
  

Załączniki do rozporządzenia  

Rady Ministrów  

z dnia …………  

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MORSKICH WÓD 

WEWNĘTRZNYCH – PORT MORSKI W SZCZECINIE – ROZSTRZYGNIĘCIA 

SZCZEGÓŁOWE PLANU  

Projekt – wersja v. 3 z dnia 13.01.2020 r.  

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

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.1.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

1 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°32'4.572'' N 14°37'20.512'' E 

2 53°31'55.559'' N 14°37'36.721'' E 

3 53°31'40.295'' N 14°37'50.908'' E 

4 53°31'40.296'' N 14°37'50.908'' E 

6 53°31'36.094'' N 14°37'54.803'' E 

8 53°31'32.609'' N 14°37'55.424'' E 

12 53°31'7.301'' N 14°37'37.532'' E 

13 53°30'59.542'' N 14°37'35.770'' E 

17 53°30'30.338'' N 14°37'45.526'' E 

18 53°28'53.376'' N 14°36'52.384'' E 

40 53°28'44.658'' N 14°36'46.933'' E 

50 53°28'39.515'' N 14°36'40.569'' E 

66 53°28'31.407'' N 14°36'27.916'' E 

73 53°28'21.524'' N 14°36'17.283'' E 

79 53°28'14.495'' N 14°36'12.543'' E 

80 53°28'7.130'' N 14°36'9.435'' E 

83 53°27'53.345'' N 14°36'1.199'' E 

91 53°27'45.803'' N 14°35'57.522'' E 

95 53°27'38.034'' N 14°35'55.067'' E 

97 53°27'23.901'' N 14°35'34.409'' E 

99 53°27'7.849'' N 14°35'19.480'' E 

101 53°26'52.290'' N 14°35'7.446'' E 

102 53°26'42.305'' N 14°35'2.340'' E 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,032 km2 
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104 53°26'20.948'' N 14°34'59.049'' E 

115 53°26'19.831'' N 14°34'57.303'' E 

116 53°26'13.312'' N 14°34'50.323'' E 

124 53°25'59.004'' N 14°34'25.351'' E 

125 53°25'59.934'' N 14°34'23.900'' E 

126 53°25'59.934'' N 14°34'23.900'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 1 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

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 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; 

2) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nie naruszających elementów liniowych 

infrastruktury technicznej; 

3) ograniczenia w realizacji głębi dokowych do sposobów: 

a) nie naruszających elementów liniowych infrastruktury technicznej, 

b) nie zagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych;  

4) ograniczenie realizacji umocnienia dna do sposobów nie zagrażających stateczności 

budowli hydrotechnicznych;  
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5) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach wykonywania prac budowlanych, 

polegających na realizacji skarp w ramach poszerzenia i pogłębienia toru wodnego 

Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m; 

6) w wyznaczonym podakwenie 1.2 ustala się ograniczenia w realizacji funkcji do 

sposobów nie naruszających konstrukcji mostu; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) wzniesienie i wykorzystanie konstrukcji – budowli hydrotechnicznych na części wód 

wewnętrznych w porcie Szczecin, w rejonie ulic Grobla i Światowida (decyzja nr 20/06 

Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.11.2006 r.); 

2) budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego. Część I – Budowa 

nabrzeża DRAB 1 wraz z infrastrukturą i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem 

terenu, przy ul. Dębogórskiej 7/8 w Szczecinie (decyzja nr 116/47/10 Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2010 r. oraz decyzja nr 172/1/4/12 Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21.03.2012 r.);  

3) modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m – wykonanie 

umocnień dna przy nabrzeżach HUK, Żeglarskie i BON (decyzja nr 6/19 Ministra 

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

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.); 

5) realizacja planowanej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV relacji 

Glinki – Recław; 

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: 
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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 – linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 

220 kV relacji Glinki – Recław; 

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: 

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

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen pełni funkcje: przeładunkowe, postojowe, przeładunkowo-postojowe, stoczniowe, 

postojowo-remontowe;  

2) w akwenie zlokalizowane są dwie przystanie;  
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3) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;  

4) w akwenie zlokalizowana jest kablowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 

220 kV relacji Morzyczyn – Police oraz planowana jest realizacja linii 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV relacji Glinki – Recław (podakwen 

1.1);  

5) w akwenie zlokalizowany jest most drogowy (podakwen 1.2); 

6) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu (Kanał Skolwiński) znajduje się siedlisko 91E0 – 

łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe; 

7) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.;  

8) w sąsiedztwie akwenu został wyznaczony planowany użytek ekologiczny "Babińskie 

Zbocza I"; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia do spraw środowiska, obowiązywać będą 

zapisy planu ochrony dla obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018); 
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§ 2. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.2.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.2.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

2 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°32'4.572'' N 14°37'20.512'' E 

2 53°32'0.805'' N 14°37'32.859'' E 

3 53°31'56.970'' N 14°37'39.755'' E 

4 53°31'46.080'' N 14°37'49.878'' E 

5 53°31'41.893'' N 14°37'53.769'' E 

6 53°31'36.107'' N 14°37'54.800'' E 

7 53°31'36.094'' N 14°37'54.803'' E 

8 53°31'40.295'' N 14°37'50.908'' E 

9 53°31'40.296'' N 14°37'50.908'' E 

10 53°31'40.295'' N 14°37'50.908'' E 

11 53°31'55.559'' N 14°37'36.721'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 2 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,063 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; 
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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) 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:  
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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 Wietlina); 

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

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

w kierunku morza oraz w kierunku południowym; 

4) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla obszaru specjalnego obszaru ochrony 

siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018); 
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§ 3. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.3.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.3.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

3 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°32'0.805'' N 14°37'32.859'' E 

2 53°31'59.457'' N 14°37'50.493'' E 

3 53°31'57.329'' N 14°37'51.017'' E 

4 53°31'41.893'' N 14°37'53.769'' E 

5 53°31'46.080'' N 14°37'49.878'' E 

6 53°31'56.970'' N 14°37'39.755'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 3 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,061 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) 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.); 
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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) 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: 
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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 zlokalizowany jest stały znak nawigacyjny; 

2) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla obszaru specjalnego obszaru ochrony 

siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018); 
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§ 4. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.4.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.4.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

4 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°32'0.629'' N 14°37'57.705'' E 

7 53°31'18.864'' N 14°38'4.970'' E 

8 53°31'10.489'' N 14°38'6.996'' E 

16 53°30'58.226'' N 14°38'6.811'' E 

23 53°30'47.820'' N 14°38'2.198'' E 

24 53°30'40.001'' N 14°37'56.531'' E 

26 53°28'58.902'' N 14°37'1.655'' E 

38 53°28'44.002'' N 14°36'53.893'' E 

51 53°28'30.635'' N 14°36'36.457'' E 

60 53°28'19.361'' N 14°36'24.567'' E 

65 53°28'13.696'' N 14°36'20.556'' E 

66 53°28'6.043'' N 14°36'14.543'' E 

73 53°27'47.297'' N 14°36'3.724'' E 

80 53°27'2.141'' N 14°35'49.792'' E 

88 53°26'52.442'' N 14°35'47.674'' E 

93 53°26'47.267'' N 14°35'47.356'' E 

114 53°26'44.050'' N 14°35'47.370'' E 

122 53°26'38.001'' N 14°35'47.932'' E 

143 53°26'16.625'' N 14°35'59.283'' E 

144 53°26'15.033'' N 14°35'59.947'' E 

146 53°25'12.394'' N 14°36'37.320'' E 

152 53°25'5.315'' N 14°36'41.156'' E 

154 53°25'3.795'' N 14°36'42.607'' E 

159 53°24'57.427'' N 14°36'44.350'' E 

163 53°24'50.679'' N 14°36'44.790'' E 

169 53°24'48.686'' N 14°36'44.975'' E 

174 53°24'47.274'' N 14°36'46.115'' E 

182 53°24'48.598'' N 14°36'42.281'' E 

187 53°24'48.782'' N 14°36'39.193'' E 

194 53°24'48.095'' N 14°36'35.435'' E 

198 53°24'49.193'' N 14°36'37.117'' E 

203 53°24'50.780'' N 14°36'37.750'' E 

208 53°24'57.000'' N 14°36'37.345'' E 

212 53°25'2.913'' N 14°36'35.722'' E 

213 53°25'4.537'' N 14°36'35.898'' E 

220 53°26'13.915'' N 14°35'54.861'' E 

221 53°26'15.430'' N 14°35'53.669'' E 

227 53°26'22.753'' N 14°35'49.285'' E 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,825 km2 
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242 53°26'24.785'' N 14°35'47.072'' E 

243 53°26'23.906'' N 14°35'24.221'' E 

253 53°26'19.198'' N 14°35'17.910'' E 

276 53°26'17.260'' N 14°35'14.407'' E 

296 53°26'17.228'' N 14°35'10.293'' E 

297 53°26'17.820'' N 14°35'4.593'' E 

315 53°26'17.655'' N 14°35'2.273'' E 

332 53°26'16.741'' N 14°35'0.507'' E 

335 53°26'10.677'' N 14°34'55.224'' E 

338 53°26'12.778'' N 14°34'49.750'' E 

359 53°26'21.445'' N 14°35'0.497'' E 

373 53°26'24.836'' N 14°35'12.388'' E 

374 53°26'29.986'' N 14°35'21.945'' E 

386 53°26'34.796'' N 14°35'29.390'' E 

403 53°26'44.132'' N 14°35'37.637'' E 

414 53°26'52.512'' N 14°35'41.092'' E 

426 53°27'2.712'' N 14°35'44.456'' E 

436 53°27'48.129'' N 14°35'58.484'' E 

444 53°28'7.130'' N 14°36'9.435'' E 

445 53°28'14.495'' N 14°36'12.543'' E 

451 53°28'21.524'' N 14°36'17.283'' E 

462 53°28'33.140'' N 14°36'30.351'' E 

485 53°28'45.548'' N 14°36'47.713'' E 

506 53°28'53.376'' N 14°36'52.384'' E 

510 53°30'41.009'' N 14°37'51.464'' E 

511 53°30'48.620'' N 14°37'55.193'' E 

521 53°30'58.817'' N 14°37'58.825'' E 

532 53°31'10.337'' N 14°37'58.861'' E 

533 53°31'18.422'' N 14°37'57.953'' E 

540 53°31'59.457'' N 14°37'50.493'' E 

541 53°31'59.467'' N 14°37'50.554'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 4 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

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);  
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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) 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; 

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; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

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

12,5 m; 

2) realizacja planowanej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV relacji 

Glinki – Recław; 

3) modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m – wykonanie 

umocnień dna przy nabrzeżach HUK, Żeglarskie i BON (decyzja nr 6/19 Ministra 

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

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.); 

5) przebudowa obrotnicy Orli Przesmyk wraz z infrastrukturą hydrotechniczną w ramach 

przedsięwzięcia "Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 

12,5 m" (decyzja nr 12/19 Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

19 lipca 2019 r.); 

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) wyznacza się podakwen 4.1 przeznaczony na układanie i utrzymywanie elementów 

liniowych infrastruktury technicznej – linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 

220 kV relacji Glinki – Recław; 

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) w akwenie zlokalizowany jest zewidencjonowany zabytek archeologiczny – st. 1 

AZP 28-06/4;  

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;  
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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) akwen pełni funkcje transportowe – tor wodny Świnoujście – Szczecin;  

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 zlokalizowane są dwie obrotnice, stanowiące element infrastruktury 

dostępowej do portu;  

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

ww. znaków;  

9) 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; 

10) w akwenie zlokalizowana jest kablowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 

220 kV relacji Morzyczyn – Police; 

