
  

Załączniki do rozporządzenia  

Rady Ministrów 

z dnia …………  

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MORZA 

TERYTORIALNEGO ORAZ MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH – PORT 

MORSKI W ŚWINOUJŚCIU – ROZSTRZYGNIĘCIA SZCZEGÓŁOWE PLANU  

Projekt – wersja v. 2 z dnia 20.09.2019 r.  

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

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.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 § 15 ust. 1 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,698 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C);  

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 
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8) Transport (T); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) wyznacza się podakwen 1.1 przeznaczony na rozwój funkcji turystycznej do czasu 

rozbudowy portu, w którym obowiązują następujące ograniczenia: 

a) we wprowadzaniu nowych elementów infrastruktury turystycznej do sposobów 

umożliwiających realizację rozbudowy portu, 

b) w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz 

uprawiania rekreacji i uprawiania sportów wodnych, do miejsc niezagrażających 

bezpieczeństwu życia ludzi; 

2) w wyznaczonym podakwenie 1.1 obowiązują ograniczenia realizacji funkcji do sposobów 

nie zagrażających systemowi ochrony brzegów; 

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.); 

2) rozbudowa infrastruktury portowej; 

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo: 

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

1) wyznacza się podakwen 1.1 przeznaczony na rozwój funkcji turystycznej oraz na 

utrzymanie właściwego stanu systemu ochrony brzegu. W podakwenie tym: 

a) zakazuje się prowadzenia działań zaburzających właściwy stan systemu ochrony 

brzegów,  

b) dopuszcza się lokalizację kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli oraz 

wprowadzania elementów infrastruktury turystycznej, zgodnie z rozstrzygnięciami 

zawartymi w ust. 7; 

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 

„Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002), 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: 

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

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 
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1) akwen wykorzystywany jest na cele transportu; 

2) w akwenie planowana jest rozbudowa infrastruktury portowej; 

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

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

5) w akwenie zlokalizowany jest przewód podwodny infrastruktury technicznej;  

6) w akwenie zlokalizowane jest kotwicowisko Marynarki Wojennej K-13; 

7) w części akwenu zlokalizowany jest tor podejściowy Marynarki Wojennej;  

8) na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1991 r o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej wyznaczono minimalny poziom bezpieczeństwa brzegu 

morskiego. Minimalny poziom bezpieczeństwa musi być zapewniony przez system 

ochrony brzegu;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002); 
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§ 2. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.2.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.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 § 15 ust. 2 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

2,274 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 nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem 

żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją 

i budową obiektów hydrotechnicznych;  

3) wyznacza się podakwen 2.1 na potrzeby realizacji podwodnego tunelu łączącego wyspę 

Wolin z wyspą Uznam, w którym ustala się:  

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

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

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

12,5m; 

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

Żeglugi Śródlądowej z dnia 15.09.2016 r.);  

3) przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi 

transportu intermodalnego (decyzja nr 19/14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

28.11.2014 r., zmieniona decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 

dnia 24.08.2017 r. oraz postanowieniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 08.09.2017 r.; 

4) realizacja przepustu pod dnem toru wodnego dla poprowadzenia nowej nitki magistrali 

wodociągowej z ujęcia w Kodrąbku; 

5) realizacja przepustu dla drugiej nitki kolektora ścieków sanitarnych; 

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 2.1 na potrzeby realizacji podwodnego tunelu łączącego wyspę 

Wolin z wyspą Uznam; 

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 

„Wolin i Uznam” (PLH320019) i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

„Delta Świny” (PLB320002), 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 – zapewnia dostęp do portu o 

podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej; 

2) na 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 LNG w Świnoujściu;  

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

Zewnętrznego w Świnoujściu;  

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

oraz żegluga pasażerska,  
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6) po akwenie odbywa się przeprawa promowa (pasażerska, samochodowa) pomiędzy 

wyspami Wolin i Uznam (przeprawy „Warszów”, „Centrum”);  

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

8) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji – uczęszczany szlak w 

kierunku morza oraz w kierunku południowym;  

