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KOMUNIKAT NR 1

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
z dnia 7 maja 2003 r.

w sprawie utworzenia stacji pilotowej.

Na podstawie 516 pkt 3 i4 rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 23 stycznia 2OO3 r. wsprawle
kwalifikacji zawodowych pilotów morskich (Dz. U. Nr 39, poz. 339) ogłasza się, co następuje:

1. Decyzją z dnia 7 ma1a 2003r. Dyrektor Urzędu Morskiego W szczecinie utworzył stację pilotową Z siedzibą
W Szczecinie. działającą pod nazwą stacja Pilotowa w Szczecinie. Zadaniem Stacji Pilotowej W Szczecinie jest
organizowanie ikoordynowanie wykonywania usług pilotowych w obowiązkowym pilotażu morskim W portach
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej oraz W pozostałych pońach iprzystaniach morskich położo
nych na obszarze od południka 15"23'24" długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy państwa
polskiego oraz na obszarze ich red i kotwicowisk, a także na torach Wodnych prowadzących do tych portóW
iprzystani morskich usytuoWanych na morskich Wodach WeWnętrznych ina morzu ter}torialnym, W szczególności
na torze Wodnym świnoujście-Szczecin. Nadto, stacja proWadzi szkolenia kandydatóW na pilotóW i pilotóW mor_
skich.

2. W imieniu przedsiębiorców śWiadczących usługi pilotowe stację Pi|otową w Szczecinie utrzymuje i zarządza nią
firma Szczecin-Pilot spółka z ograniczonE odpowiedzialnością z siedzibą W Szczecinie, wpisana do Krajowego
Rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie KRs nr ooooo 34657.

3. W granicach terytorialnego zasięgu działania stacji Pilotowej w Szczecinie Występuje jeden rejon piIotowy, który
obejmu.ie obszar działania stacji określony W pkt 1, a w szczególności niżej wymienione akweny:

a) tor Wodny na odcinku reda portu Swinoujście i Szczecin - port szczecin;

b) port Szczecin;

c) port Świnouiście;

d) port Trzebież i Stepnica WraŻ Z torami podejściowymi;

e) przylegle do nabrzeży stoczniowych'

4' Traci moc zarządzenie nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 27 lipca 1992 r. W sprawie utwo-
rzenia stacji pilotowej (Dz' Urz. Woj. Szczecińskiego Nr g, poŻ. 120).
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