
 

Warszawa, dnia 20 czerwca 2014 r. 

Poz. 44 
 

KOMUNIKAT  

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) 

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie określenia rejonów pilotowych wchodzących w zakres działania stacji pilotowych 

 

Na podstawie art. 229 § 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 758 i 1014) ogłasza się następujące rejony pilotowe wchodzące w zakres 

działania poszczególnych stacji pilotowych: 

1. dla stacji pilotowej w Gdańsku - rejon pilotowy Gdańsk-Elbląg, który zasięgiem terytorialnym 

obejmuje akweny: 

1) redy portu Gdańsk; 

2) portu Gdańsk; 

3) wewnętrznych wód morskich Zalewu Wiślanego od granicy z Rosją; 

4) rzeki Elbląg z portem Elbląg. 

2. dla stacji pilotowej w Gdyni - rejon pilotowy Gdynia-Hel-Władysławowo, który zasięgiem 

terytorialnym obejmuje akweny: 

1) redy portu Gdynia; 

2) portu Gdynia; 

3) Zatoki Puckiej wraz z portami nad nią leżącymi; 

4) torów podejściowych oraz portów Władysławowo i Hel. 

3. dla stacji pilotowej w Szczecinie - rejon pilotowy Świnoujście-Szczecin, który zasięgiem 

terytorialnym obejmuje akweny: 

1) toru wodnego na odcinku redy portu Świnoujście i Szczecin – port Szczecin; 
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2) portu Szczecin; 

3) portu Świnoujście; 

4) pozostałych portów Zalewu Szczecińskiego wraz z torami podejściowymi do nich; 

5) przyległe do nabrzeży stoczniowych. 

4. dla stacji pilotowej w Darłowie - rejon pilotowy Darłowo, który zasięgiem terytorialnym 

obejmuje akweny: 

1) redy portu Darłowo; 

2) portu Darłowo. 

5. dla stacji pilotowej w Kołobrzegu - rejon pilotowy Kołobrzeg, który zasięgiem terytorialnym 

obejmuje akweny: 

1) redy portu Kołobrzeg; 

2) portu Kołobrzeg. 

6. dla stacji pilotowej w Ustce - rejon pilotowy Ustka, który zasięgiem terytorialnym obejmuje 

akweny: 

1) redy portu Ustka; 

2) portu Ustka. 

 Minister Infrastruktury i Rozwoju : E. Bieńkowska 

 

 




