Zan4dzenieNr 2
DyrektoraUrzgduMorshiegow Slupsku
z dnia 25 marca2009roku
znienifiqce znnqthenie t, sPrtntie okrelleniu obiektiw, ur44lzei i inslfllflcii te chodzqclch
w skl;d-inft$truhtury zulAtenifljqceidost(ptfutport6w: Ditttitzyno' Kolobfteg, Ddrlowo,
Ustku RowYi N'ebtt
art.sust.3pkl I ustawyz dnia20 grudnia1996rokuo poflach
Dzialaj4cnapodstawie
morskich(Dz.U.z 2002r. Nr 110,poz967,Nr 166poz 1361,Nr 200,poz
i przystadach
stQco nastQpuJe:
1683,z 2004r. Nr 169poz.1766i Nr 281,poz2782)zarzqdza

s r.
W zarz4dzelri\rnr 1/97 Dyreldora Urzqdu Morskiegow SfupsLuz dnia 23 \'tr7'e6fia199'7
roku w sprawieoke6lenia obiekt6w,urz4dzeiri instaLacjiwchodz4oychw sklad infrastruktury
zapewniajqoejdostQpdo pofl6w: Diwkzyno, Kolobrzeg, Darlowo, Ustk4 Rowy, l-eba
z 2008r'Nr 133poz'
Nr 26 poz.167orazDzUrz Woj.Pomorskiego
(nr.Urz.Woj.Stupskiego
i3eeor.Uir.Wol.<oszaliirskiegoNr 30 pozl3L otazDz.rJrzWoj Zachodniopomorskiego
zmiany:
wprowadzasignastqpuj4oe
z 2008r. Nr 90 poz.1901),
i palametrytoru
oke6laj4cypolozenie
zapistiret pierwsze,
1) w $ 2 w zdaniuwstQpnym,
podejSoiowego
do portuw Diwi.zynie,otrzymujebrzmienie:
podej6ciowe4o
z morzapelnegodo glowic falochron6ww linii bialego
toru
.
posrodkulinii lqcz4cej
do punku polozonego
pzerywanegoSwiatlanawigacyjnego,
iwiatiawejiciowedo portunagiowicactrfilochron6w,o kjerunlu157oi parametrach:
- 200m, szeroko66
w dnie- 20 m, gl9boko66 1,6m;"
dfugo66
z) w $ 3 w zdaniu wstQpnyrn,zapis tiret pierwsze,okreSlajqcypolozeniei parametry
ot rymujebzmienie:
do portuw Kolobrzegu,
toru podejSciowego
z morzapelnego,kt6regoo6 wyznaczanarniar144'od plawy
,,- toru podej6ciouego
dw6chkabli od
a w odleglo6ci
,,KOtr-"w kierunkuglowicy falochronuzachodniego,
punktu
pzebiega
w
kierunl-u
glowicy falochronu wschodniego o6 toru wodnego
polozonegopo6rodkulinii lqczqcejglowice wej6ciowedo portu, Id6rego pa'amelry
- 8m;"
w dnie 80m, glQbokosc
wynosz4:dlugoSi 926m, szcrokoS6
polozeniei paramey loru
okre6lajacy
zapistiret pierwsze,
3) w $ 4 w zdaniuwstQpnym,
podejSciowego
do portuw Darlowie,otrzymujebrzrnienie:
,,- toru podej6ciowegoz morzapelnegodo punktupoloionegopoirodku linii l4czqcej
glowicewejSciowedo portu, ktoregoo! wyztaczalinia namiaru110,5"na latarnig
w dnie - 60 m,
dlugo6d- 926 m, szeroko6d
morsk4w Darlowie,o parametrachl
- 8 m;"
glaboko66
4) w $ 5 w zdaniuwstepnym,zapistiret pierwsze,okeSlajqcypolozeniei parametrytoru
podejiciowegodo portu w Ustce,otrzlmuje brzmieniei
w odlegloioi1,2kabla
z morzapelnegodo punktupolozonego
,- rorupodejSoiowego
od wejSciado portu,ld6regooA wyznaczalinia namiaru153"na latamiQmorskqw
Ustce, a nastgpnieod tego punktu do punktu polozonegopo6rodL:ulinii lqczqcej

lilia namiaru160o,o parametrachl
glowicewej6ciowedo portu,kt6regooi wyznacza
w dnie 60m, glqboko6i6,5m:'
dlugo6i 926m, szeroko3i
toru
oke6laj4cypolozeniei parametry
5 \ w $'6 w zdaniuwstqpnym,
zapistiret pierwsze,
bvmienie:
podejsciowego
do portuw Rowach,oxrzymuje
6wietlnego
nabie2nika
',Rowy"'
pelnego
w
kierunku
z
morza
,- toru podej6ciow"go
w
szelokosc
200m,
dlugo66
linia namiatu144o,o palametlaohi
Lloregooi wyznacza
dnie 20 m, glaboko6i 2 mi'
toru
i paxamelry
okrellaj4cypolo2€nie
zapisliret pierwsze,
6) w S 7 w zdaniuwslQpnym,
podejiciowego
do portuw l-ebie,otrzynujebrzmienie:
go z rrlorzapelnegow kierunku bialego.sektora, Swiatla
.- toru podejsciowe
dfugoic 926
linia namiaru203o,o parametrach:
kt6regooriwyznacza
podejSciowego,
m, sietoko66w dnie - 40 14 glgbokofi: 3,5 m na odcinku od glowicy falochronu
dlugosci1oru"
zachodniego
w kierunkumorzai 5 m napozostalej

s2.
Zwzqdze e wchodzi w 2ycie z dniem 1 maja 2OO9rol:u podlegaopublikowaniuw
Wojew6dztwa
Pomorskiego i
Wojew6dztwa
Urzqdowych
Dziennikach
Zachodniopomorsldego.
Dyrel'1or
UrzgduMorskiegow SfuPskr
w/z Miroslaw Iftajewski
Dyrektorads.InspekcjiMorskiej
ZasxQpca

