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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 DLA CZĘŚCI MORZA TERYTORIALNEGO ORAZ 

MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH – PORT MORSKI W ŚWINOUJŚCIU – ROZSTRZYGNIĘCIA 

SZCZEGÓŁOWE  

Projekt z dnia 02.04.2019 r. 

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

KARTA AKWENU 

SWI.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) Obronność i bezpieczeństwo państwa (B);  

4) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

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  
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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) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń utrudniających dostęp do budowli 

hydrotechnicznych;  

5) w podakwenie SWI.1Ip.1 obowiązuje ograniczenie w budowie nowych elementów infrastruktury 

portowej do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu;  

6) w podakwenie SWI.1Ip.2 ogranicza się realizację funkcji do sposobów nie zakłócających wojskowej 

obserwacji technicznej i wzrokowej oraz łączności radiowej;  

7) zakaz rybołówstwa, z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) ułożenie i utrzymywanie na dnie morskich wód wewnętrznych kabla zasilająco-sterującego 

zakończonego sondą Dopplera na obszarze Portu Zewnętrznego w Świnoujściu na działce nr 161 

obr. 11 Świnoujście (decyzja nr 4/2015 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 

21.07.2015 r.); 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) wyznacza się podakwen SWI.1Ip.1 na potrzeby budowy zewnętrznego portu kontenerowego 

w Świnoujściu;  

2) wyznacza się podakwen SWI.1Ip.2 w celu umożliwienia bezpiecznego użytkowania Poligonu 

Marynarki Wojennej P—38; 

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) 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 „Ostoja na Zatoce 

Pomorskiej” (PLH 990002), na którym obowiązują przepisy odrębne;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen stanowi element infrastruktury portowej; 

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

węglowodorów ze złóż „Wolin”; 

3) akwen wykorzystywany jest na cele transportu; 

4) w akwenie odbywa się żegluga o charakterze intensywnym; 
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5) w podakwenie SWI.1Ip.1 planowana jest budowa Zewnętrznego Portu Kontenerowego w 

Świnoujściu;  

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

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

8) w akwenie zlokalizowane są obszary ochrony znaków nawigacyjnych; 

9) w akwenie zlokalizowany jest przewód podwodny infrastruktury technicznej;  

10) w akwenie zlokalizowany jest Poligon Marynarki Wojennej P-38;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” 

(PLH990002);  
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§ 2. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.2T, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.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) Infrastruktura techniczna (I); 

2) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

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

mogących przysłaniać znaki nawigacyjne oraz mogących utrudniać widzialność i rozpoznawalność 

ww. znaków; 

4) zakaz kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraku statku;  

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

6) w wyznaczonym podakwenie SWI.2T.1 ustala się:  

a) maksymalną średnicę przekroju poprzecznego tunelu drogowego 13,30 m, 

b) podwodny tunel drogowy nie może powodować utrudnienia w możliwości osiągnięcia na 

akwenie maksymalnej głębokości nawigacyjnej dla wejścia na Morze Bałtyckie, tj. 17,0 m;  

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

wodnego; 
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8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin – poszerzenie i pogłębienie toru do 12,5m;  

2) ułożenie i utrzymywanie na dnie cieśniny Świna kabla zasilająco-sterującego oraz zatopienie czujnika 

pomiaru prądów wody w lokalizacji w pobliżu PO Świnoujście w Świnoujściu na działce nr 59/3 Wm, 

jedn. ewid. Świnoujście obr. geodez. Warszów 11 (decyzja nr 5/2014 Dyrektora Urzędu Morskiego w 

Szczecinie z dnia 28.07.2014 r.); 

3) przebudowa odcinków torów wodnych – podejściowego północnego do Świnoujścia na odcinku km 

00.000-01.000 oraz toru wodnego Świnoujście – Szczecin na odcinku km 00.000-03.100 (decyzja 

nr 7/15 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.03.2015 r.); 

