
  

Załączniki do rozporządzenia  

Rady Ministrów 

z dnia …………  

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MORSKICH WÓD 

WEWNĘTRZNYCH ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO – ROZSTRZYGNIĘCIA 

SZCZEGÓŁOWE PLANU  

Projekt – wersja v. 3 z dnia 08.11.2019 r., aktualizacja UMS z dni 09.07.2021 r.  

§ 1. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.1.O, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.1.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

O 

2. NUMER 

AKWENU 

1 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°54'11.415'' N 14°26'9.462'' E 

2 53°54'2.074'' N 14°26'3.291'' E 

3 53°54'2.463'' N 14°26'1.379'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,02 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY (O)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

6) Transport (T); 

7) Turystyka, sport i rekreacja (S);  
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7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

2) ograniczenia w budowie pomostów i miejsc postoju jednostek turystycznych w miejscach 

stałych tarlisk ryb;  

3) zakaz tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, poza miejscami 

uzgodnionymi z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego;  

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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust. 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

„Delta Świny” (PLB320002) oraz Wolińskiego Parku Narodowego, na których 

obowiązują przepisy odrębne, 

b) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego obowiązują zakazy wynikające z ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody odnoszące się do zapisów dotyczących 

parków narodowych,  

c) do czasu ustanowienia planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego na obszarze 

obowiązuje zarządzenie ministra właściwego ds. środowiska w sprawie zadań 

ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego,  

d) prowadzenie badań naukowych po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku 

Narodowego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego; 

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) na jeziorze Wicko Małe ustanowiony jest stały obszar ochronny – jezioro wyłączone jest 

z rybołówstwa; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 
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1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego; 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 2. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.2.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.2.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

2 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°54'11.415'' N 14°26'9.462'' E 

2 53°53'29.729'' N 14°25'54.534'' E 

3 53°54'0.239'' N 14°26'12.316'' E 

4 53°54'2.074'' N 14°26'3.291'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 2 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,16 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) 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) zakaz wyznaczania nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich;  

2) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe 

miejsca postoju jednostek turystycznych; 

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 
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uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

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

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  
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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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

2) na jeziorze Wicko Małe ustanowiony jest stały obszar ochronny – jezioro wyłączone jest 

z rybołówstwa;  

3) wzdłuż linii brzegu, po stronie lądowej, biegnie napowietrzna linia elektroenergetyczna 

wysokiego napięcia WN110kV;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

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

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.3.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

3 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°54'2.463'' N 14°26'1.379'' E 

2 53°54'0.239'' N 14°26'12.316'' E 

6 53°52'59.934'' N 14°25'37.140'' E 

7 53°52'47.978'' N 14°25'24.732'' E 

8 53°52'47.233'' N 14°25'24.070'' E 

9 53°52'46.428'' N 14°25'28.556'' E 

11 53°52'9.516'' N 14°25'13.370'' E 

12 53°51'54.156'' N 14°25'20.446'' E 

13 53°51'39.108'' N 14°25'48.252'' E 

14 53°51'39.111'' N 14°27'10.209'' E 

16 53°50'41.000'' N 14°30'1.980'' E 

17 53°46'26.611'' N 14°29'5.712'' E 

18 53°46'51.676'' N 14°33'51.007'' E 

19 53°47'54.803'' N 14°35'53.346'' E 

20 53°49'38.984'' N 14°35'59.120'' E 

21 53°49'40.733'' N 14°36'6.051'' E 

22 53°49'41.587'' N 14°36'6.098'' E 

23 53°49'50.635'' N 14°37'13.910'' E 

25 53°49'32.487'' N 14°36'15.164'' E 

27 53°47'50.259'' N 14°36'9.500'' E 

28 53°46'42.492'' N 14°33'58.152'' E 

29 53°46'16.609'' N 14°29'3.504'' E 

30 53°42'47.373'' N 14°28'17.360'' E 

36 53°42'58.992'' N 14°28'3.421'' E 

37 53°46'14.426'' N 14°28'46.509'' E 

38 53°45'36.323'' N 14°24'31.192'' E 

39 53°45'36.323'' N 14°24'31.191'' E 

45 53°45'44.546'' N 14°24'19.260'' E 

46 53°45'49.248'' N 14°24'50.704'' E 

47 53°46'24.767'' N 14°28'48.791'' E 

48 53°50'35.814'' N 14°29'44.289'' E 

49 53°51'29.412'' N 14°27'5.849'' E 

50 53°51'29.407'' N 14°25'41.877'' E 

52 53°51'46.687'' N 14°25'9.949'' E 

53 53°51'56.407'' N 14°25'2.402'' E 

54 53°52'9.311'' N 14°24'56.455'' E 

55 53°52'45.630'' N 14°25'10.516'' E 

56 53°53'3.757'' N 14°25'22.033'' E 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

12,77 km2 
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59 53°53'57.777'' N 14°25'53.512'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 3 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

7) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) po realizacji inwestycji układania elementów liniowych infrastruktury technicznej 

wymaga się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych elementów 

infrastrukturalnych, w której obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z wyłączeniem 

kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi i serwisowymi; 

2) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych, działań związanych 

z bezpieczeństwem żeglugi, prac nurkowych związanych z oczyszczaniem dna 

z niewybuchów oraz wydobywaniem obiektów zabytkowych;  

3) w wyznaczonym podakwenie 3.1 obowiązuje: 

a) zakaz kotwiczenia w odległości mniejszej niż 20,0 m od granicy szuwarów 

trzcinowych, 

b) zakaz dobijania do brzegu,  

c) w strefie mniejszej niż 20,0 m od granicy szuwarów trzcinowych obowiązuje 

maksymalna prędkość 10 węzłów;  
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4) w wyznaczonych podakwenach 3.3, 3.5, 3.6 i 3.7 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów 

i świateł mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać 

widzialność i rozpoznawalność ww. znaków;  

5) ograniczenie realizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń do przedsięwzięć 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem toru wodnego, jego utrzymaniem i 

modernizacją oraz lokalizacją stałego oznakowania nawigacyjnego w obszarze 

zlokalizowanym poza torem wodnym, z wyłączeniem przepraw drogowych i kolejowych; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakweny 3.1, 3.2 i 3.4, w których obowiązują ograniczenia z uwagi 

na lokalizację w granicach Wolińskiego Parku Narodowego;  

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura:  

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) zasady korzystania z akwenu przez jednostki pływające, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) w dokumentach planistycznych sporządzanych w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzić zapisy zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie toru żeglugowego; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i specjalnego obszaru ochrony 

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

ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009) i obszaru specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002) oraz częściowo w granicach 

Wolińskiego Parku Narodowego, na których obowiązują przepisy odrębne, 

b) podakweny 3.1, 3.2 i 3.4 położone są w obszarze Wolińskiego Parku Narodowego, na 

którym obowiązują ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, odnoszące się do zapisów dotyczących parków narodowych,  

c) do czasu ustanowienia planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego na obszarze 

obowiązuje zarządzenie ministra właściwego ds. środowiska w sprawie zadań 

ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) obszar akwenu obejmujący Głęboki Nurt i Dziwnę podlega ochronie na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ponadto w akwenie 

zlokalizowane jest podwodne dziedzictwo kulturowe; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu mogą być wprowadzone przez dyrektora właściwego urzędu 

morskiego; 

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 – 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich, określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu morskiego w Wapnicy i 

Lubinie oraz infrastrukturę portową portu w Wapnicy; 

2) po akwenie odbywa się żegluga z portów w Wapnicy i Lubinie w kierunku: zachodnim 

(do portu w Świnoujściu i Nowym Warpnie), wschodnim (do portu w Wolinie, Kamieniu 

Pomorskim i Dziwnowie) i południowym (do portu w Szczecinie, Stepnicy); 

3) po akwenie odbywa się żegluga pasażerska;  

4) akwen łączy się z torem wodnym na Starej Świnie, znajdującym się na akwenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem ZSZ.16.T; 

5) część akwenu (podakweny 3.1, 3.2 i 3.4) zlokalizowany jest w granicach Wolińskiego 

Parku Narodowego; 

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

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

8) w akwenie zlokalizowane są znaki nawigacyjne oraz fragmenty obszarów ochrony wizury 

znaków nawigacyjnych (podakweny 3.3, 3.5, 3.6 i 3.7); 

9) w akwenie znajdują się przewody podwodne infrastruktury technicznej;  

10) akwen zlokalizowany jest w granicach strefy ochronnej krajobrazu Wolińskiego Parku 

Narodowego; 

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

którego następuje przebudowa i modernizacja przystani i portów jachtowych; 

12) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”;  

13) na jeziorze Wicko Małe ustanowiony jest stały obszar ochronny – jezioro wyłączone jest 

z rybołówstwa; 

14) w akwenie zlokalizowany jest wrak barki stalowej wpisany do ewidencji zabytków 

znajdujących się na polskich obszarach morskich  prowadzonej przez Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Szczecinie, dla wraku opracowana została karta ewidencyjna stanowiska 

archeologicznego W-2/2013; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 
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1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), planu 

ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019) oraz planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

„Delta Świny” (PLB320002); 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego;  
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§ 4. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.4.O, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.4.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

O 

2. NUMER 

AKWENU 

4 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°53'57.777'' N 14°25'53.512'' E 

