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Załączniki do rozporządzenia  

Ministra Gospodarki Morskiej  

i Żeglugi Śródlądowej  

oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju  

z dnia …………  

 

        ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POLSKICH OBSZARÓW MORSKICH (MORSKICH 

WÓD WEWNĘTRZNYCH) DLA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W SKALI 1:10 000 – ROZSTRZYGNIĘCIA 

SZCZEGÓŁOWE  

 

§ 1. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.1S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.1S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

1 3. OPIS POŁOŻENIA , 53°54'2.816'' N 14°26'1.489'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°54'1.793'' N 14°26'6.52'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,003 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 



 

2 

 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych;  

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją; 

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

5) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

6) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych;  

9) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

10) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

11) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

12) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,  

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z planu zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego;  

3) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa; 

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie w 

ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 
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1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi 

połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia 

narzędzi połowowych; 

3) obowiązuje postępowanie zgodnie z przepisami odrębnym w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego; 

4) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w tym zakresie; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w akwenie zlokalizowana jest marina – akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu 

i rekreacji;  

2) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

3) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

4) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) oraz 

Wolińskiego Parku Narodowego.  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony Wolińskiego Parku Narodowego; 

2) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i obszaru 

ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 2. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.2T, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.2T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

2 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°54'0.237'' N 14°26'12.322'' E 

2 53°52'9.516'' N 14°25'13.376'' E 

3 53°50'41.006'' N 14°30'1.976'' E 

4 53°46'26.614'' N 14°29'5.71'' E 

5 53°46'51.679'' N 14°33'51.004'' E 

6 53°47'54.803'' N 14°35'53.346'' E 

7 53°49'40.164'' N 14°36'3.78'' E 

8 53°50'12.763'' N 14°36'59.906'' E 

9 53°50'9.203'' N 14°37'14.333'' E 

10 53°49'32.473'' N 14°36'15.125'' E 

11 53°47'50.259'' N 14°36'9.5'' E 

12 53°46'42.492'' N 14°33'58.152'' E 

13 53°46'16.605'' N 14°29'3.499'' E 

14 53°42'47.338'' N 14°28'17.352'' E 

15 53°42'59.0'' N 14°28'3.416'' E 

16 53°46'14.419'' N 14°28'46.491'' E 

17 53°45'36.319'' N 14°24'31.199'' E 

18 53°45'44.544'' N 14°24'19.253'' E 

19 53°46'24.768'' N 14°28'48.776'' 

20 53°50'35.811'' N 14°29'44.282'' E 

21 53°52'9.315'' N 14°24'56.448'' E 

22 53°53'57.776'' N 14°25'53.503'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 2 załącznika 

nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

12,762 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

6) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  
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1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

3) po realizacji inwestycji układania elementów liniowych infrastruktury technicznej wymaga się 

ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych elementów infrastrukturalnych, w której 

obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego 

z pracami instalacyjnymi i serwisowymi; 

4) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

5) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania i 

rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją, oznaczonego na rysunku 

planu w obszarze nie obejmującym toru wodnego;  

6) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej; 

7) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

8) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi;  

9) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

10) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych;  

11) zakaz rybołówstwa z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego w części akwenu nie obejmującej 

toru wodnego;  

12) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego występują ograniczenia w wykonywaniu połowów do 

obszarów udostępnionych na ten cel, poza torem wodnym; 

13) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymanie parametrów technicznych toru wodnego;  

2) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 
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2) obowiązują ograniczenia wynikające z Planu zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego;  

3) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie poza torem wodnym, 

obowiązują wyłączenia stałe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w zakresie rybołówstwa; 

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie w 

ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) w dokumentach planistycznych sporządzanych w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzić zapisy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie 

toru żeglugowego; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) realizacja inwestycji na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego zgodnie z przepisami w zakresie 

ochrony przyrody;  

3) zakaz prowadzenia połowów rybackich, w tym rybołówstwa komercyjnego, w obszarze toru 

wodnego; 

4) utrzymanie ustalonych parametrów technicznych torów wodnych, zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w tym zakresie; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, 

określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu morskiego w Wapnicy i Lubinie oraz 

infrastrukturę portową portu w Wapnicy; 

2) po akwenie odbywa się żegluga z portów w Wapnicy i Lubinie w kierunku: zachodnim (do portu 

w Świnoujściu i Nowym Warpnie), wschodnim (do portu w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i 

Dziwnowie) i południowym (do portu w Szczecinie, Stepnicy); 

3) po akwenie odbywa się żegluga pasażerska;  

4) akwen łączy się z torem wodnym na Starej Świnie, znajdującym się na akwenie oznaczonym na 

rysunku planu symbolem ZSZ.9T; 

5) przez akwen przebiegają trasy statków rybackich z portów i baz rybackich na łowiska;  

6) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji; 

7) w akwenie zlokalizowane są znaki nawigacyjne oraz obszary ochrony wizury znaków nawigacyjnych; 

8) w akwenie znajdują się przewody podwodne infrastruktury technicznej;  

9) akwen zlokalizowany jest w granicach strefy ochronnej krajobrazu WPN, oznaczonej na rysunku 

planu; 

10) przez obszar przebiega projektowany „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”, w ramach którego 

nastąpi przebudowa i modernizacja marin i portów jachtowych; 

11) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 
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i Zalew Szczeciński” (PLH 320018) i specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin 

i Uznam” (PLH 320019) oraz obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009)  

i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) oraz częściowo w granicach 

Wolińskiego Parku Narodowego; 

12) obszar toru wodnego na stałe wyłączony z rybołówstwa na podstawie przepisów odrębnych z 

zakresu rybołówstwa morskiego; 

13) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018), planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009), planu ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

(PLH 320019) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 

2) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony Wolińskiego Parku Narodowego;  
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§ 3. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.3S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.3S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

3 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°54'1.282'' N 14°26'9.036'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°53'29.732'' N 14°25'54.538'' E 

3 53°54'0.237'' N 14°26'12.322'' E 

4 53°54'0.689'' N 14°26'11.948'' E 
 4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,149 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych;  

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją; 

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu;  

5) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

6) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 
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7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

9) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

10) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu;  

11) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

12) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z planu zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego;  

3) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa; 

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 
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prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych; 

3) obowiązuje postępowanie zgodnie z przepisami odrębnym w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego. 

4) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w tym zakresie; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

3) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) oraz 

Wolińskiego Parku Narodowego;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony Wolińskiego Parku Narodowego; 

2) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 4. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.4O, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.4O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

O 

2. NUMER 

AKWENU 

4 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°53'57.776'' N 14°25'53.503'' E 

2 53°52'45.631'' N 14°25'10.509'' E 

3 53°52'9.315'' N 14°24'56.448'' E 

4 53°51'56.41'' N 14°25'2.392'' E 

5 53°51'56.136'' N 14°24'32.274'' E 

6 53°51'23.524'' N 14°22'44.742'' E 

7 53°51'23.182'' N 14°22'5.142'' E 

8 53°52'22.355'' N 14°20'46.944'' E 

9 53°52'26.017'' N 14°19'47.56'' E 

10 53°52'26.016'' N 14°19'47.478'' E 

11 53°52'26.773'' N 14°19'24.087'' E 

12 53°52'35.47'' N 14°19'23.732'' E 

13 53°52'48.592'' N 14°19'38.605'' E 

14 53°52'49.091'' N 14°20'8.298'' E 

15 53°52'56.412'' N 14°20'33.971'' E 

16 53°53'5.017'' N 14°21'28.159'' E 

17 53°53'15.604'' N 14°22'3.134'' E 

18 53°53'16.534'' N 14°22'4.701'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 4 załącznika 

nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

9,794 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY (O) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 
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2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych;  

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu;  

5) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

6) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych;  

9) ograniczenie w realizacji prac związanych z udrożnieniem i umocnieniem kanału wejściowego do 

przystani do sposobów nie powodujących zagrożenia dla systemu ochrony brzegu; 

10) w obszarze szczególnie cennym na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, oznaczonym na rysunku 

planu, ustala się zakaz pływania jednostkami pływającymi, za wyjątkiem służb państwowych 

i mundurowych; 

11) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb; 

12) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

13) ograniczenia w budowie pomostów, marin i przystani w miejscach stałych tarlisk ryb;  

14) zakaz tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, poza miejscami uzgodnionymi 

z Dyrektorem WPN;  

15) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego występują ograniczenia w wykonywaniu połowów do 

obszarów udostępnionych na ten cel; 

16) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) ochrona przyrody;  

2) modernizacja i budowa „Przystani Łunowo”;  

3) zachowanie dostępu do przystani „Przytór”, „Lubiewo” i „Łunowo”;  

4) udrożnienie i umocnienie kanału wejściowego do przystani w Lubiewie;  

5) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  
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9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z Planu zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego;  

3) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa; 

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie w 

ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia inwestycji z uwagi na przepisy o ochronie przyrody;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) realizacja inwestycji na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego zgodnie z przepisami w zakresie 

ochrony przyrody; 

3) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi  dotyczącymi 

połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia 

narzędzi połowowych; 

4) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych – zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w tym zakresie; 

5) prowadzenie badań naukowych po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego, 

zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora WPN; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji, poza terem szczególnie cennym;  

2) obszary stale i czasowo wyłączone z rybołówstwa komercyjnego na podstawie przepisów odrębnych 

w zakresie rybołówstwa morskiego; 

3) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

4) na akwenie znajduje się obszar bardzo cenny oraz obszary udostępnione do połowu, oznaczone na 

rysunku planu; 

5) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) oraz 

Wolińskiego Parku Narodowego; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 
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ochrony Wolińskiego Parku Narodowego; 

2) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 5. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.5S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.5S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

5 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°53'25.324'' N 14°25'51.969'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°52'59.933'' N 14°25'37.146'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,089 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych;  

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

5) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

6) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 
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7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych;  

9) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

10) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

11) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

12) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z planu zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego;  

3) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa; 

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 
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prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi, dotyczącymi 

połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia 

narzędzi połowowych; 

3) obowiązuje postępowanie zgodnie z przepisami odrębnym w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego; 

4) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w tym zakresie; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w akwenie zlokalizowana jest przystań wodna; 

2) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

3) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

4) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) oraz 

Wolińskiego Parku Narodowego.  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony Wolińskiego Parku Narodowego; 

2) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 6. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.6S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.6S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

6 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°53'5.017'' N 14°21'28.159'' E 

2 53°53'3.158'' N 14°20'57.101'' E 

3 53°52'56.412'' N 14°20'33.971'' E 

4 53°52'49.091'' N 14°20'8.299'' E 

5 53°52'51.019'' N 14°19'53.585'' E 

6 53°52'48.592'' N 14°19'38.606'' E 

7 53°52'44.694'' N 14°19'38.661'' E 

8 53°52'37.936'' N 53°52'37.936'' E 

9 53°52'35.469'' N 14°19'23.733'' E 

 53°52'26.773'' N 14°19'24.088'' E 

 53°53'16.534'' N 14°22'4.701'' E 

 53°53'15.604'' N 14°22'3.134'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 6 załącznika 

nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,010 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej  w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni 

tj. równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych 

w warunkach technicznych,  

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  
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4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu;  

5) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

6) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych;  

9) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

10) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

11) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

12) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

13) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) lokalizacja slipu pływającego na działce nr 944 w dzielnicy Przytór – Łunowo miasta Świnoujście 

(decyzja nr 2/13 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 stycznia 

2013 r.);  

2) zachowanie dostępu do przystani „Przytór”;  

3) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

4) utworzenie „Przystanku turystyki wodnej, pieszej i rowerowej w Łunowie”;  

5) utrzymanie dostępu do granic morskiego portu rybackiego w Przytorze;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z planu zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego;  

3) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi 
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w zakresie rybołówstwa; 

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w 

ramach prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi  

dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca 

wystawienia narzędzi połowowych; 

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w tym zakresie; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

3) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) oraz 

Wolińskiego Parku Narodowego.  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);   
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§ 7. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.7S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.7S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

7 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°52'47.973'' N 14°25'29.545'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°52'47.355'' N 14°25'29.152'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,006 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Transport (T); 

6) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych,  

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

5) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

6) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, oraz 

wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) utrudniających dostęp do portu jachtowego,  
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b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów podejściowego toru wodnego,  

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

7) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalne; 

8) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) umocnienie linii brzegowej na odcinku 155,0 m wraz z budową przystani wodnej dla 4 jednostek 

pływających (decyzja nr 186/12 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

19 grudnia 2012 r.);  

2) zachować dostęp do portu Wapnica oraz możliwości jego rozbudowy;  

3) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, akwen wyłączony jest z wykonywania 

rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie rybołówstwa; 

3) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) obowiązuje postępowanie zgodnie z przepisami odrębnym w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) zapewnić dostęp do portu morskiego w Wapnicy oraz funkcjonowanie infrastruktury portowej; 
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2) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

3) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 

4) akwen sąsiaduje z Wolińskim Parkiem Narodowym; 

5) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust.7; 

6) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne w tym uprawianie żeglarstwa, zachować dostęp do 

istniejących i planowanych portów jachtowych; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);   
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§ 8. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.8S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.8S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

8 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°52'46.43'' N 53°52'46.43'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°51'46.728'' N 14°26'28.828'' E 

3 53°51'39.115'' N 14°26'52.834'' E 

4 53°51'39.115'' N 14°26'35.991'' E 

5 53°51'39.111'' N 14°25'48.254'' E 

6 53°51'54.158'' N 14°25'20.451'' E 

7 53°52'9.516'' N 14°25'13.376'' E 

8 53°52'42.83'' N 14°25'26.277'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,494 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Rybołówstwo (R);  

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych,  

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

5) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 
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6) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

7) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych;  

8) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) utrudniających dostęp do portu jachtowego,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów podejściowego toru wodnego do portu,  

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

9) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

10) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

11) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

12) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej;  

13) w wyznaczonym podakwenie ZSZ.8S.1, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 

ministra, obowiązywać będą zapisy planów ochrony dla obszarów Natura 2000, ograniczające 

poruszanie się jednostkami pływającymi oraz ograniczające stawianie sieci skrzelowych;  

14) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa; 

3) wyznacza się podakwen ZSZ.8S.1 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, 

żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków 

przelotnych i zimujących objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 
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4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) wyznacza się podakwen ZSZ.18S.1 gdzie po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 

ministra, obowiązywać będą zapisy właściwych planów ochrony dla obszarów Natura 2000; 

2) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w 

Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) należy mieć na uwadze ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach obszarów Natura 2000; 

3) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi 

połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia 

narzędzi połowowych;  

4) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, akwen wyłączony jest z wykonywania 

rybołówstwa komercyjnego; 

5) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, 

określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu morskiego w Lubinie oraz jego 

infrastrukturę portową; 

2) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

3) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

4) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 

5) akwen sąsiaduje z Wolińskim Parkiem Narodowym;  

6) akwen zlokalizowany jest w granicach strefy ochronnej krajobrazu WPN, oznaczonej na rysunku 

planu;  

7) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo; 

8) port w Lubinie charakteryzuje stosunkowo mała powierzchnia basenu i krótka linia nabrzeży 

portowych, które są wysokie i nieprzystosowane do cumowania jachtów;  

9) na obszarze zlokalizowane jest proponowane stanowisko dokumentacyjne – Klif nadzalewowy 

w Lubinie;  

10) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne oraz akwen ochrony wizury;  
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13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);   
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§ 9. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.9T, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.9T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

9 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°52'22.355'' N 14°20'46.944'' E 

