Zarządzenie porządkowe Nr 3/2004
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku
z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie listy obiektów portowych, dla których należy powołać
oficerów ochrony obiektu portowego i wykonać
plan ochrony
Na podstawie art. 48 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z
2003 r., Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41), w
związku z wejściem z życie z dniem 1 lipca 2004 r. postanowień
Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (Kodeksu
ISPS), zarządzam co następuje :
§1
Przepisy zarządzenia dotyczą obiektów portowych, określonych w części A,
p. 3.1 Kodeksu ISPS, położonych w portach administrowanych przez Dyrektora
Urzędu Morskiego w Słupsku, dla których dokonano oceny stopnia ochrony,
według stanu na dzień 25 maja 2004 roku.
§2
Ustala się, zgodnie z zastrzeżeniami § 1, listę obiektów portowych, dla
których należy powołać oficerów ochrony i wykonać plan ochrony obiektu
portowego :
1) w porcie Kołobrzeg:
Część nabrzeża Koszalińskiego i Ro – Ro wraz z Terminalem
Pasażerskim oraz nabrzeża Węglowe, Zbożowe, Słupskie i część
Koszalińskiego (razem 720 m) wraz z elewatorami zbożowymi.
(Administracja : Zarząd Portu Kołobrzeg,
Użytkownik: Polska Żegluga Bałtycka);
2) w porcie Darłowo:
a) Nabrzeże Warsztatowe o długości 135 m, szerokości 10 m i
Terminal
Pasażerski
(Administracja: Zarząd Portu Darłowo);

b) Nabrzeża – Gdyńskie, Szczecińskie i Gdańskie, razem 600 m
długości
z elewatorami zbożowymi .
(Administracja: Zarząd Portu Darłowo);
3) w porcie Ustka:
Część nabrzeża Kołobrzeskiego długości 70 m, szerokości 10 m
z Terminalem Pasażerskim.
(Administracja: Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku).
§3
Dla wymienionych w § 2 obiektów portowych podmioty administrujące
powołają w odrębnych zarządzeniach, zgodnie z wymaganiami Kodeksu ISPS,
oficerów ochrony obiektów portowych i zlecą wykonanie planów ochrony.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 2004 r. w drodze obwieszczenia
poprzez wywieszenie w Kapitanatach Portów w Kołobrzegu, Darłowie i Ustce
oraz w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku i podlega opublikowaniu w
Dziennikach Urzędowych województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.
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