4) tunel drogowy pod cieśniną Świna (decyzja nr 24/16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 15.09.2016 r.);  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

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

ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

2) wyznacza się podakwen SWI.2T.1 na potrzeby realizacji podwodnego tunelu łączącego wyspę Wolin 

z wyspą Uznam;  

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

z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa; 

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

(PLH320019) i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002), na 

których obowiązują przepisy odrębne;  

4) 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 – zapewnia dostęp do portu o podstawowym 

znaczeniu dla gospodarki narodowej; 

2) p akwenie odbywa się żegluga z portów w Świnoujściu i Szczecinie w kierunku północnym 

i południowym – charakter intensywny; 

3) akwen stanowi szlak komunikacyjny zapewniający dostęp zarówno do portu morskiego w Świnoujściu 

i Szczecinie, jak i do terminala kontenerowego LNG w Świnoujściu;  

4) akwen obejmuje tor wodny Świnoujście – Szczecin oraz wejściowy tor wodny do Portu Zewnętrznego 

w Świnoujściu;  
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5) po akwenie odbywa się żegluga handlowa o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz żegluga 

pasażerska,  

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

7) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji – uczęszczany szlak w kierunku morza 

oraz w kierunku południowym;  

8) w akwenie zlokalizowane są trzy obrotnice, stanowiące infrastrukturę dostępową do portu;  

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

10) w akwenie zlokalizowany jest wrak statku; 

11) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne oraz obszary ochrony wizury ww. znaków;  

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

węglowodorów ze złóż „Wolin”;  

14) w akwenie zlokalizowane są Poligony Marynarki Wojennej P-39 i P-40, tor wodny Marynarki 

Wojennej; 

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) oraz planu 

ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 3. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.3Ip, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.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) Infrastruktura techniczna (I); 

3) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

4) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

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) zakaz kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraku statku;  

5) zakaz nurkowania na zabytkowy wrak;  

6) wyznacza się podakweny SWI.3Ip.1 i SWI.3Ip.2 przeznaczone na rozwój funkcji turystycznej 

i rekreacyjnej, w których obowiązuje ograniczenie w budowie nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, w tym pomosty, mola, pirsy, slipy, do miejsc spełniających wymogi utrzymania 

właściwego stanu systemu ochrony brzegu;  
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7) ograniczenie realizacji funkcji do sposobów nie zakłócających wojskowej obserwacji technicznej i 

wzrokowej oraz łączności radiowej; 

8) zakaz rybołówstwa, z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) budowa Bazy zwalczania zanieczyszczeń w Świnoujściu na działkach nr 123, 147/2 (obr. 7) i nr 202 

(obr. 2) (decyzja nr 28/07 Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 29.03.2007 r.); 

2) montaż urządzeń w postaci pływających pomostów cumowniczych w ramach inwestycji 

„Zagospodarowanie Basenu Północnego na port jachtowy w Świnoujściu” (decyzja nr 8/13 Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28.06.2013 r.); 

3) przebudowa odcinków torów wodnych – podejściowego północnego do Świnoujścia na odcinku km 

00.000-01.000 oraz toru wodnego Świnoujście – Szczecin na odcinku km 00.000-03.100 (decyzja 

nr 7/15 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.03.2015 r.);  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) na stanowisku archeologicznym obowiązują ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami;  

2) wyznacza się podakwen SWI.3Ip.1 na potrzeby funkcjonowania Basenu Jachtowego „Cztery Wiatry”; 

3) wyznacza się podakwen SWI.3Ip.2 na potrzeby funkcjonowania mariny żeglarskiej w Basenie 

Północnym;  

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

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

3) akwen położony jest częściowo w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 

„Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH 990002), na którym obowiązują przepisy odrębne;  

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

zakresie; 

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

6) zakaz 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) akwen stanowi infrastrukturę portową; 

2) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji; 
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3) akwen wykorzystywany jest przez jednostki Straży Granicznej do odpraw jednostek przez – funkcja 

postojowa (odprawa celno-graniczna jachtów, kutrów); 

4) w akwenie zlokalizowane są obszary ochrony znaków nawigacyjnych; 

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

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

węglowodorów ze złóż „Wolin”;  

7) w akwenie zlokalizowany jest akwen ochrony wizury;  

8) w akwenie zidentyfikowano archeologiczne dziedzictwo kulturowe – stanowisko W-4/2014. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” 

(PLH990002);  
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§ 4. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.4T, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

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

4) Rybołówstwo (R);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu żeglugi;  

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

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

wodnego; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) przebudowa odcinków torów wodnych – podejściowego północnego do Świnoujścia na odcinku od 

km 00.000-01.000 oraz toru wodnego Świnoujście – Szczecin na odcinku km 00.000-03.100 (decyzja 

nr 7/15 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.03.2015 r.);  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) 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 
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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 „Ostoja na Zatoce 

Pomorskiej” (PLH 990002), 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 – zapewnia dostęp do Portu Zewnętrznego 

w Świnoujściu; 

2) w akwenie odbywa się żegluga handlowa o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz żegluga 

pasażerska – charakter intensywny;  

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

węglowodorów ze złóż „Wolin”;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” 

(PLH990002);   
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§ 5. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.5Ip, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

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

6) Rybołówstwo (R);  

7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

8) Transport (T);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej w miejscach odkładania urobku; 

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

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

mogących przysłaniać znaki nawigacyjne oraz mogących utrudniać widzialność i rozpoznawalność 

ww. znaków; 

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

5) ogranicza się układanie elementów liniowych infrastruktury technicznej związanych z rurociągiem 

(infrastruktura przesyłowa LNG) poza wydzielonym podakwenem SWI.5Ip.1 do przyczyn 

środowiskowych i technologicznych;  

6) w wydzielonym podakwenie SWI.5Ip.1:  

a) ogranicza się układanie wielu elementów liniowych infrastruktury przesyłowej w sposób inny niż 

równolegle do siebie, z zachowaniem odpowiednich buforów bezpieczeństwa, określonych 

przez inwestora, 
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b) ogranicza się krzyżowanie elementów liniowych infrastruktury technicznej w sposób inny niż pod 

kątem 90o, a jeśli nie jest to możliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych – 

w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni; 

7) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń utrudniających dostęp do budowli 

hydrotechnicznych;  

8) zakaz rybołówstwa, z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) dopuszcza się zalądowienie części akwenu;  

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

ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

3) wyznacza się podakwen SWI.7Ip.1 przeznaczony na układanie i utrzymywanie elementów liniowych 

infrastruktury technicznej – rurociągi i kable elektroenergetyczne (infrastruktura przesyłowa LNG); 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli;  

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 częściowo w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 

„Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002), na którym obowiązują przepisy odrębne;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen stanowi element infrastruktury portowej;  

2) akwen wykorzystywany jest na cele transportu –przez jego obszar przechodzi szlak komunikacyjny 

zapewniający dostęp do terminala LNG w Świnoujściu;  

3) w akwenie odbywa się rozładunek LNG; 

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

węglowodorów ze złóż „Wolin”;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” 

(PLH990002);  
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§ 6. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.6Ip, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

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

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 umocnienia dna do sposobów nie powodujących zagrożenia dla systemu 

ochrony brzegu;  

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

slipy, do miejsc spełniających wymogi 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) zakaz rybołówstwa, z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego;  
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8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) ułożenie i utrzymywanie kabli teletechnicznych Marynarki Wojennej pod dnem cieśniny Świny, na 

dz. nr: 1/3 (obr. 14 Świnoujście), 419/3 i 211 (obr. 10 Świnoujście) (decyzja nr 1/2010 Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 24.06.2010 r.); 

