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Załączniki do rozporządzenia  

Ministra Gospodarki Morskiej  

i Żeglugi Śródlądowej  

oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju  

z dnia …………  

 

        ZAŁĄCZNIK NR 2  

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH – PORT MORSKI 

W POLICACH – ROZSTRZYGNIĘCIA SZCZEGÓŁOWE  

 

Projekt z dnia 02.04.2019 r.  

§ 1. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POL.1Ip, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

POL.1Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

1 3. OPIS POŁOŻENIA 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…………… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (Ip)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Infrastruktura techniczna (I); 

3) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

4) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

5) Rybołówstwo (R);  

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

7) Transport (T);  

8) Turystyka sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  
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1) w wyznaczonym podakwenie POL.1Ip.1 obowiązuje: 

a) ograniczenie realizacji inwestycji oraz prowadzenia prac związanych z utrzymaniem 

bezpiecznego dostępu do portu, a także z rozbudową i przebudową infrastruktury portowej do 

sposobów nie powodujących zagrożenia dla systemu ochrony brzegów, 

b) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej do sposobów nie 

powodujących zagrożenia dla systemu ochrony brzegów; 

2) zakaz rybołówstwa, z wyjątkiem rybołówstwa rekreacyjnego;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) remont wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego wokół składowiska fosfogipsów na terenie 

Zakładów Chemicznych „Police” S.A. w Policach (decyzja nr 157/8/11 Ministra Infrastruktury z dnia 

14.07.2011 r.);  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) wyznacza się podakwen POL.1Ip.1 na potrzeby realizacji funkcji przeładunkowych w Basenie 

Barkowym; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, akwen wyłączony jest na stałe 

z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa; 

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

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

Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy odrębne; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w akwenie zlokalizowana jest infrastruktura techniczna – przewody podwodne;  

2) akwen pełni funkcje przeładunkowe – Terminal Jasienica (na rzece Gunica);  

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

(PLB320009);  
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§ 2. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POL.2T, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

POL.2T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

2 3. OPIS POŁOŻENIA 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…………… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Dziedzictwo kulturowe (D);  

2) Infrastruktura techniczna (I); 

3) Ochrona brzegu  morskich wód wewnętrznych (C); 

4) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

5) Rybołówstwo (R);  

6) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu żeglugi;  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

3) zakaz kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraku statku;  

4) ustala się ograniczenie realizacji funkcji do sposobów nie powodujących naruszenia konstrukcji 

wraku;  

5) zakaz wykonywania robót czerpalnych i pogłębieniowych w rejonie lokalizacji wraku;  

6) zakaz kotwiczenia, z wyjątkiem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi 

i serwisowymi w rejonie lokalizacji wraku;  

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

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

wodnego;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymanie parametrów technicznych toru wodnego;  
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9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) nie ustala się;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) zakaz kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraku statków, zgodnie z przepisami wykonawczymi w tym 

zakresie;  

2) zakaz nurkowania na zabytkowy wrak, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków; 

3) zakaz naruszania konstrukcji wraku lub jego części i ładunku bez uzyskania zgody Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Szczecinie, zgodnie z przepisami wykonawczymi w tym zakresie;  

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

z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa; 

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

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

Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy odrębne;  

6) utrzymanie ustalonych parametrów technicznych torów wodnych zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w tym zakresie;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen stanowi element infrastruktury dostępowej do portów w Szczecinie i Policach;  

2) tor wodny Świnoujście – Szczecin jest torem zapewniającym dostęp do portu morskiego 

o podstawowym znaczeniu dla gospodarki (port w Szczecinie);  

3) po akwenie odbywa się żegluga z portów w Świnoujściu i Szczecinie w kierunku północnym 

i południowym – charakter intensywny; 

4) po akwenie odbywa się żegluga handlowa o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz 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 – uczęszczany szlak w kierunku morza 

oraz w kierunku południowym;  

7) w akwenie zlokalizowana jest obrotnica i kotwicowisko;  

8) w akwenie znajduję się infrastruktura techniczna – kable podwodne; 

9) w akwenie zidentyfikowano dziedzictwo kulturowe – wrak statku (stalowy kadłub) o przypuszczalnie 

historycznym znaczeniu; 

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

sukcesywnie następuje 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 specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 
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(PLH320018) oraz planu ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009);  
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§ 3. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POL.3Ip, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

POl.3Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

3 3. OPIS POŁOŻENIA 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…………… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (Ip)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Rybołówstwo (R);  

7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

8) Transport (T); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

2) w obszarze ochrony wizury znaków nawigacyjnych obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł 

mogących przysłaniać znaki nawigacyjne oraz mogących utrudniać widzialność i rozpoznawalność 

ww. znaków; 

3) zakaz lokalizacji innego oznakowania wodnego, nie związanego z ochroną wizury;  

4) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nie naruszających elementów liniowych infrastruktury 

technicznej; 

5) zakaz wykonywania robót czerpalnych i pogłębieniowych w rejonie lokalizacji wraku;  

6) zakaz kotwiczenia, z wyjątkiem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi 

i serwisowymi w rejonie lokalizacji wraku;  