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

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

11) pod dnem toru wodnego (5,0 – 5,2 km) znajduje się przepust kolektora zbiorczego sieci 

kanalizacyjnej  1000 mm;  

12) w akwenie znajduje się wylot istniejącego zrzutu ścieków z miejskiej oczyszczalni 

(5,1 km); 

13) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;  

14) 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; 

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

Marynarki Wojennej; 

16) w części akwenu zlokalizowany jest tor podejściowy Marynarki Wojennej; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Wolin i Uznam” (PLH320019) oraz planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony 

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

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.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 § 15 ust. 3 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,414 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 3.1 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł 

mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać widzialność i 

rozpoznawalność ww. znaków; 

2) zakaz kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraku statku;  

3) zakaz nurkowania na zabytkowy wrak;  

4) ograniczenie realizacji funkcji do sposobów nie zakłócających wojskowej obserwacji 

technicznej i wzrokowej oraz łączności radiowej; 
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8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

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) w akwenie zlokalizowany jest zabytek archeologiczny – wrak statku; wprowadza się 

obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji archeologicznej przed rozpoczęciem 

inwestycji powodujących naruszenie dna; 

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

a) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

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) brak;  

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 –  zabytek archeologiczny 

– obowiązuje zakaz naruszania konstrukcji wraku lub jego części i ładunku bez 

uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, zgodnie z przepisami  

przepisy odrębnymi;  

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

2) po akwenie odbywa się przeprawa promowa (pasażerska, samochodowa) pomiędzy 

wyspami Wolin i Uznam (przeprawa „Warszów”); 

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

4) po akwenie odbywa się ruch pasażerski i turystyczny;  

5) akwen pełni funkcje postojowe – cumowanie jednostek pasażerskich i turystycznych;  

6) akwen wykorzystywany jest przez jednostki SAR;  

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

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

9) w akwenie zidentyfikowano archeologiczne dziedzictwo kulturowe – stanowisko  

W-4/2014;  

10) w części akwenu zlokalizowany jest tor podejściowy Marynarki Wojennej; 

11) w sąsiedztwie akwenu zlokalizowane jest siedlisko 2180 – lasy mieszane i bory na 

wydmach nadmorskich oraz 2110 – inicjalne stadia nadmorskich wydm białych;  

12) w sąsiedztwie akwenu zlokalizowane są obiekty wpisane do rejestru zabytków – Fort III 

zw. Fortem Anioła, nr rej. 562 oraz Fort IV Zachodni, nr rej. 563; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.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 § 15 ust. 4 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,140 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 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) 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) brak;  

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; 
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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) w części akwenu zlokalizowany jest tor podejściowy Marynarki Wojennej; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

KARTA AKWENU 

SWI.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 § 15 ust. 5 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,987 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); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) w wyznaczonym podakwenie 5.1, przeznaczonym na realizację nowego stanowiska 

przeładunkowego LNG, układanie i utrzymywanie elementów liniowych infrastruktury 

technicznej – rurociągi i kable elektroenergetyczne (infrastruktura przesyłowa LNG) 

ogranicza się:  

a) 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) 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; 

2) ogranicza się układanie elementów liniowych infrastruktury technicznej związanych z 

rurociągiem (infrastruktura przesyłowa LNG) poza wydzielonym podakwenem 5.1 do 

przyczyn środowiskowych i technologicznych; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) realizacja nowego stanowiska przeładunkowego LNG;  

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

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 częściowo w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002), na którym obowiązują 

przepisy odrębne; 
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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 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 przeładunek LNG; 

4) w podakwenie 5.1 planowana jest realizacja nowego stanowiska przeładunkowego LNG;  

5) w części akwenu zlokalizowany jest tor podejściowy Marynarki Wojennej; 

6) w sąsiedztwie akwenu zlokalizowane jest siedlisko 1210 – kidzina na brzegu morskim 

oraz siedlisko 2120 – nadmorskie wydmy białe  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002); 
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§ 6. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.6.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.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 § 15 ust. 6 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,363 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Dziedzictwo kulturowe (D); 

