
  

Załączniki do rozporządzenia  

Rady Ministrów 

z dnia …………  

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MORSKICH WÓD 

WEWNĘTRZNYCH – PORT MORSKI W POLICACH – ROZSTRZYGNIĘCIA 

SZCZEGÓŁOWE PLANU  

Projekt – wersja v. 2 z dnia 20.09.2019 r.  

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

akwenu. 

KARTA AKWENU 

POL.1.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

1 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 14 ust. 1 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,150 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

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); 
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8) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) w wyznaczonym podakwenie 1.1 obowiązuje zakaz krzyżowania elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób inny niż pod kątem 90o, a jeśli jest to niemożliwe ze 

względów środowiskowych czy technologicznych – w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z przestrzeni;  

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.);  

2) ułożenie i utrzymywanie na obszarze morskich wód wewnętrznych (działka nr 4/5 obr. 

Zalew Szczeciński, gm. Stepnica i działka nr 836 obr. Dębostrów, gm. Police) rurociągu: 

gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa Goleniów – Police; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) wyznacza się podakwen 1.1 przeznaczony na układanie i utrzymywanie elementów 

liniowych infrastruktury technicznej – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 Goleniów – 

Police; 

UWARUNKOWANIA 
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11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w 

przepisach o ochronie przyrody: 

a) 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; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) brak;  

4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy 

niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim: 

a) brak;  

6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich: 

a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód 

morskich;  

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); 

3) w akwenie zinwentaryzowano siedlisko przyrodnicze 1150 (zalewy i jeziora 

przymorskie);  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 



– 4 – 

  

2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 2. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POL.2.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

POL.2.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

2 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 14 ust. 2 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,525 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Dziedzictwo kulturowe (D);  

2) Infrastruktura techniczna (I); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

4) Sztuczne wsypy i konstrukcje (W);  

5) 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) zakaz kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraku statku;  

3) ustala się ograniczenie realizacji funkcji do sposobów nie powodujących naruszenia 

konstrukcji wraku;  

4) zakaz wykonywania robót czerpalnych i pogłębieniowych powodujących uszkodzenie 

wraku;  

5) zakaz kotwiczenia, z wyjątkiem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami 

instalacyjnymi i serwisowymi w rejonie lokalizacji wraku;  
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6) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem 

żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją 

i budową obiektów hydrotechnicznych;  

7) w wyznaczonym podakwenie 2.1 obowiązuje zakaz krzyżowania elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób inny niż pod kątem 90o, a jeśli jest to niemożliwe ze 

względów środowiskowych czy technologicznych – w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z przestrzeni; 

8) w wyznaczonym podakwenie 2.2 obowiązują ograniczenia w realizacji funkcji ze względu 

na planowaną realizację stałej przeprawy drogowej w ciągu drogi krajowej S-6;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) modernizacja toru wodnego Świnoujście– Szczecin – poszerzenie i pogłębienie toru do 

12,5 m;  

2) ułożenie i utrzymywanie na obszarze morskich wód wewnętrznych (działka nr 4/5 obr. 

Zalew Szczeciński, gm. Stepnica i działka nr 836 obr. Dębostrów, gm. police) rurociągu: 

gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa Goleniów – Police; 

3) budowa stałej przeprawy drogowej w ciągu drogi krajowej S-6; 

4) modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m – budowa 

stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż toru wodnego (decyzja nr 7/19 Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 czerwca 2019 r.); 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) wymaga się objęcia ochroną obiektów podwodnego dziedzictwa kulturowego w 

akwenie – wrak statku o przypuszczalnie historycznym znaczeniu; 

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo: 

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

1) wyznacza się podakwen 2.1 przeznaczony na układanie i utrzymywanie gazociągu 

wysokiego ciśnienia DN 500 Goleniów – Police;  

2) wyznacza się podakwen 2.2 przeznaczony na realizację stałej przeprawy drogowej w 

ciągu drogi krajowej S-6; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w 

przepisach o ochronie przyrody: 

a) 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; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami:  

a) w akwenie zlokalizowany jest obiekt o wartości zabytkowej; obowiązuje:  

– zakaz naruszania konstrukcji wraku lub jego części i ładunku bez uzyskania zgody 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

– zakaz nurkowania na wrak, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) brak;  

4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy 

niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim: 

a) brak;  

6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich: 

a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód 

morskich;  
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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 zlokalizowany jest 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; 

11) w akwenie stwierdzono siedlisko przyrodnicze 1150 – zalewy i jeziora przymorskie;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 
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§ 3. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POL.3.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

POL.3.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

3 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 14 ust. 3 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

2,118 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

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) w wyznaczonym podakwenie 3.1 obowiązuje zakaz krzyżowania elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób inny niż pod kątem 90o, a jeśli jest to niemożliwe ze 

względów środowiskowych czy technologicznych – w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z przestrzeni; 