2 53°53'15.755'' N 14°25'29.024'' E 

3 53°53'10.126'' N 14°25'25.745'' E 

6 53°52'9.311'' N 14°24'56.455'' E 

7 53°51'56.407'' N 14°25'2.402'' E 

11 53°51'56.193'' N 14°24'31.940'' E 

12 53°51'36.932'' N 14°23'26.844'' E 

13 53°51'35.075'' N 14°23'22.579'' E 

14 53°51'23.285'' N 14°22'45.042'' E 

15 53°51'22.651'' N 14°22'27.299'' E 

16 53°51'22.799'' N 14°22'17.096'' E 

17 53°51'23.179'' N 14°22'5.140'' E 

18 53°51'27.881'' N 14°21'56.667'' E 

19 53°52'22.351'' N 14°20'46.949'' E 

20 53°52'22.933'' N 14°20'37.510'' E 

21 53°52'53.958'' N 14°20'22.595'' E 

22 53°52'54.522'' N 14°20'22.068'' E 

24 53°52'56.275'' N 14°20'28.484'' E 

26 53°52'56.413'' N 14°20'33.972'' E 

28 53°53'1.138'' N 14°20'46.421'' E 

29 53°53'3.158'' N 14°20'57.102'' E 

30 53°53'3.432'' N 14°21'11.470'' E 

31 53°53'3.066'' N 14°21'19.457'' E 

32 53°53'4.068'' N 14°21'26.054'' E 

33 53°53'5.018'' N 14°21'28.159'' E 

34 53°53'9.728'' N 14°21'31.349'' E 

35 53°53'11.147'' N 14°21'32.833'' E 

37 53°53'13.891'' N 14°21'43.049'' E 

38 53°53'16.395'' N 14°21'52.367'' E 

39 53°53'16.665'' N 14°21'57.351'' E 

40 53°53'15.604'' N 14°22'3.135'' E 

41 53°53'16.535'' N 14°22'4.701'' E 

42 53°53'16.535'' N 14°22'4.703'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 4 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

9,73 km2 
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5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY (O) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Rybołówstwo (R); 

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

7) Transport (T); 

8) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenie w realizacji prac związanych z udrożnieniem i umocnieniem kanału 

wejściowego do przystani żeglarskiej w Łunowie (Międzyszkolnego Ośrodka Sportów 

Wodnych przy ZSM w Świnoujściu) do sposobów nie powodujących zagrożenia dla 

systemu ochrony brzegu; 

2) zakaz realizacji portów i przystani oraz budowy nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek 

turystycznych, za wyjątkiem inwestycji, o której mowa w ust 7 pkt 1 – Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportów Wodnych przy ZSM w Świnoujściu;  

3) w wyznaczonym podakwenie 4.1 obowiązuje ograniczenie pływania jednostkami 

pływającymi, za wyjątkiem:  

a) służb państwowych, 

b) jednostek pływających, korzystających z przystani zlokalizowanej w akwenie,  

c) prowadzenia rybołówstwa; 

4) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 
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c) w sposób uzgodniony z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego;  

5) ograniczenia w budowie pomostów i przystani w miejscach stałych tarlisk ryb;  

6) zakaz tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, poza miejscami 

uzgodnionymi z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) modernizacja przystani żeglarskiej w Łunowie (Międzyszkolnego Ośrodka Sportów 

Wodnych przy ZSM w Świnoujściu);  

2) zachowanie istniejącego dostępu do morskiego portu rybackiego w Przytorze;  

3) udrożnienie i umocnienie kanału wejściowego do przystani żeglarskiej w Łunowie 

(Międzyszkolnego Ośrodka Sportów Wodnych przy ZSM w Świnoujściu);  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakwen 4.1, w którym obowiązują ograniczenia ze względu na 

położenie w obszarze szczególnie cennym w granicach Wolińskiego Parku 

Narodowego; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

„Delta Świny” (PLB320002) oraz Wolińskiego Parku Narodowego, na których 

obowiązują przepisy odrębne,  

b) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego obowiązują zakazy wynikające z ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody odnoszące się do zapisów dotyczących 

parków narodowych,  

c) do czasu ustanowienia planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego na obszarze 

obowiązuje zarządzenie ministra właściwego ds. środowiska w sprawie zadań 

ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego, 

d) prowadzenie badań naukowych po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku 

Narodowego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego, 

e) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego występują ograniczenia w wykonywaniu 

połowów do obszarów udostępnionych na ten cel, 

f) podejmowanie działań inwestycyjnych na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego 

po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego, zgodnie z 

Zarządzeniem Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) obszar akwenu obejmujący odnogi Starej Świny podlega ochronie na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu mogą być wprowadzone przez dyrektora właściwego urzędu 

morskiego; 

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 akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 
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b) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów 

wodnych – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

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 w całości zlokalizowany jest na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego;  

2) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji, poza terem szczególnie 

cennym;  

3) na akwenie znajduje się obszar szczególnie cenny w granicach Wolińskiego Parku 

Narodowego; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego; 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 5. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.5.O, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.5.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

O 

2. NUMER 

AKWENU 

5 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°53'25.327'' N 14°25'51.968'' E 

2 53°52'59.934'' N 14°25'37.140'' E 

3 53°53'0.473'' N 14°25'37.482'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 5 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 
4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,09 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY (O) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D); 

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

6) Transport (T); 

7) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz realizacji portów i przystani oraz budowy nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek 

turystycznych;  

2) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  
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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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

„Delta Świny” (PLB320002) oraz Wolińskiego Parku Narodowego, na których 

obowiązują przepisy odrębne, 

b) do czasu ustanowienia planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego na obszarze 

obowiązuje zarządzenie ministra właściwego ds. środowiska w sprawie zadań 

ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego; 

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 sąsiedztwie akwenu, od strony lądu teren jest niezagospodarowany, występują 

trzcinowiska, stanowiska gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną oraz siedlisko 

przyrodnicze – łęgowe lasy dębowo-jesionowe 91F0 (wg "Waloryzacji przyrodniczej 

województwa zachodniopomorskiego"); 

2) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

3) na jeziorze Wicko Małe ustanowiony jest stały obszar ochronny – jezioro wyłączone jest 

z rybołówstwa; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego; 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 6. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.6.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.6.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

6 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°53'16.665'' N 14°21'57.351'' E 

2 53°53'16.395'' N 14°21'52.367'' E 

3 53°53'13.891'' N 14°21'43.049'' E 

4 53°53'15.370'' N 14°21'41.912'' E 

5 53°53'16.535'' N 14°22'4.703'' E 

6 53°53'16.535'' N 14°22'4.701'' E 

7 53°53'15.604'' N 14°22'3.135'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 6 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,02 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N; 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

8) Transport (T); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich: 

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 
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b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;  

2) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych;  

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na ladzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

2) zapewnienie dostępu do przystani morskiej w Świnoujściu – Łunowie;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

„Delta Świny” (PLB320002) oraz Wolińskiego Parku Narodowego, na których 

obowiązują przepisy odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Starej Świny wraz z jej odnogami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, od strony lądu teren jest niezagospodarowany. 

Według "Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego" stwierdzono 

tu siedlisko 1330 – solniska nadmorskie oraz liczne stanowiska chronionych gatunków, w 

tym ptaków;  

2) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne i rekreacyjne – głównie żeglarstwo;  

3) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 
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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 specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 7. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.7.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.7.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

7 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°53'15.370'' N 14°21'41.912'' E 

2 53°53'13.891'' N 14°21'43.049'' E 

3 53°53'11.410'' N 14°21'33.812'' E 

4 53°53'12.816'' N 14°21'32.752'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 7 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,01 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N; 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

8) Rybołówstwo (R);  

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  
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a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywają się lęgi ptaków;  

2) ograniczenia w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów 

infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, 

tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek 

turystycznych do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych;  

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na ladzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

2) zapewnienie dostępu do przystani morskiej w Świnoujściu – Łunowie;  

3) utworzenie „Przystanku turystyki wodnej, pieszej i rowerowej w Łunowie”;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 
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1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

„Delta Świny” (PLB320002) oraz Wolińskiego Parku Narodowego, na których 

obowiązują przepisy odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Starej Świny wraz z jej odnogami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, od strony lądu teren jest niezagospodarowany. 

Według "Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego" stwierdzono 
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tu siedlisko 1330 – solniska nadmorskie oraz liczne stanowiska chronionych gatunków, w 

tym ptaków;  

2) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne i rekreacyjne – głównie żeglarstwo;  

3) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 8. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.8.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.8.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

8 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°53'12.816'' N 14°21'32.752'' E 

2 53°53'11.410'' N 14°21'33.812'' E 

3 53°53'11.147'' N 14°21'32.833'' E 

4 53°53'9.728'' N 14°21'31.349'' E 

5 53°53'5.018'' N 14°21'28.159'' E 

6 53°53'4.068'' N 14°21'26.054'' E 

7 53°53'3.066'' N 14°21'19.457'' E 

8 53°53'3.432'' N 14°21'11.470'' E 

9 53°53'3.158'' N 14°20'57.102'' E 

10 53°53'1.706'' N 14°20'49.425'' E 

11 53°53'3.163'' N 14°20'48.635'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 8 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,04 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N; 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

8) Transport (T); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  
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1) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywają się lęgi ptaków;  

2) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych;  

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na ladzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 
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11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

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

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

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Starej Świny wraz z jej odnogami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, od strony lądu teren jest niezagospodarowany. 