2) Infrastruktura techniczna (I); 

3) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

5) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

6) Transport (T); 

7) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenie realizacji umocnienia dna do sposobów nie powodujących zagrożenia 

stateczności budowli hydrotechnicznych;  

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.); 
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2) przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi 

transportu intermodalnego (decyzja nr 19/14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

28.11.2014 r., zmieniona decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 

dnia 24.08.2017 r. oraz postanowieniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 08.09.2017 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) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

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) brak;  

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; 
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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 wykorzystywany jest do ruchu pasażerskiego; 

2) po akwenie odbywa się przeprawa promowa (pasażerska, samochodowa) pomiędzy 

wyspami Wolin i Uznam (przeprawa „Warszów”); 

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; 

6) w części akwenu zlokalizowany jest tor podejściowy Marynarki Wojennej; 

7) w akwenie funkcjonuje baza rybacka;  

8) w sąsiedztwie akwenu zlokalizowane jest siedlisko 2180 – lasy mieszane i bory na 

wydmach nadmorskich oraz siedlisko 1210 – kidzina na brzegu morskim; 

9) w sąsiedztwie akwenu zlokalizowany jest obiekt wpisany do rejestru zabytków – Fort I 

Wschodni Artyleryjski, nr rej. 560;  

10) w sąsiedztwie akwenu zlokalizowany jest obiekt wpisany do rejestru zabytków – latarnia 

morska na działce nr 56 obr. 11 Warszów, nr rej. A-1346; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.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 § 15 ust. 7 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,494 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);  

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 oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją 

i budową obiektów hydrotechnicznych; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  



– 22 – 

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 

„Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002), 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 stanowi element infrastruktury portowej; 

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

charakter intensywny;  

3) w akwenie zlokalizowana jest obrotnica; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002); 
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§ 8. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.8.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.8.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

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 § 15 ust. 8 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,002 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D); 

3) Funkcjonowanie portu (Ip); 

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

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

7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

8) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym pomosty, 

mola, pirsy, slipy, do sposobów nie zagrażających stateczności budowli 

hydrotechnicznych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

5) rybołówstwo: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) dopuszcza się lokalizację elementów infrastruktury turystycznej, zgodnie z 

rozstrzygnięciami zawartymi w ust. 7; 

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) brak;  

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; 



– 26 – 

 

  

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 zlokalizowany jest Basen Jachtowy „Cztery Wiatry”; 

2) akwen pełni funkcje postojowe i turystyczne; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) nie ustala się;  
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§ 9. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.9.W, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.9.W 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

W 

2. NUMER 

AKWENU 

9 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 9 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,013 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

SZTUCZNE WYSPY I KONSTRUKCJE (W) 

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); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w realizacji podwodnej infrastruktury technicznej w miejscach 

występowania podwodnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi); 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 
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3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

a) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

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) brak; 

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; 
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2) w sąsiedztwie akwenu zlokalizowany jest obiekt wpisany do rejestru zabytków – latarnia 

morska na działce nr 56 obr. 11 Warszów, nr rej. A-1346; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.10.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

10 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 10 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,045 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D); 

3) Funkcjonowanie portu (Ip); 

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

8) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym pomosty, 

mola, pirsy, slipy, do sposobów nie zagrażających stateczności budowli 

hydrotechnicznych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

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) akwen SWI.10.S jest elementem zespołu wpisanego do rejestru zabytków: zespół 

zabudowy dawnej stoczni wraz z nabrzeżami Basenu Północnego – nr rej. A-10 

(decyzja z dnia 20.07.2001 r.); wprowadza się obowiązek przeprowadzenia 

inwentaryzacji archeologicznej przed rozpoczęciem inwestycji powodujących 

naruszenie dna; 

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

a) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

5) rybołówstwo: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) dopuszcza się lokalizację elementów infrastruktury turystycznej, zgodnie z 

rozstrzygnięciami zawartymi w ust. 7; 

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) brak;  