7) ograniczenie realizacji funkcji do sposobów nie powodujących naruszenia konstrukcji wraku;  

8) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi;  
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8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) realizacja przystani przeładunkowej na wschodnim brzegu Roztoki Odrzańskiej (decyzja nr 29/16 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 04.11.2016 r.);  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) w wyznaczonych podakwenach POL.3Ip.1, POL.3Ip.2, POL.3Ip.3, POL.3Ip.4, POL.3Ip.5 i POL.3Ip.6 

dopuszcza się wykonywanie rybołówstwa komercyjnego pod warunkiem spełnienia stosownych 

wymogów wynikających z przepisów odrębnych. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzędu 

Morskiego w Szczecinie może wyłączyć dany obszar z użytkowania rybackiego z uwagi na 

bezpieczeństwo żeglugi, porządek portowy, ochronę środowiska lub potrzebę zapewnienia 

prawidłowej eksploatacji portu;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, akwen wyłączony jest na stałe 

z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa; 

2) zakaz kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraku statków, zgodnie z przepisami wykonawczymi w tym 

zakresie;  

3) zakaz nurkowania na zabytkowy wrak, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 

zabytków; 

4) zakaz naruszania konstrukcji wraku lub jego części i ładunku bez uzyskania zgody Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Szczecinie, zgodnie z przepisami wykonawczymi w tym zakresie; 

5) w akwenie zlokalizowany jest obiekt o wartości zabytkowej – obowiązują ograniczenia wynikające z 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

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

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

Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy odrębne;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

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

2) w akwenie zidentyfikowano dziedzictwo kulturowe – wrak statku (stalowy kadłub) o przypuszczalnie 

historycznym znaczeniu (współrzędne: 53o33’13.85”N i 014o36’25.77”E); 

3) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne oraz obszary ochrony wizury tych znaków; 

4) w akwenie znajduję się infrastruktura techniczna – przewody podwodne; 

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

(PLB320009);   
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§ 4. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POL.4T, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

POL.4T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

4 3. OPIS POŁOŻENIA 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…………… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3)  Rybołówstwo (R);  

4) Turystyka sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu żeglugi;  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

5) w obszarze ochrony wizury znaków nawigacyjnych obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł 

mogących przysłaniać znaki nawigacyjne oraz mogących utrudniać widzialność i rozpoznawalność 

ww. znaków; 

6) zakaz lokalizacji innego oznakowania wodnego, nie związanego z ochroną wizury;  

7) w wyznaczonym podakwenie POL.4T.1 obowiązuje: 

a) ograniczenie realizacji inwestycji oraz prowadzenia prac związanych z utrzymaniem 

bezpiecznego dostępu do portu, a także z rozbudową i przebudową infrastruktury portowej do 

sposobów nie powodujących zagrożenia dla systemu ochrony brzegów, 

b) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej do sposobów nie 

powodujących zagrożenia dla systemu ochrony brzegów; 

8) zakaz kotwiczenia poza miejscami do tego przeznaczonymi;  

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;  
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8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) wzniesienie i wykorzystanie nowego nabrzeża wraz z robotami pogłębiarskimi w Morskim Porcie 

Police (decyzja nr 109/40/09/10 Ministra Infrastruktury z dnia 29.04.2010 r.);  

2) budowa terminalu przeładunkowo-magazynowego propanu i propylenu w Policach wraz 

z infrastruktura towarzyszącą (decyzja nr 3/17 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

z dnia 02.02.2017 r.);  

3) utrzymanie parametrów technicznych toru wodnego;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) nie ustala się;   

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, akwen wyłączony jest na stałe 

z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa; 

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

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

Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy odrębne;  

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

wykonawczymi w tym zakresie;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen stanowi element infrastruktury dostępowej (Kanał Policki); 

2) akwen pełni funkcję transportową (POL.4T) i przeładunkową (podakwen POL.4T.1) – Terminal 

Barkowy; 

3) po akwenie odbywa się żegluga handlowa o znaczeniu krajowym i międzynarodowym;  

4) w akwenie znajduję się infrastruktura techniczna – przewody podwodne; 

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

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

(PLB320009);  
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§ 5. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POL.5Ip, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

POl.5Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

5 3. OPIS POŁOŻENIA 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…………… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (Ip)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Infrastruktura techniczna (I); 

3) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

4) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

5) Rybołówstwo (R);  

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

7) Transport (T); 

8) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

2) w obszarze ochrony wizury znaków nawigacyjnych obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł 

mogących przysłaniać znaki nawigacyjne oraz mogących utrudniać widzialność i rozpoznawalność 

ww. znaków; 

3) zakaz lokalizacji innego oznakowania wodnego, nie związanego z ochroną wizury;  

4) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nie naruszających elementów liniowych infrastruktury 

technicznej; 

5) ograniczenie realizacji umocnienia dna do sposobów nie powodujących zagrożenia dla systemu 

ochrony brzegów;   