Według "Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego" stwierdzono 

tu siedlisko 1330 – solniska nadmorskie oraz liczne stanowiska chronionych gatunków, w 

tym ptaków;  

2) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne i rekreacyjne – głównie żeglarstwo;  
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3) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 9. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.9.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.9.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

9 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°53'3.163'' N 14°20'48.635'' E 

2 53°53'1.706'' N 14°20'49.425'' E 

3 53°53'1.138'' N 14°20'46.421'' E 

4 53°52'57.158'' N 14°20'36.184'' E 

5 53°52'56.413'' N 14°20'33.972'' E 

6 53°52'56.363'' N 14°20'30.265'' E 

7 53°52'56.275'' N 14°20'28.484'' E 

8 53°52'55.099'' N 14°20'23.787'' E 

9 53°52'54.522'' N 14°20'22.068'' E 

10 53°52'54.993'' N 14°20'21.629'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 9 załącznika 

nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,02 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N; 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  
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a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

2) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, 

stałe miejsca postoju jednostek turystycznych; 

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) zachowanie dostępu do przystani „Przytór”;  

2) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

3) utrzymanie dostępu do granic morskiego portu rybackiego w Przytorze;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

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

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

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

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

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Starej Świny wraz z jej odnogami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, od strony lądu teren jest niezagospodarowany. 

Według "Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego" stwierdzono 

tu siedlisko 1330 – solniska nadmorskie oraz liczne stanowiska chronionych gatunków, w 

tym ptaków;  

2) akwen pełni funkcje turystyczne i rekreacyjne;  

3) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 
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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 specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 10. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.10.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.10.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

10 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°52'54.993'' N 14°20'21.629'' E 

2 53°52'53.958'' N 14°20'22.595'' E 

3 53°52'51.912'' N 14°20'16.520'' E 

4 53°52'52.445'' N 14°20'15.870'' E 

5 53°52'53.081'' N 14°20'15.094'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 10 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,01 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C);  

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Rybołówstwo (R);  

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T);  

10) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

2) po realizacji inwestycji w zakresie układania elementów liniowych infrastruktury 

technicznej wymaga się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych 

elementów infrastrukturalnych, w której obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z 
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wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi i 

serwisowymi; 

3) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej oraz prowadzenia 

prac związanych z rozbudową i przebudową infrastruktury portowej do sposobów nie 

powodujących naruszenia stateczności budowli hydrotechnicznych; 

4) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: 

pomosty, mola, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc nie 

naruszających stateczności budowli hydrotechnicznych; 

5) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do sposobów 

niezagrażających bezpieczeństwu żeglugi; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,  

b) utrudniających dostęp do nabrzeży,  

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

7) w wyznaczonym podakwenie 10.1 obowiązuje: 

a) zakaz kotwiczenia w odległości mniejszej niż 20,0 m od granicy szuwarów 

trzcinowych, 

b) zakaz dobijania do brzegu,  

c) w strefie mniejszej niż 20,0 m od granicy szuwarów trzcinowych obowiązuje 

maksymalna prędkość 10 węzłów; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) zachowanie dostępu do przystani „Przytór”;  

2) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

3) utrzymanie dostępu do granic morskiego portu rybackiego w Przytorze; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakwen 10.1 w którym obowiązują ograniczenia z uwagi na 

lokalizację w granicach Wolińskiego Parku Narodowego; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 
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4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

„Delta Świny” (PLB320002) oraz Wolińskiego Parku Narodowego, na których 

obowiązują przepisy odrębne, 

b) podakwen 10.1 zlokalizowany jest w obszarze Wolińskiego Parku Narodowego, na 

którym obowiązują ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, odnoszące się do zapisów dotyczących parków narodowych,  

c) do czasu ustanowienia planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego na obszarze 

obowiązuje zarządzenie ministra właściwego ds. środowiska w sprawie zadań 

ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Starej Świny wraz z jej odnogami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen pełni funkcje turystyczne i rekreacyjne;  

2) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

3) część akwenu zlokalizowana jest w granicach Wolińskiego Parku Narodowego (podakwen 

10.1);  

4) w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, od strony lądu teren jest niezagospodarowany. 

Według "Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego" stwierdzono 

tu siedlisko 1330 – solniska nadmorskie oraz liczne stanowiska chronionych gatunków, w 

tym ptaków; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 11. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.11.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.11.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

11 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°52'53.081'' N 14°20'15.094'' E 

2 53°52'52.445'' N 14°20'15.870'' E 

4 53°52'50.209'' N 14°20'10.100'' E 

5 53°52'49.091'' N 14°20'8.300'' E 

7 53°52'49.566'' N 14°20'5.306'' E 

9 53°52'51.283'' N 14°19'58.665'' E 

11 53°52'51.020'' N 14°19'53.586'' E 

14 53°52'51.035'' N 14°19'45.870'' E 

15 53°52'50.853'' N 14°19'43.084'' E 

16 53°52'50.265'' N 14°19'40.893'' E 

17 53°52'48.868'' N 14°19'38.751'' E 

19 53°52'48.144'' N 14°19'38.607'' E 

21 53°52'46.023'' N 14°19'39.269'' E 

22 53°52'44.694'' N 14°19'38.661'' E 

24 53°52'42.043'' N 14°19'35.953'' E 

26 53°52'39.177'' N 14°19'31.501'' E 

29 53°52'37.018'' N 14°19'26.812'' E 

31 53°52'36.133'' N 14°19'24.397'' E 

32 53°52'35.470'' N 14°19'23.734'' E 

33 53°52'34.767'' N 14°19'23.547'' E 

35 53°52'32.273'' N 14°19'24.385'' E 

37 53°52'26.743'' N 14°19'24.087'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 11 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,02 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N; 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  
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6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

2) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, 

stałe miejsca postoju jednostek turystycznych; 

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) zachowanie dostępu do przystani „Przytór”;  

2) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

3) utrzymanie dostępu do granic morskiego portu rybackiego w Przytorze;  

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

„Delta Świny” (PLB320002) oraz Wolińskiego Parku Narodowego, na których 

obowiązują przepisy odrębne, 

b) do czasu ustanowienia planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego na obszarze 

obowiązuje zarządzenie ministra właściwego ds. środowiska w sprawie zadań 

ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Starej Świny wraz z jej odnogami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, od strony lądu teren jest niezagospodarowany. 

Według Waloryzacji stwierdzono tu siedlisko 1330 – solniska nadmorskie oraz liczne 

stanowiska chronionych gatunków, w tym ptaków;  

2) akwen pełni funkcje turystyczne i rekreacyjne;  

3) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 12. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.12.O, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.12.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

O 

2. NUMER 

AKWENU 

12 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°52'52.445'' N 14°20'15.870'' E 

2 53°52'51.912'' N 14°20'16.520'' E 

3 53°52'23.597'' N 14°20'26.739'' E 

4 53°52'26.017'' N 14°19'47.503'' E 

5 53°52'26.743'' N 14°19'24.087'' E 

7 53°52'32.273'' N 14°19'24.385'' E 

9 53°52'34.767'' N 14°19'23.547'' E 

10 53°52'35.470'' N 14°19'23.734'' E 

11 53°52'36.133'' N 14°19'24.397'' E 

13 53°52'37.018'' N 14°19'26.812'' E 

16 53°52'39.177'' N 14°19'31.501'' E 

18 53°52'42.043'' N 14°19'35.953'' E 

20 53°52'44.694'' N 14°19'38.661'' E 

21 53°52'46.023'' N 14°19'39.269'' E 

23 53°52'48.144'' N 14°19'38.607'' E 

25 53°52'48.868'' N 14°19'38.751'' E 

26 53°52'50.265'' N 14°19'40.893'' E 

27 53°52'50.853'' N 14°19'43.084'' E 

28 53°52'51.035'' N 14°19'45.870'' E 

31 53°52'51.020'' N 14°19'53.586'' E 

33 53°52'51.283'' N 14°19'58.665'' E 

35 53°52'49.566'' N 14°20'5.306'' E 

37 53°52'49.091'' N 14°20'8.300'' E 

38 53°52'50.209'' N 14°20'10.100'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 12 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,07 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY (O) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 
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4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Rybołówstwo (R); 

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

7) Transport (T); 

8) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) w sposób uzgodniony z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego;  

2) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe 

miejsca postoju jednostek turystycznych;  

3) ograniczenia w budowie pomostów w miejscach stałych tarlisk ryb;  

4) zakaz tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, poza miejscami 

uzgodnionymi z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) zachowanie istniejącego dostępu do morskiego portu rybackiego w Przytorze;  

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 i akwakultura: 
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a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

„Delta Świny” (PLB320002) oraz Wolińskiego Parku Narodowego, na których 

obowiązują przepisy odrębne, 

b) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego obowiązują zakazy wynikające z ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody odnoszące się do zapisów dotyczących 

parków narodowych,  

c) do czasu ustanowienia planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego na obszarze 

obowiązuje zarządzenie ministra właściwego ds. środowiska w sprawie zadań 

ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego,  

d) prowadzenie badań naukowych po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku 