2) 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 Wm, jedn. ewid. Świnoujście obr. geodez. Warszów 11 (decyzja 

nr 5/2014 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 28.07.2014 r.); 

3) przebudowa odcinków torów wodnych – podejściowego północnego do Świnoujścia na odcinku km 

00.000-01.000 oraz toru wodnego Świnoujście – Szczecin na odcinku km 00.000-03.100 (decyzja 

nr 7/15 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.03.2015 r.);  

4) ułożenie i utrzymywanie pod dnem cieśniny Świny dwutorowej linii kablowej 110kV oraz kabla 

światłowodowego na dz. nr 211/1 i 419/3 obr. Świnoujście 10 oraz dz. nr 1/12 Świnoujście 14 

w Świnoujściu (decyzja nr 3/2015 Dyrektora Urzędu Morskiego z Szczecinie z dnia 13.07.2015 r.);  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

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

z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

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

węglowodorów ze złóż „Wolin”; 

2) akwen wykorzystywany jest do ruchu pasażerskiego (jednostki białej floty); 

3) akwen pełni funkcje przeładunkowe, postojowe oraz przewozów samochodowych i pasażerskich;  

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

5) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne oraz obszary ochrony wizury ww. znaków;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) brak;   
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§ 7. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.7T, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.7T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

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

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu żeglugi;  

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

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

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

z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa; 
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2) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja na Zatoce 

Pomorskiej” (PLH 990002), 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 portowej; 

2) po akwenie odbywa się żegluga handlowa o znaczeniu krajowym i międzynarodowym – charakter 

intensywny;  

3) w akwenie zlokalizowana jest obrotnica;  

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

węglowodorów ze złóż „Wolin”;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” 

(PLH990002);  
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§ 8. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.8W, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.8W 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

W 

2. NUMER 

AKWENU 

8 3. OPIS POŁOŻENIA 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…………… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

SZTUCZNE WYSPY I KONSTRUKCJE (W) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N);  

2) Infrastruktura techniczna (I); 

3) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

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

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej w miejscach odkładania urobku;  

2) ograniczenia w zalądowieniu akwenu do sposobów nie powodujących zagrożenia systemu ochrony 

brzegu; 

3) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej do sposobów nie powodujących 

zagrożenia dla systemu ochrony brzegów; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;   

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) 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) 
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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; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen pełni funkcje przeładunkowe;  

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

węglowodorów ze złóż „Wolin”; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) brak;   
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§ 9. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.9B, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.9B 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

B 

2. NUMER 

AKWENU 

9 3. OPIS POŁOŻENIA 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…………… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA (B) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Infrastruktura techniczna (I); 

3) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

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

5) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

6) 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) 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 wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń mogących zakłócić obserwację techniczną 

i wzrokową oraz łączność radiową na obszarze kompleksu wojskowego;  

4) ograniczenie realizacji inwestycji oraz prowadzenia prac związanych z rozbudową i przebudową 

infrastruktury portowej do sposobów nie powodujących zagrożenia dla systemu ochrony brzegów; 

5) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej do sposobów nie powodujących 

zagrożenia dla systemu ochrony brzegów; 

6) zakaz kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraku statku;  

7) zakaz rybołówstwa;  

8) zakaz prowadzenia badań naukowych, z wyjątkiem badań związanych z procesem inwestycyjnym i 

budowlanym;  
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8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) ułożenie i utrzymywani epod dnem cieśniny Świna dwutorowej linii kablowej 110kV oraz kabla 

światłowodowego na działce nr 211/1 i 419/3 obr. Świnoujście 10 oraz dz. nr 1/12 obr. Świnoujście 14 

(decyzja nr 3/2015 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 13.07.2015 r.);  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

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

zakresie;  

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

z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

rybołówstwa; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;  

2) w akwenie zlokalizowany jest wrak statku (współrzędne: 53o54’20”N i 14o15’29”E);  

3) w akwenie funkcjonuje lądowisko śmigłowców wojskowych;  