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  
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9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) w wyznaczonych podakwenach POL.5Ip.1 i POL.5Ip.2 dopuszcza się wykonywanie rybołówstwa 

komercyjnego pod warunkiem spełnienia stosownych wymogów wynikających z przepisów 

odrębnych. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie może wyłączyć 

dany obszar z użytkowania rybackiego z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi, porządek portowy, 

ochronę środowiska lub potrzebę zapewnienia prawidłowej eksploatacji portu;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, akwen wyłączony jest na stałe 

z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa; 

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

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

Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy odrębne;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne oraz obszary ochrony wizury tych znaków; 

2) w akwenie znajduję się infrastruktura techniczna – przewody podwodne; 

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

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

(PLB320009);  
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§ 6. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POL.6Ip, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

POl.6Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

6 3. OPIS POŁOŻENIA 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…………… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (Ip)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Infrastruktura techniczna (I); 

3) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

4) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

5) Rybołówstwo (R);  

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

7) Transport (T); 

8) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

2) w obszarze ochrony wizury znaków nawigacyjnych obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł 

mogących przysłaniać znaki nawigacyjne oraz mogących utrudniać widzialność i rozpoznawalność 

ww. znaków; 

3) zakaz lokalizacji innego oznakowania wodnego, nie związanego z ochroną wizury;  

4) ograniczenie lokalizacji obrotnic do sposobów nie naruszających elementów liniowych infrastruktury 

technicznej; 

5) ograniczenie realizacji umocnienia dna do sposobów nie powodujących zagrożenia dla systemu 

ochrony brzegów;  

6) w wyznaczonym podakwenie POL.6Ip.1 obowiązuje: 

a) ograniczenie realizacji inwestycji oraz prowadzenia prac związanych z utrzymaniem 

bezpiecznego dostępu do portu, a także z rozbudową i przebudową infrastruktury portowej do 

sposobów nie powodujących zagrożenia dla systemu ochrony brzegów, 
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b) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej do sposobów nie 

powodujących zagrożenia dla systemu ochrony brzegów; 

7) zakaz rybołówstwa, z wyjątkiem rybołówstwa rekreacyjnego;   

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) wzniesienie (przebudowa) i wykorzystanie przystani „Mijanka” w Policach (decyzji nr 16/06 Ministra 

Gospodarki Morskiej z dnia 02.08.2006 r.); 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) nie ustala się;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, akwen wyłączony jest na stałe 

z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa; 

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

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

Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy odrębne;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen pełni funkcje przeładunkowe;  

2) w akwenie zlokalizowany jest Terminal Morski i Terminal Mijanka;  

3) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne oraz obszary ochrony wizury tych znaków; 

4) w akwenie znajduję się infrastruktura techniczna – przewody podwodne; 

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

(PLB320009);  
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§ 7. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POL.7S, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

POL.7S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

7 3. OPIS POŁOŻENIA 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…………… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Infrastruktura techniczna (I); 

3) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

4) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

5) Rybołówstwo (R);  

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

7) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

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

plaże i przystanie, do sposobów nie powodujących zagrożenia dla systemu ochrony brzegów; 

3) zakaz rybołówstwa, z wyjątkiem rybołówstwa rekreacyjnego;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) nie ustala się;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury turystycznej, zgodnie z rozstrzygnięciami 

zawartymi w ust. 7;  
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UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, akwen wyłączony jest na stałe 

z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa; 

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

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

Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy odrębne;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w akwenie zlokalizowana jest dzika plaża; 

2) akwen pełni funkcje turystyczno-rekreacyjne;  

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

(PLB320009);  
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§ 8. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POL.8T, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

POL.8T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

8 3. OPIS POŁOŻENIA 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…………… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

3) Rybołówstwo (R);  

4) Turystyka sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu żeglugi;  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

3) zakaz kotwiczenia poza miejscami do tego przeznaczonymi;  

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

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

wodnego;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymanie parametrów technicznych toru wodnego; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) nie ustala się;   

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 
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11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, akwen wyłączony jest na stałe 

z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa; 

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

i Zalew Szczeciński” (PLH320018), na którym obowiązują przepisy odrębne;  

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

wykonawczymi w tym zakresie;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen stanowi element infrastruktury dostępowej (Kanał Wietlina); 

2) akwen pełni funkcję transportową; 

3) po akwenie odbywa się żegluga handlowa o znaczeniu krajowym i międzynarodowym;  

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);  
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§ 9. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POL.9Ip, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

POl.9Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

9 3. OPIS POŁOŻENIA 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…………… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (Ip)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Infrastruktura techniczna (I); 

3) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

4) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

5) Rybołówstwo (R);  

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

7) Transport (T); 

8) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

2) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nie naruszających elementów liniowych infrastruktury 

technicznej; 

3) zakaz rybołówstwa, z wyjątkiem rybołówstwa rekreacyjnego;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) nie ustala się;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  
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UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, akwen wyłączony jest na stałe 

z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa; 

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

i Zalew Szczeciński” (PLH320018), na którym obowiązują przepisy odrębne; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

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

2) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne; 

3) w akwenie znajduję się infrastruktura techniczna – przewody podwodne; 

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);  