Narodowego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego; 

e) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego występują ograniczenia w wykonywaniu 

połowów do obszarów udostępnionych na ten cel, 

f) podejmowanie działań inwestycyjnych na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego 

po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego, zgodnie z 

Zarządzeniem Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Starej Świny wraz z jej odnogami; ograniczenia dotyczące 
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użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 

b) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów 

wodnych – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

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 w całości zlokalizowany jest na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego;  

2) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji, poza terem szczególnie 

cennym;  

3) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego; 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 13. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.13.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.13.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

13 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°52'47.978'' N 14°25'24.732'' E 

2 53°52'47.233'' N 14°25'24.070'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 13 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,01 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C);  

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

8) Transport (T); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

2) po realizacji inwestycji w zakresie układania elementów liniowych infrastruktury 

technicznej wymaga się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych 
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elementów infrastrukturalnych, w której obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z 

wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi i 

serwisowymi; 

3) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej oraz prowadzenia 

prac związanych z rozbudową i przebudową infrastruktury portowej do sposobów nie 

powodujących naruszenia stateczności budowli hydrotechnicznych; 

4) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: 

pomosty, mola, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc nie 

naruszających stateczności budowli hydrotechnicznych; 

5) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do sposobów 

niezagrażających bezpieczeństwu żeglugi; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,  

b) utrudniających dostęp do nabrzeży,  

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) umocnienie linii brzegowej na odcinku 155,0 m wraz z budową przystani wodnej dla 

4 jednostek pływających (decyzja nr 186/12 Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 2012 r.);  

2) zachowanie dostępu do portu Wapnica oraz jego rozbudowa;  

3) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 
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a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY  

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

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

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 
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2) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne w tym uprawianie żeglarstwa – 

funkcjonuje tu port jachtowy; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

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

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.14.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

14 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°52'46.428'' N 14°25'28.556'' E 

2 53°52'28.520'' N 14°25'24.894'' E 

3 53°52'28.064'' N 14°25'25.103'' E 

4 53°51'46.729'' N 14°26'28.829'' E 

5 53°51'43.242'' N 14°26'31.968'' E 

6 53°51'42.407'' N 14°26'11.847'' E 

7 53°51'43.696'' N 14°26'1.785'' E 

8 53°51'48.871'' N 14°25'37.680'' E 

9 53°51'54.156'' N 14°25'20.446'' E 

10 53°52'9.516'' N 14°25'13.370'' E 

11 53°52'42.832'' N 14°25'26.271'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 14 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,32 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D); 

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

8) Rybołówstwo (R);  

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  
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1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) utrudniających dostęp do portu jachtowego,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie 

właściwych parametrów podejściowego toru wodnego do portu,  

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

3) z zastrzeżeniem pkt. 4, obowiązują ograniczenia:  

a) w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy 

widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych 

do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych, 

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

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na 

lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

4) w wyznaczonych podakwenach 14.1, 14.2 i 14.3 przeznaczonych na rozwój funkcji 

turystycznej, obowiązuje:  

a) zakaz wyznaczania nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich,  

b) zakaz realizacji portów i przystani oraz budowy nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy 

widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych 

do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu oraz uwarunkowań przyrodniczych,  

c) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do 

miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących 

na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  
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5) w wyznaczonym podakwenie 14.3 obowiązują ograniczenia lokalizacji obiektów i 

urządzeń w strefie ochrony krajobrazu Wolińskiego Parku Narodowego;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

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

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  
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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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 

b) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów 

wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

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 północnej części akwenu zlokalizowany jest port morski w Lubinie;  

2) w południowej strefie brzegu stwierdzono siedliska przyrodnicze: klify wybrzeża Bałtyku 

– 1230, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 91F0;  

3) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

4) akwen sąsiaduje z Wolińskim Parkiem Narodowym;  

5) akwen zlokalizowany jest w granicach strefy ochronnej krajobrazu Wolińskiego Parku 

Narodowego;  

6) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo; 

7) na obszarze zlokalizowane jest proponowane stanowisko dokumentacyjne – Klif 

nadzalewowy w Lubinie;  

8) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;  

9) w sąsiedztwie akwenu teren częściowo niezagospodarowany; wg "Waloryzacji 

przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego" stwierdzono tu stanowiska 

chronionych gatunków roślin i zwierząt;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 
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1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

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

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.15.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

15 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°52'28.520'' N 14°25'24.894'' E 

2 53°52'28.064'' N 14°25'25.103'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 15 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,00 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C);  

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

8) Transport (T); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S) 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

2) po realizacji inwestycji w zakresie układania elementów liniowych infrastruktury 

technicznej wymaga się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych 
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elementów infrastrukturalnych, w której obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z 

wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi i 

serwisowymi; 

3) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej oraz prowadzenia 

prac związanych z rozbudową i przebudową infrastruktury portowej do sposobów nie 

powodujących naruszenia stateczności budowli hydrotechnicznych; 

4) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: 

pomosty, mola, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc nie 

naruszających stateczności budowli hydrotechnicznych; 

5) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do sposobów 

niezagrażających bezpieczeństwu żeglugi; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,  

b) utrudniających dostęp do nabrzeży,  

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) zachowanie dostępu do portu w Lubinie oraz jego rozbudowa;  

2) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY  
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1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

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

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

2) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne w tym uprawianie żeglarstwa – 

funkcjonuje tu port jachtowy; 
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3) na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich, określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu morskiego w Lubinie 

oraz jego infrastrukturę portową; 

4) port w Lubinie charakteryzuje stosunkowo mała powierzchnia basenu i krótka linia 

nabrzeży portowych, które są wysokie i nieprzystosowane do cumowania jachtów;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 16. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.16.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.16.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

16 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°52'26.017'' N 14°19'47.503'' E 

2 53°52'23.597'' N 14°20'26.739'' E 

5 53°52'20.206'' N 14°20'56.536'' E 

6 53°51'59.959'' N 14°21'16.901'' E 

7 53°51'27.881'' N 14°21'56.667'' E 

8 53°51'23.179'' N 14°22'5.140'' E 

9 53°51'22.799'' N 14°22'17.096'' E 

10 53°51'22.651'' N 14°22'27.299'' E 

11 53°51'23.285'' N 14°22'45.042'' E 

12 53°51'35.075'' N 14°23'22.579'' E 

13 53°51'36.932'' N 14°23'26.844'' E 

14 53°51'56.193'' N 14°24'31.940'' E 

18 53°51'56.407'' N 14°25'2.402'' E 

19 53°51'46.687'' N 14°25'9.949'' E 

20 53°51'46.726'' N 14°24'55.648'' E 

21 53°51'31.075'' N 14°23'35.741'' E 

22 53°51'22.774'' N 14°23'21.372'' E 

23 53°51'21.254'' N 14°23'18.506'' E 

25 53°51'14.853'' N 14°23'3.807'' E 

26 53°51'14.615'' N 14°21'56.599'' E 

27 53°51'30.101'' N 14°21'28.696'' E 

30 53°52'12.719'' N 14°20'45.023'' E 

31 53°52'17.418'' N 14°19'28.789'' E 

32 53°52'7.521'' N 14°18'48.818'' E 

33 53°51'28.779'' N 14°17'39.275'' E 

34 53°51'24.409'' N 14°17'16.528'' E 

35 53°51'25.374'' N 14°17'10.944'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 16 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

2,76 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 
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2) Dziedzictwo kulturowe (D); 

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

7) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

2) po realizacji inwestycji w zakresie układania elementów liniowych infrastruktury 

technicznej wymaga się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych 

elementów infrastrukturalnych, w której obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z 

wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi i 

serwisowymi; 

3) w wyznaczonym podakwenie 16.1 obowiązuje: 

a) zakaz kotwiczenia w odległości mniejszej niż 20,0 m od granicy szuwarów 

trzcinowych, 

b) zakaz dobijania do brzegu,  

c) w strefie mniejszej niż 20,0 m od granicy szuwarów trzcinowych obowiązuje 

maksymalna prędkość 10 węzłów;  

4) w wyznaczonym podakwenie 16.2 obowiązują ograniczenia w realizacji funkcji do 

sposobów nie naruszających konstrukcji mostu;  

5) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych, działań związanych z 

bezpieczeństwem żeglugi, prac nurkowych związanych z oczyszczaniem dna z 

niewybuchów oraz wydobywaniem obiektów zabytkowych;  

6) ograniczenie realizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń do przedsięwzięć 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem toru wodnego, jego utrzymaniem i 

modernizacją oraz lokalizacją stałego oznakowania nawigacyjnego w obszarze 

zlokalizowanym poza torem wodnym, z wyłączeniem przepraw drogowych i kolejowych; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymanie toru podejściowego do przystani Karsibór;  
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9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakwen 16.1 w którym obowiązują ograniczenia z uwagi na 

lokalizację w granicach Wolińskiego Parku Narodowego; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) ustala się ochronę akwenu – obszar Starej Świny wraz z jej odnogami. Obowiązuje 

nakaz przeprowadzenia badań archeologicznych przed przystąpieniem do prac 

czerpalnych, pogłębieniowych, związanych z lokalizacją sztucznych wysp, 

konstrukcji i urządzeń podwodnych, a także kabli i rurociągów; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) zakaz prowadzenia działań zaburzających właściwy stan ochrony brzegów;  