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 – zespół zabudowy 

dawnej stoczni wraz z nabrzeżami Basenu Północnego – nr rej. A-10 – obowiązują 

przepisy odrębne;  

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

a) brak;  
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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 marina żeglarska w Basenie Północnym ; 

2) akwen pełni funkcje postojowe i turystyczne; 

3) akwen SWI.10.S jest elementem zespołu wpisanego do rejestru zabytków: zespół 

zabudowy dawnej stoczni wraz z nabrzeżami Basenu Północnego – nr rej. A-10 (decyzja 

z dnia 20.07.2001 r.);  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) brak;  
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§ 11. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.11.B, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.11.B 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

B 

2. NUMER 

AKWENU 

11 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 11 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,345 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA (B) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Dziedzictwo kulturowe (D); 

2) Funkcjonowanie portu (Ip);  

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); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

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

zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa;  

2) zakaz kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraku statku; 

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 
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obr. Świnoujście 14 (decyzja nr 3/2015 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 

13.07.2015 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) ustala się ochronę zlokalizowanego w akwenie wraku statku;  

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

a) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł z zastrzeżeniem, że ww. przedsięwzięcia będą 

wcześniej uzgodnione z Ministrem Obrony Narodowej;  

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) brak;  

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 – wrak statku –  

obowiązuje zakaz naruszania konstrukcji wraku lub jego części i ładunku bez 

uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, zgodnie z przepisami  

przepisy odrębnymi;  

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

a) brak;  
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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, w rejonie linii dalb na terenie Kanału Głównego, zlokalizowany jest wrak 

statku;  

2) w obszarze przylegającym do obszaru opracowania, na lądowej części kompleksu 

wojskowego nr 4370, funkcjonuje lądowisko śmigłowców wojskowych "PORT"; 

3) część akwenu została włączona w projekcie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 

w sprawie ustalenia granicy morskiego portu wojennego Świnoujście w granice portu 

wojennego;  

4) część akwenu znajduje się w granicach terenu zamkniętego; 

5) po akwenie odbywa się ruch pasażerski – pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z 

Ministrem Obrony Narodowej;  

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

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) brak;  



– 36 – 

§ 12. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.12.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.12.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

12 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 12 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

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) wyznacza się podakwen 12.1 na potrzeby realizacji podwodnego tunelu łączącego wyspę 

Wolin z wyspą Uznam, w którym 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;  

2) zakaz kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraków;  
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3) ograniczenie realizacji funkcji do sposobów nie zakłócających wojskowej obserwacji 

technicznej i wzrokowej oraz łączności radiowej; 

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 przepustu dla poprowadzenia nowej nitki magistrali wodociągowej z ujęcia w 

Kodrąbku; 

3) realizacja przepustu dla drugiej nitki kolektora ścieków sanitarnych; 

4) utrzymanie właściwego stanu umocnienia dna i brzegu kanałów Mielińskiego i 

Piastowskiego; 

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

5) rybołówstwo: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) wyznacza się podakwen 12.1 na potrzeby realizacji podwodnego tunelu łączącego wyspę 

Wolin z wyspą Uznam; 

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

„Wolin i Uznam” (PLH320019), na którym obowiązują przepisy odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) zabrania się penetracji wnętrza wraku, naruszania struktury oraz wydobywania 

zalegających na nich i w ich otoczeniu elementów;  

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 głównie przeładunkowe (w tym przeładunek paliw), przeładunkowo-

postojowe i remontowe;  

2) po akwenie odbywa się przeprawa promowa (pasażerska, samochodowa) pomiędzy 

wyspami Wolin i Uznam (przeprawa „Centrum”); 

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

4) pod dnem toru wodnego (5,0 – 5,2 km) znajduje się przepust kolektora zbiorczego sieci 

kanalizacyjnej  1000 mm; 

5) w akwenie znajduje się wylot istniejącego zrzutu ścieków z miejskiej oczyszczalni 

(5,1 km);  

6) w akwenie zlokalizowany jest wrak statku; 

7) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne; 

8) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu zinwentaryzowano siedlisko przyrodnicze 2180 - 

lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 



– 39 – 

 