11) w sąsiedztwie akwenu, na wyspie Ostrów Grabowski, zlokalizowany jest 

zewidencjonowany zabytek archeologiczny – AZP 30-06/4 – punkt osadniczy;  

12) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.; 
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13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla obszaru specjalnego obszaru ochrony 

siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018); 
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§ 5. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.5.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.5.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

5 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°32'0.629'' N 14°37'57.705'' E 

2 53°26'47.267'' N 14°35'47.356'' E 

15 53°27'2.141'' N 14°35'49.792'' E 

19 53°27'43.569'' N 14°36'2.264'' E 

30 53°28'6.043'' N 14°36'14.543'' E 

36 53°28'19.361'' N 14°36'24.567'' E 

43 53°28'28.233'' N 14°36'33.930'' E 

49 53°28'34.886'' N 14°36'42.728'' E 

54 53°28'39.089'' N 14°36'49.124'' E 

61 53°28'46.613'' N 14°36'55.772'' E 

71 53°28'58.902'' N 14°37'1.655'' E 

74 53°30'40.001'' N 14°37'56.531'' E 

75 53°30'47.820'' N 14°38'2.198'' E 

83 53°30'59.746'' N 14°38'7.146'' E 

90 53°31'10.489'' N 14°38'6.996'' E 

91 53°31'18.864'' N 14°38'4.970'' E 

92 53°31'25.331'' N 14°38'3.817'' E 

95 53°31'21.672'' N 14°38'23.949'' E 

96 53°31'29.671'' N 14°38'24.949'' E 

99 53°31'31.670'' N 14°38'10.951'' E 

100 53°31'26.748'' N 14°38'3.565'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 5 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,884 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); 
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7) Transport (T); 

8) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) w wyznaczonym podakwenie 5.1 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 wyznaczonych podakwenach 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów 

i świateł mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać 

widzialność i rozpoznawalność ww. znaków; 

3) ograniczenie realizacji umocnienia dna do sposobów nie zagrażających systemowi 

ochrony brzegów;  

4) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nie naruszających elementów liniowych 

infrastruktury technicznej; 

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

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

hydrotechnicznych; 

6) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach wykonywania prac budowlanych, 

polegających na realizacji skarp w ramach poszerzenia i pogłębienia toru wodnego 

Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) realizacja planowanej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV relacji 

Glinki – Recław; 

2) 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:  
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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 5.1 przeznaczony na układanie i utrzymywanie elementów 

liniowych infrastruktury technicznej – linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 

220 kV relacji Glinki – Recław; 

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) w akwenie zlokalizowany jest zewidencjonowany zabytek archeologiczny – st. 1 

AZP 28-06/3; 

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

znaków;  

2) w akwenie zlokalizowana jest kablowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 

220 kV relacji Morzyczyn – Police; 

3) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu (Wyspa Radolin) znajduje się siedlisko 91E0 – łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe; 

4) w akwenie znajduje się siedlisko 3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 

wodne;  

5) w akwenie zlokalizowany jest zewidencjonowany zabytek archeologiczny – st. 1 AZP 

28-06/3 – znalezisko z neolitu;  

6) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn – Mewia, Kacza" w Szczecinie, przyjętego 

uchwałą Nr XXII/611/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17.09.2012 r., miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Golęcino – Czarnołęka, Radolin" w Szczecinie, 

przyjętego uchwałą Nr XXII/612/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17.09.2012 r., oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, 

przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.,  

7) w sąsiedztwie akwenu został wyznaczony planowany użytek ekologiczny "Kacze, 

Mewia Wyspa oraz Żurawi Ostrów"; 

8) w granicach północnej części akwenu został wyznaczony planowany rezerwat przyrody 

"Dębina i Czarnołęka";  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla obszaru specjalnego obszaru ochrony 

siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018); 
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§ 6. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.6.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.6.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

6 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°31'32.609'' N 14°37'55.424'' E 

2 53°31'28.615'' N 14°37'56.136'' E 

5 53°31'6.785'' N 14°37'40.703'' E 

6 53°30'59.603'' N 14°37'39.071'' E 

8 53°30'34.101'' N 14°37'47.590'' E 

9 53°30'30.338'' N 14°37'45.526'' E 

13 53°30'59.542'' N 14°37'35.770'' E 

14 53°31'7.301'' N 14°37'37.532'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 6 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,113 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) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nie naruszających elementów liniowych 

infrastruktury technicznej; 

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; 
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8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) pogłębienie toru wodnego do głębokości technicznej 8,5 m; 

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) 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:  
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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 

oraz żegluga pasażerska;  

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

4) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla obszaru specjalnego obszaru ochrony 

siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018); 
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§ 7. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.7.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.7.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

7 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°31'31.670'' N 14°38'10.951'' E 

2 53°31'30.580'' N 14°38'18.588'' E 

3 53°31'29.883'' N 14°38'23.467'' E 

4 53°31'29.671'' N 14°38'24.949'' E 

5 53°31'21.672'' N 14°38'23.949'' E 

6 53°31'22.428'' N 14°38'19.788'' E 

7 53°31'23.424'' N 14°38'14.311'' E 

8 53°31'25.331'' N 14°38'3.817'' E 

9 53°31'26.748'' N 14°38'3.565'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 154 ust. 7 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,080 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 lokalizacji elementów liniowych infrastruktury technicznej; 

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;  

5) możliwość ograniczenia rozmiarów kotwicowiska w przypadku lokalizacji obrotnicy;  

3) w wyznaczonym podakwenie 7.1 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł 

mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać widzialność 
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i rozpoznawalność ww. znaków;  

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) 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 
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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 do portu w Szczecinie;  

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

3) w akwenie zlokalizowane jest kotwicowisko „Inoujście”; 

4) w akwenie znajduje się siedlisko 3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 

wodne; 

5) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla obszaru specjalnego obszaru ochrony 

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

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.8.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

8 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°31'28.615'' N 14°37'56.136'' E 