2) ustala się wymóg utrzymania poprawnego stanu obiektu drogowego – most w ciągu drogi 

gminnej (ul. Mostowa, podakwen 16.2);  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

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

b) prowadzenie badań naukowych w granicach Wolińskiego Parku Narodowego po 

uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego, zgodnie z Zarządzeniem 

Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego, 
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c) podakwen 16.1 zlokalizowany jest w obszarze Wolińskiego Parku Narodowego, na 

którym obowiązują ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, odnoszące się do zapisów dotyczących parków narodowych,  

d) obowiązują w części akwenu ograniczenia wynikające z Planu zadań ochronnych dla 

Wolińskiego Parku Narodowego;  

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

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Starej Świny wraz z jej odnogami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 zagrożony zjawiskiem tzw. cofki;  

2) w zachodniej części akwenu zlokalizowany jest obiekt mostowy;  

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

którego następuje przebudowa i modernizacja przystani i portów jachtowych;  

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

5) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

6) część akwenu znajduje się w granicach Wolińskiego Parku Narodowego (podakwen 16.1); 
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7) w podakwenie 16.2 zlokalizowany jest most drogowy;  

8) na mocy zapisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, 

określono infrastrukturę zapewniającą dostęp jednocześnie do portów w Lubinie, w 

Wapnicy i w Zalesiu – tor wodny na Starej Świnie; 

9) tereny w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu są niezagospodarowane w strefie brzegowej;  

10) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu oraz w jego granicach występują siedliska 

chronionych gatunków (zwłaszcza ptaków); 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego; 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 17. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.17.O, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.17.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

O 

2. NUMER 

AKWENU 

17 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°52'20.206'' N 14°20'56.536'' E 

2 53°51'59.959'' N 14°21'16.901'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 17 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,03 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY (O)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Rybołówstwo (R);  

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

7) Transport (T);  

8) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów 

podejściowych, kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

2) ustala się ograniczenia wynikające z Planu zadań ochronnych Wolińskiego Parku 

Narodowego z możliwością połowu ryb; 

3) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń: 

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniających utrzymanie 

właściwych parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani, 
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b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

4) zakaz przekształcania linii brzegu, w tym lokalizacji pomostów;  

5) poza sytuacjami nadzwyczajnymi, ogranicza się prowadzenie prac związanych z 

utrzymaniem bezpiecznego dostępu do portu oraz z rozbudową infrastruktury do 

sposobów nie zagrażających systemowi ochrony brzegów; 

6) zakaz tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, poza miejscami 

uzgodnionymi z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego;  

7) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego występują ograniczenia w wykonywaniu 

połowów do obszarów udostępnionych na ten cel; 

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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

„Delta Świny” (PLB320002) oraz Wolińskiego Parku Narodowego, na których 

obowiązują przepisy odrębne, 

b) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego obowiązują zakazy wynikające z ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody odnoszące się do zapisów dotyczących 

parków narodowych,  

c) prowadzenie badań naukowych po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku 

Narodowego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego,  

d) podejmowanie działań inwestycyjnych na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego 

po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego, zgodnie z 

Zarządzeniem Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Starej Świny wraz z jej odnogami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 

b) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów 

wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

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

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

morskich;  
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12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) na obszarze akwenu istnieją dobre warunki habitatowe do tarła ryb fitofilnych, a także 

migracji rozrodczych i żerowiskowych populacji śledzia wiosennego tarła południowych 

wybrzeży Bałtyku, okonia, płoci i sandacza; 

2) część akwenu (Rzecki Nurt) pełni funkcję zbiornika retencyjnego, w którym 

zlokalizowane są urządzenia hydrotechniczne, umożliwiające przepływ nadmiaru wody 

ze Świny w przypadku wystąpienia cofki;  

3) teren cenny pod względem przyrodniczym; w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu 

występują siedliska przyrodnicze – solniska nadmorskie - 1330) oraz stanowiska 

gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego; 
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§ 18. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.18.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.18.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

18 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°52'17.418'' N 14°19'28.789'' E 

2 53°52'12.719'' N 14°20'45.023'' E 

3 53°52'4.323'' N 14°20'53.626'' E 

4 53°51'59.199'' N 14°20'58.878'' E 

6 53°51'14.615'' N 14°21'56.599'' E 

7 53°51'25.834'' N 14°18'29.277'' E 

8 53°51'25.835'' N 14°18'29.276'' E 

10 53°51'30.009'' N 14°18'18.278'' E 

11 53°51'30.008'' N 14°18'18.273'' E 

12 53°51'14.500'' N 14°17'49.330'' E 

13 53°51'14.496'' N 14°17'49.326'' E 

14 53°51'12.780'' N 14°17'45.138'' E 

15 53°51'12.781'' N 14°17'45.135'' E 

16 53°51'25.374'' N 14°17'10.944'' E 

17 53°51'24.409'' N 14°17'16.528'' E 

18 53°51'28.779'' N 14°17'39.275'' E 

19 53°52'7.521'' N 14°18'48.818'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 18 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

2,14 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

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

7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

8) Transport (T); 
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9) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów 

podejściowych, kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

2) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniających utrzymanie 

właściwych parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani, 

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

3) zakaz przekształcania linii brzegu, w tym lokalizacji pomostów; 

4) poza sytuacjami nadzwyczajnymi, ogranicza się prowadzenie prac związanych z 

utrzymaniem bezpiecznego dostępu do portu oraz z rozbudową infrastruktury do 

sposobów nie zagrażających systemowi ochrony brzegów; 

5) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;  

6) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: mola, pirsy, 

slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych;  

7) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8) w wyznaczonym podakwenie 18.1 obowiązują ograniczenia wynikające z zarządzenia 

Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego z 

możliwością połowu ryb;  

9) w wyznaczonym podakwenie 18.2 obowiązują ograniczenia w realizacji funkcji do 

sposobów nie naruszających konstrukcji mostu;  
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10) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymanie dostępu do granic przystani morskiej w Karsiborze;  

2) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

3) udrożnienie Rzeckiego Nurtu celem przywrócenia jego pierwotnych naturalnych 

parametrów; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakwen 18.1, w którym obowiązują ograniczenia wynikające z 

zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku 

Narodowego z możliwością połowu ryb; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) ustala się wymóg utrzymania poprawnego stanu obiektu drogowego – most w ciągu drogi 

gminnej (ul. Mostowa, podakwen 18.2);  

2) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia 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: 
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a) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 

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

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

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

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Starej Świny wraz z jej odnogami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 

b) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów 

wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

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) na obszarze akwenu istnieją dobre warunki habitatowe do tarła ryb fitofilnych, a także 

migracji rozrodczych i żerowiskowych populacji śledzia wiosennego tarła południowych 

wybrzeży Bałtyku , okonia, płoci i sandacza; 

2) w akwenie istnieje budowla hydrotechniczna (Rzecki Nurt);  

3) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne i rekreacyjne – głównie żeglarstwo; 

4) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”;  

5) podakwen 18.1 położony w granicach otuliny Wolińskiego Parku Narodowego;  
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6) w podakwenie 18.2 zlokalizowany jest most drogowy;  

7) w akwenie zlokalizowane są tarliska i miejsca podchowu narybku ryb; 

8) akwen cenny pod względem przyrodniczym – częściowo w granicach akwenu 

wyznaczono obszar zaproponowany do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego 

"Półwysep Bielawki z Półwyspem Mielinek"; 

9) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu występuje proponowany rezerwat przyrody 

"Karsiborska Kępa" oraz siedliska przyrodnicze solniska nadmorskie – 1330, a także 

stanowiska gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002); 
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§ 19. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.19.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.19.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

19 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°51'50.897'' N 14°12'53.384'' E 

2 53°49'25.695'' N 14°16'58.768'' E 

3 53°49'19.880'' N 14°17'2.701'' E 

4 53°49'21.962'' N 14°16'50.870'' E 

5 53°49'29.193'' N 14°16'27.253'' E 

6 53°49'37.936'' N 14°16'8.113'' E 

7 53°49'45.147'' N 14°15'56.350'' E 

8 53°51'35.779'' N 14°13'30.520'' E 

9 53°51'41.002'' N 14°13'23.636'' E 

10 53°51'47.525'' N 14°13'9.984'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 19 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,85 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

8) Rybołówstwo (R); 

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  
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a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji; 

3) z zastrzeżeniem pkt. 4, obowiązują ograniczenia:  

a) w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich: 

– w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

– w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu, 

b) w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy 

widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych 

do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych,  

c) w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych; 

4) w wyznaczonych podakwenach 19.1, 19.2 i 19.3 obowiązuje: 

a) zakaz wyznaczania nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich;  

b) zakaz realizacji portów i przystani oraz budowy nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy 

widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych do 

miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, 

przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych,  

c) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do 

miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących 

na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

5) w wyznaczonym podakwenie 19.3 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów użyteczności 

publicznej, w których gromadzi się duża liczba ludzi, w tym obiektów rekreacyjno-

sportowych;  
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8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

2) realizacja ujęcia wodnego (studni) dla miasta Świnoujście (podakwen 19.1); 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) wyznacza się podakwen 19.3, w którym obowiązują ograniczenia ze względu na strefę 

ochronną 1 kPa kompleksu wojskowego K-4381 Karsibór; 