2 53°52'20.201'' N 14°20'56.548'' E 

3 53°51'23.182'' N 14°22'5.142'' E 

4 53°51'23.524'' N 14°22'44.742'' E 

5 53°51'56.41'' N 14°25'2.392'' E 

6 53°51'46.682'' N 14°25'9.946'' E 

7 53°51'46.722'' N 14°24'55.654'' E 

8 53°51'32.826'' N 14°23'48.185'' E 

9 53°51'14.86'' N 14°23'3.768'' E 

10 53°51'14.562'' N 14°21'57.196'' E 

11 53°51'30.098'' N 14°21'28.69'' E 

12 53°52'12.715'' N 14°20'45.018'' E 

13 53°52'17.413'' N 14°19'28.79'' E 

14 53°52'7.517'' N 14°18'48.821'' E 

15 53°51'28.775'' N 14°17'39.278'' E 

16 53°51'24.993'' N 14°17'19.594'' E 

17 53°52'26.649'' N 14°19'23.586'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 9 załącznika 

nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,277 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

6) Dziedzictwo kulturowe (D); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 
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do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

3) nakaz utrzymania widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby 

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

4) po realizacji inwestycji w zakresie układania elementów liniowych infrastruktury technicznej wymaga 

się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych elementów infrastrukturalnych, w której 

obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego 

z pracami instalacyjnymi i serwisowymi; 

5) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania i 

rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją, oznaczonego na rysunku 

planu w obszarze nie obejmującym toru wodnego;  

6) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej; 

7) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

8) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego występują ograniczenia w wykonywaniu połowów do 

obszarów udostępnionych na ten cel, poza torem wodnym;  

9) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi;  

10) zakaz rybołówstwa z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego w części akwenu nie obejmującej toru 

wodnego;  

11) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu,  

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) realizacja inwestycji polegającej na budowie mostu nad Starą Świną, łączącego wyspy Karsibór i 

Wolin z rozbiórką istniejącego Mostu Piastowskiego w Świnoujściu (decyzja nr 80/20/09/10 

Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2010 r.); 

2) utrzymanie toru podejściowego do przystani Karsibór; 

3) utrzymanie parametrów technicznych toru wodnego;  

4) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) obowiązują w części akwenu ograniczenia wynikające z Planu zadań ochronnych dla Wolińskiego 

Parku Narodowego;  

3) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się ochronę akwenu – bieg Starej Świny wraz z 

jej odnogami. Obowiązuje nakaz przeprowadzenia badań archeologicznych przed przystąpieniem do 

prac czerpalnych, pogłębieniowych, związanych z lokalizacją sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń 

podwodnych, a także kabli i rurociągów; 

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 
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§ 10. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.10R, określone w karcie akwenu. 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) zakaz prowadzenia działań zaburzających właściwy stan ochrony brzegów  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) realizacja inwestycji na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego zgodnie przepisami w zakresie 

ochrony przyrody;  

3) prowadzenie badań naukowych w granicach WPN po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku 

Narodowego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora WPN; 

4) okresowe ograniczenia w ruchu jednostek pływających poza torem wodnym w miejscach tarlisk ryb;  

5) zakaz prowadzenia połowów rybackich;  

6) utrzymanie ustalonych parametrów technicznych torów wodnych, zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w tym zakresie;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) na mocy zapisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, określono 

infrastrukturę zapewniającą dostęp jednocześnie do portów w Lubinie, w Wapnicy i w Zalesiu – tor 

wodny na Starej Świnie; 

2) akwen zagrożony zjawiskiem tzw. cofki;  

3) w zachodniej części akwenu zlokalizowany jest obiekt mostowy;  

4) przez obszar przebiega projektowany „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”, w ramach którego 

nastąpi przebudowa i modernizacja marin i portów jachtowych;  

5) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji;  

6) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – bieg 

Starej Świny wraz z jej odnogami; 

7) akwen na stale wyłączony z połowów rybackich;  

8) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

9) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 

10) wschodnia części akwenu znajduje się w granicach Woliński Park Narodowy; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony Wolińskiego Parku Narodowego; 

2) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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KARTA AKWENU 

ZSZ.10R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

10 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°52'20.201'' N 14°20'56.548'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°52'0.265'' N 14°21'16.98'' E 

3 53°52'19.806'' N 14°20'56.953'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,032 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T);  

6) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych;  

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów podejściowych, 

kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania i 

rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją, oznaczonego na rysunku 

planu;  

5) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

6) ustala się ograniczenia wynikające z „planu zadań ochronnych WPN” z możliwością połowu ryb; 

7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 
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negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych;  

9) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji: 

a) służących do wydobycia węglowodorów,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniających utrzymanie właściwych 

parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani, 

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

10) zakaz przekształcania linii brzegowej w tym lokalizacji pomostów;  

11) poza sytuacjami nadzwyczajnymi, ogranicza się prowadzenie prac związanych z utrzymaniem 

bezpiecznego dostępu do portu oraz z rozbudową infrastruktury do sposobów nie zagrażających 

systemowi ochrony brzegów; 

12) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

13) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym pomosty, pirsy, 

slipy, plaże i przystanie, do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu i nie zagrażających bezpieczeństwu żeglugi; 

14) ograniczenie użytkowania rekreacyjnego akwenu w miejscach tarlisk i podchowu narybku ryb, w 

szczególności zakaz stosowania silników spalinowych;  

15) nakaz stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż wskazane w 

Specjalnych Zezwoleniach Połowowych; 

16) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

17) zakaz prowadzenia badań naukowych w tym: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, w akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa; 

3) na podstawie przepisów wykonawczych w zakresie połowu ryb, w granicach portów oraz w 

odległości nie mniejszej niż 150,0 m od osi pozostałych torów wodnych, granic redy i kotwicowisk 

zakazane są połowy komercyjne ryb; 

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 
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1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) realizacja inwestycji na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego zgodnie z przepisami odrębnymi 

w zakresie o ochronie przyrody;  

3) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych; 

4) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

5) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – bieg 

Starej Świny wraz z jej odnogami. 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) na obszarze akwenu istnieją dobre warunki habitatowe do tarła ryb fitofilnych, a także migracji 

rozrodczych i żerowiskowych śledzia rasy wiosennej, okonia, płoci i sandacza; 

2) obszary czasowo wyłączone z rybołówstwa na podstawie przepisów odrębnych; 

3) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

4) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 

5) obszar ogólnodostępny dla wszystkich jednostek z zastrzeżeniem zamykania pewnych obszarów na 

podstawie przepisów odrębnych;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);   
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§ 11. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.11R, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.11R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

11 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°52'17.413'' N 14°19'28.79'' E 

2 53°52'12.715'' N 14°20'45.018'' E 

3 53°52'4.327'' N 14°20'53.616'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

4 53°51'59.189'' N 14°20'58.882'' E 

5 53°51'30.098'' N 14°21'28.69'' E 

6 53°51'14.762'' N 14°21'56.324'' E 

7 53°51'14.562'' N 14°21'57.196'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

8 53°51'18.925'' N 14°21'30.911'' E 

9 53°51'19.002'' N 14°21'29.693'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

10 53°52'4.415'' N 14°19'31.831'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,764 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych;  

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów podejściowych, 

kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 
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i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  

5) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

6) ustala się ograniczenia wynikające z „planu zadań ochronnych WPN” z możliwością połowu ryb; 

7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych;  

9) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) służących do wydobycia węglowodorów,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniających utrzymanie właściwych 

parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani, 

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

10) zakaz przekształcania linii brzegowej w tym lokalizacji pomostów; 

11) poza sytuacjami nadzwyczajnymi, ogranicza się prowadzenie prac związanych z utrzymaniem 

bezpiecznego dostępu do portu oraz z rozbudową infrastruktury do sposobów nie zagrażających 

systemowi ochrony brzegów; 

12) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do przystani:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

13) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

14) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy pomosty, 

pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu 

systemu ochrony brzegu i nie zagrażających bezpieczeństwu żeglugi; 

15) ograniczenie użytkowania rekreacyjnego akwenu w miejscach tarlisk i podchowu narybku ryb, 

w szczególności zakaz stosowania silników spalinowych;  

16) nakaz stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż wskazane 

w Specjalnych Zezwoleniach Połowowych; 

17) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

18) zakaz prowadzenia badań naukowych w tym: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 



 

36 

 

  

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

3) na podstawie przepisów wykonawczych w zakresie połowu ryb, w granicach portów oraz w 

odległości nie mniejszej niż 150,0 m od osi pozostałych torów wodnych, granic redy i kotwicowisk 

zakazane są połowy komercyjne ryb; 

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) realizacja inwestycji na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego zgodnie z przepisami w zakresie 

ochronie przyrody;  

3) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi  dotyczącymi 

połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia 

narzędzi połowowych; 

4) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

5) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – bieg 

Starej Świny wraz z jej odnogami 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) na obszarze akwenu istnieją dobre warunki habitatowe do tarła ryb fitofilnych, a także migracji 

rozrodczych i żerowiskowych śledzia rasy wiosennej, okonia, płoci i sandacza; 

2) obszary czasowo wyłączone z rybołówstwa na podstawie przepisów odrębnych;  

3) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie  

4) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 

5) obszar ogólnodostępny dla wszystkich jednostek z zastrzeżeniem zamykania pewnych obszarów na 

podstawie przepisów odrębnych; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 
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§ 12. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.12R, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.12R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

12 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°52'17.413'' N 14°19'28.79'' E 

2 53°52'4.415'' N 14°19'31.831'' E 

3 53°51'25.833'' N 14°18'29.28'' E 

4 53°51'30.009'' N 14°18'18.278'' E 

5 53°51'22.185'' N 14°17'49.235'' E 

6 53°51'23.449'' N 14°17'46.115'' E 

7 53°51'23.788'' N 14°17'39.265'' E 

8 53°51'23.135'' N 14°17'36.203'' E 

9 53°51'23.946'' N 14°17'24.089'' E 

10 53°51'24.993'' N 14°17'19.594'' E 

11 53°51'28.775'' N 14°17'39.278'' E 

12 53°52'7.517'' N 14°18'48.821'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 12 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,165 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych;  

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów podejściowych, 

kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  
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4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  

5) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

6) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

7) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych;  

8) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) służących do wydobycia węglowodorów,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniających utrzymanie właściwych 

parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani, 

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

9) zakaz przekształcania linii brzegowej; 

10) poza sytuacjami nadzwyczajnymi, ogranicza się prowadzenie prac związanych z utrzymaniem 

bezpiecznego dostępu do portu oraz z rozbudową infrastruktury do sposobów nie zagrażających 

systemowi ochrony brzegów i nie zagrażających bezpieczeństwu żeglugi; 

11) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do przystani:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

12) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

13) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym pomosty, pirsy, 

slipy, plaże i przystanie, do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

14) ograniczenie użytkowania rekreacyjnego akwenu w miejscach tarlisk i podchowu narybku ryb, 

w szczególności zakaz stosowania silników spalinowych; 

15) nakaz stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż wskazane 

w Specjalnych Zezwoleniach Połowowych; 

16) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

17) zakaz prowadzenia badań naukowych w tym: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) realizacja inwestycji polegającej na budowie mostu nad Starą Świną, łączącego wyspy Karsibór 

i Wolin z rozbiórką istniejącego Mostu Piastowskiego w Świnoujściu (decyzja nr 80/20/09/10 

Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2010 r.);  

2) utrzymanie toru podejściowego do przystani morskiej Karsibór; 

3) utrzymanie dostępu do granic przystani morskiej;  
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4) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa  

3) na podstawie przepisów wykonawczych w zakresie połowu ryb, w granicach portów oraz w 

odległości nie mniejszej niż 150,0m od osi pozostałych torów wodnych, granic redy i kotwicowisk 

zakazane są połowy komercyjne ryb; 

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych; 

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) na obszarze akwenu istnieją dobre warunki habitatowe do tarła ryb fitofilnych, a także migracji 

rozrodczych i żerowiskowych śledzia rasy wiosennej, okonia, płoci i sandacza; 

2) obszary czasowo wyłączone z rybołówstwa na podstawie przepisów odrębnych; 

3) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

4) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 

5) obszar ogólnodostępny dla wszystkich jednostek z zastrzeżeniem zamykania pewnych obszarów na 

podstawie przepisów odrębnych; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 
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§ 13 Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.13S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.13S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

13 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°51'50.897'' N 14°12'53.383'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°49'22.034'' N 14°17'34.046'' E 

3 53°49'15.895'' N 14°17'42.812'' E 

4 53°49'17.476'' N 14°17'16.356'' E 

5 53°49'19.921'' N 14°17'2.462'' E 

6 53°49'21.961'' N 14°16'50.869'' E 

7 53°49'29.192'' N 14°16'27.253'' E 

8 53°49'37.936'' N 14°16'8.112'' E 

9 53°49'45.146'' N 14°15'56.349'' E 

10 53°51'41.001'' N 14°13'23.635'' E 

11 53°51'47.525'' N 14°13'9.984'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 13załącznika 

nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,019 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia w strefie ochronnej 1 kPa kompleksu wojskowego K-4381 Karsibór obiektów 

użyteczności publicznej, w których gromadzi się duża liczba ludzi, w tym obiektów rekreacyjno-

sportowych;  

2) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

3) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 
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warunkach technicznych; 

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  

5) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

6) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska;  

7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

9) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

10) ograniczenia realizacji funkcji wynikające z możliwości powiększenia pola refulacyjnego w 

północnej części podakwenu ZSZ.13S.2; 

11) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

12) w wyznaczonym podakwenie ZSZ.13S.2, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 

ministra, obowiązywać będą zapisy właściwych planów ochrony dla obszarów Natura 2000, 

ograniczające poruszanie się jednostkami pływającymi oraz ograniczające stawianie sieci 

skrzelowych 

13) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do przystani:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

14) obowiązują całoroczne ograniczenia poruszania się jednostkami pływającymi zgodnie z ustaleniami 

właściwego planu ochrony dla obszaru Natura 2000; ograniczenie to nie dotyczy jednostek 

rybackich oraz służb państwowych i mundurowych; 

15) ograniczenie użytkowania rekreacyjnego akwenu w miejscach tarlisk i podchowu narybku ryb; 

16) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji; 

17) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

18) ograniczenia w tworzeniu: kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz lokalizacji pomostów 

do miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz przepisów w zakresie 

ochrony środowiska i przyrody, a w szczególności zachowania naturalnych cech brzegu w celu 

ochrony siedlisk ptactwa i ryb; 

19) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 



 

43 

 

d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

2) realizacja ujęcia wodnego (studni) dla miasta Świnoujście; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

3) wyznacza się podakwen ZSZ.13S.2 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, 

żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania 

ptaków przelotnych i zimujących objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew 

Szczeciński” (PLB320009); 

4) ustala się wymóg utrzymania poprawnego stanu obiektu hydrotechnicznego – ujęcia wody, celem 

zapewnienia możliwości zaopatrzenia ludności w wodę dla miasta Świnoujście;  

5) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7; 

2) wyznacza się podakwen ZSZ.13S.2 gdzie, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 

ministra, obowiązywać będą zapisy właściwych planów ochrony dla obszarów natura 2000; 

3) w strefie ochronnej 1 kPa kompleksu wojskowego K-4381 Karsibór obowiązuje zakaz wznoszenia 

obiektów użyteczności publicznej, w której gromadzi się duża liczba ludzi; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w 

ramach prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca 

wystawienia narzędzi połowowych; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 
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2) obszar w części objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją zgodnie z rysunkiem planu; 

3) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  

4) akwen sąsiaduje z obszarem specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

PLH320019;  

5) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo; 

6) w części akwenu zlokalizowana jest w strefie ochronnej 1 kPa kompleksu wojskowego K-4381 

Karsibór; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew 

Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew 

Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 14. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.14R, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.14R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

14 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°51'50.897'' N 14°12'53.383'' E 

2 53°49'45.146'' N 14°15'56.349'' E 

3 53°49'21.961'' N 14°16'50.869'' E 

4 53°49'15.895'' N 14°17'42.812'' E 

5 53°48'37.301'' N 14°18'37.904'' E 

6 53°48'37.009'' N 14°19'20.916'' E 

7 53°48'8.558'' N 14°20'29.464'' E 

8 53°45'43.714'' N 14°23'45.443'' E 

9 53°47'17.28'' N 14°16'18.347'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 14 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

4,704 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Akwakultura (A);  

