zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
§ 23.

1.

Nowe dzia³ki letniskowe mo¿na wydzielaæ pod warunkiem, ¿e przylegaj¹ one do dróg (ci¹gów pieszo-jezdnych)
wydzielonych geodezyjnie lub ustalonych w planie, z zastrze¿eniem ustêpów 2 i 3.

2.

Minimalna powierzchnia dzia³ki letniskowej na terenie elementarnym N2 UT wynosi 900 m2, maksymalna - 2 000 m2.

3.

Minimalna szerokoæ dzia³ki - 18 m.
Dzia³ VIII
Ochrona rodowiska przyrodniczego
§ 24.

Oczko wodne wystêpuj¹ce w otoczeniu zieleni wysokiej w obrêbie dzie³ek nr 117/38, 117/39 i 117/40 nale¿y zachowaæ jako
otwarty zbiornik wodny wraz z otaczaj¹cym zadrzewieniem.
§ 25.
Gromadzenie i usuwanie odpadów powinno byæ oparte o istniej¹cy system oczyszczania miasta i gminy - z zastosowaniem
selektywnej zbiórki odpadów.
Dzia³ IX
Ochrona gruntów rolnych
§ 26.
Zmianie przeznaczenia gruntów na cele budownictwa o charakterze letniskowym podlegaj¹ grunty orne w granicach
elementarnego terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem N2 UT:


klasy IVb o powierzchni 4,6558 ha,



klasy V o powierzchni 2,3093 ha,



nieu¿ytki (oczko wodne) o powierzchni 0,1389 ha.
§ 27.

Grunty orne klasy IVb o powierzchni 4,6558 ha uzyska³y zgodê na zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze (decyzja
Wojewody Zachodniopomorskiego Nr GKN. 2. N-6014-1-77/99 z dnia 28 maja 1999 r.).
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Dzia³ X
Obrona Cywilna
§ 28.
1.

Ka¿da inwestycja powinna byæ projektowana zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej okrelonymi odrêbnymi
przepisami.

2.

Zaopatrzenie ludnoci w wodê na cele OC powinno byæ zapewnione z awaryjnych studni publicznych w granicach
terenu elementarnego N2 UT na warunkach okrelonych przez Urz¹d Miejski.
Dzia³ XI
Ochrona dóbr kultury
§ 29.

Teren objêty stref¹ w II czêciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (Przywodzie, stanowisko
nr 2 (AZP: 39-09/74).
Obowi¹zuje:
1.

uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynañ in¿ynierskich, budowlanych i innych przez Dzia³ Ochrony Zabytków
Archeologicznych Muzeum Narodowego w Szczecinie,

2.

w przypadku podjêcia realizacji inwestycji - przeprowadzenie badañ ratunkowych na koszt Inwestora,
wyprzedzaj¹cych proces przygotowania inwestycji. W³aciciele, u¿ytkownicy terenu i inwestorzy zobowi¹zani
s¹ do zawiadomienia MNS o podjêciu dzia³añ inwestycyjnych zwi¹zanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem
3 - miesiêcznym w celu umo¿liwienia wykonania archeologicznych badañ ratunkowych,

3.

rozpoczêcie prac ziemnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji uzale¿nia siê od uzyskania stosownego zezwolenia
od Dzia³u Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Dzia³ XII
Ustalenia formalne
§ 30.

Dla ka¿dej inwestycji us³ugowej wymagane bêdzie uzgodnienie z Pañstwowym Terenowym Inspektorem Sanitarnym
w zakresie ewentualnych uci¹¿liwoci inwestycji i zastosowania odpowiednich zabezpieczeñ.
Dzia³ XIII
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu op³aty planistycznej
§ 31.
Wysokoæ jednorazowej op³aty, wynikaj¹cej ze wzrostu wartoci nieruchomoci, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu
nieruchomoci bêd¹cych w posiadaniu innych w³acicieli ni¿ gmina Lipiany, ustala siê na 30 % wzrostu wartoci
nieruchomoci.
Dzia³ XIV
Ustalenia koñcowe
§ 32.
l.

Rozpoczêcie budowy na terenie elementarnym mo¿e nast¹piæ po przekazaniu sieci infrastruktury oraz stacji
transformatorowej.

2.

Przyst¹pienie do prac ziemnych nale¿y poprzedziæ uzgodnieniem z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
Województwa Zachodniopomorskiego, Terenowy Oddzia³ w Pyrzycach.
§ 33.