4) akwen stanowi część Portu Wojennego Świnoujście;  

5) akwen stanowi teren zamknięty; 

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

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) brak;   
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§ 10. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.12Ip, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.10Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

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

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) w wyznaczonym podakwenie SWI.10Ip.1 ustala się:  

a) maksymalną średnicę przekroju poprzecznego tunelu drogowego 13,30 m, 

b) ograniczenie w realizacji podwodnego tunelu drogowego do sposobów nie powodujących 

utrudnienia w możliwości osiągnięcia na akwenie maksymalnej głębokości nawigacyjnej dla 

wejścia na morze bałtyckie, tj. 17,0 m;  

4) zakaz kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraków;  

5) ograniczenie realizacji funkcji do sposobów nie zakłócających wojskowej obserwacji technicznej i 

wzrokowej oraz łączności radiowej; 
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6) zakaz rybołówstwa, z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego;   

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) tunel drogowy pod cieśniną Świna (decyzja nr 24/16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 15.09.2016 r.);  

2) realizacja ujęcia wody Świnoujście – Mulnik;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) wyznacza się podakwen SWI.10Ip.1 na potrzeby realizacji podwodnego tunelu łączącego wyspę Wolin 

z wyspą Uznam; 

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) 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 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019) i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002), na 

których obowiązują przepisy odrębne;  

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

zakresie;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen pełni funkcje głównie przeładunkowe (w tym przeładunek paliw), przeładunkowo-postojowe 

i remontowe;  

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

węglowodorów ze złóż „Wolin”; 

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

4) część akwenu, mulnik, stanowiła niegdyś teren wojskowy – na dnie akwenu stwierdzono obecność 

min i bomb (nie można wykluczyć obecności kolejnych ładunków niebezpiecznych);  

5) w akwenie zlokalizowany jest wrak statku; 

6) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;  

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) oraz planu 

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

KARTA AKWENU 

SWI.11Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

11 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) Obronność i bezpieczeństwo państwa (B);  

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

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

7) Rybołówstwo (R);  

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

10) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej w miejscach odkładania urobku;  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

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

mogących przysłaniać znaki nawigacyjne oraz mogących utrudniać widzialność i rozpoznawalność 

ww. znaków; 

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

ochrony brzegów;  

5) ograniczenie realizacji infrastruktury turystycznej, w tym pomosty, mola, pirsy, slipy, do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegów;  

6) zakaz kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraków;  
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7) ograniczenie realizacji funkcji do sposobów nie zakłócających wojskowej obserwacji technicznej i 

wzrokowej oraz łączności radiowej; 

8) w wyznaczonym podakwenie SWI.11Ip.1 ustala się:  

a) maksymalną średnicę przekroju poprzecznego tunelu drogowego 13,30 m, 

b) podwodny tunel drogowy nie może powodować utrudnienia w możliwości osiągnięcia na 

akwenie maksymalnej głębokości nawigacyjnej dla wejścia na Morze Bałtyckie, tj. 17,0 m; 

9) w podakwenie SWI.11Ip.2 ogranicza się realizację funkcji do sposobów nie zakłócających wojskowej 

obserwacji technicznej i wzrokowej oraz łączności radiowej;  

10) zakaz rybołówstwa, z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego;   

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) tunel drogowy pod cieśniną Świna (decyzja nr 24/16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 15.09.2016 r.);  

2) utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu 

integracyjno-festynowego w Ognicy (decyzja nr 13/18 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 25.04.2018 r.); 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) wyznacza się podakwen SWI.11Ip.1 na potrzeby realizacji podwodnego tunelu łączącego wyspę Wolin 

z wyspą Uznam; 

2) wyznacza się podakwen SWI.11Ip.2 w celu umożliwienia bezpiecznego użytkowania poligonu 

marynarki wojennej P—39; 

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) 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 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019) i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002), na których 

obowiązują przepisy odrębne;  