7) Transport (T); 

8) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

9) Badania naukowe (N);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia w strefie ochronnej 1 kPa kompleksu wojskowego K-4381 Karsibór obiektów 

użyteczności publicznej, w których gromadzi się duża liczba ludzi, w tym obiektów rekreacyjno-

sportowych;  

2) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

3) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

4) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów podejściowych, 
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kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

5) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją, w części akwenu 

wskazanego na rysunku planu;  

6) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych;  

9) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) służących do wydobycia węglowodorów, 

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani, 

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

10) ograniczenia realizacji funkcji wynikające z możliwości powiększenia pola refulacyjnego w północnej 

części podakwenu ZSZ.14R.1; 

11) poza sytuacjami nadzwyczajnymi, ogranicza się prowadzenie prac związanych z utrzymaniem 

bezpiecznego dostępu do portu oraz z rozbudową infrastruktury do sposobów nie zagrażających 

systemowi ochrony brzegów; 

12) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do przystani:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

13) dopuszcza się akwakulturę w odległości nie mniejszej niż 500 od stałych miejsc połowów żakami, 

poligonów wojskowych, obszarów wyznaczonych do połowu niewodami, torów wodnych tarlisk ryb 

oraz pod warunkiem hodowli rodzimych organizmów wodnych i racicznicy zmiennej;  

14) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

15) w wyznaczonym podakwenie ZSZ.14R.1, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 

ministra, obowiązywać będą zapisy planów ochrony dla obszarów Natura 2000, ograniczające 

poruszanie się jednostkami pływającymi oraz ograniczające stawianie sieci skrzelowych;  

16) ograniczenie użytkowania rekreacyjnego akwenu w miejscach tarlisk i podchowu narybku ryb;  

17) nakaz stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż wskazane 

w Specjalnych Zezwoleniach Połowowych; 

18) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji; 

19) zakaz prowadzenia badań naukowych w tym: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 
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1) utrzymywanie dostępu do portów morskich Świnoujście i Szczecin w tym rozbudowa infrastruktury 

portowej; 

2) dopuszczenie budowy infrastruktury technicznej łączącej wyspę Uznam ze stałym lądem na linii 

północ-południe poprzez Zalew Szczeciński;  

3) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

4) realizacja ujęcia wodnego (studni) dla miasta Świnoujście;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

3) wyznacza się podakwen ZSZ.14R.1 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, 

żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków 

przelotnych i zimujących objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

4) ustala się wymóg utrzymania poprawnego stanu obiektu hydrotechnicznego – ujęcia wody, celem 

zapewnienia możliwości zaopatrzenia ludności w wodę dla miasta Świnoujście;  

5) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) wyznacza się podakwen ZSZ.14R.1 gdzie, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 

ministra, obowiązywać będą zapisy właściwych planów ochrony dla obszarów Natura 2000;  

2) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7; 

3) w strefie ochronnej 1 kPa kompleksu wojskowego K-4381 Karsibór obowiązuje zakaz wznoszenia 

obiektów użyteczności publicznej, w której gromadzi się duża liczba ludzi; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi 

połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia 

narzędzi połowowych;  

3) zakaz prowadzenia połowów wzdłuż toru wodnego Świnoujście – Szczecin w pasie o szerokości po 

300,0 m od granic toru i na długości 500,0 m licząc od głowicy zachodniej falochronu Kanału 

Piastowskiego, a dalej do wysokości północnego cypla wyspy Chełminek w pasie o szerokości po 
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200,0 m od granic toru, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

4) zakaz połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości 200,0 m od granic toru wodnego 

Świnoujście – Szczecin oraz w odległości nie mniejszej niż 150,0 m od osi pozostałych torów 

wodnych, granic redy i kotwicowisk, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

5) okresowy zakaz połowu ryb obejmujący Kanał Piastowski wraz z obszarem wód Zalewu 

Szczecińskiego o promieniu 550,0 m licząc od głowic falochronów, zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) obszary czasowo wyłączone z rybołówstwa na podstawie przepisów odrębnych;  

2) północna część akwenu objęta jest  granicą obszaru wskazanego na rysunku planu na poszukiwanie 

i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego 

koncesją; 

3) akwen sąsiaduje ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019) i obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  

4) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH 320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

5) obszar ogólnodostępny dla wszystkich jednostek z zastrzeżeniem zamykania pewnych obszarów na 

podstawie przepisów odrębnych; 

6) północna część akwenu zlokalizowana jest w strefie ochronnej 1 kPa kompleksu wojskowego K-

4381 Karsibór;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 15 Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.15O, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.15O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

O 

2. NUMER 

AKWENU 

15 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°51'46.728'' N 14°26'28.828'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°51'35.172'' N 14°30'49.401'' E 

3 53°51'17.43'' N 14°30'46.743'' E 

4 53°51'36.319'' N 14°27'18.48'' E 

5 53°51'39.114'' N 14°27'10.21'' E 

6 53°51'39.115'' N 14°26'52.834'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

2,822 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY (O) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych;  

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

5) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

6) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 
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7) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych;  

8) zakaz tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, poza miejscami uzgodnionymi 

z Dyrektorem WPN;  

9) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego występują ograniczenia w wykonywaniu połowów do 

obszarów udostępnionych na ten cel;  

10) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

c) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) ochrona przyrody;  

2) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z Planu zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego;  

3) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia inwestycji z uwagi na przepisy o ochronie przyrody; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) realizacja inwestycji na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego zgodnie z przepisami w zakresie 

ochrony przyrody;  

3) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych;  
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7) prowadzenie badań naukowych po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego, 

zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora WPN; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji na zasadach określonych przez 

Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego;  

2) obszary czasowo wyłączone z rybołówstwa komercyjnego na podstawie przepisów odrębnych 

w zakresie rybołówstwa morskiego; 

3) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

4) na akwenie zlokalizowane są miejsca połowu ryb przy pomocy żaków. Miejsca te wskazane są 

w specjalnych zezwoleniach połowowych;  

5) w akwenie zlokalizowany jest obszar ochrony wizury znaków nawigacyjnych;  

6) obowiązuje postępowanie zgodnie z przepisami odrębnym w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego;  

7) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) oraz 

Wolińskiego Parku Narodowego;  

8) akwen sąsiaduje ze specjalnym obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew 

Szczeciński” (PLH320018) i obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony Wolińskiego Parku Narodowego; 

2) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 16. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.16O, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.16O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

O 

2. NUMER 

AKWENU 

16 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°51'46.722'' N 14°24'55.654'' E 

2 53°51'46.682'' N 14°25'9.946'' E 

3 53°51'44.09'' N 14°25'14.737'' E 

4 53°50'20.438'' N 14°25'33.616'' E 

5 53°49'54.354'' N 14°23'8.768'' E 

6 53°50'4.563'' N 14°22'39.786'' E 

7 53°50'18.856'' N 14°22'50.096'' E 

8 53°50'34.408'' N 14°23'15.51'' E 

9 53°50'58.63'' N 14°23'25.424'' E 

10 53°51'11.46'' N 14°23'21.045'' E 

11 53°51'17.496'' N 14°23'9.886'' E 

12 53°51'21.251'' N 14°23'18.509'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 16 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

3,356 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY (O) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  
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4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

5) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

6) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych;  

9) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

10) ograniczenia w budowie pomostów, marin i przystani w miejscach stałych tarlisk ryb;  

11) zakaz tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, poza miejscami uzgodnionymi 

z Dyrektorem WPN;  

12) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego występują ograniczenia w wykonywaniu połowów do 

obszarów udostępnionych na ten cel;  

13) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

c) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) ochrona przyrody;  

2) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z Planu zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego;  

3) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

zakresie rybołówstwa;  

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie w 

ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia inwestycji z uwagi na przepisy o ochronie przyrody; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 
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1) realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) realizacja inwestycji na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego zgodnie z art. 15 ustawy o 

ochronie przyrody; 

3) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi 

połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia 

narzędzi połowowych; 

4) zakaz prowadzenia połowów rybackich w obszarach wyłączonych czasowo wyznaczonych 

przepisami odrębnymi;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) obszary czasowo wyłączone z rybołówstwa komercyjnego na podstawie przepisów odrębnych 

w zakresie rybołówstwa morskiego; 

2) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

3) na akwenie znajdują się obszary udostępnione do połowu, oznaczone na rysunku planu; 

4) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) oraz 

Wolińskiego Parku Narodowego; 

5) akwen sąsiaduje ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew 

Szczeciński” (PLH320018) i obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony Wolińskiego Parku Narodowego; 

2) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 17. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.17R, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.17R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

17 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°51'44.09'' N 14°25'14.737'' E 

2 53°51'29.403'' N 14°25'41.874'' E 

3 53°51'29.407'' N 14°27'5.846'' E 

4 53°50'35.811'' N 14°29'44.282'' E 

5 53°46'24.768'' N 14°28'48.776'' E 

6 53°45'49.249'' N 14°24'50.711'' E 

7 53°46'25.252'' N 14°24'0.306'' E 

8 53°46'15.087'' N 14°23'38.128'' E 

9 53°48'21.092'' N 14°20'48.93'' E 

10 53°48'28.749'' N 14°20'33.047'' E 

11 53°49'39.464'' N 14°21'31.198'' E 

12 53°50'18.535'' N 14°21'30.505'' E 

13 53°50'27.007'' N 14°22'53.427'' E 

14 53°50'4.563'' N  14°22'39.786'' E 

15 53°49'54.354'' N 14°23'8.768'' E 

16 53°50'20.438'' N 14°25'33.616'' E 

17 53°50'20.438'' N 14°25'33.616'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 17 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,789 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Akwakultura (A); 

7) Transport (T); 

8) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

9) Badania naukowe (N);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 
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2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów podejściowych, 

kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją, oznaczonego na rysunku 

planu; 

5) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu;  

6) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

7) ograniczenia lokalizacji obiektów i urządzeń w strefie ochrony krajobrazu WPN oznaczonej na 

rysunku planu; 

8) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

9) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

10) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych;  

11) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji w miejscach niespełniających wymogów utrzymania 

właściwego stanu systemu ochrony brzegu oraz zakłócającego lęg ptaków lub oddziałujących na 

brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków; 

12) zakaz przekształcania linii brzegowej w tym lokalizacji pomostów na odcinkach graniczących ze 

stałym lądem;  

13) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do przystani:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

14) dopuszcza się akwakulturę w odległości nie mniejszej niż 500 m od stałych miejsc połowów żakami, 

poligonów wojskowych, obszarów wyznaczonych do połowu niewodami, torów wodnych tarlisk ryb 

oraz pod warunkiem hodowli rodzimych organizmów wodnych I racicznicy zmiennej; 

15) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

16) w wyznaczonych podakwenach ZSZ.17R.1 i ZSZ.17R.2, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia 

właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla obszaru Natura 2000, 

ograniczające poruszanie się jednostkami pływającymi;  

17) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej; 

18) zakaz tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli;  

19) zakaz prowadzenia połowów wzdłuż toru wodnego Świnoujście – Szczecin w pasie o szerokości po 

300,0 m od granic toru i na długości 500,0 m licząc od głowicy zachodniej falochronu Kanału 

Piastowskiego, a dalej do wysokości północnego cypla wyspy Chełminek w pasie o szerokości po 
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200,0 m od granic toru; 

20) zakaz połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości 200,0 m od granic toru wodnego 

Świnoujście -Szczecin oraz w odległości nie mniejszej niż 150,0 m od osi pozostałych torów 

wodnych, granic redy i kotwicowisk;  

21) okresowy zakaz połowu ryb obejmujący Kanał Piastowski wraz z obszarem wód Zalewu 

Szczecińskiego o promieniu 550,0 m licząc od głowic falochronów;  

22) możliwe ograniczenia w wykonywaniu połowów ryb oraz częściach akwenu sąsiadujących 

z przystaniami sportowo-turystycznymi; 

23) nakaz stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż wskazane 

w Specjalnych Zezwoleniach Połowowych; 

24) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

25) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

c) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymywanie dostępu do portów morskich Świnoujście i Szczecin; 

2) rozbudowa infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów morskich Świnoujście 

i Szczecin; 

3) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

3) wyznacza się podakweny ZSZ.17R.1 i ZSZ.17R.2 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku, 

rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i 

żerowania ptaków przelotnych i zimujących objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

„Zalew Szczeciński” (PLB320009); 

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) wyznacza się podakweny ZSZ.17R.1 i ZSZ.17R.2 gdzie, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia 

właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy właściwych planów ochrony dla obszarów Natura 

2000; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 



 

58 

 

  

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w 

ramach prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi 

dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca 

wystawienia narzędzi połowowych;  

3) zakaz prowadzenia połowów wzdłuż toru wodnego Świnoujście – Szczecin w pasie o szerokości po 

300,0 m od granic toru i na długości 500,0 m licząc od głowicy zachodniej falochronu Kanału 

Piastowskiego, a dalej do wysokości północnego cypla wyspy Chełminek w pasie o szerokości po 

200,0 m od granic toru, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

4) zakaz połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości 200,0 m od granic toru wodnego 

Świnoujście – Szczecin oraz w odległości nie mniejszej niż 150,0 m od osi pozostałych torów 

wodnych, granic redy i kotwicowisk, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

5) okresowy zakaz połowu ryb obejmujący Kanał Piastowski wraz z obszarem wód Zalewu 

Szczecińskiego o promieniu 550,0 m licząc od głowic falochronów, zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w zakresie połowu ryb; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w obszarze akwenu istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne dla skutecznego tarła 

śledzia populacji wiosennej, skarpia a w rejonach przybrzeżnych – okonia, w części środkowej 

umiarkowanie dobre dla śledzia populacji jesiennej, optymalne dla skarpia, oraz optymalne dla 

podchowu narybku okonia i sandacza; 

2) obszary czasowo wyłączone z rybołówstwa na podstawie przepisów odrębnych;  

3) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją zgodnie z rysunkiem planu; 

4) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) oraz obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009) 

i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  

5) obszar ogólnodostępny dla wszystkich jednostek z zastrzeżeniem zamykania pewnych obszarów na 

podstawie przepisów odrębnych; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018), planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009) 

planu ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i 

planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) 

2) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony;  
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§ 18. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.18O, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.18O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

O 

2. NUMER 

AKWENU 

18 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°51'32.826'' N 14°23'48.185'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°51'22.773'' N 14°23'21.374'' E 

3 53°51'23.503'' N 14°23'23.679'' E 

4 53°51'30.206'' N 14°23'39.074'' E 
 4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,056 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY (O) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ogranicza się układanie elementów liniowych infrastruktury technicznej do światłowodów;  

2) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

3) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  

5) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

6) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  

7) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 
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środowiska; 

8) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

9) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

10) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji w miejscach niespełniających wymogów utrzymania 

właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

11) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

12) zakaz tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, poza miejscami uzgodnionymi 

z Dyrektorem WPN;  

13) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

c) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) ochrona przyrody; 

2) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) obowiązują ograniczenia wynikające z planu zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego;  

3) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia inwestycji z uwagi na przepisy o ochronie przyrody; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) realizacja inwestycji na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego zgodnie z przepisami w zakresie 

ochrony przyrody;  
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3) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi 

połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia 

narzędzi połowowych; 

4) w granicach WPN obowiązuje zakaz połowu ryb na zasadach określonych w przepisach odrębnych 

w zakresie ochrony przyrody; 

5) zakaz prowadzenia połowów rybackich na obszarach wyłączonych czasowo, zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w tym zakresie;  

6) prowadzenie badań naukowych po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego, 

zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora WPN; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

3) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony Wolińskiego Parku Narodowego; 

2) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002;  
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§ 19. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.19R, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.19R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

19 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°51'36.319'' N 14°27'18.48'' E 