Trac¹ moc ustalenia uchwa³y Nr IX/41/85 z dnia 27 wrzenia 1985 r. Rady Miejskiej w Lipianach (Dz. Urz. Woj. Szczec.
Nr 6, poz. 149) w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany na obszarze
objêtym niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 34.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Lipianach.
§ 35.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNCZ¥CY RADY
Krzysztof Boguszewski
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skala 1: 2000

OBRÊB OSETNA NAD JEZ. CH£OP
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lipiany

Za³¹cznik do uchwa³y Nr XIV/121/2000
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
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KOMUNIKAT
Starosty S³awieñskiego
z dnia 26 kwietnia 2000 r.
Informuje siê, ¿e w zwi¹zku z wypowiedzeniem dokonanym przez Wójta Gminy Postomino, z dniem 1 maja 2000 r.
ulega rozwi¹zaniu porozumienie zawarte w dniu 27 sierpnia 1990 r. pomiêdzy Kierownikiem Urzêdu Rejonowego
w S³upsku a Wójtem Gminy Postomino na prowadzenie spraw w zakresie komunikacji (Dz.Urz.Woj. S³upskiego Nr 10,
poz. 138).
STAROSTA S£AWIEÑSKI
Henryk Lompert
Poz. 241
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 15 maja 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Miejsk¹ Energetykê Ciepln¹ Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Ko³obrzegu
Informuje siê, i¿ w dniu 15 maja 2000 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez
Miejsk¹ Energetykê Ciepln¹ Jednoosobow¹ Spó³kê Gminy Miejskiej w Ko³obrzegu Spó³ka z o.o. o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA:
Nr OSZ-820/284-A-I/12/2000
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126
oraz z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111; z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45,
poz. 289; z 1983 r. Nr 41, poz. 185; z 1984 r. Nr 34, poz. 183; z 1986 r. Nr 47, poz. 228; z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186;
z 1989 r. Nr 20, poz. 107; z 1990 r. Nr 34, poz. 201; z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r.
Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368; z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137,
poz. 926 i Nr 141, poz. 944; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 268), a tak¿e na podstawie § 16 ust. 2 i § 17
ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach
(Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 marca 2000 r. Miejskiej Energetyki
Cieplnej Jednoosobowej Spó³ki Gminy Miejskiej w Ko³obrzegu Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹
w Ko³obrzegu, posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 330259604 zwanej w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem energetycznym postanawiam:
1)

zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione wy¿ej Przedsiêbiorstwo energetyczne stanowi¹c¹ za³¹cznik
do niniejszej decyzji,

2)

zatwierdziæ wspó³czynnik korekcyjny X, o którym mowa w § 17 ust. 2 - 5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie
ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30,
poz. 291), uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa energetycznego,
w wysokoci 0,0 %,

3)

ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 czerwca 2001 r.
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa energetycznego
posiadaj¹cego koncesje z dnia 12 padziernika 1998 r. na wytwarzanie ciep³a nr WCC/282/284/U/3/98/DN, zmienion¹
decyzj¹ nr WCC/282A/284/U/3/2000/RW z dnia 21 kwietnia 2000 r. oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a
nr PCC/271/284/U/3/98/DN, w dniu 20 marca 2000 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo energetyczne.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
energetyczne opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 1  4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie
ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291),
a wzrost cen i stawek op³at nie przekracza dopuszczalnego wzrostu 15 % (okrelonego w § 54 ust. 2).
Wspó³czynnik korekcyjny X, o którym mowa w § 17 ust. 2  5 powo³anego rozporz¹dzenia zosta³ okrelony przez
Przedsiêbiorstwo energetyczne w wysokoci adekwatnej do realizowanych przez nie inwestycji oraz innych dzia³añ
w zakresie dotycz¹cym modernizacji, rozwoju i ochrony rodowiska i wynikaj¹cej st¹d mo¿liwoci poprawy efektywnoci
funkcjonowania tego Przedsiêbiorstwa energetycznego w okresie kolejnych 12 miesiêcy.
Ze wzglêdu na to, i¿ Przedsiêbiorstwo energetyczne wprowadzi³o nowe  w stosunku do dotychczas stosowanych
 rodzaje cen i stawek op³at oraz zgodnie z § 16 ust. 2 cytowanego rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998 r. - bior¹c pod uwagê ochronê interesów odbiorców  ustalono okres obowi¹zywania bazowych cen
i stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 czerwca 2001 r. z uwagi na koniecznoæ ich zweryfikowania po tym okresie
obowi¹zywania.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
PREZESA URZÊDU
REGULACJI ENERGETYKI
DYREKTOR
Pó³nocno-Zachodniego Oddzia³u
Terenowego z siedzib¹ w Szczecinie
Witold Kêpa
TARYFA
DLA CIEP£A
Miejska Energetyka Cieplna
Jednoosobowa Spó³ka Gminy Miejskiej
w Ko³obrzegu Spó³ka z o. o.
A. INFORMACJE OGÓLNE
1.