– 10 – 

2) w wyznaczonych podakwenach 3.2, 3.3, 3.9, 3.10 i 3.13 obowiązuje zakaz lokalizacji 

obiektów i świateł mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz 

utrudniać widzialność i rozpoznawalność ww. znaków; 

3) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nie naruszających elementów liniowych 

infrastruktury technicznej; 

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

żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją 

i budową obiektów hydrotechnicznych;  

5) zakaz rybołówstwa komercyjnego, z wyłączeniem podakwenów 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 

3.10, 3.11 i 3.12;  

6) w wyznaczonym podakwenie 3.4 obowiązują ograniczenia w realizacji funkcji ze względu 

na planowaną realizację stałej przeprawy drogowej w ciągu drogi krajowej S-6; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) ułożenie i utrzymywanie na obszarze morskich wód wewnętrznych (działka nr 4/5 obr. 

Zalew Szczeciński, gm. Stepnica i działka nr 836 obr. Dębostrów, gm. Police) rurociągu: 

gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa Goleniów – Police; 

2) budowa stałej przeprawy drogowej w ciągu drogi krajowej S-6; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) obowiązuje ochrona formy i konstrukcji zabytkowych urządzeń nawigacyjnych;  

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo: 

a) w wyznaczonych podakwenach 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11 i 3.12 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 
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rybackiego z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi, porządek portowy, ochronę 

środowiska lub potrzebę zapewnienia prawidłowej eksploatacji portu; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) wyznacza się podakwen 3.1 przeznaczony na układanie i utrzymywanie elementów 

liniowych infrastruktury technicznej – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 Goleniów – 

Police; 

2) wyznacza się podakwen 3.4 przeznaczony na realizację stałej przeprawy drogowej w 

ciągu drogi krajowej S-6 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w 

przepisach o ochronie przyrody: 

a) 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; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami:  

a) w akwenie zlokalizowane są obiekty o wartości zabytkowej – dwie zabytkowe stawy; 

obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych; 

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) brak;  

4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy 

niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim: 

a) w podakwenach 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11 i 3.12 obowiązują zasady, zakazy i 

ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;  

6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich: 
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a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód 

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

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

2) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne oraz obszary ochrony wizury tych 

znaków (podakweny 3.2, 3.3, 3.9, 3.10 i 3.13); 

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

4) w akwenie stwierdzono siedlisko przyrodnicze 1150 – zalewy i jeziora przymorskie oraz 

łęgi wierzbowe topolowe olszowe i jesionowe 91E0;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);   
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§ 4. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POL.4.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

POL.4.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

4 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 14 ust. 4 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,525 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Dziedzictwo kulturowe (D); 

2) Infrastruktura techniczna (I); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

5) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) w wyznaczonym podakwenie 4.1 obowiązuje zakaz krzyżowania elementów liniowych 

infrastruktury technicznej w sposób inny niż pod kątem 90o, a jeśli jest to niemożliwe ze 

względów środowiskowych czy technologicznych – w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z przestrzeni;  

2) w wyznaczonym podakwenie 4.2 obowiązują ograniczenia w realizacji funkcji ze względu 

na planowaną realizację stałej przeprawy drogowej w ciągu drogi krajowej S-6;  

3) zakaz kotwiczenia poza miejscami do tego przeznaczonymi;  

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

żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją 

i budową obiektów hydrotechnicznych; 
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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 terminala przeładunkowo-magazynowego propanu i etylenu w Policach wraz 

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

Śródlądowej z dnia 02.02.2017 r.);  

3) ułożenie i utrzymywanie na obszarze morskich wód wewnętrznych (działka nr 4/5 obr. 

Zalew Szczeciński, gm. Stepnica i działka nr 836 obr. Dębostrów, gm. Police) rurociągu: 

gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa Goleniów – Police; 

4) utrzymanie parametrów technicznych toru wodnego;  

5) przełożenie kabla światłowodowego VTMS usytuowanego na dnie Kanału Polickiego;  

6) budowa stałej przeprawy drogowej w ciągu drogi krajowej S-6; 

7) wykonanie prac pogłębiarskich oraz umocnienia południowej skarpy wyspy Kiełpiński 

Ostrów dla przedsięwzięcia pn. "Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach" 

(decyzja nr 4/2019 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 22 maja 2019 r.); 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) wyznacza się podakwen 4.1 przeznaczony na układanie i utrzymywanie elementów 

liniowych infrastruktury technicznej – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 Goleniów – 

Police; 
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2) wyznacza się podakwen 4.2 przeznaczony na realizację stałej przeprawy drogowej w 

ciągu drogi krajowej S-6; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w 

przepisach o ochronie przyrody: 

a) 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; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) brak;  