2 53°51'17.43'' N 14°30'46.743'' E 

3 53°51'35.172'' N 14°30'49.401'' E 

4 53°51'29.778'' N 14°31'18.619'' E 

5 53°51'23.548'' N 14°31'18.867'' E 

6 53°51'26.614'' N 14°32'29.181'' E 

7 53°51'26.606'' N 14°32'29.206'' E 

8 53°50'23.548'' N 14°34'50.362'' E 

9 53°49'51.593'' N 14°34'50.434'' E 

10 53°49'47.769'' N 14°34'12.03'' E 

11 53°49'34.48'' N 14°35'41.421'' E 

12 53°49'34.091'' N 14°35'58.755'' E 

13 53°47'54.803'' N 14°35'53.346'' E 

14 53°46'51.679'' N 14°33'51.004'' E 

15 53°46'26.614'' N 14°29'5.71'' E 

16 53°50'41.006'' N 14°30'1.976'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 17 ust. 19 załącznika nr 2 – 

Ustalenia Ogólne   

4. POLE 

POWIERZCHNI 

12,079 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Akwakultura (A); 

7) Transport (T); 

8) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

9) Badania naukowe (N);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią 

dna akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – 

stosować należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 
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równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych; 

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów 

podejściowych, kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  

5) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

6) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze 

ściekami, wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie 

ochrony środowiska; 

7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

9) ograniczenia lokalizacji obiektów i urządzeń w strefie ochrony krajobrazu WPN oznaczonej na 

rysunku planu; 

10) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) służących do wydobycia węglowodorów,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów torów podejściowych do portów i przystani, 

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

11) dopuszcza się akwakulturę w odległości nie mniejszej niż 500 m od stałych miejsc połowów 

żakami, poligonów wojskowych, obszarów wyznaczonych do połowu niewodami, torów 

wodnych tarlisk ryb oraz pod warunkiem hodowli rodzimych organizmów wodnych i racicznicy 

zmiennej;  

12) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

13) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do przystani:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

14) ograniczenia w prowadzeniu prac związanych z utrzymaniem bezpiecznego dostępu do przystani 

oraz z rozbudową infrastruktury do sposobów nie zagrażających systemowi ochrony brzegów; 

15) nakaz stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż wskazane 

w Specjalnych Zezwoleniach Połowowych; 

16) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

17) w wyznaczonym podakwenie ZSZ.19R.1, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 

ministra, obowiązywać będą zapisy planów ochrony dla obszarów Natura 2000, ograniczające 

poruszanie się jednostkami pływającymi oraz ograniczające stawianie sieci skrzelowych;  

18) ograniczenia w uprawianiu połowów rybackich na nowych torach podejściowych do przystani;  

19) zakaz prowadzenia badań naukowych naruszających: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) naruszających elementy liniowe infrastruktury liniowej, 

c) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie 
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odbywa się lęg ptaków,  

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymywanie dostępu do portów morskich i przystani w Wolinie, Wicku, Zalesiu, Lubinie i 

Karnocicach; 

2) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

części obszaru z połowów ryb, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie rybołówstwa;  

2) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

3) wyznacza się podakwen ZSZ.18R.1 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, 

żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania 

ptaków przelotnych i zimujących objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew 

Szczeciński” (PLB320009); 

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) wyznacza się podakwen ZSZ.19R.1 gdzie, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 

ministra, obowiązywać będą zapisy właściwych planów ochrony dla obszarów natura 2000;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) zakaz uprawiania rybołówstwa i kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraków statków i portów, 

zgodnie z przepisami wykonawczymi w tym zakresie; 

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb; 

4) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w 

ramach prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi 

dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i 

miejsca wystawienia narzędzi połowowych; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen w części przybrzeżnej wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie turystyka 

plażowa, uspokojona rekreacja wodna, żeglarstwo oraz na cele związane z ochroną środowiska; 

2) w obszarze akwenu istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne dla skutecznego tarła 
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śledzia populacji wiosennej, skarpia a w rejonach przybrzeżnych – okonia, w części środkowej 

umiarkowanie dobre dla śledzia populacji jesiennej, optymalne dla skarpia, oraz optymalne dla 

podchowu narybku okonia i sandacza; 

3) obszary czasowo wyłączone z rybołówstwa na podstawie przepisów odrębnych;  

4) obszar w części  objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złóż „Wolin” zgodnie z rysunkiem planu; 

5) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

6) akwen sąsiaduje ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 

320019) i obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  

7) obszar ogólnodostępny dla wszystkich jednostek z zastrzeżeniem zamykania pewnych obszarów 

na podstawie przepisów odrębnych; 

8) w akwenie mogą być prowadzone badania naukowe; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew 

Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew 

Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 20. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.20S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.20S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

20 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°51'29.778'' N 14°31'18.619'' E 

2 53°49'47.769'' N 14°34'12.03'' E 

3 53°49'51.593'' N 14°34'50.434'' E 

4 53°50'23.548'' N 14°34'50.362'' E 

5 53°51'1.625'' N  14°34'3.747'' E 

6 53°51'26.606'' N 14°32'29.206'' E 

7 53°51'26.614'' N 14°32'29.181'' E 

8 53°51'29.206'' N 14°31'58.051'' E 

9 53°51'22.946'' N 14°31'31.963'' E 

10 53°51'23.548'' N 14°31'18.867'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 20 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,093 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 
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5) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony dla obszarów Natura 2000, ograniczające poruszanie się jednostkami pływającymi;  

6) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

9) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

10) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony dla obszaru Natura 2000, ograniczające poruszanie się jednostkami pływającymi; 

11) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

12) ograniczenia w tworzeniu: kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz lokalizacji pomostów 

do miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz przepisów w zakresie ochrony 

środowiska i przyrody, a w szczególności zachowania naturalnych cech brzegu w celu ochrony 

siedlisk ptactwa i ryb; 

13) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

14) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

zakresie rybołówstwa;  

3) na podstawie przepisów odrębnych w granicach portów oraz w odległości nie mniejszej niż 150,0 m 

od osi pozostałych torów wodnych, granic redy i kotwicowisk zakazane są połowy komercyjne ryb; 

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  
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10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) należy mieć na uwadze ograniczenia wynikające z lokalizacji akwenu w granicach obszarów Natura 

2000; 

3) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi 

połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia 

narzędzi połowowych; 

4) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w tym zakresie;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

3) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

4) akwen sąsiaduje z obszarem specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

PLH320019 i obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 

5) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 21. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.21S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.21S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

21 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°51'30.009'' N 14°18'18.278'' E 

2 53°51'25.833'' N 14°18'29.28'' E 

3 53°51'25.373'' N 14°17'10.943'' E 

4 53°51'24.407'' N 14°17'16.539'' E 

5 53°51'24.993'' N 14°17'19.594'' E 

6 53°51'23.946'' N 14°17'24.089'' E 

7 53°51'23.135'' N 14°17'36.203'' E 

8 53°51'23.788'' N 14°17'39.265'' E 

9 53°51'23.449'' N 14°17'46.115'' E 

10 53°51'22.185'' N 14°17'49.235'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 21 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,248 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych;  

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją; 

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 
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5) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

6) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

9) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) utrudniających dostęp do przystani morskiej,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów torów podejściowych do portów i przystani,  

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

10) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

11) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

12) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

13) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków, (decyzja 

Nr 17/17 Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 20.10.2017 r.); 

2) budowa dwóch pomostów pływających na dz. Nr 641, obr. 15 m. Świnoujście (decyzja Nr 16/13 

Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 20.09.2013 r.);  

3) utrzymanie dostępu do granic przystani morskiej w Karsiborze; 

4) utworzenie i wyznaczenie toru podejściowego do przystani morskiej w Karsiborze;  

5) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 
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zakresie rybołówstwa;  

3) na podstawie przepisów wykonawczych w zakresie połowu ryb, w granicach portów oraz w 

odległości nie mniejszej niż 150,0m od osi pozostałych torów wodnych, granic redy i kotwicowisk 

zakazane są połowy komercyjne ryb; 

4) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w 

ramach prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca 

wystawienia narzędzi połowowych; 

3) obowiązuje postępowanie zgodnie z przepisami odrębnym w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego; 

4) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w tym zakresie; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w akwenie zlokalizowana jest marina– akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu 

i rekreacji;  

2) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

3) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

4) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) oraz 

Wolińskiego Parku Narodowego.  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 22. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.22R, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.22R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

22 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°51'19.002'' N 14°21'29.693'' E 

2 53°51'18.925'' N 14°21'30.911'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,150 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

6) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych;  

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów podejściowych, 

kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

4) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym pomosty, pirsy, 

slipy, plaże i przystanie, do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu i nie zagrażających bezpieczeństwu żeglugi; 

5) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  

6) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 
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8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

9) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) służących do wydobycia węglowodorów,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani,  

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

10) zakaz przekształcania linii brzegowej w tym lokalizacji pomostów;  

11) poza sytuacjami nadzwyczajnymi, ogranicza się prowadzenie prac związanych z utrzymaniem 

bezpiecznego dostępu do portu oraz z rozbudową infrastruktury do sposobów nie zagrażających 

systemowi ochrony brzegów; 

12) ograniczenie w realizacji prac związanych z udrożnieniem i umocnieniem kanału (Rzecki Nurt) do 

sposobów nie powodujących zagrożenia dla systemu ochrony brzegu; 

13) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

14) ograniczenie użytkowania rekreacyjnego akwenu w miejscach tarlisk i podchowu narybku ryb, 

w szczególności zakaz stosowania silników spalinowych;  

15) nakaz stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż wskazane 

w Specjalnych Zezwoleniach Połowowych; 

16) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

17) zakaz prowadzenia badań naukowych w tym: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

2) udrożnienie Rzeckiego Nurtu celem przywrócenia jego pierwotnych naturalnych parametrów;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, w akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

3) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

4) na podstawie przepisów wykonawczych w zakresie połowu ryb, w granicach portów oraz 

w odległości nie mniejszej niż 150,0m od osi pozostałych torów wodnych, granic redy i kotwicowisk 

zakazane są połowy komercyjne ryb; 
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10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w 

Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie z 

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w 

ramach prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca 

wystawienia narzędzi połowowych; 

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie z 

przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

4) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – bieg 

Starej Świny wraz z jej odnogami. 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) na obszarze akwenu istnieją dobre warunki habitatowe do tarła ryb fitofilnych, a także migracji 

rozrodczych i żerowiskowych śledzia rasy wiosennej, okonia, płoci i sandacza; 

2) obszary czasowo wyłączone z rybołówstwa na podstawie przepisów odrębnych; 

3) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

4) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 

5) obszar ogólnodostępny dla wszystkich jednostek z zastrzeżeniem zamykania pewnych obszarów na 

podstawie przepisów odrębnych;  

6) obszar ogólnodostępny dla wszystkich jednostek z zastrzeżeniem zamykania pewnych obszarów na 

podstawie przepisów odrębnych;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);   
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§ 23. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.23S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.23S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

23 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°51'17.496'' N 14°23'9.886'' E 

2 53°51'16.978'' N 14°23'10.338'' E 

3 53°51'15.012'' N 14°23'14.569'' E 

4 53°51'11.46'' N 14°23'21.045'' E 

5 53°51'9.226'' N 14°23'22.609'' E 

6 53°51'2.563'' N 14°23'25.663'' E 

7 53°50'58.63'' N 14°23'25.424'' E 

8 53°50'49.25'' N 14°23'21.875'' E 

9 53°50'40.232'' N 14°23'18.428'' E 

10 53°50'34.408'' N 14°23'15.51'' E 

11 53°50'26.477'' N 14°23'3.917'' E 

12 53°50'18.856'' N 14°22'50.096'' E 

13 53°50'19.553'' N 14°22'50.324'' E 

14 53°50'27.007'' N 14°22'53.427'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

15 53°51'14.86'' 14°23'3.768'' 

16 53°51'14.884'' 14°23'3.89'' 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,168 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych;  
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3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją; 

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

5) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

6) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

9) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) utrudniających dostęp do przystani morskiej,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów podejściowego toru wodnego do portów i przystani,  

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

10) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym w tym domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, 

do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

11) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

12) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

13) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

3) na podstawie przepisów wykonawczych w zakresie połowu ryb, w granicach portów oraz 
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§ 24. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.24S, określone w karcie akwenu. 

w odległości nie mniejszej niż 150,0m od osi pozostałych torów wodnych, granic redy i kotwicowisk 

zakazane są połowy komercyjne ryb; 

4) obowiązują ograniczenia wynikające z planu zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego 

dla obszarów zlokalizowanych w otulinie parku;  

5) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w 

ramach prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi 

dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca 

wystawienia narzędzi połowowych; 

3) obowiązuje postępowanie zgodnie z przepisami odrębnym w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego; 

4) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w tym zakresie; 

5) realizacja inwestycji na obszarze otuliny Wolińskiego Parku Narodowego zgodnie z przepisami 

w zakresie ochrony przyrody;  

6) prowadzenie badań naukowych w granicach otuliny WPN po uzgodnieniu z Dyrektorem 

Wolińskiego Parku Narodowego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora WPN; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

3) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) oraz 

Wolińskiego Parku Narodowego.  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru Wolińskiego Parku Narodowego 

2) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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KARTA AKWENU 

ZSZ.24S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

24 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°51'12.78'' N 14°17'45.138'' E 

2 53°51'7.671'' N 14°17'50.828'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,072 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych;  

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją; 

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

5) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

6) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 
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zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

9) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) utrudniających dostęp do przystani morskiej,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów torów podejściowych do portów i przystani,  

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

8) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

9) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

10) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

11) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) budowa pięciu pomostów drewnianych (dz. Nr 641 obr. 15 Karsibór); 

2) wykonanie tarasów 4 nowoprojektowanych domków kempingowych (dz. Nr 29 obr. 15 Karsibór) –

decyzja nr 33/07 Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 20.06.2007 r.;  

3) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

3) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7. 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 
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(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w 

ramach prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi 

dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca 

wystawienia narzędzi połowowych; 

3) obowiązuje postępowanie zgodnie z przepisami odrębnym w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w akwenie zlokalizowana jest marina – akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu 

i rekreacji;  

2) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

3) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

4) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) oraz 

Wolińskiego Parku Narodowego.  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i obszaru 

ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  



 

81 

 

§ 25. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.25S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.25S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

25 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°51'13.758'' N 14°22'38.092'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°51'13.715'' N 14°22'33.051'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,001 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych;  

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją; 

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

5) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

6) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 



 

82 

 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

9) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) utrudniających dostęp do przystani morskiej,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów torów podejściowych do portów i przystani,  

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

10) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym w tym domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, 

do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

11) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

12) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

13) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

zakresie rybołówstwa;  

3) na podstawie przepisów wykonawczych w zakresie połowu ryb, w granicach portów oraz w 

odległości nie mniejszej niż 150,0m od osi pozostałych torów wodnych, granic redy i kotwicowisk 

zakazane są połowy komercyjne ryb; 

4) obowiązują ograniczenia wynikające z planu zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego 

dla obszarów zlokalizowanych w otulinie parku;  

5) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7. 
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UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych; 

3) obowiązuje postępowanie zgodnie z przepisami odrębnym w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego; 

4) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w tym zakresie; 

5) realizacja inwestycji na obszarze otuliny Wolińskiego Parku Narodowego zgodnie z przepisami 

w zakresie ochrony przyrody;  

6) prowadzenie badań naukowych w granicach otuliny WPN po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego 

Parku Narodowego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora WPN; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z uwzględnieniem 

zasad określonych w ust. 7; 

2) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

3) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

(PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) oraz Wolińskiego 

Parku Narodowego;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony Wolińskiego Parku Narodowego 

2) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 26. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.26S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.26S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

26 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°51'13.67'' N 14°22'27.843'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°51'13.487'' N 14°22'6.665'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,008 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych;  

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją; 

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

5) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

6) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 
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7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

9) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) utrudniających dostęp do przystani morskiej,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów torów podejściowych do portów i przystani,  