Taryfa zawiera ceny i stawki op³at z tytu³u dostarczania ciep³a przez Miejsk¹ Energetykê Ciepln¹ j.s.g.m. w Ko³obrzegu
Spó³kê z o.o., dzia³aj¹c¹ na podstawie koncesji udzielonych w dniu 12 padziernika 1998 r. przez Prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki na:
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a  Nr PCC/271/284/U/3/98/DN
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/282/284/U/3/98/DN, zmieniona decyzj¹ z dnia 21 kwietnia 2000 r.
Nr WCC/282A/284/W/3/2000/RW.

2.

Taryfa zosta³a ustalona przy uwzglêdnieniu postanowieñ:
 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r.
Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110,
poz. 1255),
 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia
podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czania, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug
przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 100, poz. 642) zwanego w dalszej czêci taryfy rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym,
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rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach
(Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291) zwanego w dalszej czêci taryfy rozporz¹dzeniem
taryfowym.

Okrelone w taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu
wiadczonych us³ug.
B. OBJANIENIA POJÊÆ I SKRÓTÓW U¯YWANYCH W TARYFIE

1. Odbiorca  ka¿dy kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na podstawie umowy ze sprzedawc¹.
2. Sprzedawca  Miejska Energetyka Cieplna j. s. g. m. w Ko³obrzegu Spó³ka z o. o.  przedsiêbiorstwo energetyczne
dostarczaj¹ce odbiorcy ciep³o na podstawie umowy sprzeda¿y ciep³a, zawartej z tym odbiorc¹.
3. ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a dostarczanego do sieci
ciep³owniczej, albo zainstalowane w obiekcie urz¹dzenia lub instalacje do wytwarzania ciep³a, które zasilaj¹ instalacje
odbiorcze w tym obiekcie.
4. Sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego.
5. Wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika
ciep³a dostarczanego z sieci ciep³owniczej oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych.
6. Instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportu ciep³a lub ciep³ej wody
z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w budynkach.
7. Przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej ³¹cz¹cy ród³o ciep³a z t¹ sieci¹ lub odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy
ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego.
8. Uk³ad pomiarowo rozliczeniowy  dopuszczone do stosowania urz¹dzenia s³u¿¹ce do pomiaru iloci i parametrów
nonika ciep³a, których odczyty stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a.
9. Zamówiona moc cieplna  najwiêkszy pobór ciep³a dostarczanego w postaci okrelonego nonika, jaki mo¿e wyst¹piæ
w warunkach obliczeniowych, przez okres co najmniej jednej godziny.
10. Sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹
koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów.
C. PODZIA£ NA GRUPY ODBIORCÓW

a
1

Symbol grupy
odbiorców
b
A1

2

A2

3

A3

4

B1

5

B2

6

C

7

D

L p.