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

zakresie; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwenu (Basen Bałtycki) stanowi element infrastruktury portowej;  

2) akwen pełni funkcje przeładunkowo-postojowe, postojowe i remontowe, przewozy samochodowe i 

pasażerskie;  

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

węglowodorów ze złóż „Wolin”; 
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4) w akwenie znajduję się infrastruktura techniczna – kable podwodne; 

5) w akwenie zlokalizowane są dwa wraki statków;  

6) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;  

7) w akwenie zlokalizowany jest Poligon Marynarki Wojennej P-39;  

8) w akwenie zlokalizowane jest miejsce postojowe MP-60 morskiego portu wojennego; 

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” (PLH320019) oraz planu 

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

KARTA AKWENU 

SWI.12T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

12 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) Obronność i bezpieczeństwo państwa (B);  

2) Infrastruktura techniczna (I); 

3) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

4) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

6) Rybołówstwo (R);  

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

mogących przysłaniać znaki nawigacyjne oraz mogących utrudniać widzialność i rozpoznawalność 

ww. znaków; 

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;  

6) w podakwenach SWI.12T.1 i SWI.12T.2 ogranicza się realizację funkcji do sposobów nie zakłócających 

wojskowej obserwacji technicznej i wzrokowej oraz łączności radiowej;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  
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9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) wyznacza się podakwen SWI.12T.1 w celu umożliwienia bezpiecznego użytkowania Poligonu 

Marynarki Wojennej P—39; 

2) wyznacza się podakwen SWI.12T.2 w celu umożliwienia bezpiecznego użytkowania Poligonu 

Marynarki Wojennej P—40; 

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) 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 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019), 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 portowej;  

2) w akwenie odbywa się żegluga handlowa o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz żegluga 

pasażerska,  

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

4) w akwenie zlokalizowany jest Poligon Marynarki Wojennej P-39 i Poligon Marynarki Wojennej P-40; 

5) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne oraz obszary ochrony wizury ww. znaków;  

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

węglowodorów ze złóż „Wolin”;  

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);  
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§ 13. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.13Ip, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.13Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

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

4) Obronność i bezpieczeństwo państwa (B);  

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

7) Rybołówstwo (R);  

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T);  

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

slipy, do sposobów nie powodujących zagrożenia dla systemu ochrony brzegów; 

4) zakaz kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraków;  

5) w podakwenie SWI.13Ip.1 ogranicza się realizację funkcji do sposobów nie zakłócających wojskowej 

obserwacji technicznej i wzrokowej oraz łączności radiowej; 

6) zakaz rybołówstwa, z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego;  
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8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) wyznacza się podakwen SWI.13Ip.1 w celu umożliwienia bezpiecznego użytkowania Poligonu 

Marynarki Wojennej P—39; 

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) 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 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019), na którym obowiązują przepisy odrębne;  

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

zakresie; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen pełni funkcje postojowe, nabrzeża niezagospodarowane;  

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

węglowodorów ze złóż „Wolin”; 

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

4) w akwenie zlokalizowany jest wrak statku;  

5) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;  

6) w akwenie zlokalizowany jest Poligon Marynarki Wojennej P-39; 

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” (PLH320019);  
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§ 14. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.14B, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.14B 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

B 

2. NUMER 

AKWENU 

14 3. OPIS POŁOŻENIA 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…………… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA (B) 

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

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) ograniczenie realizacji inwestycji oraz prowadzenia prac związanych z rozbudową i przebudową 

infrastruktury portowej do sposobów nie powodujących zagrożenia dla systemu ochrony brzegów; 

2) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej do sposobów nie powodujących 

zagrożenia dla systemu ochrony brzegów; 

3) zakaz rybołówstwa;  

4) 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) 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) 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; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen stanowi część Portu Wojennego Świnoujście;  

2) w akwenie funkcjonuje kompleks wojskowy K-4154;  

3) akwen stanowi teren zamknięty; 