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

10) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym w tym domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, 

do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

11) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

12) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

13) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

3) na podstawie przepisów wykonawczych w zakresie połowu ryb, w granicach portów oraz 

w odległości nie mniejszej niż 150,0m od osi pozostałych torów wodnych, granic redy i kotwicowisk 

zakazane są połowy komercyjne ryb; 

4) obowiązują ograniczenia wynikające z planu zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego 

dla obszarów zlokalizowanych w otulinie parku;  

5) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 
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spełniających ustalenia ust 7. 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w 

ramach prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi 

dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca 

wystawienia narzędzi połowowych; 

3) obowiązuje postępowanie zgodnie z przepisami odrębnym w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego; 

4) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w tym zakresie; 

5) realizacja inwestycji na obszarze otuliny Wolińskiego Parku Narodowego zgodnie z przepisami 

w zakresie ochrony przyrody;  

6) prowadzenie badań naukowych w granicach otuliny WPN po uzgodnieniu z Dyrektorem 

Wolińskiego Parku Narodowego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora WPN; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

3) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) oraz 

Wolińskiego Parku Narodowego.  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony Wolińskiego Parku Narodowego 

2) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH 320019) i planu 

ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 27. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.27T, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.27T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

27 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°48'21.092'' N 14°20'48.93'' E 

2 53°46'15.087'' N 14°23'38.128'' E 

3 53°46'25.252'' N 14°24'0.306'' E 

4 53°45'49.249'' N 14°24'50.711'' E 

5 53°45'44.544'' N 14°24'19.253'' E 

6 53°41'33.972'' N 14°29'55.743'' E 

7 53°41'44.401'' N 14°30'18.494'' E 

8 53°40'45.869'' N 14°31'34.24'' E 

9 53°40'35.674'' N 14°31'13.841'' E 

10 53°38'5.393'' N 14°34'36.014'' E 

11 53°37'50.817'' N 14°34'55.933'' E 

12 53°37'33.354'' N 14°35'9.337'' E 

13 53°36'20.987'' N 14°35'33.578'' E 

14 53°36'22.178'' N 14°35'4.789'' E 

15 53°37'22.811'' N 14°34'43.083'' E 

16 53°37'45.885'' N 14°34'25.399'' E 

17 53°48'8.558'' N 14°20'29.464'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 27 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

17,995 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

5) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) nakaz układania i utrzymania elementów liniowych infrastruktury technicznej – budowa kabla 

światłowodowego (przecisk) w relacji od Stacji Radarowej na Wyspie Chełminek do Kapitanatu 

Portu Trzebież; 

2) nakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej z wyłączeniem światłowodów, 

które muszą być układane w sposób prostopadły do osi akwenu; 

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze kotwicowisk;  

4) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 
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infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych;  

5) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

6) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją, oznaczonego na rysunku 

planu w obszarze nie obejmującym toru wodnego;  

7) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej; 

8) nakaz utrzymania widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby 

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

9) zakaz lokalizacji innego oznakowania wodnego, nie związanego z ochroną wizury;  

10) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

11) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji; 

12) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi;  

13) zakaz rybołówstwa z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego w części akwenu nie obejmującej 

toru wodnego;  

14) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin (Kanał Piastowski i Mieleński) – II etap, strona 

wschodnia i zachodnia;  

2) modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin – poszerzenie i pogłębienie toru do 12,5m; 

3) realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej – ułożenie i utrzymywanie na dnie 

cieśniny Świna kabla zasilająco-sterującego oraz zatopienie czujnika pomiaru prądów wody w 

lokalizacji w dnie kanału Piastowskiego w pobliżu PO Świnoujście w Świnoujściu na działce nr 59/3, 

obr. Warszów 11; 

4) utrzymanie parametrów technicznych toru wodnego;  

5) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) na podstawie przepisów odrębnych i wykonawczych w zakresie rybołówstwa, w granicach portów 

oraz w odległości 200,0 m od granic toru wodnego Świnoujście -Szczecin oraz w odległości nie 

mniejszej niż 150,0m od osi pozostałych torów wodnych, granic redy i kotwicowisk zakazane są 

połowy komercyjne ryb;  
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3) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) akwen wyłączony jest na stałe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – wzdłuż toru wodnego 

Świnoujście – Szczecin w pasie o szerokości po 300,0 m od granic toru i na długości 500,0 m licząc 

od głowicy zachodniej falochronu Kanału Piastowskiego, a dalej do wysokości północnego cypla 

wyspy Chełminek w pasie o szerokości po 200,0 m od granic toru, zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

3) akwen wyłączony jest na stałe z wykonywania połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) 

w odległości 200,0 m od granic toru wodnego Świnoujście -Szczecin oraz w odległości nie mniejszej 

niż 150,0 m od osi pozostałych torów wodnych, granic redy i kotwicowisk, zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

4) zakaz prowadzenia połowów (rybołówstwo komercyjne) wzdłuż toru wodnego Świnoujście – 

Szczecin w pasie o szerokości po 300,0 m od granic toru i na długości 500,0 m licząc od głowicy 

zachodniej falochronu Kanału Piastowskiego, a dalej do wysokości północnego cypla wyspy 

Chełminek w pasie o szerokości po 200,0 m od granic toru, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

zakresie połowu ryb; 

5) zakaz połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości 200,0 m od granic toru wodnego 

Świnoujście -Szczecin oraz w odległości nie mniejszej niż 150,0 m od osi pozostałych torów 

wodnych, granic redy i kotwicowisk, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

6) okresowy zakaz połowu ryb obejmujący Kanał Piastowski wraz z obszarem wód Zalewu 

Szczecińskiego o promieniu 550,0 m licząc od głowic falochronów, zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

7) część akwenu, obejmująca Kanał Piastowski wraz z obszarem wód Zalewu Szczecińskiego o 

promieniu 550,0 m licząc od głowic falochronów, wyłączona jest okresowo z połowu ryb, zgodnie z 

przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb; 

8) w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego obowiązują przepisy wykonawcze w zakresie połowu ryb;  

9) utrzymanie ustalonych parametrów technicznych torów wodnych, zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w tym zakresie;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) na mocy zapisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich akwen stanowi 

element infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 

narodowej; 

2) po akwenie odbywa się żegluga z portów w Świnoujściu i Szczecinie w kierunku północnym 
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i południowym – charakter intensywny; 

3) po akwenie odbywa się żegluga handlowa o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz żegluga 

pasażerska,  

4) przez akwen przebiegają lub łączą się z nim następujące tory wodne:  

a) tor podejściowy do Lubina, Wapnicy i Zalesia,  

b) tor podejściowy północny  do Trzebieży,  

c) tor podejściowy południowy do Trzebieży,  

d) tor podejściowy do Stepnicy,  

e) tor podejściowy do Wolina,  

f) tor podejściowy do Nowego Warpna;  

5) przez akwen przebiegają trasy statków rybackich z portów i baz rybackich na łowiska;  

6) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji – uczęszczany szlak w kierunku 

morza;  

7) w akwenie znajduję się infrastruktura techniczna – użytkowany światłowód; 

8) w akwenie zlokalizowane są 2 kotwicowiska;  

9) w akwenie zlokalizowane są znaki nawigacyjne oraz obszary ochrony wizury ww. znaków;  

10) tor wodny Szczecin – Świnoujście jest torem zapewniającym dostęp do portów morskich 

o podstawowym znaczeniu dla gospodarki (porty w Szczecinie i Świnoujściu);  

11) przez obszar przebiega projektowany „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”, w ramach którego 

nastąpi przebudowa i modernizacja marin i portów jachtowych w, Szczecinie, Trzebieży, Stepnicy, 

Wolinie, Wapnicy, Świnoujściu; 

12) na podstawie decyzji nr 174/4/11/12 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 01.03.2012 r. zezwolono na modernizację toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał 

Piastowski i Mieleński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia;  

13) na podstawie decyzji nr 5/2014 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 28.07.2014 r. 

zezwolono na ułożenie i utrzymywanie na dnie cieśniny Świny kabla zasilająco-sterującego oraz 

zatopienie czujnika pomiaru prądów wody w dnie kanału Piastowskiego w pobliżu PO Świnoujście w 

Świnoujściu na działce nr 59/3 Wm, jedn. ewid. Świnoujście obr. Warszów 11; 

14) akwen sąsiaduje z Zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Torfowiska Uznamskie”;  

15) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH 320019) oraz obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) 

i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 

16) obszar toru wodnego na stałe wyłączony z rybołówstwa na podstawie przepisów odrębnych 

w zakresie połowów ryb; 

17) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 28. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.28S określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.28S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

28 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°50'18.535'' N 14°21'30.505'' E 

2 53°50'5.57'' N 14°21'33.741'' E 

3 53°49'39.464' 'N 14°21'31.198'' E 

4 53°49'14.724'' N 14°21'16.887'' E 

5 53°48'28.749'' N 14°20'33.047'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

2,780 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych; 

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

5) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska;  

6) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 
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7) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

8) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

d) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

9) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

10) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony dla obszaru Natura 2000, ograniczające poruszanie się jednostkami pływającymi;  

11) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym w tym domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, 

do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

12) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej; 

13) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

3) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7. 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
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udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w 

ramach prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi 

dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca 

wystawienia narzędzi połowowych; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli 

z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) obszar w części objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją zgodnie z rysunkiem planu; 

3) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

4) akwen sąsiaduje z obszarem specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

PLH320019 i obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 

5) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew 

Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew 

Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 29. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.29S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.29S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

29 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°49'50.63'' N 14°37'13.907'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°45'52.431'' N 14°34'7.507'' E 

3 53°45'59.257'' N 14°34'38.374'' E 

4 53°45'59.817'' N 14°36'21.889'' E 

5 53°46'17.098'' N 14°36'32.283'' E 

6 53°46'56.046'' N 14°36'23.887'' E 

7 53°47'26.155'' N 14°36'18.638'' E 

8 53°47'50.259'' N 14°36'9.5'' E 

9 53°49'32.473'' N 14°36'15.125'' E 

10 53°49'42.643'' N 14°36'55.431'' E 

11 53°49'50.457'' N 14°37'13.508''E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,151 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Rybołówstwo (R); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych; 

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej; 

5) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 



 

95 

 

środowiska; 

6) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

7) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

8) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

9) w wyznaczonym podakwenie ZSZ.29S.1, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 

ministra, obowiązywać będą zapisy planów ochrony dla obszarów Natura 2000, ograniczające 

poruszanie się jednostkami pływającymi oraz ograniczające stawianie sieci skrzelowych;  

10) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu;  

11) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

12) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

13) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

3) wyznacza się podakwen ZSZ.29S.1 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, 

żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków 

przelotnych i zimujących objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7. 

2) wyznacza się podakwen ZSZ.29S.1 gdzie, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 
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ministra, obowiązywać będą zapisy właściwych planów ochrony dla obszarów Natura 2000;  

 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w 

ramach prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi 

dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca 

wystawienia narzędzi połowowych; 

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w tym zakresie;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) na podstawie przepisów odrębnych dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie 

wykorzystywane do kąpieli na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do 

danej gminy z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) w akwenie zlokalizowane są obszary ochrony znaków nawigacyjnych;  

3) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

4) akwen sąsiaduje z obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Łąki Skoszewskie” (PLB320007);  

5) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo;; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew 

Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew 

Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 30. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.30S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.30S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

30 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°49'41.866'' N 14°36'4.543'' E 

2 53°49'41.448'' N 14°36'6.859'' E 

3 53°49'40.164'' N 14°36'3.78'' E 

4 53°49'35.77'' N 14°35'58.797'' E 

5 53°49'34.091'' N 14°35'58.755'' E 

6 53°49'34.214'' N 14°35'52.371'' E 

7 53°49'34.48'' N 14°35'41.421'' E 

8 53°49'34.955''N 14°35'36.576'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,103 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych; 

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, za wyjątkiem poszukiwania 

i rozpoznawania węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją;  

4) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

5) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska;  
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6) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

7) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

8) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

9) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planów 

ochrony dla obszarów Natura 2000, ograniczające poruszanie się jednostkami pływającymi; 

obowiązują ograniczenia poruszania się jednostkami pływającymi zgodnie z ustaleniami właściwego 

planu ochrony dla obszaru Natura 2000 za wyjątkiem jednostek rybackich oraz służb państwowych 

i ratunkowych; 

10) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

11) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

12) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

13) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

3) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie 

w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7. 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 
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(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w 

ramach prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca 

wystawienia narzędzi połowowych; 

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w tym zakresie;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) w akwenie zlokalizowany jest fragment obszaru ochrony wizury znaków nawigacyjnych;  

3) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

4) akwen sąsiaduje z obszarem specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019);  

5) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 31. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.31W, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.31W 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

W 

2. NUMER 

AKWENU 

31 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°49'22.034'' N 14°17'34.046'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°48'37.009'' N 14°19'20.916'' E 

3 53°48'37.301'' N 14°18'37.904'' E 

4 53°49'15.895'' N 14°17'42.812'' E 
 4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,115 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

SZTUCZNE WYSPY I KONSTRUKCJE (W) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

6) Badania naukowe (N);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ograniczenia w realizacji podwodnej infrastruktury technicznej w miejscach występowania 

podwodnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi); 

2) ogranicza się poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów do obszaru „Wolin” objętego koncesją, 

obejmuje on akwen w części oznaczonej na rysunku planu; 

3) zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowe 

infrastruktury technicznej oraz system ochrony brzegu; 

4) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

5) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji w miejscach niespełniających wymogów utrzymania 

właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

6) obowiązują całoroczne ograniczenia poruszania się jednostkami pływającymi, zgodnie z ustaleniami 

właściwego planu ochrony dla obszaru Natura 2000; ograniczenie to nie dotyczy jednostek 

rybackich oraz służb państwowych i mundurowych; 

7) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym pomosty, pirsy, 

slipy, plaże i przystanie, do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

8) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 
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ochrony dla obszaru Natura 2000, ograniczające stawianie sieci skrzelowych;  

9) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż wyłącznie w 

ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) obszar objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż „Wolin” objętego koncesją; 

2) akwen sąsiaduje z Zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Torfowiska Uznamskie”;  

3) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

4) akwen sąsiaduje ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019) i obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  

5) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się rybołówstwo, 

6) po okresie zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się funkcję ochrony 

środowiska i przyrody z możliwością zagospodarowania w zakresie funkcji turystyki , sportu i 

rekreacji przy uwzględnieniu walorów przyrodniczych i obostrzeń wynikających z ochrony 

środowiska i przyrody;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 
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ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 32. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.32W, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.32W 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

W 

2. NUMER 

AKWENU 

32 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°47'55.5'' N 14°27'1.243'' E 

2 53°47'49.687'' N 14°27'25.473'' E 

3 53°47'35.432'' N 14°27'35.662'' E 

4 53°47'21.087'' N 14°27'25.843'' E 

5 53°47'15.054'' N 14°27'1.771'' E 

6 53°47'20.866'' N 14°26'37.545'' E 

7 53°47'35.119'' N 14°26'27.353'' E 

8 53°47'49.465'' N 14°26'37.167'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 32 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,222 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

SZTUCZNE WYSPY I KONSTRUKCJE (W) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Ochrona brzegu morskiego (C); 

4) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

5) Rybołówstwo (R);  

6) Badania naukowe (N);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ograniczenia w realizacji podwodnej infrastruktury technicznej w miejscach występowania 

podwodnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi); 

2) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji w miejscach niespełniających wymogów 

utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

3) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym pomosty, pirsy, 

slipy, plaże i przystanie, do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

4) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 
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1) modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

2) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się rybołówstwo; 

3) po okresie zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się funkcję ochrony 

środowiska i przyrody z możliwością zagospodarowania w zakresie funkcji turystyki, sportu i 

rekreacji przy uwzględnieniu walorów przyrodniczych i obostrzeń wynikających z ochrony 

środowiska i przyrody , 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew 

Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew 

Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 33. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.33R, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

POM.33R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

33 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°47'50.259'' N 14°36'9.5'' E 