Opis grupy odbiorców
c
Odbiorcy zasilani w ciep³o z Centralnej Ciep³owni sieci¹ ciepln¹ bêd¹c¹
w³asnoci¹ sprzedawcy, indywidualne wêz³y cieplne stanowi¹ w³asnoæ
odbiorcy.
Odbiorcy zasilani w ciep³o z Centralnej Ciep³owni sieci¹ ciepln¹ bêd¹c¹
w³asnoci¹ sprzedawcy, indywidualne wêz³y cieplne stanowi¹ w³asnoæ
sprzedawcy.
Odbiorcy zasilani w ciep³o z Centralnej Ciep³owni sieci¹ ciepln¹ bêd¹c¹
w³asnoci¹ sprzedawcy, grupowe wêz³y cieplne stanowi¹ w³asnoæ sprzedawcy.
Odbiorcy zasilani w ciep³o z Kot³owni Olejowej Podczele sieci¹ ciepln¹ bêd¹c¹
w³asnoci¹ sprzedawcy, indywidualne wêz³y cieplne stanowi¹ w³asnoæ
odbiorcy.
Odbiorcy zasilani w ciep³o z Kot³owni Olejowej Podczele sieci¹ ciepln¹ bêd¹c¹
w³asnoci¹ sprzedawcy, indywidualne wêz³y cieplne stanowi¹ w³asnoæ
sprzedawcy.
Odbiorcy zasilani w ciep³o bezporednio z kot³owni lokalnych na paliwo sta³e:
Trzebiatowska 10, Chopina 8, M³yñska 11, Jedn. Narodowej 29, Jedn.
Narodowej 58, Zygmuntowska 33, W. Polskiego 17, 1 Maja 1, 1 Maja 1a,
Zieleniewo.
Odbiorcy zasilani w ciep³o bezporednio z kot³owni lokalnych na paliwo
gazowe: Rybacka 7, Portowa 25, Wylotowa 7, Sienkiewicza 16.
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D. RODZAJE ORAZ WYSOKOCI CEN I STAWEK OP£AT
I. CENY I STAWKI OP£AT
1.

Grupa odbiorców A1

Lp.

Wyszczególnienie

1

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2
3
4
5

Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty abonamentowej
Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
4602,65
5615,23
55231,76 67382,75
16,79
20,48
10,45
12,75
15,95
19,46
1565,95
1910,76
18791,37 22925,47

Jednostki miary
z³/MW/m-c
z³/MW/rok
z³/GJ
z³/m3
z³/przy³¹cze/m-c
z³/MW/m-c
z³/MW/rok

* ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22 %
2.

Grupa odbiorców A2

Lp.

Wyszczególnienie

1

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2
3
4
5

Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty abonamentowej
Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

Jednostki miary
z³/MW/m-c
z³/MW/rok
z³/GJ
z³/m3
z³/przy³¹cze/m-c
z³/MW/m-c
z³/MW/rok

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
4602,65
5615,23
55231,76 67382,75
16,79
20,48
10,45
12,75
15,95
19,46
4072,24
4968,13
48866,88 59617,59

* ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22 %
3.

Grupa odbiorców A3

Lp.

Wyszczególnienie

1

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2
3
4
5

Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty abonamentowej
Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

Jednostki miary
z³/MW/m-c
z³/MW/rok
z³/GJ
z³/m3
z³/budynek/m-c
z³/MW/m-c
z³/MW/rok

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
4602,65
5615,23
55231,76
67382,75
16,79
20,48
10,45
12,75
15,95
19,46
3882,65
4736,83
46591,81
56842,01

* ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22 %
4.

Grupa odbiorców B1

Lp.

Wyszczególnienie

1

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2
3
4
5

Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty abonamentowej
Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

Jednostki miary
z³/MW/m-c
z³/MW/rok
z³/GJ
z³/m3
z³/przy³¹cze/m-c
z³/MW/m-c
z³/MW/rok

* ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22 %

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
6433,70
7849,11
77204,40
94189,37
23,15
28,24
11,30
13,79
15,95
19,46
794,95
969,84
9539,38
11638,04
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Grupa odbiorców B2

Lp.

Wyszczególnienie

1

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2
3
4
5

Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty abonamentowej
Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
6433,70
7849,11
77204,40 94189,37
23,15
28,24
11,30
13,79
15,95
19,46
1183,35
1443,69
14200,17 17324,21

Jednostki miary
z³/MW/m-c
z³/MW/rok
z³/GJ
z³/m3
z³/przy³¹cze/m-c
z³/MW/m-c
z³/MW/rok

* ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22 %
6.

Grupa odbiorców C

Lp.

Wyszczególnienie

1

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2
3

Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a

Jednostki miary
z³/MW/m-c
z³/MW/rok
z³/GJ
z³/m3

Cena
netto
brutto*
8664,73
10570,97
103976,76 126851,65
19,33
23,58
9,34
11,39

* ceny brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22 %
7.

Grupa odbiorców D

Lp.