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

2) w strefie ochronnej 1 kPa kompleksu wojskowego K-4381 Karsibór obowiązuje zakaz 

wznoszenia obiektów użyteczności publicznej, w której gromadzi się duża liczba ludzi; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak; 

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) tereny w bezpośrednim sąsiedztwie są niezagospodarowane, linia brzegowa 

nieprzekształcona. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: zespół przyrodniczo-

krajobrazowy „Torfowiska Uznamskie” oraz rezerwat przyrody „Karsiborskie Paprocie”, 

a także proponowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Świdny Las I, II”, licznie płaty 

chronionych siedlisk przyrodniczych oraz siedliska dla gatunków chronionych, w tym 

strefy ochrony wyznaczone dla bielika;  

2) obszar w części objęty koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

3) akwen sąsiaduje ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

PLH320019;  

4) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo; 

5) część akwenu zlokalizowana jest w strefie ochronnej 1 kPa kompleksu wojskowego K-

4381 Karsibór; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 
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2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 20. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.20.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.20.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

20 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°51'50.897'' N 14°12'53.384'' E 

2 53°51'47.525'' N 14°13'9.984'' E 

3 53°51'41.002'' N 14°13'23.636'' E 

6 53°49'37.936'' N 14°16'8.113'' E 

9 53°49'19.880'' N 14°17'2.701'' E 

10 53°49'25.695'' N 14°16'58.768'' E 

11 53°49'22.070'' N 14°17'34.215'' E 

12 53°48'34.992'' N 14°18'36.485'' E 

13 53°48'36.414'' N 14°19'47.217'' E 

14 53°48'12.214'' N 14°20'32.974'' E 

15 53°48'8.560'' N 14°20'29.466'' E 

74 53°45'43.708'' N 14°23'45.454'' E 

75 53°46'51.027'' N 14°18'24.058'' E 

78 53°47'17.276'' N 14°16'18.352'' E 

79 53°47'17.289'' N 14°16'18.326'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 20 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

31,6km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Akwakultura (A);  

2) Badania naukowe (N);  

3) Dziedzictwo kulturowe (D);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

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

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

10) 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 na obszarze torów 

podejściowych, kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

2) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie 

właściwych parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani, 

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

3) ograniczenia realizacji funkcji wynikające z możliwości powiększenia pola refulacyjnego 

w północnej części podakwenów 20.1, 20.3 i 20.4; 

4) poza sytuacjami nadzwyczajnymi, ogranicza się prowadzenie prac związanych z 

utrzymaniem bezpiecznego dostępu do portu oraz z rozbudową infrastruktury do 

sposobów nie zagrażających systemowi ochrony brzegów; 

5) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;  

6) ogranicza się akwakulturę w odległości nie mniejszej niż 500,0 m od stałych miejsc 

połowów żakami, poligonów wojskowych, obszarów wyznaczonych do połowu 

niewodami, torów wodnych tarlisk ryb oraz pod warunkiem hodowli rodzimych 

organizmów wodnych lub racicznicę zmienną;  

7) w wyznaczonych podakwenach 20.1, 20.3 i 20.4 przeznaczonych na rozwój funkcji 

turystycznej, obowiązują:  

a) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: mola, 

pomosty, pirsy, slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych,  

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

miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących 
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na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

8) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji; 

9) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach lokalizowania tymczasowej infrastruktury 

technicznej, na potrzeby przeprowadzenia prac związanych z rozbudową i utrzymaniem 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin; 

10) w wyznaczonych podakwenach 20.2 i 20.3 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i 

świateł mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać 

widzialność i rozpoznawalność ww. znaków;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymywanie dostępu do portów morskich Świnoujście i Szczecin, w tym rozbudowa 

infrastruktury portowej; 

2) budowa infrastruktury technicznej łączącej wyspę Uznam ze stałym lądem na linii północ-

południe poprzez Zalew Szczeciński;  

3) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

4) realizacja ujęcia wodnego (studni) dla miasta Świnoujście;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakweny 20.1, 20.3 i 20.4 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc 

odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony 

miejsc odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i zimujących objętych ochroną w 

ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 



– 85 – 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 

b) zakaz prowadzenia połowów wzdłuż toru wodnego Świnoujście – Szczecin w pasie o 

szerokości po 300,0 m od granic toru i na długości 500,0 m licząc od głowicy 

zachodniej falochronu Kanału Piastowskiego, a dalej do wysokości północnego cypla 

Wyspy Chełminek w pasie o szerokości po 200,0 m od granic toru, zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

c) zakaz połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości 200,0 m od granic 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin oraz w odległości nie mniejszej niż 150,0 m od 
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osi pozostałych torów wodnych, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

połowu ryb; 

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) północna część akwenu objęta jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie 

złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

2) akwen sąsiaduje ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019) i obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” 

(PLB320002);  

3) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne i rekreacyjne – głównie żeglarstwo; 

4) w akwenie zlokalizowany jest fragment obszaru ochrony wizury znaków nawigacyjnych 

(20.2 i 20.3); 

5) w akwenie zlokalizowane są tarliska i miejsca podchowu narybku ryb;  

6) tereny w bezpośredni sąsiedztwie są niezagospodarowane, linia brzegowa 

nieprzekształcona. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: zespół przyrodniczo-

krajobrazowy „Torfowiska Uznamskie” oraz rezerwat przyrody „Karsiborskie Paprocie”, 

a także proponowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Świdny Las I, II”, licznie płaty 

chronionych siedlisk przyrodniczych oraz siedliska dla gatunków chronionych, w tym 

strefy ochrony wyznaczone dla bielika;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 21. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.21.O, określone w karcie 

akwenu.  

KARTA AKWENU 

ZSZ.21.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

O 

2. NUMER 

AKWENU 

21 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°51'46.833'' N 14°26'29.169'' E 

2 53°51'35.169'' N 14°30'49.405'' E 

3 53°51'17.430'' N 14°30'46.744'' E 

4 53°51'36.314'' N 14°27'18.476'' E 

5 53°51'39.111'' N 14°27'10.209'' E 

6 53°51'39.110'' N 14°26'52.024'' E 

7 53°51'42.497'' N 14°26'42.001'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 21 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

2,83 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY (O) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Rybołówstwo (R); 

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

7) Transport (T); 

8) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenie realizacji inwestycji pod warunkiem, że zostanie stwierdzony brak 

znaczącego negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych;  

2) zakaz tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, poza miejscami 

uzgodnionymi z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego;  
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3) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego występują ograniczenia w wykonywaniu 

połowów do obszarów udostępnionych na ten cel;  

4) w wyznaczonym podakwenie 21.1 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł 

mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać widzialność i 

rozpoznawalność ww. znaków;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) 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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

(PLB320002) oraz Wolińskiego Parku Narodowego, na których obowiązują przepisy 

odrębne, 
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b) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego obowiązują zakazy wynikające z ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody odnoszące się do zapisów dotyczących 

parków narodowych,  

c) prowadzenie badań naukowych po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku 

Narodowego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego, 

d) podejmowanie działań inwestycyjnych na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego 

po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego, zgodnie z 

Zarządzeniem Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego; 

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 akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

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

przez Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego;  

2) na akwenie zlokalizowane są miejsca połowu ryb przy pomocy żaków. Miejsca te 

wskazane są w specjalnych zezwoleniach połowowych;  

3) w akwenie zlokalizowany jest fragment obszaru ochrony wizury znaków nawigacyjnych 

(21.1);  

4) akwen sąsiaduje ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i 

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

„Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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5) akwen objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego; 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 22. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.22.R, określone w karcie 

akwenu.  

KARTA AKWENU 

ZSZ.22.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

22 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°51'54.156'' N 14°25'20.446'' E 

2 53°51'48.871'' N 14°25'37.680'' E 

3 53°51'43.696'' N 14°26'1.785'' E 

4 53°51'42.407'' N 14°26'11.847'' E 

5 53°51'43.242'' N 14°26'31.968'' E 

6 53°51'46.729'' N 14°26'28.829'' E 

7 53°51'46.833'' N 14°26'29.169'' E 

8 53°51'42.497'' N 14°26'42.001'' E 

9 53°51'39.110'' N 14°26'52.024'' E 

10 53°51'39.110'' N 14°26'35.689'' E 

11 53°51'39.108'' N 14°25'48.252'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 22 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,21 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskiego (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

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

7) Transport (T); 

8) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów 

podejściowych, kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  
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2) ograniczenia lokalizacji obiektów i urządzeń w strefie ochrony krajobrazu Wolińskiego 

Parku Narodowego; 

3) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: mola, pomosty, 

pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

5) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się;  

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i specjalnego obszaru ochrony 

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

ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009) i obszaru specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w obszarze akwenu istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne dla 

skutecznego tarła okonia i sandacza, jak również dobre warunki do podchowu młodzieży 

obu gatunków ryb;  

2) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 
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2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018), planu ochrony dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), planu 

ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019) i planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Delta 

Świny” (PLB320002); 
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§ 23. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.23.O, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.23.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

O 

2. NUMER 

AKWENU 

23 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°51'46.726'' N 14°24'55.648' E 