3 53°31'10.337'' N 14°37'58.861'' E 

15 53°30'57.423'' N 14°37'58.524'' E 

24 53°30'48.620'' N 14°37'55.193'' E 

27 53°30'34.101'' N 14°37'47.590'' E 

29 53°30'59.603'' N 14°37'39.071'' E 

30 53°31'6.785'' N 14°37'40.703'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 8 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,167 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; 

2) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach wykonywania prac budowlanych, 

polegających na realizacji skarp w ramach poszerzenia i pogłębienia toru wodnego 

Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m; 
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8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) 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) 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) w akwenie zlokalizowany jest zewidencjonowany zabytek archeologiczny – st. 1 

AZP 28-06/4; 

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 zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne; 

2) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu znajduje się siedlisko 91E0 – łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe; 

3) w akwenie zlokalizowany jest zewidencjonowany zabytek archeologiczny – st. 1 AZP 

28-06/4 – znalezisko luźne; 

4) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.; 

5) w sąsiedztwie akwenu został wyznaczony planowany użytek ekologiczny "Kacze, 

Mewia Wyspa oraz Żurawi Ostrów"; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla obszaru specjalnego obszaru ochrony 

siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018); 
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§ 9. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.9.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.9.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

9 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°28'26.133'' N 14°36'19.675'' E 

2 53°28'25.716'' N 14°36'19.296'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 9 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,007 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) nie ustala się;  

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; 

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) w akwenie zlokalizowany jest Basen Żeglarski; 

2) akwen pełni funkcje postojowe i turystyczne; 

3) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.10.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

10 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°27'38.034'' N 14°35'55.067'' E 

2 53°27'33.697'' N 14°35'53.763'' E 

4 53°27'22.588'' N 14°35'37.527'' E 

5 53°27'7.871'' N 14°35'23.677'' E 

8 53°26'51.481'' N 14°35'10.999'' E 

9 53°26'41.866'' N 14°35'6.082'' E 

11 53°26'22.087'' N 14°35'3.034'' E 

20 53°26'20.948'' N 14°34'59.049'' E 

22 53°26'42.305'' N 14°35'2.340'' E 

23 53°26'52.290'' N 14°35'7.446'' E 

26 53°27'8.902'' N 14°35'20.295'' E 

27 53°27'23.901'' N 14°35'34.409'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 10 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,179 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;  
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3) ograniczenie parametrów statków przechodzących akwenem z uwagi na most stały;  

4) w wyznaczonym podakwenie 10.1 ustala się ograniczenia w realizacji funkcji do 

sposobów nie naruszających konstrukcji mostu; 

5) na odcinku rzeki Odry, między jej brzegiem zachodnim a wyspami Okrętową i Gryfią 

w Szczecinie, ruch statków jest zamknięty. W wyjątkowych przypadkach zezwolenia na 

otwarcie ruchu udziela VTS po uzgodnieniu z dyspozytorem MSR Gryfia. Zakaz ruchu 

statków nie dotyczy jednostek stoczniowych oraz cumujących w tym rejonie;  

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) 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; 
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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 zlokalizowany jest most drogowy (podakwen 10.1); 

2) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.11.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

11 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°27'33.697'' N 14°35'53.763'' E 

3 53°27'2.108'' N 14°35'44.274'' E 

4 53°27'0.186'' N 14°35'43.422'' E 

16 53°26'50.973'' N 14°35'40.612'' E 

22 53°26'46.386'' N 14°35'38.805'' E 

29 53°26'41.172'' N 14°35'35.827'' E 

34 53°26'37.664'' N 14°35'32.773'' E 

46 53°26'33.259'' N 14°35'27.334'' E 

54 53°26'29.986'' N 14°35'21.945'' E 

55 53°26'24.836'' N 14°35'12.388'' E 

66 53°26'23.744'' N 14°35'9.582'' E 

67 53°26'23.286'' N 14°35'7.771'' E 

68 53°26'22.087'' N 14°35'3.034'' E 

70 53°26'41.866'' N 14°35'6.082'' E 

71 53°26'51.481'' N 14°35'10.999'' E 

74 53°27'7.871'' N 14°35'23.677'' E 

75 53°27'22.588'' N 14°35'37.527'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 11 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,405 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 
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OBSZARÓW  

1) ograniczenie lokalizacji obrotnic do sposobów nie naruszających elementów liniowych 

infrastruktury technicznej; 

2) ograniczenia w realizacji głębi dokowych do sposobów:  

a) nie naruszających elementów liniowych infrastruktury technicznej, 

b) nie zagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych;  

3) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach wykonywania prac budowlanych, 

polegających na realizacji skarp w ramach poszerzenia i pogłębienia toru wodnego 

Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m; 

4) w wyznaczonym podakwenie 11.1 ustala się ograniczenia w realizacji funkcji do 

sposobów nie naruszających konstrukcji mostu; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) 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) 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 
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(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 stoczniowe i przeładunkowe;  

2) w akwenie zlokalizowane są doki; 

3) w akwenie planowana jest budowa tzw. „Zielonej Stoczni”; 

4) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne; 

5) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.12.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

12 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°26'44.050'' N 14°35'47.370'' E 

2 53°24'44.163'' N 14°36'48.722'' E 

14 53°24'46.097'' N 14°36'47.633'' E 

24 53°24'47.447'' N 14°36'45.876'' E 

27 53°24'48.353'' N 14°36'45.128'' E 

34 53°24'50.679'' N 14°36'44.790'' E 

38 53°24'57.427'' N 14°36'44.350'' E 

43 53°25'3.795'' N 14°36'42.607'' E 

46 53°25'5.604'' N 14°36'41.037'' E 

51 53°25'12.394'' N 14°36'37.320'' E 

53 53°26'15.033'' N 14°35'59.947'' E 

54 53°26'16.625'' N 14°35'59.283'' E 

69 53°26'33.272'' N 14°35'49.610'' E 

72 53°26'35.148'' N 14°35'48.807'' E 

75 53°26'38.001'' N 14°35'47.932'' E 

79 53°26'40.890'' N 14°35'47.501'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 12 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,188 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 
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OBSZARÓW  

1) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nie naruszających elementów liniowych 

infrastruktury technicznej; 

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

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

hydrotechnicznych; 

3) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach wykonywania prac budowlanych, 

polegających na realizacji skarp w ramach poszerzenia i pogłębienia toru wodnego 

Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) 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) 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 
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w przepisach o ochronie przyrody: 

a) akwen położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

„Dolina Dolnej Odry” (PLB320003), 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 

1) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne; 

2) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu (Wyspa Wielka Kępa) znajduje się siedlisko 91E0 

– łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe; 

3) w sąsiedztwie akwenu znajduje się siedlisko 3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne; 

4) w sąsiedztwie akwenu, na wyspie Mieleński Ostrów, zlokalizowany jest 

zewidencjonowany zabytek archeologiczny – AZP 30-06/31;  

5) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r. oraz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze – Wielka Kępa" w Szczecinie, 

przyjętego uchwałą Nr XLIII/1238/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 05.07.2018 r.; 

7) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu został wyznaczony planowany użytek ekologiczny 

"Wielka Kępa, Mieleńska Łąka, Sadlińskie Łąki";  
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13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) obowiązują zapisy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003; 
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§ 13. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.13.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.13.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

13 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°26'24.785'' N 14°35'47.072'' E 

16 53°26'22.753'' N 14°35'49.285'' E 

24 53°26'13.232'' N 14°35'55.269'' E 

30 53°25'4.537'' N 14°36'35.898'' E 

31 53°25'2.913'' N 14°36'35.722'' E 

35 53°24'57.000'' N 14°36'37.345'' E 

40 53°24'50.780'' N 14°36'37.750'' E 

49 53°24'48.095'' N 14°36'35.435'' E 

59 53°24'47.131'' N 14°36'33.381'' E 

60 53°24'43.734'' N 14°36'30.941'' E 

79 53°24'40.555'' N 14°36'32.366'' E 

80 53°24'39.599'' N 14°36'29.163'' E 

82 53°24'43.385'' N 14°35'59.881'' E 

83 53°24'45.923'' N 14°35'45.132'' E 

86 53°24'47.573'' N 14°35'16.242'' E 

87 53°24'48.686'' N 14°35'13.158'' E 

96 53°24'49.137'' N 14°35'12.563'' E 

97 53°24'52.029'' N 14°35'11.729'' E 

100 53°25'22.389'' N 14°35'24.627'' E 

101 53°25'22.681'' N 14°35'22.516'' E 

104 53°24'49.161'' N 14°35'7.717'' E 

117 53°24'48.378'' N 14°35'6.833'' E 

118 53°24'47.571'' N 14°35'1.754'' E 

119 53°24'48.154'' N 14°34'52.459'' E 

122 53°24'53.799'' N 14°34'34.314'' E 

125 53°24'55.011'' N 14°34'31.107'' E 

129 53°24'59.358'' N 14°34'18.008'' E 

130 53°24'58.189'' N 14°34'16.936'' E 

134 53°24'53.670'' N 14°34'30.526'' E 

137 53°24'52.36'0' N 14°34'33.081'' E 

140 53°24'46.582'' N 14°34'51.662'' E 

141 53°24'45.536'' N 14°35'7.433'' E 

148 53°24'45.954'' N 14°35'16.041'' E 

151 53°24'44.313'' N 14°35'44.707'' E 

152 53°24'41.821'' N 14°35'59.185'' E 

154 53°24'38.014'' N 14°36'28.621'' E 

159 53°24'37.901'' N 14°36'40.444'' E 

164 53°24'41.591'' N 14°37'15.696'' E 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,979 km2 
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Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 13 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

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); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) w wyznaczonych podakwenach 13.2, 13.4, 13.5, 13.6 i 13.7 ustala się ograniczenia 

realizacji funkcji do sposobów nie naruszających konstrukcji mostów;  

2) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nie naruszających elementów liniowych 

infrastruktury technicznej; 

3) ograniczenia w realizacji głębi dokowych do sposobów:  

a) nie naruszających elementów liniowych infrastruktury technicznej, 

b) nie zagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych;  

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

mola, pirsy, slipy, do sposobów zagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych; 

5) zakaz rybołówstwa komercyjnego, z wyłączeniem podakwenów 13.1, 13.2 i 13.3;  

6) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach wykonywania prac budowlanych, 

polegających na realizacji skarp w ramach poszerzenia i pogłębienia toru wodnego 

Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego (decyzja nr 
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26/16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22.09.2016 r.); 

2) przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie 

i Świnoujściu” (decyzja nr 17/18 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

z dnia 11.07.2018 r.); 

3) 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) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo: 

a) w wyznaczonych podakwenach 13.1, 13.2 i 13.3 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) ustala się wymóg utrzymania poprawnego stanu obiektów drogowych – mosty;  

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 obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
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„Dolina Dolnej Odry” (PLB320003)”, w 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) w podakwenach 13.1, 13.2 i 13.3 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) część akwenu (Basen Górnośląski, Basen Kaszubski [Górniczy], Basen Warty i Basen 

Notecki) stanowi element infrastruktury portowej;  

2) akwen pełni funkcje postojowe, przeładunkowe, postojowo-przeładunkowe, stoczniowe, 

postojowo-remontowe i recyklingowe;  

3) akwen stanowi ujęcie wód chłodniczych dla Elektrociepłowni Szczecin Oddziału Zespół 

Elektrowni Dolna Odra PGE GiEK S.A.;  

4) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;  

5) część akwenu wykorzystywana jest przez rybołówstwo – połowy komercyjne; 

6) w akwenie zlokalizowane są mosty drogowe (podakweny 13.2, 13.4, 13.5, 13.6 i 13.7); 

7) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu (Wyspa Wielka Kępa, Ostrów Grabowski, Ostrów 