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

węglowodorów ze złóż „Wolin”; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) brak;   



 

33 

 

§ 15. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.15B, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.15B 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

B 

2. NUMER 

AKWENU 

15 3. OPIS POŁOŻENIA 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…………… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA (B) 

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

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) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu;  

2) ograniczenie realizacji inwestycji oraz prowadzenia prac związanych z rozbudową i przebudową 

infrastruktury portowej do sposobów nie powodujących zagrożenia dla systemu ochrony brzegów; 

3) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej do sposobów nie powodujących 

zagrożenia dla systemu ochrony brzegów; 

4) zakaz rybołówstwa;  

5) zakaz prowadzenia badań naukowych, z wyjątkiem badań związanych z procesem inwestycyjnym i 

budowlanym;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 
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1) 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) 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 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019), na którym obowiązują przepisy odrębne;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen stanowi część Portu Wojennego Świnoujście;  

2) akwen stanowi teren zamknięty; 

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

węglowodorów ze złóż „Wolin”; 

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” (PLH320019);  
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§ 16. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.16Ip, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.16Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

16 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) Obronność i bezpieczeństwo państwa (B);  

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

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

7) Rybołówstwo (R);  

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T);  

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

slipy, do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

4) w podakwenie SWI.16Ip.1 ogranicza się realizację funkcji do sposobów nie zakłócających wojskowej 

obserwacji technicznej i wzrokowej oraz łączności radiowej; 

5) zakaz rybołówstwa, z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 
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1) brak; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) wyznacza się podakwen SWI.16Ip.1 w celu umożliwienia bezpiecznego użytkowania Poligonu 

Marynarki Wojennej P—40; 

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) 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 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019) i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002), na 

których obowiązują przepisy odrębne;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w akwenie zlokalizowane są 3 pomosty: zachodni, środkowy i wschodni;  

2) akwen pełni funkcje postojowe;  

3) w południowej części akwenu znajduje się Poniemiecki Port dla Ubotów;  

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

węglowodorów ze złóż „Wolin”; 

5) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;  

6) w akwenie zlokalizowany jest Poligon Marynarki Wojennej P-40; 

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) oraz planu 

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

KARTA AKWENU 

SWI.17B 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

B 

2. NUMER 

AKWENU 

17 3. OPIS POŁOŻENIA 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…………… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA (B) 

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

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

7) Transport (T);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń mogących zakłócić obserwację techniczną 

i wzrokową oraz łączność radiową na obszarze kompleksu wojskowego, 

2) ograniczenie realizacji inwestycji oraz prowadzenia prac związanych z rozbudową i przebudową 

infrastruktury portowej do sposobów nie powodujących zagrożenia dla systemu ochrony brzegów; 

3) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej do sposobów nie powodujących 

zagrożenia dla systemu ochrony brzegów; 

4) zakaz rybołówstwa;  

5) zakaz prowadzenia badań naukowych, z wyjątkiem badań związanych z procesem inwestycyjnym 

i budowlanym;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 
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1) 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) 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 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019), na którym obowiązują przepisy odrębne;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen wykorzystywany jest także przez okręty sojusznicze NATO – funkcja postojowa; 

2) w akwenie funkcjonuje kompleks wojskowy K-5333;  

3) akwen stanowi teren zamknięty; 

4) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;  

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);  
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§ 18. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.18Ip, określone w karcie akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.18Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

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

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) zakaz rybołówstwa, z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego;   

2) ograniczenie realizacji funkcji do sposobów nie zakłócających wojskowej obserwacji technicznej i 

wzrokowej oraz łączności radiowej; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) 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;  
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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 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019) i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002), na 

których obowiązują przepisy odrębne;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen pełni funkcje głównie przeładunkowe (w tym przeładunek paliw), przeładunkowo-postojowe 

i remontowe;  

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

węglowodorów ze złóż „Wolin”; 

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

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) oraz planu 

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