  

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Wolin i Uznam” (PLH320019); 
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§ 13. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.13.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.13.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

13 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 13 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,898 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D); 

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Obronność i bezpieczeństwo państwa (B);  

5) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

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

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 umocnienia dna do sposobów nie powodujących zagrożenia 

stateczności budowli hydrotechnicznych;  

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

miejsc nie zagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych;  

3) zakaz kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraków;  
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4) ograniczenie realizacji funkcji do sposobów nie zakłócających wojskowej obserwacji 

technicznej i wzrokowej oraz łączności radiowej; 

5) wyznacza się podakwen 13.1 na potrzeby realizacji podwodnego tunelu łączącego wyspę 

Wolin z wyspą Uznam, w którym 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; 

6) w podakwenie 13.2 ogranicza się realizację funkcji do sposobów nie zakłócających 

wojskowej obserwacji technicznej i wzrokowej oraz łączności radiowej; 

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) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) wyznacza się podakwen 13.2 w celu umożliwienia bezpiecznego użytkowania 

poligonu marynarki wojennej P–39;  

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

5) rybołówstwo: 

a) nie ustala się;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 
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1) wyznacza się podakwen 13.1 na potrzeby realizacji podwodnego tunelu łączącego wyspę 

Wolin z wyspą Uznam; 

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 

„Wolin i Uznam” (PLH320019) i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

„Delta Świny” (PLB320002), na których obowiązują przepisy odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) zabrania się penetracji wnętrza wraku, naruszania struktury oraz wydobywania 

zalegających na nich i w ich otoczeniu elementów; 

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 portowej;  

2) akwen pełni funkcje przeładunkowo-postojowe, postojowe i remontowe i stoczniowe;  

3) po akwenie odbywa się przeprawa promowa (pasażerska, samochodowa) pomiędzy 

wyspami Wolin i Uznam (przeprawa  „Centrum”); 

4) w akwenie znajduję się infrastruktura techniczna – kable podwodne; 
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5) w akwenie zlokalizowana jest Stacja Prób statków na uwięzi;  

6) w akwenie zlokalizowane są dwa wraki statków;  

7) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;  

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

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

10) w sąsiedztwie akwenu (na Płw. Mielinek) zinwentaryzowano siedlisko przyrodnicze 1330 

– solniska nadmorskie; 

11) na części akwenu znajduje się siedlisko 1130 – ujścia rzek Estuaria; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Wolin i Uznam” (PLH320019) oraz planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 
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§ 14. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.14.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.14.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

14 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 14 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,208 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Dziedzictwo kulturowe (D); 

2) Obronność i bezpieczeństwo państwa (B);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

5) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

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

żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją 

i budową obiektów hydrotechnicznych;  

3) w podakwenach 14.1 i 14.2 ogranicza się realizację funkcji do sposobów nie 

zakłócających wojskowej obserwacji technicznej i wzrokowej oraz łączności radiowej; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 
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1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) wyznacza się podakwen 14.1 w celu umożliwienia bezpiecznego użytkowania 

Poligonu Marynarki Wojennej P–39, 

b) wyznacza się podakwen 14.2 w celu umożliwienia bezpiecznego użytkowania 

Poligonu Marynarki Wojennej P–40; 

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 

„Wolin i Uznam” (PLH320019) i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

„Delta Świny” (PLB320002), 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;  
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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 portowej;  

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

3) po akwenie odbywa się przeprawa promowa (pasażerska, samochodowa) pomiędzy 

wyspami Wolin i Uznam (przeprawa „Centrum”); 

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

5) w akwenie zlokalizowany jest Poligon Marynarki Wojennej P-39 i Poligon Marynarki 

Wojennej P-40; 

6) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne; 

7) na części akwenu znajduje się siedlisko 1130 – ujścia rzek Estuaria;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Wolin i Uznam” (PLH320019) oraz planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 
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§ 15. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.15.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.15.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

15 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 15 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,047 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D); 

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Obronność i bezpieczeństwo państwa (B);  

5) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

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

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 obszarze ochrony wizury znaków nawigacyjnych obowiązuje zakaz lokalizacji 

obiektów i świateł mogących przysłaniać znaki nawigacyjne oraz mogących utrudniać 

widzialność i rozpoznawalność ww. znaków; 

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

mola, pirsy, slipy, do sposobów nie zagrażających stateczności budowli 

hydrotechnicznych; 
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3) zakaz kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraków;  

4) w podakwenie 15.1 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł mogących przysłaniać 

znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać widzialność i rozpoznawalność ww. 

znaków; 

5) w podakwenie 15.2 ogranicza się realizację funkcji do sposobów nie zakłócających 

wojskowej obserwacji technicznej i wzrokowej oraz łączności radiowej; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymanie właściwego stanu umocnienia dna i brzegu kanałów Mielińskiego i 

Piastowskiego; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) wyznacza się podakwen 15.2 w celu umożliwienia bezpiecznego użytkowania 

Poligonu Marynarki Wojennej P–39;  

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

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 

„Wolin i Uznam” (PLH320019), na którym obowiązują przepisy odrębne; 
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami:  

a) zabrania się penetracji wnętrza wraku, naruszania struktury oraz wydobywania 

zalegających na nich i w ich otoczeniu elementów; 

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 znajdują się dwie budowle ziemne w postaci głębi dokowych w dnie akwenu, 

na akwenie posadowiony jest pirs dokowy na palach żelbetowych, w dno akwenu wbite 

są cztery dalby kotwiczące dwa doki pływające oraz znajduje się infrastruktura techniczna 

– kable podwodne; 

2) w akwenie zlokalizowane są dwa wraki statków;  

3) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne oraz obszar ochrony wizury znaków 

nawigacyjnych (podakwen 15.1);  

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

5) akwen pełni funkcje postojowe; 

6) nabrzeża niezagospodarowane;  

7) na części akwenu znajduje się siedlisko 1130 – ujścia rzek Estuaria; 

8) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu znajduje się siedlisko 1330 – solniska nadmorskie;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Wolin i Uznam” (PLH320019); 
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§ 16. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.16.B, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.16.B 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

B 

2. NUMER 

AKWENU 

16 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 16 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,012 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA (B) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Dziedzictwo kulturowe (D); 

2) Funkcjonowanie portu (Ip); 

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);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

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

zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymanie właściwego stanu umocnienia dna i brzegu kanału Mieleńskiego;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  
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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) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł z zastrzeżeniem, że ww. przedsięwzięcia będą 

wcześniej uzgodnione z Ministrem Obrony Narodowej;  

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) brak;  

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 stanowi część Portu Wojennego Świnoujście;  

2) akwen stanowi część kompleksu wojskowego;  

3) akwen stanowi teren zamknięty; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) brak;  
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§ 17. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.17.B, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.17.B 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

B 

2. NUMER 

AKWENU 

17 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 17 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,003 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA (B)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Dziedzictwo kulturowe (D); 

2) Funkcjonowanie portu (Ip);  

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);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

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

zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  
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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) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł z zastrzeżeniem, że ww. przedsięwzięcia będą 

wcześniej uzgodnione z Ministrem Obrony Narodowej;  

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 

„Wolin i Uznam” (PLH320019), 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 stanowi część Portu Wojennego Świnoujście;  

2) akwen stanowi teren zamknięty; 

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

4) w akwenie znajduje się siedlisko 1130 – ujścia rzek Estuaria; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Wolin i Uznam” (PLH320019); 
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§ 18. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.18.I, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.18.I 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

I 

2. NUMER 

AKWENU 

18 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 18 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

………… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (I) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D); 

3) Funkcjonowanie portu (Ip);  

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

mola, pirsy, slipy, do miejsc nie zagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych; 

2) ograniczenia w realizacji funkcji do sposobów nie zagrażających stateczności budowli 

hydrotechnicznych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 
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1) realizacja ujęcia wody - Świnoujście – Mulnik;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po zrealizowaniu ujęcia wody Świnoujście – Mulnik wymagane jest ustanowienie 

strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

a) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

5) rybołówstwo: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) realizacja ujęcia wody – Świnoujście –Mulnik;  