Mieleński) znajdują się siedliska 91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe; 

8) w sąsiedztwie akwenu znajduje się siedlisko 6430-3 – ziołorośla nadrzeczne; 

9) w sąsiedztwie akwenu, na wyspie Mieleński Ostrów, zlokalizowany jest 

zewidencjonowany zabytek archeologiczny – AZP 30-06/31, ślad osadniczy – neolit oraz 

zabytki archeologiczne na Łasztowni: AZP 30-06/28 (ślad osadniczy – neolit), AZP 30-
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06/29 (ślad osadniczy – wczesne średniowiecze) i AZP 30-06/30 (ślad osadniczy – 

wczesne średniowiecze);  

10) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) obowiązują zapisy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003; 
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§ 14. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.14.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.14.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

14 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°26'23.906'' N 14°35'24.221'' E 

2 53°25'44.596'' N 14°34'38.974'' E 

3 53°25'50.782'' N 14°34'38.661'' E 

4 53°25'59.634'' N 14°34'37.239'' E 

5 53°25'59.832'' N 14°34'33.267'' E 

6 53°26'1.944'' N 14°34'37.196'' E 

43 53°26'0.308'' N 14°34'43.265'' E 

44 53°25'58.069'' N 14°34'43.221'' E 

45 53°25'50.738'' N 14°34'41.255'' E 

46 53°25'46.330'' N 14°34'40.702'' E 

47 53°25'46.340'' N 14°34'43.300'' E 

48 53°25'50.870'' N 14°34'43.924'' E 

49 53°25'58.886'' N 14°34'46.074'' E 

61 53°26'7.514'' N 14°34'49.144'' E 

62 53°26'11.200'' N 14°34'53.862'' E 

64 53°26'10.677'' N 14°34'55.224'' E 

66 53°26'15.575'' N 14°34'59.244'' E 

67 53°26'16.741'' N 14°35'0.507'' E 

84 53°26'17.655'' N 14°35'2.273'' E 

102 53°26'17.820'' N 14°35'4.593'' E 

103 53°26'17.228'' N 14°35'10.293'' E 

104 53°26'14.054'' N 14°35'12.209'' E 

105 53°25'54.705'' N 14°35'3.603'' E 

106 53°25'54.182'' N 14°35'7.126'' E 

108 53°26'19.198'' N 14°35'17.910'' E 

120 53°25'32.682'' N 14°34'38.683'' E 

142 53°25'34.746'' N 14°34'36.972'' E 

165 53°25'35.515'' N 14°34'33.162'' E 

187 53°25'34.493'' N 14°34'29.706'' E 

209 53°25'32.324'' N 14°34'28.409'' E 

232 53°25'30.153'' N 14°34'30.130'' E 

254 53°25'29.378'' N 14°34'33.761'' E 

277 53°25'30.406'' N 14°34'37.396'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 14 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,401 km2 
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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) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nie naruszających elementów liniowych 

infrastruktury technicznej;  

2) ograniczenia w realizacji głębi dokowych do sposobów:  

a) nie naruszających elementów liniowych infrastruktury technicznej, 

b) nie zagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego (decyzja nr 13/16 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31.05.2016 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) akwen jest elementem wpisanego do rejestru zabytków obszaru – teren dawnego 

portu wolnocłowego na Łasztowni (nr rej. A-904);  

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo: 
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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 – akwen jest elementem 

wpisanego do rejestru zabytków obszaru – teren dawnego portu wolnocłowego na 

Łasztowni (nr rej. A-904) – obowiązują przepisy odrębne; 

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) część akwenu (Basen Wschodni i Basen Zachodni) stanowi elementy infrastruktury 

portowej;  

2) akwen pełni funkcje postojowe i przeładunkowe 

3) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne; 

4) akwen jest elementem wpisanego do rejestru zabytków obszaru – teren dawnego portu 
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wolnocłowego na Łasztowni (nr rej. A-904);  

5) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 2" 

w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 

24.10.2011 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" 

w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 

25.04.2017 r.; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) brak;  
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§ 15. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.15.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.15.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

15 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°26'19.198'' N 14°35'17.910'' E 

2 53°26'13.531'' N 14°35'15.733'' E 

3 53°25'54.182'' N 14°35'7.126'' E 

4 53°25'54.705'' N 14°35'3.603'' E 

5 53°26'14.054'' N 14°35'12.209'' E 

6 53°26'17.228'' N 14°35'10.293'' E 

17 53°26'17.055'' N 14°35'12.594'' E 

25 53°26'17.220'' N 14°35'14.212'' E 

32 53°26'17.577'' N 14°35'15.520'' E 

39 53°26'18.111'' N 14°35'16.646'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 15 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,052 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 
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1) poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego (decyzja nr 13/16 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31.05.2016 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) 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: 
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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 stanowi akwen podejściowy do nabrzeży zlokalizowanych w Kanale Dębickim; 

3) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) brak;  
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§ 16. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.16.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.16.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

16 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

2 53°26'12.778'' N 14°34'49.750'' E 

3 53°26'11.200'' N 14°34'53.862'' E 

7 53°26'3.258'' N 14°34'47.629'' E 

27 53°26'1.437'' N 14°34'46.369'' E 

36 53°26'0.688'' N 14°34'44.891'' E 

46 53°26'0.285'' N 14°34'43.074'' E 

57 53°26'0.300'' N 14°34'40.944'' E 

67 53°26'0.727'' N 14°34'39.143'' E 

82 53°26'1.944'' N 14°34'37.196'' E 

85 53°25'48.740'' N 14°34'13.433'' E 

86 53°25'41.741'' N 14°34'4.599'' E 

87 53°25'38.037'' N 14°34'2.989'' E 

100 53°25'38.344'' N 14°34'1.710'' E 

111 53°25'38.326'' N 14°34'0.469'' E 

121 53°25'38.070'' N 14°33'59.425'' E 

129 53°25'37.720'' N 14°33'58.736'' E 

142 53°25'36.954'' N 14°33'58.034'' E 

143 53°25'38.497'' N 14°33'58.710'' E 

144 53°25'42.908'' N 14°34'0.645'' E 

145 53°25'50.473'' N 14°34'10.193'' E 

151 53°26'6.123'' N 14°34'38.497'' E 

153 53°26'9.716'' N 14°34'45.173'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 16 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,142 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);  
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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;  