2 53°51'46.687'' N 14°25'9.949'' E 

3 53°51'44.096'' N 14°25'14.736'' E 

4 53°50'20.439'' N 14°25'33.616'' E 

5 53°49'54.355'' N 14°23'8.769'' E 

6 53°50'4.564'' N 14°22'39.787'' E 

7 53°50'18.712'' N 14°22'49.992'' E 

10 53°50'34.408'' N 14°23'15.510'' E 

13 53°50'58.630'' N 14°23'25.425'' E 

14 53°51'2.563'' N 14°23'25.663'' E 

16 53°51'11.461'' N 14°23'21.045'' E 

20 53°51'17.500'' N 14°23'9.884'' E 

21 53°51'21.254'' N 14°23'18.506'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 23 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

3,36 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY (O) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Rybołówstwo (R); 

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

7) Transport (T); 

8) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w budowie pomostów, portów i przystani w miejscach stałych tarlisk ryb;  
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2) zakaz tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, poza miejscami 

uzgodnionymi z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego;  

3) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego występują ograniczenia w wykonywaniu 

połowów do obszarów udostępnionych na ten cel;  

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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

„Delta Świny” (PLB320002) oraz Wolińskiego Parku Narodowego, na których 

obowiązują przepisy odrębne, 
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b) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego obowiązują zakazy wynikające z ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody odnoszące się do zapisów dotyczących 

parków narodowych, 

c) podejmowanie działań inwestycyjnych na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego 

po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego, zgodnie z 

Zarządzeniem Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego;  

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

opiece nad zabytkami:  

a) obszar akwenu obejmujący odnogę Starej Świny podlega ochronie na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w akwenie znajdują się obszary udostępnione do połowu; 

2) akwen sąsiaduje ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i 

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

„Zalew Szczeciński” (PLB320009);  

3) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 
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1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego; 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 24. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.24.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.24.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

24 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°51'44.096'' N 14°25'14.736'' E 

3 53°51'29.412'' N 14°27'5.849'' E 

4 53°50'35.814'' N 14°29'44.289'' E 

5 53°46'24.767'' N 14°28'48.791'' E 

6 53°45'49.248'' N 14°24'50.704'' E 

7 53°46'25.247'' N 14°24'0.305'' E 

8 53°46'15.085'' N 14°23'38.134'' E 

9 53°46'15.085'' N 14°23'38.134'' E 

61 53°48'21.093'' N 14°20'48.931'' E 

62 53°48'21.092'' N 14°20'48.930'' E 

63 53°48'19.897'' N 14°20'42.245'' E 

64 53°48'28.752'' N 14°20'33.044'' E 

66 53°50'15.098'' N 14°21'41.242'' E 

67 53°50'15.100'' N 14°21'41.241'' E 

68 53°50'27.010'' N 14°22'53.428'' E 

69 53°50'18.712'' N 14°22'49.992'' E 

70 53°50'4.564'' N 14°22'39.787'' E 

71 53°49'54.355'' N 14°23'8.769'' E 

72 53°50'20.439'' N 14°25'33.616'' E 

73 53°50'20.439'' N 14°25'33.616'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 24 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

68,02 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Akwakultura (A); 

2) Badania naukowe (N); 

3) Dziedzictwo kulturowe (D); 

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O); 
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7) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

10) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów 

podejściowych, kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

2) w wyznaczonych podakwenach 24.1 i 24.2 obowiązują ograniczenia lokalizacji obiektów 

i urządzeń w strefie ochrony krajobrazu Wolińskiego Parku Narodowego;  

3) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu, 

b) zakłócających lęg ptaków lub oddziałujących na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie 

odbywa się lęg ptaków; 

4) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;  

5) ogranicza się akwakulturę w odległości nie mniejszej niż 500,0 m od stałych miejsc 

połowów żakami, poligonów wojskowych, obszarów wyznaczonych do połowu 

niewodami, torów wodnych tarlisk ryb oraz pod warunkiem hodowli rodzimych 

organizmów wodnych lub racicznicę zmienną; 

6) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: 

pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, przy 

uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych;  

7) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 
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uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8) możliwe ograniczenia w wykonywaniu połowów ryb oraz częściach akwenu 

sąsiadujących z przystaniami sportowo-turystycznymi; 

9) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

10) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach lokalizowania tymczasowej infrastruktury 

technicznej, na potrzeby przeprowadzenia prac związanych z rozbudową i utrzymaniem 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymywanie dostępu do portów morskich Świnoujście i Szczecin; 

2) rozbudowa infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów morskich 

Świnoujście i Szczecin; 

3) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakweny 24.2, 24.3 i 24.4 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc 

odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony 

miejsc odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i zimujących objętych ochroną w 

ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 
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UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i specjalnego obszaru ochrony 

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

ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009) i obszaru specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 

b) okresowy zakaz połowu ryb obejmujący Kanał Piastowski wraz z obszarem wód 

Zalewu Szczecińskiego o promieniu 550,0 m licząc od głowic falochronów, zgodnie 

z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb; 

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

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

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne i rekreacyjne – głównie żeglarstwo; 
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2) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

3) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne dla skutecznego tarła 

okonia i sandacza, jak również dobre warunki do podchowu młodzieży obu gatunków ryb;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), planu 

ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019) i planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Delta 

Świny” (PLB320002);  
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§ 25. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.25.O, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.25.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

O 

2. NUMER 

AKWENU 

25 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°51'31.075'' N 14°23'35.741'' E 

2 53°51'22.774'' N 14°23'21.372'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 25 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,07 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY (O) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Rybołówstwo (R); 

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

7) Transport (T); 

8) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w miejscach niespełniających 

wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; 

2) zakaz tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, poza miejscami 

uzgodnionymi z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego;  

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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

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

b) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego obowiązują zakazy wynikające z ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody odnoszące się do zapisów dotyczących 

parków narodowych, 

c) w granicach Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz połowu ryb na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony przyrody, 

d) podejmowanie działań inwestycyjnych na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego 

po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego, zgodnie z 

Zarządzeniem Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego, 
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e) prowadzenie badań naukowych po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku 

Narodowego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Starej Świny wraz z jej odnogami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 

b) zakaz prowadzenia połowów rybackich na obszarach wyłączonych czasowo, zgodnie 

z przepisami odrębnymi;  

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) brak; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego; 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002;  
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§ 26. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.26.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.26.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

26 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°51'36.314'' N 14°27'18.476'' E 

2 53°51'17.430'' N 14°30'46.744'' E 

3 53°51'35.168'' N 14°30'49.405'' E 

4 53°51'28.188'' N 14°31'11.554'' E 

5 53°51'23.549'' N 14°31'18.868'' E 

7 53°51'29.206'' N 14°31'58.051'' E 

11 53°50'53.494'' N 14°34'21.310'' E 

13 53°49'58.912'' N 14°34'54.748'' E 

16 53°49'51.634'' N 14°34'17.002'' E 

17 53°49'47.770'' N 14°34'12.030'' E 

18 53°49'37.672'' N 14°35'43.301'' E 

19 53°49'25.634'' N 14°35'37.162'' E 

20 53°49'39.236'' N 14°35'46.123'' E 

21 53°49'38.984'' N 14°35'59.120'' E 

22 53°49'25.528'' N 14°35'42.629'' E 

23 53°47'54.803'' N 14°35'53.346'' E 

24 53°46'51.676'' N 14°33'51.007'' E 

25 53°46'26.611'' N 14°29'5.712'' E 

26 53°50'41.000'' N 14°30'1.980'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 26 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

50,93 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Akwakultura (A); 

2) Badania naukowe (N);  

3) Dziedzictwo kulturowe (D);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

7) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 
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8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

10) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów 

podejściowych, kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

2) w wyznaczonym podakwenie 26.1 obowiązują ograniczenia lokalizacji obiektów i 

urządzeń w strefie ochrony krajobrazu Wolińskiego Parku Narodowego; 

3) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie 

właściwych parametrów torów podejściowych do portów i przystani morskich, 

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

4) ogranicza się akwakulturę w odległości nie mniejszej niż 500,0 m od stałych miejsc 

połowów żakami, poligonów wojskowych, obszarów wyznaczonych do połowu 

niewodami, torów wodnych tarlisk ryb oraz pod warunkiem hodowli rodzimych 

organizmów wodnych lub racicznicę zmienną;  

5) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;  

6) ograniczenia w prowadzeniu prac związanych z utrzymaniem bezpiecznego dostępu do 

przystani oraz z rozbudową infrastruktury do sposobów nie zagrażających systemowi 

ochrony brzegów; 

7) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

8) z zastrzeżeniem pkt. 9 obowiązują następujące ograniczenia: 

a) w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: pomosty, 

pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc spełniających 
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wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, przy 

uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych,  

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

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na 

lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

9) w wyznaczonym podakwenie 26.1, przeznaczonym na rozwój funkcji turystycznej, 

obowiązują:  

a) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: mola, 

pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych,  

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

miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem 

istniejących na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej oraz uwarunkowań przyrodniczych;  

10) ograniczenia w uprawianiu połowów rybackich na nowych torach podejściowych do 

przystani;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymywanie dostępu do przystani; 

2) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakweny 26.1 i 26.2 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc 

odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony 

miejsc odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i zimujących objętych ochroną 

w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

ze złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 
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5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują 

przepisy odrębne; 