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 

„Wolin i Uznam” (PLH320019), 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:  
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a) brak;  

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

a) w akwenie 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) Mulnik stanowił niegdyś teren wojskowy – na dnie akwenu stwierdzono obecność min i 

bomb (nie można wykluczyć obecności kolejnych ładunków niebezpiecznych);  

2) w sąsiedztwie akwenu zlokalizowane jest siedlisko 2180 – lasy mieszane i bory na 

wydmach nadmorskich;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Wolin i Uznam” (PLH320019); 
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§ 19. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.19.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.19.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

19 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 19 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

………… 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) nie ustala się;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymanie właściwego stanu umocnienia dna i brzegu kanału Piastowskiego; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) brak; 
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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) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

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 

„Wolin i Uznam” (PLH320019) i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

„Delta Świny” (PLB320002), 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: 
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a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód 

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) brak; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Wolin i Uznam” (PLH320019) oraz planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 
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§ 20. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.20.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.20.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

20 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 20 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

……… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D); 

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Obronność i bezpieczeństwo państwa (B);  

5) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

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

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

mola, pirsy, slipy, do miejsc nie zagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych; 

2) w podakwenie 20.1 ogranicza się realizację funkcji do sposobów nie zakłócających 

wojskowej obserwacji technicznej i wzrokowej oraz łączności radiowej; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 
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1) utrzymanie właściwego stanu umocnienia dna i brzegu kanału Piastowskiego; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) wyznacza się podakwen 20.1 w celu umożliwienia bezpiecznego użytkowania 

Poligonu Marynarki Wojennej P–40;  

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

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 

„Wolin i Uznam” (PLH320019) i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

„Delta Świny” (PLB320002), 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; 



– 64 – 

 

  

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 zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;  

2) po akwenie odbywa się przeprawa promowa (pasażerska, samochodowa) pomiędzy 

wyspami Wolin i Uznam (przeprawa „Centrum”); 

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

4) w sąsiedztwie akwenu znajdują się siedliska 9190 – pomorski kwaśny las brzozowo-

dębowy; 

5) na części akwenu znajduje się siedlisko 1130 – ujścia rzek Estuaria; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Wolin i Uznam” (PLH320019) oraz planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 



– 65 – 

§ 21. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.21.B, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.21.B 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

B 

2. NUMER 

AKWENU 

21 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 21 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,009 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA (B)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Dziedzictwo kulturowe (D); 

2) Funkcjonowanie portu (Ip);  

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); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

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

zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymanie właściwego stanu umocnienia dna i brzegu kanału Piastowskiego; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  
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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) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł z zastrzeżeniem, że ww. przedsięwzięcia będą 

wcześniej uzgodnione z Ministrem Obrony Narodowej;  

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 

„Wolin i Uznam” (PLH320019), 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 wykorzystywany przez okręty sojusznicze NATO i inne – funkcja postojowa; 

2) akwen stanowi część kompleksu wojskowego;   

3) akwen stanowi teren zamknięty; 

4) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Wolin i Uznam” (PLH320019); 



– 68 – 

§ 22. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SWI.22.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SWI.22.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

22 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 N E 

2 N E 

3 N E 

4 N E  

5 ……………N …………… E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 22 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,016 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 realizacji funkcji do sposobów nie zakłócających wojskowej obserwacji 

technicznej i wzrokowej oraz łączności radiowej; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymanie właściwego stanu umocnienia dna i brzegu kanału Piastowskiego; 

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

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 

„Wolin i Uznam” (PLH320019) i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

„Delta Świny” (PLB320002), 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;  
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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 pełni funkcje głównie przeładunkowe (w tym przeładunek paliw) i przeładunkowo-

postojowe;  

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

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 

2000 „ Delta Świny” (PLB320002) oraz dla  specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Wolin i Uznam” (PLH320019); 