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:  
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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 transportowe;  

2) w akwenie zlokalizowana jest obrotnica; 

3) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.17.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

17 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°25'59.934'' N 14°34'23.900'' E 

2 53°25'59.004'' N 14°34'25.351'' E 

3 53°25'50.473'' N 14°34'10.193'' E 

4 53°25'42.908'' N 14°34'0.645'' E 

5 53°25'38.497'' N 14°33'58.710'' E 

6 53°25'36.954'' N 14°33'58.034'' E 

24 53°25'35.755'' N 14°33'58.117'' E 

39 53°25'34.935'' N 14°33'59.090'' E 

58 53°25'34.489'' N 14°34'1.071'' E 

74 53°25'34.754'' N 14°34'2.807'' E 

92 53°25'35.651'' N 14°34'4.142'' E 

105 53°25'36.509'' N 14°34'4.413'' E 

120 53°25'37.469'' N 14°34'3.911'' E 

133 53°25'38.037'' N 14°34'2.989'' E 

134 53°25'41.741'' N 14°34'4.599'' E 

135 53°25'48.740'' N 14°34'13.433'' E 

138 53°25'59.832'' N 14°34'33.267'' E 

139 53°25'59.634'' N 14°34'37.239'' E 

140 53°25'50.782'' N 14°34'38.661'' E 

141 53°25'44.596'' N 14°34'38.974'' E 

142 53°25'59.934'' N 14°34'23.900'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 17 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,158 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); 
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7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

8) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) w wyznaczonym podakwenie 17.1 ustala się ograniczenia w realizacji przepraw stałych 

do sposobów nie zagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych;  

2) w wyznaczonym podakwenie 17.2 ustala się ograniczenia w realizacji funkcji do sposób 

nie naruszających konstrukcji mostu; 

3) 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) realizacja Portu Jachtowego Szczecin (decyzja nr 5/17 Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 01.03.2017 r.);  

2) realizacja przepraw stałych w podakwenie 17.1;  

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) dopuszcza się lokalizację elementów infrastruktury turystycznej, zgodnie 

z rozstrzygnięciami zawartymi w ust. 7; 

2) wyznacza się podakwen 17.1 na realizację przepraw stałych; 

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) 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 stanowi element infrastruktury portowej;  

2) akwen pełni funkcje miejskie, postojowe i turystyczne;  

3) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;  

4) w akwenie zlokalizowany jest most drogowy (podakwen 17.2); 

5) w sąsiedztwie akwenu, na wyspie Grodzka Kępa, zlokalizowane są zewidencjonowane 

zabytki archeologiczne: AZP 30-06/26 (ślad osadniczy – neolit) i AZP 30-06/27; 

6) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, dzielnic Śródmieście, Północ 

i Prawobrzeże dotyczące ochrony stanowisk archeologicznych, przyjętego uchwałą 

Nr VII/82/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29.03.1999 r, miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 2" 

w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 
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24.10.2011 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" 

w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 

25.04.2017 r.; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) brak;  
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§ 18. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.18.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.18.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

18 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

2 53°25'58.886'' N 14°34'46.074'' E 

3 53°25'50.870'' N 14°34'43.924'' E 

4 53°25'46.340'' N 14°34'43.300'' E 

5 53°25'46.330'' N 14°34'40.702'' E 

6 53°25'50.738'' N 14°34'41.255'' E 

7 53°25'58.069'' N 14°34'43.221'' E 

8 53°26'0.308'' N 14°34'43.265'' E 

16 53°26'0.631'' N 14°34'44.722'' E 

26 53°26'1.437'' N 14°34'46.369'' E 

36 53°26'2.443'' N 14°34'47.328'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 18 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,023 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 
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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) 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;  
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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 portowej; 

2) akwen podejściowy do nabrzeży zlokalizowanych wzdłuż zachodniego brzegu Półwyspu 

Ewa oraz w Basenach Zachodnim i Wschodnim; 

3) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) brak;  
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§ 19. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.19.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.19.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

19 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

23 53°25'37.881'' N 14°34'3.325'' E 

46 53°25'36.509'' N 14°34'4.413'' E 

68 53°25'35.139'' N 14°34'3.593'' E 

90 53°25'34.494'' N 14°34'1.411'' E 

113 53°25'34.979'' N 14°33'59.004'' E 

135 53°25'36.283'' N 14°33'57.923'' E 

158 53°25'37.720'' N 14°33'58.736'' E 

180 53°25'38.366'' N 14°34'0.918'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 19 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,011 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;  
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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) 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 element infrastruktury portowej;  

2) w akwenie zlokalizowana jest obrotnica; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) brak;  
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§ 20. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.20.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.20.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

20 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

23 53°25'34.674'' N 14°34'37.105'' E 

44 53°25'32.682'' N 14°34'38.683'' E 

67 53°25'30.406'' N 14°34'37.396'' E 

90 53°25'29.378'' N 14°34'33.761'' E 

111 53°25'30.083'' N 14°34'30.267'' E 

135 53°25'32.324'' N 14°34'28.409'' E 

157 53°25'34.493'' N 14°34'29.706'' E 

179 53°25'35.515'' N 14°34'33.162'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 20 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,028 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 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;  
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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) akwen jest elementem wpisanego do rejestru zabytków obszaru – teren dawnego 

portu wolnocłowego na Łasztowni (nr rej. A-904) – wprowadza się obowiązek 

przeprowadzenia inwentaryzacji archeologicznej przed rozpoczęciem inwestycji 

powodujących naruszenie dna; 