4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy 

niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim: 

a) brak;  

6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich: 

a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód 

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

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

2) akwen pełni funkcję transportową; 

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

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

5) w akwenie stwierdzono siedlisko przyrodnicze 1150 – zalewy i jeziora przymorskie; 
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13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 
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§ 5. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POL.5.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

POL.5.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

5 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 14 ust. 5 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,160 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D); 

3) Infrastruktura techniczna (I); 

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) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nie naruszających elementów liniowych 

infrastruktury technicznej; 

2) ograniczenie realizacji umocnienia dna do sposobów nie zagrażających stateczności 

budowli hydrotechnicznych;  

3) zakaz rybołówstwa komercyjnego, z wyłączeniem podakwenów 5.1, 5.2, 5.4 i 5.6;  
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4) w wyznaczonych podakwenach 5.3, 5.4 i 5.5 obowiązują ograniczenia w realizacji funkcji 

ze względu na planowaną realizację stałej przeprawy drogowej w ciągu drogi krajowej  

S-6;  

5) w wyznaczonym podakwenie 5.7 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł 

mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać widzialność i 

rozpoznawalność ww. znaków; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) budowa stałej przeprawy drogowej w ciągu drogi krajowej S-6; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo: 

a) w wyznaczonych podakwenach 5.1, 5.2, 5.4 i 5.6 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) wyznacza się podakweny 5.3, 5.4 i 5.5 przeznaczone na realizację stałej przeprawy 

drogowej w ciągu drogi krajowej S-6; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 
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1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w 

przepisach o ochronie przyrody: 

a) 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; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) brak;  

4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy 

niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim: 

a) w podakwenach 5.1, 5.2, 5.4 i 5.6 obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia 

obowiązujące rybołówstwo;  

6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich: 

a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód 

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne oraz obszar ochrony wizury tych 

znaków (podakwen 5.7); 

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

3) w akwenie stwierdzono siedlisko przyrodnicze 1150 – zalewy i jeziora przymorskie; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 
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§ 6. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POL.6.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

POL.6.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

6 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 14 ust. 6 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,752 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D); 

3) Infrastruktura techniczna (I); 

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) w wyznaczonym podakwenie 6.1 obowiązują ograniczenia w realizacji funkcji ze względu 

na planowaną realizację stałej przeprawy drogowej w ciągu drogi krajowej S-6;  

2) w wyznaczonych podakwenach 6.2 i 6.3 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł 

mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać widzialność i 

rozpoznawalność ww. znaków;  

3) ograniczenie lokalizacji obrotnic do sposobów nie naruszających elementów liniowych 

infrastruktury technicznej; 
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4) ograniczenie realizacji umocnienia dna do sposobów nie zagrażających stateczności 

budowli hydrotechnicznych; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) wzniesienie (przebudowa) i wykorzystanie przystani „Mijanka” w Policach (decyzja 

nr 16/06 Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 02.08.2006 r.); 

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

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

Śródlądowej z dnia 02.02.2017 r.);  

3) budowa stałej przeprawy drogowej w ciągu drogi krajowej S-6; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) wyznacza się podakwen 6.1 przeznaczony na realizację stałej przeprawy drogowej w 

ciągu drogi krajowej S-6; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w 

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 
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Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) brak;  

4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy 

niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim: 

a) brak;  

6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich: 

a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód 

morskich; 

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 (podakweny 6.2 i 6.3); 

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

5) w akwenie zlokalizowany będzie terminal przeładunkowo-magazynowy propanu i 

etylenu;  

6) w akwenie zlokalizowana jest dzika plaża; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 
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§ 7. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POL.7.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

POL.7.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

7 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 14 ust. 7 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,130 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Dziedzictwo kulturowe (D);  

2) Infrastruktura techniczna (I); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

5) 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) zakaz kotwiczenia poza miejscami do tego przeznaczonymi;  

3) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem 

żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją 

i budową obiektów hydrotechnicznych; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymanie parametrów technicznych toru wodnego; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 
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1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo: 

a) 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) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w 

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018), na którym obowiązują przepisy 

odrębne; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) brak;  

4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy 

niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim: 

a) brak;  
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6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich: 

a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód 

morskich; 

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 do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018); 
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§ 8. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POL.8.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

POL.8.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

8 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 14 ust. 8 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,533 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D); 

3) Infrastruktura techniczna (I); 

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 lokalizacji obrotnic do sposobów nie naruszających elementów liniowych 

infrastruktury technicznej; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  
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a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo: 

a) 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) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w 

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018), na którym obowiązują przepisy 

odrębne; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) brak;  

4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy 

niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim: 

a) brak;  

6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich: 
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a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód 

morskich; 

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 do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018); 