Wyszczególnienie

1

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2
3

Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a

Jednostki miary
z³/MW/m-c
z³/MW/rok
z³/GJ
z³/m3

Cena
netto
brutto*
7565,95
9230,46
90791,40 110765,51
21,55
26,29
8,90
10,86

* ceny brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22 %
II. STAWKI OP£AT ZA PRZY£¥CZENIE DO SIECI CIEP£OWNICZEJ
Podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za:


budowê przy³¹czy,



wykonanie przejcia przy³¹cza przez cianê obiektu,



rozbudowê sieci ciep³owniczej,

s¹ kosztorysowe normy nak³adów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych oraz ceny czynników produkcji
dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z pón. zm.),
obowi¹zuj¹ce w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie.
W razie powierzenia wykonania przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, postaw¹ kalkulacji stawek op³at
za budowê przy³¹czy, wykonanie przejcia przez cianê obiektu i rozbudowê sieci mo¿e byæ koszt prac projektowych
i budowlano monta¿owych niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie,
pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa wy¿ej.
III. STAWKI OP£AT ZA US£UGI DODATKOWE
Lp.

Wyszczególnienie

1

Za przerwanie i wznowienie dostarczania ciep³a na zlecenie
odbiorcy
Za nape³nianie instalacji w budynkach **

2

* op³aty brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22 %
** plus op³ata za zu¿yt¹ wodê wed³ug cen nonika ciep³a dla danej grupy odbiorców

Op³ata za us³ugê [z³]
netto
brutto*
20,90
20,20

25,50
24,64
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E. ZASADY OBLICZANIA OP£AT
1.

Roczna op³ata za zamówion¹ moc ciepln¹  stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê i ceny
za zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.

2.

Op³ata za dostarczone ciep³o  stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego, i ceny dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w ka¿dym
miesi¹cu, w którym dostarczono ciep³o.

3.

Op³ata za nonik ciep³a  stanowi iloczyn ustalonej na podstawie wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego
iloci nonika ciep³a, dostarczanego do nape³niania i uzupe³nienia jego ubytków w sieciach ciep³owniczych
i instalacjach odbiorczych oraz ceny nonika ciep³a dla danej sieci ciep³owniczej; op³ata ta jest pobierana w ka¿dym
miesi¹cu, w którym dostarczono nonik ciep³a.

4.

Op³ata abonamentowa  stanowi iloczyn liczby przy³¹czy doprowadzaj¹cych ciep³o do wêz³ów cieplnych w obiektach
odbiorcy i stawki op³aty abonamentowej, a w przypadku grupowego wêz³a cieplnego, op³atê abonamentow¹ oblicza
siê jako iloczyn liczby budynków eksploatowanych przez odbiorcê i stawki op³aty abonamentowej; op³ata ta jest
pobierana w ka¿dym miesi¹cu, w którym jest wystawiana faktura.

5.

Op³ata za us³ugi przesy³owe  stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym i stawki
op³aty za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.

6.

Op³ata za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej  je¿eli umowa o przy³¹czenie nie stanowi inaczej, pobierana jest przed
rozpoczêciem dostarczania ciep³a i stanowi sumê op³at za wykonanie przy³¹cza, za wykonanie przejæ przy³¹cza
przez cianê i za rozbudowê sieci ciep³owniczej, których wysokoæ oblicza siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
 op³ata za przy³¹cze  stanowi iloczyn d³ugoci przy³¹cza i stawki op³aty za to przy³¹cze;
 op³ata za wykonanie przejæ przy³¹czy przez ciany  stanowi iloczyn iloci wykonanych okrelonego rodzaju
przejæ przez ciany i stawek op³at za te przejcia;
 op³ata za rozbudowê sieci ciep³owniczej jest zale¿na od udzia³u odbiorcy w obci¹¿eniu odcinków sieci, którymi
nonik ciep³a jest dostarczany do przy³¹cza wykonanego dla tego odbiorcy, oraz stanowi iloczyn obliczeniowego
natê¿enia przep³ywu nonika ciep³a dla przy³¹cza i stawki op³aty za rozbudowê poszczególnych odcinków
sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cych ciep³o do przy³¹cza.

7.

Op³ata us³ugi dodatkowe wykonywane na zlecenie odbiorcy - stanowi sumê iloczynów iloci poszczególnych
rodzajów us³ug lub czynnoci i stawek op³aty za poszczególne rodzaje wykonanych us³ug lub czynnoci.
F. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
okrelonych w rozdziale 7 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego, a tak¿e w § 35 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia taryfowego, je¿eli
umowa sprzeda¿y ciep³a nie stanowi inaczej.
Zasady prowadzenia rozliczeñ z odbiorcami
W przypadku:
1)

niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda¿y ciep³a,

2)

uszkodzenia uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,

3)

stosowania bonifikat i upustów oraz op³at dodatkowych,

4)

nielegalnego poboru ciep³a

stosuje siê przepisy rozdzia³u 3 rozporz¹dzenia taryfowego.
G. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OP£AT
1.

Wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa
energetycznego w okresie 12 miesiêcy, sprzedawca okrela w wysokoci 0%.

2.

Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie mog¹ obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

3.

Zgodnie z zasadami okrelonymi w § 17 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia taryfowego, sprzedawca mo¿e nie czêciej ni¿ raz
na 12 miesiêcy dostosowywaæ ceny i stawki op³at do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych.

4.

O ka¿dej zmianie cen i stawek op³at sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorcê, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.
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INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
Nr PCC/905/490/W/3/2000/MJ.
W dniu 10 maja 2000 r. zosta³a udzielona koncesja na wniosek Gminy Bia³y Bór, prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹
w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzib¹ przy ulicy
Brzenickiej 9, 78-425 Bia³y Bór na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a w okresie od dnia 15 maja 2000 r. do dnia
15 maja 2010 r.
Uzasadnienie:
Gmina Bia³y Bór zarejestrowa³a dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a prowadzon¹ w formie
komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w dniu 25 kwietnia 1996 r.
który spe³nia warunki okrelone w art. 33 ust. 1 pkt 1  4 ustawy  Prawo energetyczne. W szczególnoci dysponuje
rodkami finansowymi i mo¿liwociami technicznymi gwarantuj¹cymi prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz zatrudnia
osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych.
DYREKTOR BIURA
Komunikacji Spo³ecznej i Informacji
Olgierd Sz³apczyñski
Poz. 243
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 8 maja 2000 r.
o wynikach g³osowania i wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 182 w zwi¹zku z art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Dz. U. Nr 160, poz. 1060) podaje siê do wiadomoci
wyborców wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Sianowie i do Rady Gminy w Biesiekierzu
przeprowadzonych w dniu 7 maja 2000 r.
CZÊÆ I
1.

W dniu 7 maja 2000 r. na czêci województwa zachodniopomorskiego przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce
do 2 rad miejskich licz¹cych do 20 tys. mieszkañców:
 do Rady Miejskiej w Sianowie,
 do Rady Gminy w Biesiekierzu.
CZÊÆ II

Terytorialne komisje wyborcze ustali³y nastêpuj¹ce wyniki wyborów do ww. Rad na czêci obszaru województwa
zachodniopomorskiego.
Rozdzia³ I
I.

Dla wyboru Rady Miejskiej w Sianowie:
1. Utworzono 1 okrêg wyborczy, w którym wybierano 1 radnego. Liczba osób uprawnionych do g³osowania
wynosi³a 570. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (oddano karty wa¿ne) 186 wyborców, co stanowi 32,64 %
uprawnionych do g³osowania.
2. Miejska Komisja Wyborcza potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej.
Na podstawie tego protoko³u komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu i uwzglêdniaj¹c
liczby g³osów wa¿nych w okrêgu wyborczym oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy
kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy nr 7 obejmuj¹cy 1 mandat  wybierano 1 radnego.
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Poz. 243

Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
174
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Nasze Skibno
44
Pacek Violetta
44
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Dla dobra wsi
130
Banakiewicz Irena
130
A. Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³a i zosta³a wybrana radn¹:
Banakiewicz Irena.
II.

Dla wyboru Rady Gminy w Biesiekierzu:
1. Utworzono 1 okrêg wyborczy, w którym wybierano 1 radnego. Liczba osób uprawnionych do g³osowania
wynosi³a 300. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (oddano karty wa¿ne) 149 wyborców, co stanowi 49,67 %
uprawnionych do g³osowania.
2. Miejska Komisja Wyborcza potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej.
Na podstawie tego protoko³u komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu i uwzglêdniaj¹c
liczby g³osów wa¿nych w okrêgu wyborczym oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy
kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy nr 4 obejmuj¹cy 2 mandaty - wybierano 1 radnego.
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
143
2.
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1
25
Kasprzak Maria
25
Lista nr 2
48
Moskalczyk Zofia Anna
48
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Dla Dobra Wsi - DDW
70
Podgórski Mieczys³aw
70
A. Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³ wybrany radnym:
Podgórski Mieczys³aw.
WOJEWÓDZKI
KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo
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