2 53°45'59.817'' N 14°36'21.889''E 

3 53°45'52.431'' N 14°34'7.507'' E 

4 53°39'58.614'' N 14°33'48.562''E 

5 53°39'43.131'' N 14°34'6.582'' E 

6 53°39'16.42'' N 14°35'4.128'' E 

7 53°39'20.99'' N 14°35'19.516'' E 

8 53°39'3.886'' N 14°36'37.937'' E 

9 53°38'58.701'' N 14°37'4.257'' E 

10 53°38'58.832'' N 14°37'8.915'' E 

11 53°38'17.493'' N 14°34'19.9'' E 

12 53°40'7.646'' N 14°31'51.482'' E 

13 53°40'24.753'' N 14°32'42.443'' E 

14 53°40'43.016'' N 14°32'1.405'' E 

15 53°40'26.487'' N 14°31'26.141'' E 

16 53°40'35.674'' N 14°31'13.841'' E 

17 53°40'45.869'' N 14°31'34.24'' E 

18 53°41'44.401'' N 14°30'18.494'' E 

19 53°41'33.972'' N 14°29'55.743'' E 

20 53°42'47.338'' N 14°28'17.352'' E 

21 53°46'16.605'' N 14°29'3.499'' E 

22 53°46'42.492'' N 14°33'58.152'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 33 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

8,703 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Akwakultura (A); 

6) Transport (T); 

7) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

8) Badania naukowe (N);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  
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1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych;  

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów podejściowych, 

kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

4) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska;  

5) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

6) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

7) w wyznaczonych podakwenach ZSZ.33R.1 i ZSZ.33R.2, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia 

właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planów ochrony dla obszarów Natura 2000, 

ograniczające poruszanie się jednostkami pływającymi oraz ograniczające stawianie sieci 

skrzelowych; 

8) w wyznaczonym podakwenie ZSZ.33R.3 obowiązują ograniczenia realizacji inwestycji na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony przyrody;  

9) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) służących do wydobycia węglowodorów,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani, 

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

10) dopuszcza się akwakulturę w odległości nie mniejszej niż 500 m od stałych miejsc połowów żakami, 

poligonów wojskowych, obszarów wyznaczonych do połowu niewodami, torów wodnych tarlisk ryb 

oraz pod warunkiem hodowli rodzimych organizmów wodnych i racicznicy zmiennej;  

11) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

12) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do przystani:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

13) ograniczenia w prowadzeniu prac związanych z utrzymaniem bezpiecznego dostępu do przystani 

oraz z rozbudową infrastruktury do sposobów nie zagrażających systemowi ochrony brzegów; 

14) nakaz stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż wskazane 

w Specjalnych Zezwoleniach Połowowych; 

15) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

16) ograniczenia w uprawianiu połowów rybackich na nowych torach podejściowych do przystani  

17) zakaz prowadzenia badań naukowych naruszających: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) naruszających elementy liniowe infrastruktury liniowej, 
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c) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymywanie dostępu do portów morskich i przystani w Kopice, Czarnocinie i Stepnicy; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

części obszaru z połowów ryb, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie rybołówstwa;  

2) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

3) wyznacza się podakweny ZSZ.33R.1 i ZSZ.33R.2 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc 

odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony miejsc 

odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i zimujących objętych ochroną w ramach obszaru 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 

4) wyznacza się podakwen ZSZ.33R.3 na potrzeby ochrony rezerwatu przyrody „Białodrzew Kopicki”; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) wyznacza się podakweny ZSZ.33R.1 i ZSZ.33R.2 gdzie, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia 

właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy właściwych planów ochrony dla obszarów Natura 

2000;  

2) wyznacza się podakwen ZSZ.33R.3 gdzie obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony przyrody;  

3) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7. 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) zakaz uprawiania rybołówstwa i kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraków statków i portów, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w tym zakresie; 

3) zakaz połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości 200,0 m od granic toru wodnego 

Świnoujście -Szczecin oraz w odległości nie mniejszej niż 150,0 m od osi pozostałych torów 

wodnych, granic redy i kotwicowisk, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb; 

4) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w 

ramach prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi 

dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca 

wystawienia narzędzi połowowych; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 
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1) akwen w części przybrzeżnej wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie turystyka plażowa, 

uspokojona rekreacja wodna, żeglarstwo oraz na cele związane z ochroną środowiska; 

2) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli na terenie 

gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy z uwzględnieniem zasad 

określonych w ust. 7; 

3) obszary czasowo wyłączone z rybołówstwa na podstawie przepisów odrębnych;  

4) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

5) akwen sąsiaduje ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019) i obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  

6) obszar ogólnodostępny dla wszystkich jednostek z zastrzeżeniem zamykania pewnych obszarów na 

podstawie przepisów odrębnych; 

7) akwen sąsiaduje z obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Łąki Skoszewskie” (PLB320007); 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew 

Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew 

Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 34. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.34T, określone w karcie akwenu.  

KARTA AKWENU 

ZSZ.34T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

34 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°47'17.28'' N 14°16'18.347'' E 

2 53°45'43.714'' N 14°23'45.443'' E 

3 53°45'29.357'' N 14°24'4.772'' E 

4 53°46'41.145'' N 14°18'22.109'' E 

5 53°46'16.419'' N 14°17'7.838'' E 

6 53°45'21.253'' N 14°16'18.918'' E 

7 53°44'19.839'' N 14°16'30.36'' E 

8 53°43'42.215'' N 14°16'58.614'' E 

9 53°43'35.383'' N 14°17'18.669'' E 

10 53°43'29.511'' N 14°17'21.344'' E 

11 53°43'35.575'' N 14°16'46.643'' E 

12 53°44'7.825'' N 14°16'21.461'' E 

13 53°46'24.265'' N 14°16'57.961'' E 

14 53°46'45.439'' N 14°18'1.557'' E 

15 53°47'5.087'' N 14°16'27.462'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 34 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

4,268 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

4) Dziedzictwo kulturowe (D); 

5) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych; 

3) po realizacji inwestycji układania elementów liniowych infrastruktury technicznej wymaga się 

ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych elementów infrastrukturalnych, w której 
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obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego 

z pracami instalacyjnymi i serwisowymi; 

4) nakaz utrzymania widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby 

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

5) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

6) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

7) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

8) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi;  

9) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej; 

10) zakaz rybołówstwa z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego w części akwenu nie obejmującej 

toru wodnego;  

11) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymanie parametrów technicznych toru wodnego;  

2) wykonanie dwóch pływających pomostów rekreacyjnych na jeziorze Nowowarpieńskim oraz dwóch 

pływających pomostów wędkarskich na wodach zatoki Nowowarpieńskiej (decyzja Nr 17/13 

Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 19.09.2013 r.);  

3) wykonanie i utrzymanie zespołu 5 odnóg cumowniczych oraz 9 boi (pław) cumowniczych służących 

do cumowania jednostek rekreacyjnych w Porcie Nowe Warpno na działce nr 1066 obr. Nowe 

Warpno (decyzja Nr 8/2016 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 15.07.2016 r.); 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na stanowisku archeologicznym oznaczonym na rysunku planu (wrak stalowej barki) obowiązują 

ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  

3) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie poza torem wodnym, 

obowiązują wyłączenia stałe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w zakresie rybołówstwa; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) w dokumentach planistycznych sporządzanych w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzić zapisy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie 

toru żeglugowego. 
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UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) utrzymanie ustalonych parametrów technicznych torów wodnych, zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w tym zakresie; akwen wyłączony jest na stałe z wykonywania rybołówstwa 

komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb; 

3) zakaz prowadzenia połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości mniejszej niż 150 m 

od osi toru wodnego, granic redy i kotwicowisk, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

połowu ryb; 

4) zakaz nurkowania w okolicy wraku barki , naruszania konstrukcji wraku lub jego części i ładunku 

bez uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w tym zakresie; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, 

określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu morskiego w Wapnicy i Lubinie oraz 

infrastrukturę portową portu w Nowym Warpnie; 

2) po akwenie odbywa się żegluga z portu w w kierunku:  w kierunku: zachodnim (do Niemiec), 

wschodnim (do portu w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Dziwnowie) oraz północnym (do portu 

w Świnoujściu) i południowym (do portu w Szczecinie) ; 

3) po akwenie odbywa się żegluga pasażerska,  

4) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli na terenie 

gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy z uwzględnieniem zasad 

określonych w ust. 7; 

5) przez akwen przebiegają trasy statków rybackich z portów i baz rybackich na łowiska;  

6) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji; 

7) w akwenie zlokalizowane są znaki nawigacyjne oraz obszary ochrony wizury znaków 

nawigacyjnych; 

8) na akwenie zlokalizowane jest miejsce żeglarskie 

9) w akwenie znajdują się przewody podwodne infrastruktury technicznej;  

10) przez obszar przebiega projektowany „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”, w ramach którego 

nastąpi przebudowa i modernizacja marin i portów jachtowych; 

11) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

12) obszary objęte ochroną przyrody są przedmiotem wspólnych działań po stronie polskiej i 

niemieckiej; 

13) obok akwenu zlokalizowany jest użytek ekologiczny „Łysa Wyspa”;  

14) obszar toru wodnego na stałe wyłączony z rybołówstwa na podstawie przepisów odrębnych 

z zakresu rybołówstwa morskiego; 
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13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 35. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.35R, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.35R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

35 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°47'5.087'' N 14°16'27.462'' E 

2 53°46'45.439'' N 14°18'1.557'' E 

3 53°46'24.265'' N 14°16'57.961'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,917 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych; 

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów podejściowych, 

kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

4) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

5) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

6) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

7) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) służących do wydobycia węglowodorów,  
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b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani; 

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

8) okresowe ograniczenia w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb; 

9) ograniczenie użytkowania rekreacyjnego akwenu w miejscach tarlisk i podchowu narybku ryb;  

10) nakaz stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż wskazane 

w Specjalnych Zezwoleniach Połowowych; 

11) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

12) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu,  

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,   

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymywanie dostępu do portu morskiego w Nowym Warpnie; 

2) rozbudowa infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portu morskiego w Nowym Warpnie; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi 

połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia 

narzędzi połowowych; 

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  
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12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

2) obszar ogólnodostępny dla wszystkich jednostek z zastrzeżeniem zamykania pewnych obszarów na 

podstawie przepisów odrębnych; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 36. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.36R, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.36R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

36 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°46'41.145'' N 14°18'22.109'' E 

2 53°45'29.357'' N 14°24'4.772'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

3 53°42'22.819'' N 14°28'15.408'' E 

4 53°40'17.532'' N 14°30'16.303'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

5 53°40'28.901'' N 14°28'55.077'' E 

6 53°40'16.328'' N 14°28'50.09'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

7 53°43'29.511'' N 14°17'21.344'' E 

8 53°43'42.215'' N 14°16'58.614'' E 

9 53°44'19.839'' N 14°16'30.36'' E 

10 53°45'21.253'' N 14°16'18.918'' E 

11 53°46'16.419'' N 14°17'7.838'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 36 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

64,963 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Akwakultura (A); 

6) Transport (T); 

7) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

8) Badania naukowe (N);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 
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technicznych; 

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów podejściowych, 

kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

4) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

5) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

6) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

7) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) służących do wydobycia węglowodorów,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani, 

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

8) dopuszcza się akwakulturę w odległości nie mniejszej niż 500m od stałych miejsc połowów żakami, 

poligonów wojskowych, obszarów wyznaczonych do połowu niewodami, torów wodnych tarlisk ryb 

oraz pod warunkiem hodowli rodzimych organizmów wodnych i racicznicy zmiennej;  

9) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

10) w wyznaczonym podakwenie ZSZ.36R.1, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 

ministra, obowiązywać będą zapisy właściwych planów ochrony dla obszarów Natura 2000, 

ograniczające poruszanie się jednostkami pływającymi oraz ograniczające stawianie sieci 

skrzelowych; 

11) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do przystani:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

12) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej; 

13) ograniczenie użytkowania rekreacyjnego akwenu w miejscach tarlisk i podchowu narybku ryb;  

14) nakaz stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż wskazane 

w Specjalnych Zezwoleniach Połowowych; 

15) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

16) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu,  

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymywanie dostępu do portów morskich Świnoujście i Szczecin w tym rozbudowa infrastruktury 
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portowej; 

2) dopuszczenie budowy infrastruktury technicznej łączącej wyspę Uznam ze stałym lądem na linii 

północ-południe poprzez Zalew Szczeciński;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa; 

3) wyznacza się podakwen ZSZ.36R.1 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, 

żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków 

przelotnych i zimujących objętych ochroną w ramach obszaru natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) wyznacza się podakwen ZSZ.36R.1 gdzie, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 

ministra, obowiązywać będą zapisy właściwych planów ochrony dla obszarów Natura 2000;  

2) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7. 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego , zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi 

połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia 

narzędzi połowowych; 

3) zakaz prowadzenia połowów wzdłuż toru wodnego Świnoujście – Szczecin w pasie o szerokości po 

300,0 m od granic toru i na długości 500,0 m licząc od głowicy zachodniej falochronu Kanału 

Piastowskiego, a dalej do wysokości północnego cypla wyspy Chełminek w pasie o szerokości po 

200,0 m od granic toru, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

4) zakaz połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości 200,0 m od granic toru wodnego 

Świnoujście -Szczecin oraz w odległości nie mniejszej niż 150,0 m od osi pozostałych torów 

wodnych, granic redy i kotwicowisk, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) obszary czasowo wyłączone z rybołówstwa na podstawie przepisów odrębnych;  

2) obszar ogólnodostępny dla wszystkich jednostek z zastrzeżeniem zamykania pewnych obszarów na 

podstawie przepisów odrębnych; 

3) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, 
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określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portów Zalewu Szczecińskiego; 

4) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 



 

120 

 

§ 37. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.37B, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.37B 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

B 

2. NUMER 

AKWENU 

37 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°46'23.999'' N 14°19'0.0'' E 

2 53°45'29.999'' N 14°23'30.0'' E 

3 53°44'23.999'' N 14°23'30.0'' E 

4 53°43'59.999'' N 14°22'41.999'' E 

5 53°46'0.0'' N 14°19'0.0'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

10,015 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA (B) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

4) Transport (T);  

5) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

6) Rybołówstwo (R); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

3) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

4) realizacja inwestycji jest możliwa pod warunkiem że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

5) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) mogących zakłócić obserwację techniczną i wzrokową oraz łączność radiową na obszarze 

poligonu, 

b) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,  

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu,  

d) na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, chyba że na podstawie odrębnej 

procedury nie zostanie stwierdzone oddziaływanie; 
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6) czasowy zakaz uprawiania rybołówstwa i żeglugi (w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych); 

7) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

8) zakaz akwakultury;  

9) zakaz odkładania urobku;  

10) zakaz prowadzenia badań naukowych, z wyjątkiem badań związanych z procesem inwestycyjnym 

i budowlanym.  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

zakresie rybołówstwa;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) w akwenie funkcjonuje Poligon Marynarki Wojennej, który jest czasowo wyłączony z żeglugi 

i rybołówstwa.  

2) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

3) należy mieć na uwadze ograniczenia wynikające z lokalizacji akwenu w granicach obszarów Natura 

2000; 

4) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych; 

5) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;   

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen zlokalizowany jest w granicach Poligonu Marynarki Wojennej P-41; 

2) akwen wykorzystywany jest przez rybołówstwo komercyjne, stosujące rybackie narzędzia połowu;  

3) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

4) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne i rekreacyjne – głównie żeglarstwo; 
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13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

2) akwen czasowo wyłączony z innego użytkowania;  
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§ 38. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.38R, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.38R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

38 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°46'14.419'' N 14°28'46.491'' E 

2 53°42'59.0'' N 14°28'3.416'' E 

3 53°43'13.717'' N 14°27'47.239'' E 

4 53°45'20.727'' N 14°24'56.551'' E 

5 53°45'36.319'' N 14°24'31.199'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

13,334 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Akwakultura (A);  

6) Transport (T); 

7) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

8) Badania naukowe (N); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych; 

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów podejściowych, 

kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

4) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

5) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) służących do wydobycia węglowodorów,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 
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parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani, 

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu;  

7) dopuszcza się akwakulturę w odległości nie mniejszej niż 500 od stałych miejsc połowów żakami, 

poligonów wojskowych, obszarów wyznaczonych do połowu niewodami, torów wodnych tarlisk ryb 

oraz pod warunkiem hodowli rodzimych organizmów wodnych i racicznicy zmiennej;  

8) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

9) nakaz stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż wskazane 

w Specjalnych Zezwoleniach Połowowych; 

10) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji; 

11) zakaz prowadzenia badań naukowych w tym: 

a) naruszających system ochrony brzegu,  

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymywanie dostępu do portów morskich Świnoujście i Szczecin w tym rozbudowa infrastruktury 

portowej;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustal się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych; 

3) zakaz prowadzenia połowów wzdłuż toru wodnego Świnoujście – Szczecin w pasie o szerokości po 
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300,0 m od granic toru i na długości 500,0 m licząc od głowicy zachodniej falochronu Kanału 

Piastowskiego, a dalej do wysokości północnego cypla wyspy Chełminek w pasie o szerokości po 

200,0 m od granic toru, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

4) zakaz połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości 200,0 m od granic toru wodnego 

Świnoujście -Szczecin oraz w odległości nie mniejszej niż 150,0 m od osi pozostałych torów 

wodnych, granic redy i kotwicowisk, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, 

określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portów Zalewu Szczecińskiego;  

2) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 39. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.39W, określone w karcie akwenu  

KARTA AKWENU 

ZSZ.39W 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

W 

2. NUMER 

AKWENU 

39 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°45'27.856'' N 14°30'0.199'' E 

2 53°45'19.564'' N 14°30'34.659'' E 

3 53°44'59.259'' N 14°30'49.127'' E 

4 53°44'38.838'' N 14°30'35.133'' E 

5 53°44'30.261'' N 14°30'0.882'' E 

6 53°44'38.551'' N 14°29'26.431'' E 

7 53°44'58.853'' N 14°29'11.954'' E 

8 53°45'19.277'' N 14°29'25.939'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 39 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,271 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

SZTUCZNE WYSPY I KONSTRUKCJE (W) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Ochrona brzegu morskiego (C); 

4) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

5) Rybołówstwo (R); 

6) Badania naukowe (N); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ograniczenia w realizacji podwodnej infrastruktury technicznej w miejscach występowania 

podwodnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi); 

2) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

3) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

4) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

5) w wyznaczonym podakwenie ZSZ.39W.1, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 

ministra, obowiązywać będą zapisy planów ochrony dla obszarów Natura 2000 ograniczające 

poruszanie się jednostkami pływającymi oraz ograniczające stawianie sieci skrzelowych;  

6) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 
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d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) wyznacza się podakwen ZSZ.39W.1 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, 

żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków 

przelotnych i zimujących objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) wyznacza się podakwen ZSZ.39W.1 gdzie, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 

ministra, obowiązywać będą zapisy właściwych planów ochrony dla obszarów Natura 2000;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

2) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się rybołówstwo, 

3) po okresie zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się funkcję  ochrony 

środowiska i przyrody z możliwością zagospodarowania w zakresie funkcji turystyki, sportu i rekreacji 

przy uwzględnieniu walorów przyrodniczych i obostrzeń wynikających z ochrony środowiska 

i przyrody;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 40. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.40S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.40S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

40 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°44'35.791'' N 14°18'11.291'' E 

2 53°44'34.726'' N 14°18'14.143'' E 

3 53°44'32.87'' N 14°18'15.394'' E 

4 53°44'30.276'' N 14°18'14.391'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

5 53°44'34.889'' N 14°18'6.138'' E 

6 53°44'35.659'' N 14°18'7.928'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,025 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Rybołówstwo (R); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

4) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

5) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

4) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  
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a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

6) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

7) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

8) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

9) obowiązują okresowe ograniczenia poruszania się jednostkami pływającymi, zgodnie z ustaleniami 

właściwego planu ochrony dla obszaru Natura 2000; ograniczenie to nie dotyczy torów 

podejściowych do Nowego Warpna i Podgrodzia, jednostek rybackich oraz służb państwowych i 

mundurowych; 

10) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony dla obszaru Natura 2000, ograniczające stawianie sieci skrzelowych;  

11) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) zakłócających tarło i podchów narybku ryb komercyjnych,  

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

zakresie rybołówstwa; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7. 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
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udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych;  

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) obszary objęte ochroną przyrody są przedmiotem wspólnych działań po stronie polskiej i 

niemieckiej; 

4) akwen sąsiaduje z użytkiem ekologicznym „Półwysep Podgrodzie”;  

5) akwen wykorzystywany jest do uprawiania sportów wodnych;  

6) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacja (kąpielisko, 

plaża); 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 41. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.41S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.41S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

41 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°44'20.154'' N 14°17'58.802'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°44'11.414'' N 14°17'59.836'' E 

3 53°44'12.792'' N 14°17'58.277'' E 

4 53°44'14.561'' N 14°17'58.247'' E 
 4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,050 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Rybołówstwo (R); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

4) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

5) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 
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brzegu; 

7) obowiązują okresowe ograniczenia poruszania się jednostkami pływającymi, zgodnie z ustaleniami 

właściwego planu ochrony dla obszaru Natura 2000; ograniczenie to nie dotyczy torów 

podejściowych do Nowego Warpna i Podgrodzia, jednostek rybackich oraz służb państwowych 

i mundurowych;  

8) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

9) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

10) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

11) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony dla obszaru Natura 2000, ograniczające stawianie sieci skrzelowych;  

12) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) zakłócających tarło i podchów narybku ryb komercyjnych,  

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w 
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ramach prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca 

wystawienia narzędzi połowowych;  

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) obszary objęte ochroną przyrody są przedmiotem wspólnych działań po stronie polskiej i 

niemieckiej; 

4) akwen wykorzystywany jest do uprawiania sportów wodnych;  

5) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacja (kąpielisko, 

plaża); 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew 

Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew 

Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 42. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.42R, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.42R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

42 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°44'7.825'' N 14°16'21.461'' E 

2 53°43'42.237'' N 14°16'40.679'' E 

3 53°43'37.473'' N 14°16'28.74'' E 

4 53°43'33.207'' N 14°16'27.921'' E 

5 53°43'8.161'' N 14°17'8.139'' E 

6 53°43'8.455'' N 14°17'56.767'' E 

7 53°42'42.068'' N 14°18'25.168'' E 

8 53°42'3.176'' N 14°18'20.544'' E 

9 53°42'3.124'' N 14°18'20.649'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 42 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,262 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Akwakultura (A); 

6) Transport (T); 

7) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

8) Badania naukowe (N);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów podejściowych, 

kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

4) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 
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5) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

6) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

7) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) służących do wydobycia węglowodorów,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani,  

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

8) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na ladzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej; 

9) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

10) w wyznaczonym podakwenie ZSZ.42R.1, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 

ministra, obowiązywać będą zapisy planów ochrony dla obszarów Natura 2000 ograniczające 

poruszanie się jednostkami pływającymi oraz ograniczające stawianie sieci skrzelowych;  

11) nakaz stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż wskazane 

w Specjalnych Zezwoleniach Połowowych; 

12) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

13) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu,  

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

tym zakresie;  

3) wyznacza się podakwen ZSZ.42R.1 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, 

żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków 

przelotnych i zimujących objętych ochroną w ramach obszaru natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) wyznacza się podakwen ZSZ.42R.1 gdzie, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 
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ministra, obowiązywać będą zapisy właściwych planów ochrony dla obszarów Natura 2000;  

2) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na lub 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie z ustawą z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych; 

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;   

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) obszary objęte ochroną przyrody są przedmiotem wspólnych działań po stronie polskiej i 

niemieckiej; 

4) akwen wykorzystywany jest do uprawiania sportów wodnych;  

5) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 43. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.43S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.43S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

43 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°43'42.237'' N 14°16'40.679'' E 

2 53°42'3.124'' N 14°18'20.649'' E 

3 53°42'3.176'' N 14°18'20.544'' E 

4 53°42'42.068'' N 14°18'25.168'' E 

5 53°43'8.455'' N 14°17'56.767'' E 

6 53°43'8.161'' N 14°17'8.139'' E 

7 53°43'33.207'' N 14°16'27.921'' E 

8 53°43'37.473'' N 14°16'28.74'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 43 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,399… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Rybołówstwo (R); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

4) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

5) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 
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6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu;  

7) okresowe ograniczenia w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb; 

8) w wyznaczonym podakwenie ZSZ.43S.1, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 

ministra, obowiązywać będą zapisy właściwych planów ochrony dla obszarów Natura 2000 

ograniczające poruszanie się jednostkami pływającymi oraz ograniczające stawianie sieci 

skrzelowych;  

9) zakaz odkładania urobku;  

10) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

11) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej; 

12) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) zakłócających tarło i podchów narybku ryb komercyjnych,  

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) budowa dwóch pomostów rekreacyjnych i pomostu cumowniczego na wodach jeziora 

Nowowarpieńskiego (dz. Nr 1066 obr. Nowe Warpno) w ramach inwestycji o nazwie: 

Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie (decyzja Nr 6/13 

Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 12.04.2013 r.); 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

zakresie rybołówstwa; 

3) wyznacza się podakwen ZSZ.43S.1 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, 

żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków 

przelotnych i zimujących objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 
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spełniających ustalenia ust 7; 

2) wyznacza się podakwen ZSZ.43S.1 gdzie, po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego 

ministra, obowiązywać będą zapisy właściwych planów ochrony dla obszarów Natura 2000;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych;  

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) akwen wykorzystywany jest do uprawiania sportów wodnych;  

4) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

5) w akwenie zlokalizowane jest miejsce żeglarskie;  

6) akwen posiada powiązania transgraniczne z Meklenburgią – Pomorzem Przednim; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew 

Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew 

Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 44. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.44S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.44S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

44 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°43'21.697'' N 14°32'47.731'' E 

2 53°43'21.471'' N 14°32'51.749'' E 

3 53°43'21.376'' N 14°32'53.448'' E 

4 53°43'20.974'' N 14°32'55.013'' E 

5 53°43'20.91'' N 14°32'55.136'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

6 53°43'8.329'' N 14°32'49.506'' E 

7 53°43'8.392'' N 14°32'48.4'' E 

8 53°43'8.793'' N 14°32'46.835'' E 

9 53°43'9.639'' N 14°32'43.543'' E 

10 53°43'12.328'' N 14°32'44.477'' E 

11 53°43'19.049'' N 14°32'46.811'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,054 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Rybołówstwo (R); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska;  

4) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

5) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 
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negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu;  

7) obowiązują okresowe ograniczenia poruszania się jednostkami pływającymi, zgodnie z ustaleniami 

właściwego planu ochrony dla obszaru Natura 2000; ograniczenie to nie dotyczy torów 

podejściowych do Czarnocina i Kopic, jednostek rybackich oraz służb państwowych i 

mundurowych; 

8) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

9) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

10) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej; 

11) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony dla obszaru Natura 2000, ograniczające stawianie sieci skrzelowych;  

12) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

zakresie rybołówstwa;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 
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z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych;  

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) w akwenie zlokalizowana jest plaża;  

4) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 45. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.45T, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.45T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

45 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°42'22.819'' N 14°28'15.408'' E 

2 53°41'32.756'' N 14°29'22.593'' E 

3 53°39'49.663'' N 14°31'1.994'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

4 53°39'50.917'' N 14°30'41.954'' E 

5 53°39'55.634'' N 14°30'37.408'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

6 53°39'56.66'' N 14°30'36.445'' E 

7 53°39'56.705'' N 14°30'36.376'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,393 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

4) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych; 

3) po realizacji inwestycji układania elementów liniowych infrastruktury technicznej wymaga się 

ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych elementów infrastrukturalnych, w której 

obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego 

z pracami instalacyjnymi i serwisowymi; 

4) nakaz utrzymania widzialności świateł i konstrukcji na potrzeby bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

5) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

6) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

7) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 
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negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

8) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi; 

9) zakaz rybołówstwa z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego w części akwenu nie obejmującej 

toru wodnego;  

10) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu,  

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) modernizacja infrastruktury portu turystycznego żeglarskiego w Trzebieży w ramach projektu 

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego (decyzja 

nr 72/03/09 Ministra Infrastruktury z dnia 14.08.2009 r.); 

2) modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży (decyzja nr 25/18 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 listopada 2018 r.); 

3) utrzymanie parametrów technicznych toru wodnego;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) w dokumentach planistycznych sporządzanych w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzić zapisy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie 

toru żeglugowego. 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) zakaz prowadzenia połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości mniejszej niż 150 m 

od osi toru wodnego, granic redy i kotwicowisk, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

połowu ryb;  

3) utrzymanie ustalonych parametrów technicznych torów wodnych, zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w tym zakresie;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, 

określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu morskiego w oraz infrastrukturę portową 
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portu w Trzebieży; 

2) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli na terenie gminy 

lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy z uwzględnieniem zasad 

określonych w ust. 7; 

3) po akwenie odbywa się żegluga z portu w Trzebieży w kierunku: północnym (do portu w 

Świnoujściu) i południowym (do portu w Szczecinie) – charakter intensywny; 

4) po akwenie odbywa się żegluga pasażerska,  

5) przez akwen przebiegają trasy statków rybackich z portów i baz rybackich na łowiska;  

6) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji; 

7) w akwenie zlokalizowane są znaki nawigacyjne i obszary ochrony wizury znaków nawigacyjnych; 

8) w akwenie zlokalizowany jest pomost;  

9) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

10) obszar na stałe wyłączony z rybołówstwa na podstawie przepisów odrębnych o rybołówstwie 

morskim; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  



 

146 

 

§ 46. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.46S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.46S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

46 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°41'53.183'' N 14°32'33.593'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°41'38.926'' N 14°32'38.628'' E 

3 53°41'37.724'' N 14°32'35.019'' E 

4 53°41'49.874'' N 14°32'23.53'' E 
 4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,076 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Rybołówstwo (R); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska;  

4) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

5) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 
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brzegu; 

7) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

8) zakaz odkładania urobku;  

9) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planów 

ochrony dla obszarów Natura 2000, ograniczające poruszanie się jednostkami pływającymi oraz 

ograniczające stawianie sieci skrzelowych;  

10) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

11) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

12) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

zakresie rybołówstwa;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych; 
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3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) akwen sąsiaduje z obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Łąki Skoszewskie” (PLB320007); 

4) obok akwenu wyznaczony jest rezerwat przyrody „Białodrzew Kopicki”;  

5) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 47. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.47S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.47S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

47 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°41'32.756'' N 14°29'22.593'' E 

2 53°39'19.633'' N 14°32'20.931'' E 

3 53°39'38.499'' N 14°31'28.454'' E 

4 53°39'38.398'' N 14°31'27.768'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

5 53°39'49.663'' N 14°31'1.994'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,479 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Rybołówstwo (R); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych;  

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

4) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

5) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 
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brzegu; 

7) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

8) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

9) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

10) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

zakresie rybołówstwa;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych; 

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 
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uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 48. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.48S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.48S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

48 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°40'28.901'' N 14°28'55.077'' E 

2 53°40'17.532'' N 14°30'16.303'' E 

3 53°39'56.705'' N 14°30'36.376'' E 

4 53°39'56.66'' N 14°30'36.445'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

5 53°40'16.328'' N 14°28'50.09'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,882 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Rybołówstwo (R); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska;  

4) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

5) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 
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brzegu; 

7) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

8) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

9) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

10) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży (decyzja 

nr 184/12 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 03.12.2012 r.); 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

zakresie rybołówstwa;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) należy mieć na uwadze ograniczenia wynikające z lokalizacji akwenu w granicach obszarów Natura 

2000; 

3) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych; 

4) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 
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z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 49. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.49W, określone w karcie akwenu  

KARTA AKWENU 

ZSZ.49W 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

W 

2. NUMER 

AKWENU 

49 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°40'43.016'' N 14°32'1.405'' E 

2 53°40'37.428'' N 14°32'13.964'' E 

3 53°40'24.753'' N 14°32'42.443'' E 

4 53°40'8.748'' N 14°31'54.762'' E 

5 53°40'7.646'' N 14°31'51.482'' E 

6 53°40'11.68'' N 14°31'46.083'' E 

7 53°40'24.766'' N 14°31'28.557'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

8 53°40'36.302'' N 14°31'50.859'' E 

9 53°40'37.691'' N 14°31'53.04'' E 

10 53°40'39.633'' N 14°31'56.091'' E 

11 53°40'40.395'' N 14°31'57.288'' E 

12 53°40'41.093'' N 14°31'58.395'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,438 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

SZTUCZNE WYSPY I KONSTRUKCJE (W) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Ochrona brzegu morskiego (C); 

4) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

5) Badania naukowe (N);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ograniczenia w realizacji podwodnej infrastruktury technicznej w miejscach występowania 

podwodnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi); 

2) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym pomosty, pirsy, 

slipy, plaże i przystanie, do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

3) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu,  

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 
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1) odbudowa i rozbudowa pola refulacyjnego Chełminek (decyzja nr 7/13 Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 kwietnia 2013 r.); 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) należy mieć na uwadze ograniczenia wynikające z lokalizacji akwenu w granicach obszarów Natura 

2000; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen sąsiaduje z istniejącą wyspą refulacyjną Chełminek;  

2) w akwenie zlokalizowane są przewodne podwodne infrastruktury technicznej;  

3) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

4) do czasu zagospodarowania akwenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się rybołówstwo, 

5) po okresie zagospodarowania akwenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się funkcję  ochrony 

środowiska i przyrody z możliwością zagospodarowania w zakresie funkcji turystyki , sportu 

i rekreacji przy uwzględnieniu walorów przyrodniczych i obostrzeń wynikających z ochrony 

środowiska i przyrody, 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 50. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.50S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.50S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

50 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°39'58.614'' N 14°33'48.562'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°39'43.131'' N 14°34'6.582'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,127 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Rybołówstwo (R); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska;  

4) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;  

5) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 
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7) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

8) zakaz odkładania urobku;  

9) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

10) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej; 

11) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków,  

c) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) rozbudowa przystani jachtowej w Gąsierzynie  (decyzja nr 57/08 Ministra Infrastruktury z dnia 

15.10.2008 r.);  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

zakresie rybołówstwa;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 
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2) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) akwen sąsiaduje z obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Łąki Skoszewskie” (PLB320007); 

4) w akwenie zlokalizowane jest miejsce żeglarskie (przystań jachtowa);  

5) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  



 

160 

 

§ 51. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.51S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.51S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

51 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°39'55.634'' N 14°30'37.408'' E 

2 53°39'50.917'' N 14°30'41.954'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,002 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Rybołówstwo (R); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. 

równolegle do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w 

warunkach technicznych; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

4) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

5) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych;  

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 
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brzegu; 

7) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

8) zakaz odkładania urobku;  

9) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

10) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej; 

11) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

zakresie rybołówstwa;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych; 

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;   

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 
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1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) akwen zlokalizowany jest bezpośrednio przy N torze podejściowym do Trzebieży;  

4) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 



 

163 

 

§ 52. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.52T, określone w karcie akwenu.  

KARTA AKWENU 

ZSZ.52T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

52 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°39'38.499'' N 14°31'28.454'' E 

2 53°39'19.633'' N 14°32'20.931'' E 

3 53°38'57.767'' N 14°32'50.176'' E 

4 53°39'26.005'' N 14°31'31.645'' E 

5 53°39'26.945'' N 14°31'29.03'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

6 53°39'38.398'' N 14°31'27.768'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,451 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

4) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) po realizacji inwestycji układania elementów liniowych infrastruktury technicznej wymaga się 

ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych elementów infrastrukturalnych, w której 

obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego 

z pracami instalacyjnymi i serwisowymi; 

3) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

4) nakaz utrzymania widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby 

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

5) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

6) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

7) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 
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negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

8) zakaz rybołówstwa z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego w części akwenu nie obejmującej 

toru wodnego;  

9) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi;  

10) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) budowa pomostów rekreacyjnych zlokalizowanych na wodach Roztoki Odrzańskiej w miejscowości 

Trzebież (decyzja nr 4/13 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

19.03.2013 r.); 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) w dokumentach planistycznych sporządzanych w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzić zapisy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie 

toru żeglugowego;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) zakaz prowadzenia połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości mniejszej niż 150 m 

od osi toru wodnego, granic redy i kotwicowisk,  zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

połowu ryb; 

3) utrzymanie ustalonych parametrów technicznych torów wodnych, zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w tym zakresie;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, 

określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu morskiego w oraz infrastrukturę portową 

portu w Trzebieży; 

2) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 
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3) po akwenie odbywa się żegluga z portu w Trzebieży w kierunku: północnym (do portu w 

Świnoujściu) i południowym (do portu w Szczecinie) – charakter intensywny; 

4) po akwenie odbywa się żegluga pasażerska,  

5) przez akwen przebiegają trasy statków rybackich z portów i baz rybackich na łowiska;  

6) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji; 

7) w akwenie zlokalizowane są znaki nawigacyjne; 

8) obok akwenu zlokalizowana jest wyspa refulacyjna;  

9) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

10) obszar na stałe wyłączony z rybołówstwa na podstawie przepisów odrębnych; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 53. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.53R, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.53R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

53 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°39'26.945'' N 14°31'29.03'' E 

2 53°38'57.767'' N 14°32'50.176'' E 

3 53°37'45.885'' N 14°34'25.399'' E 

4 53°37'22.811'' N 14°34'43.083'' E 

5 53°36'22.178'' N 14°35'4.789'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 53 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

5,592 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

8) Badania naukowe (N);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów podejściowych, 

kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

4) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

5) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 
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6) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

7) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) służących do wydobycia węglowodorów,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani,  

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

8) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

9) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej; 

10) ograniczenie użytkowania rekreacyjnego akwenu w miejscach tarlisk i podchowu narybku ryb;  

11) nakaz stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż wskazane 

w Specjalnych Zezwoleniach Połowowych; 

12) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

13) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w 

Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie z 

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  
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2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych; 

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych,  zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;   

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 
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§ 54. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.54S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.54S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

54 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°39'20.99'' N 14°35'19.516'' E 

2 53°39'18.902'' N 14°35'14.23'' E 

3 53°39'18.387'' N 14°35'12.763'' E 

4 53°39'16.42'' N 14°35'4.128'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

 4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,033 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Rybołówstwo (R); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

4) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

5) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 
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7) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

8) zakaz odkładania urobku;  

9) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

10) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

11) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

zakresie rybołówstwa; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 
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i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) akwen sąsiaduje z obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Łąki Skoszewskie” (PLB320007); 

4) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 55. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.55S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.55S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

55 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°39'3.886'' N 14°36'37.937'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°38'58.701'' N 14°37'4.257'' E 

3 53°38'58.218'' N 14°37'1.039'' E 

4 53°38'58.061'' N 14°36'54.854'' E 

5 53°38'58.881'' N 14°36'48.819'' E 

6 53°39'0.618'' N 14°36'43.362'' E 

7 53°39'3.149'' N 14°36'38.87'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,090 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Rybołówstwo (R); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

4) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

5) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  
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a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

7) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

8) zakaz odkładania urobku; 

9) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

10) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej; 

11) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

d) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) budowa stałego falochronu osłonowego basenu rybackiego w Stepnicy (decyzja nr 4/16 Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 08.02.2016 r.); 

2) budowa przystani jachtowej w basenie rybackim w Stepnicy (decyzja nr 1/13 Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20.02.2013 r.); 

3) ułożenie i utrzymywanie na obszarze morskich wód wewnętrznych (działka nr 4/5 obr. Zalew 

Szczeciński, gm. Stepnica) rurociągu (wodociągu) zakończonego czerpnią wody i kabla 

elektroenergetycznego zasilającego pompę ssącą w czerpni (na podstawie decyzji nr 2/2017 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10.10.2017 r.); 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

zakresie rybołówstwa; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w 

Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie z 
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ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych;  

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) akwen sąsiaduje z obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Łąki Skoszewskie” (PLB320007); 

4) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

5) w akwenie zlokalizowane jest miejsce żeglarskie – przystań; 

6) w akwenie zlokalizowana jest plaża oraz pomosty;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 56. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.56T, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.56T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

56 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°38'59.139'' N 14°37'8.627'' E 

2 53°38'51.354'' N 14°37'16.183'' E 

3 53°38'49.854'' N 14°37'15.129'' E 

4 53°38'21.233'' N 14°35'18.072'' E 

5 53°37'33.354'' N 14°35'9.337'' E 

6 53°37'50.817'' N 14°34'55.933'' E 

7 53°38'17.024'' N 14°35'0.874'' E 

8 53°38'9.567'' N 14°34'30.41'' E 

9 53°38'17.493'' N 14°34'19.9'' E 

10 53°38'58.832'' N 14°37'8.915'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 56 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,012 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

4) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

3) po realizacji inwestycji układania elementów liniowych infrastruktury technicznej wymaga się 

ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych elementów infrastrukturalnych, w której 

obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego 

z pracami instalacyjnymi i serwisowymi; 

4) nakaz utrzymania widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby 

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

5) w wyznaczonym podakwenie ZSZ.56T.1 obowiązuje ograniczenie głębokości planowanego 

kotwicowiska do głębokości technicznej 10,5 m; 
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6) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

7) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

8) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

9) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi;  

10) zakaz rybołówstwa z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego w części akwenu nie obejmującej 

toru wodnego;  

11) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) budowa przystani Jachowej w basenie rybackim w Stepnicy (decyzji nr 1/13 Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20.02.2013 r.); 

2) utrzymanie parametrów technicznych toru wodnego;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa;  

3) wyznacza się podakwen ZSZ.56T.1 na potrzeby realizacji kotwicowiska;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) w dokumentach planistycznych sporządzanych w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzić zapisy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie 

toru żeglugowego;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) zakaz prowadzenia połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości mniejszej niż 150 m 

od osi toru wodnego, granic redy i kotwicowisk, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

połowu ryb;  

3) utrzymanie ustalonych parametrów technicznych torów wodnych, zgodnie z przepisami 
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wykonawczymi w tym zakresie;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, 

określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu morskiego w oraz infrastrukturę portową 

portu w Stepnicy; 

2) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

3) po akwenie odbywa się żegluga z portu w Stepnicy w kierunku północnym i południowym; 

4) po akwenie odbywa się żegluga pasażerska,  

5) przez akwen przebiegają trasy statków rybackich z portów i baz rybackich na łowiska;  

6) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji; 

7) w akwenie zlokalizowane jest miejsce żeglarskie;  

8) w akwenie zlokalizowane są znaki nawigacyjne oraz obszary ochrony wizury znaków nawigacyjnych; 

9) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

10) akwen sąsiaduje z obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Łąki Puszcza Goleniowska” (PLB320012); 

11) obszar na stałe wyłączony z rybołówstwa na podstawie przepisów odrębnych; 

12) przez obszar przebiega projektowany „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”, w ramach którego 

nastąpi przebudowa i modernizacja marin i portów jachtowych w Gryfinie, Szczecinie, Trzebieży, 

Lubczynie, Stepnicy, Wolinie, Wapnicy, Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim, Dziwnowie, Niechorzu, 

Mrzeżynie, Kołobrzegu, Mielnie i Darłowie;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 57. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.57R, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.57R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

57 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°38'47.033'' N 14°37'18.863'' E 

2 53°38'33.45'' N 14°37'11.675'' E 

3 53°36'20.987'' N 14°35'33.578'' E 

4 53°37'33.354'' N 14°35'9.337'' E 

5 53°38'21.233'' N 14°35'18.072'' E 

6 53°38'49.854'' N 14°37'15.129'' E 

7 53°38'51.354'' N 14°37'16.183'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 57 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

3,920 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów podejściowych, 

kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

4) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

5) nakaz utrzymania widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby 

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  
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6) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

7) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

8) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) utrudniających dostęp do portu,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów przyległych torów wodnych podejściowego toru wodnego do portu;  

9) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

10) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej; 

11) nakaz stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż wskazane 

w Specjalnych Zezwoleniach Połowowych;  

12) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

13) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu,  

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe i czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi 

w zakresie rybołówstwa;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w 

Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie z 

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  
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2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych; 

3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w akwenie zlokalizowane są obszary ochrony wizury znaków nawigacyjnych; 

2) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) akwen sąsiaduje z obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Łąki Puszcza Goleniowska” (PLB320012) 

oraz rezerwatem przyrody „Olszanka”;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew 

Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew 

Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 58. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.58S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.58S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

58 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°38'47.033'' N 14°37'18.863'' E 

przebieg po granicy obowiązującej linii 
brzegu 

2 53°38'33.45'' N 14°37'11.675'' E 

3 53°38'36.882'' N 14°37'14.949'' E 

4 53°38'39.396'' N 14°37'16.47'' E 

5 53°38'42.981'' N 14°37'17.524'' E 

6 53°38'46.049'' N 14°37'18.536'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,046 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Transport (T); 

6) Rybołówstwo (R); 

7) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód, za wyjątkiem postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi oraz roztopowymi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

środowiska; 

4) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

5) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  
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a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

7) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

8) zakaz odkładania urobku 

9) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym domy na wodzie, 

przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pomosty, pirsy, slipy, plaże i przystanie, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

10) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

11) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) zakłócających tarło i podchów narybku ryb komercyjnych,  

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w 

zakresie rybołówstwa;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych;  
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3) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów wodnych, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) dopuszcza się organizację kąpieliska i miejsca okazyjnie wykorzystywane do kąpieli z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7; 

2) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) akwen sąsiaduje z obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Łąki Puszcza Goleniowska” (PLB320012); 

4) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 59. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.59R, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.59R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

59 3. OPIS POŁOŻENIA 1 53°38'17.024'' N 14°35'0.874'' E 

2 53°37'50.817'' N 14°34'55.933'' E 

3 53°38'9.567'' N 14°34'30.41'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 17 ust. 59 

załącznika nr 2 – Ustalenia Ogólne 4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,290 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Ochrona brzegu morskiego (C); 

6) Transport (T); 

7) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

8) Badania naukowe (N)  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) ustala się układanie nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej pod powierzchnią dna 

akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – stosować 

należy inne zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne; 

2) zakaz układania sieci infrastruktury w sposób rozproszony; układanie wielu elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni tj. równolegle 

do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach 

technicznych; 

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów podejściowych, 

kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

4) nakaz utrzymania widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby 

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

5) ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska; 

6) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak znaczącego 

negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych; 

7) zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji:  

a) służących do wydobycia węglowodorów,  
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b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych 

parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani,  

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu; 

8) okresowe ograniczenie w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;  

9) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań 

sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej;  

10) nakaz stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż wskazane 

w Specjalnych Zezwoleniach Połowowych; 

11) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji; 

12) zakaz prowadzenia badań naukowych: 

a) naruszających system ochrony brzegu,  

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziaływujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa 

się lęg ptaków, 

c) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, 

d) w sposób kolidujący z podstawową funkcją akwenu, 

e) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują wyłączenia 

stałe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za wyjątkiem miejsc 

spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w 

Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie z 

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

2) obowiązuje ograniczenie ilościowe i konstrukcyjne stosowania rybackich narzędzi połowu w ramach 

prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu 

ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresie prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych; 
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3) zakaz połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości 200,0 m od granic toru wodnego 

Świnoujście -Szczecin oraz w odległości nie mniejszej niż 150,0 m od osi pozostałych torów 

wodnych, granic redy i kotwicowisk, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;   

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry 

i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 