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) w akwenie zlokalizowany jest obiekt o wartości zabytkowej – akwen jest elementem 

wpisanego do rejestru zabytków obszaru – teren dawnego portu wolnocłowego na 

Łasztowni (nr rej. A-904) – obowiązują przepisy odrębne;  

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 
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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 zlokalizowana jest obrotnica; 

3) akwen jest elementem wpisanego do rejestru zabytków obszaru – teren dawnego portu 

wolnocłowego na Łasztowni (nr rej. A-904);  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) brak;  
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§ 21. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.21.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.21.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

21 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°25'22.681'' N 14°35'22.516'' E 

2 53°25'22.389'' N 14°35'24.627'' E 

5 53°24'52.029'' N 14°35'11.729'' E 

7 53°24'49.137'' N 14°35'12.563'' E 

15 53°24'48.686'' N 14°35'13.158'' E 

16 53°24'47.573'' N 14°35'16.242'' E 

19 53°24'45.923'' N 14°35'45.132'' E 

22 53°24'39.599'' N 14°36'29.163'' E 

23 53°24'40.555'' N 14°36'32.366'' E 

42 53°24'43.734'' N 14°36'30.941'' E 

43 53°24'47.131'' N 14°36'33.381'' E 

53 53°24'48.095'' N 14°36'35.435'' E 

59 53°24'48.741'' N 14°36'38.573'' E 

67 53°24'48.347'' N 14°36'43.455'' E 

73 53°24'47.274'' N 14°36'46.115'' E 

94 53°24'44.163'' N 14°36'48.722'' E 

95 53°24'42.985'' N 14°36'48.765'' E 

107 53°24'40.927'' N 14°36'47.734'' E 

108 53°24'43.769'' N 14°37'14.646'' E 

109 53°24'41.591'' N 14°37'15.696'' E 

114 53°24'37.901'' N 14°36'40.444'' E 

119 53°24'38.014'' N 14°36'28.621'' E 

122 53°24'44.313'' N 14°35'44.707'' E 

125 53°24'45.954'' N 14°35'16.041'' E 

129 53°24'45.522'' N 14°35'10.270'' E 

132 53°24'45.536'' N 14°35'7.433'' E 

133 53°24'46.582'' N 14°34'51.662'' E 

143 53°24'58.189'' N 14°34'16.936'' E 

144 53°24'59.358'' N 14°34'18.008'' E 

154 53°24'48.154'' N 14°34'52.459'' E 

155 53°24'47.571'' N 14°35'1.754'' E 

156 53°24'48.378'' N 14°35'6.833'' E 

169 53°24'49.161'' N 14°35'7.717'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 21 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,316 km2 
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5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Dziedzictwo kulturowe (D);  

2) Funkcjonowanie portu (Ip);  

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 realizacji budowli hydrotechnicznych (suchy dok) w sposób naruszający elementy 

liniowe infrastruktury technicznej;  

4) w wyznaczonych podakwenach 21.1 i 21.3 obowiązują ograniczenia w realizacji funkcji 

do sposobów nie naruszających konstrukcji mostów;  

5) w wyznaczonym podakwenie 21.2 ustala się zakaz układania elementów liniowych 

infrastruktury technicznej;  

6) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nie naruszających elementów liniowych 

infrastruktury technicznej; 

7) 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;  

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) 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 częściowo w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry” (PLB320003), w 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 stanowi element infrastruktury portowej; 

2) w akwenie zlokalizowane są dwie obrotnice, stanowiące elementy infrastruktury 

portowej;  

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

4) w akwenie zlokalizowane są mosty: drogowe i kolejowy (podakweny 21.1 i 21.3);  

5) w podakwenie 21.2 planowana jest realizacja głębi dokowej, która wprowadzi czasowe 

ograniczenia żeglugi; 

6) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) obowiązują zapisy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003; 
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§ 22. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.22.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.22.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

22 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°24'43.769'' N 14°37'14.646'' E 

2 53°24'40.927'' N 14°36'47.734'' E 

14 53°24'42.985'' N 14°36'48.765'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 22 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 
4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,025 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) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach wykonywania prac budowlanych, 

polegających na realizacji skarp w ramach poszerzenia i pogłębienia toru wodnego 

Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 



– 77 – 

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 obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

„Dolina Dolnej Odry” (PLB320003), 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: 



– 78 – 

 

  

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) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu (Wyspa Wielka Kępa, ) znajduje się siedlisko 91E0 

– łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe; 

3) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r. oraz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze – Wielka Kępa" w Szczecinie, 

przyjętego uchwałą Nr XLIII/1238/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 05.07.2018 r.; 

4) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu został wyznaczony planowany użytek ekologiczny 

"Wielka Kępa, Mieleńska Łąka, Sadlińskie Łąki"; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) obowiązują zapisy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003; 
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§ 23. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.23.W, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.23.W 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

W 

2. NUMER 

AKWENU 

23 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°24'31.706'' N 14°35'42.442'' E 

2 53°24'30.724'' N 14°35'48.098'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 23 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,021 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); 

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

zagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego wraz 

z zalądowieniem Basenu Noteckiego (decyzja nr 26/16 Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22.09.2016 r.) 

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) 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 
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morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) brak;  
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§ 24. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.24.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

SZC.24.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

24 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

22 53°24'27.473'' N 14°36'30.790'' E 

45 53°24'24.501'' N 14°36'33.142'' E 

67 53°24'21.534'' N 14°36'31.365'' E 

90 53°24'20.128'' N 14°36'26.392'' E 

112 53°24'21.190'' N 14°36'21.426'' E 

134 53°24'24.015'' N 14°36'19.088'' E 

157 53°24'27.129'' N 14°36'20.850'' E 

179 53°24'28.526'' N 14°36'25.578'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 24 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,053 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);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego (decyzja 

nr 26/16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22.09.2016 r.); 

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) 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; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 
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1) w akwenie zlokalizowana jest obrotnica; 

2) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą 

Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) brak;  