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

i opiece nad zabytkami:  

a) obszar akwenu obejmujący Głęboki Nurt i Dziwnę podlega ochronie na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 

b) zakaz prowadzenia połowów w odległości mniejszej niż 150,0 m od osi torów 

wodnych, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb; 

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



– 111 – 

 

  

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

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen w części przybrzeżnej wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie 

turystyka plażowa, uspokojona rekreacja wodna, żeglarstwo oraz na cele związane z 

ochroną środowiska; 

2) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne dla skutecznego tarła 

okonia i sandacza, jak również dobre warunki do podchowu młodzieży obu gatunków 

ryb; ponadto w akwenie tym znajdują się zlokalizowane rozległe tarliska dla sandacza, 

w związku z tym w okresie tarła tego gatunku, część akwenu jest wyłączona z 

eksploatacji rybackiej;  

3) obszar w części objęty koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

4) akwen sąsiaduje ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i 

Uznam” (PLH320019) i obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Delta 

Świny” (PLB320002);  

5) w akwenie mogą być prowadzone badania naukowe; 

6) teren w bezpośrednim sąsiedztwie podakwenu 26.1 niezagospodarowany, 

zlokalizowany w granicach proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 

„Klif nad Zalewem Szczecińskim”. Stwierdzono tu siedliska przyrodnicze: 1330 – 

solniska nadmorskie, 1230 – klify na wybrzeżu Bałtyku oraz stanowiska gatunków 

chronionych roślin i zwierząt; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

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

obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 27. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.27.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.27.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

27 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°51'29.206'' N 14°31'58.051'' E 

2 53°51'22.946'' N 14°31'31.964'' E 

3 53°51'23.549'' N 14°31'18.868'' E 

4 53°51'28.188'' N 14°31'11.554'' E 

5 53°49'47.770'' N 14°34'12.030'' E 

6 53°49'51.634'' N 14°34'17.002'' E 

7 53°49'47.731'' N 14°34'36.360'' E 

8 53°49'51.594'' N 14°34'50.435'' E 

9 53°49'58.912'' N 14°34'54.748'' E 

10 53°50'23.549'' N 14°34'50.363'' E 

11 53°50'53.494'' N 14°34'21.310'' E 

12 53°51'1.626'' N 14°34'3.747'' E 

13 53°51'14.762'' N 14°33'13.268'' E 

14 53°51'24.974'' N 14°32'35.180'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 27 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,11 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

8) Rybołówstwo (R); 

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 
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7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) w wyznaczonych podakwenach 27.1 i 27.2 obowiązują ograniczenia lokalizacji obiektów 

i urządzeń w strefie ochrony krajobrazu Wolińskiego Parku Narodowego;  

3) w wyznaczonych podakwenach 27.1 i 27.3 obowiązują następujące ograniczenia: 

a) w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich:  

– do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

– w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

– uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne 

miejsca akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków, 

b) w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy 

widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych 

do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych,  

c) w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na 

lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

4) w wyznaczonych podakwenach 27.2 i 27.4 obowiązuje: 

a) zakaz wyznaczania nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich, 

b) zakaz realizacji portów i przystani oraz budowy nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy 

widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych 

do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych,  
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c) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do 

miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących 

na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

5) zakaz prowadzenia połowów w sposób utrudniający wejście/wyjście jednostek 

pływających do/z przystani lub portu;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Szczeciński” (PLB320009), zawierające działania ochronne związane z 

ochroną kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków 

wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i 

zimujących objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) teren w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu w większości niezagospodarowany, 

zlokalizowany w granicach proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Klif 

nad Zalewem Szczecińskim”. Stwierdzono tu siedliska przyrodnicze: 1330 – solniska 

nadmorskie, 1230 – klify na wybrzeżu Bałtyku oraz stanowiska gatunków chronionych 

roślin i zwierząt; 

2) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 
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3) akwen sąsiaduje ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

PLH320019 i obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” 

(PLB320002); 

4) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 28. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.28.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.28.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

28 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°51'27.600'' N 14°18'26.402'' E 

2 53°51'12.670'' N 14°17'56.723'' E 

3 53°51'10.712'' N 14°17'58.787'' E 

4 53°51'12.781'' N 14°17'45.135'' E 

5 53°51'12.780'' N 14°17'45.138'' E 

6 53°51'14.496'' N 14°17'49.326'' E 

7 53°51'14.500'' N 14°17'49.330'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 28 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,20 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

8) Rybołówstwo (R); 

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) utrudniających dostęp do przystani morskiej,  
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b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie 

właściwych parametrów torów podejściowych do portów i przystani morskich,  

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) z zastrzeżeniem pkt. 3, obowiązują następujące ograniczenia: 

a) w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich:  

– do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

– w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

– uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne 

miejsca akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków,  

b) w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy 

widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych 

do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych,  

c) w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na 

lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

3) w wyznaczonym podakwenie 28.1 obowiązuje: 

a) zakaz wyznaczania nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich,  

b) zakaz realizacji portów i przystani oraz budowy nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy 

widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych do 

miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, 

przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych,  

c) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do 

miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących 

na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 
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1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

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

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

opiece nad zabytkami:  

a) obszar akwenu obejmujący odnogę Starej Świny podlega ochronie na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) teren w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu niezagospodarowany w strefie brzegu. 

Stwierdzono tu siedlisko przyrodnicze 1330 – solniska nadmorskie oraz gatunki 

chronione. Obszar w bezpośrednim sąsiedztwie zaproponowany do objęcia ochroną w 

formie użytku ekologicznego „Półwysep Bielawki z Półwyspem Mielinek”;  

2) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  



– 121 – 

§ 29. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.29.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.29.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

29 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°51'27.600'' N 14°18'26.402'' E 

2 53°51'25.835'' N 14°18'29.276'' E 

3 53°51'25.834'' N 14°18'29.277'' E 

4 53°51'10.712'' N 14°17'58.787'' E 

5 53°51'12.670'' N 14°17'56.723'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 29 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,06 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C);  

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T);  

10) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

2) po realizacji inwestycji w zakresie układania elementów liniowych infrastruktury 

technicznej wymaga się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych 

elementów infrastrukturalnych, w której obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z 
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wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi i 

serwisowymi; 

3) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej oraz prowadzenia 

prac związanych z rozbudową i przebudową infrastruktury portowej do sposobów nie 

powodujących naruszenia stateczności budowli hydrotechnicznych; 

4) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: 

pomosty, mola, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc nie 

naruszających stateczności budowli hydrotechnicznych; 

5) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do sposobów 

niezagrażających bezpieczeństwu żeglugi; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,  

b) utrudniających dostęp do nabrzeży,  

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

2) modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków, 

(decyzja Nr 17/17 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

20.10.2017 r.); 

3) utrzymanie dostępu do granic przystani morskiej w Karsiborze; 

4) utworzenie i wyznaczenie toru podejściowego do przystani morskiej w Karsiborze; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 



– 123 – 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

„Delta Świny” (PLB320002); 

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

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Starej Świny wraz z jej odnogami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen pełni funkcje turystyczne i rekreacyjne;  
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2) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 30. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.30.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.30.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

30 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°51'17.500'' N 14°23'9.884'' E 

5 53°51'11.461'' N 14°23'21.045'' E 

7 53°51'2.563'' N 14°23'25.663'' E 

8 53°50'58.630'' N 14°23'25.425'' E 

11 53°50'34.408'' N 14°23'15.510'' E 

14 53°50'18.712'' N 14°22'49.992'' E 

15 53°50'27.010'' N 14°22'53.428'' E 

16 53°51'14.853'' N 14°23'3.807'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 30 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,17 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C);  

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Rybołówstwo (R); 

8) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) utrudniających dostęp do przystani morskiej,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie 

właściwych parametrów podejściowego toru wodnego do portów i przystani,  



– 126 – 

c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) zakaz wyznaczania nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich;  

3) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, 

stałe miejsca postoju jednostek turystycznych;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej oraz uwarunkowań przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia 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: 
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a) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 

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

„Delta Świny” (PLB320002) oraz Wolińskiego Parku Narodowego, na których 

obowiązują przepisy odrębne, 

b) do czasu ustanowienia planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego na obszarze 

obowiązuje zarządzenie ministra właściwego ds. środowiska w sprawie zadań 

ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego dla obszarów zlokalizowanych w 

otulinie parku, 

c) prowadzenie badań naukowych w granicach otuliny Wolińskiego Parku Narodowego 

po uzgodnieniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego, zgodnie z 

Zarządzeniem Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Starej Świny wraz z jej odnogami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne i rekreacyjne – głównie żeglarstwo;  
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2) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

3) tereny w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu są niezagospodarowane w strefie brzegowej;  

4) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu oraz w jego granicach występują siedliska 

chronionych gatunków (zwłaszcza ptaków);  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru dla Wolińskiego Parku Narodowego 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);  
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§ 31. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.31.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.31.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

31 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°48'21.093'' N 14°20'48.931'' E 

52 53°46'15.085'' N 14°23'38.134'' E 

53 53°46'15.085'' N 14°23'38.134'' E 

54 53°46'25.247'' N 14°24'0.305'' E 

55 53°45'49.248'' N 14°24'50.704'' E 

56 53°45'44.546'' N 14°24'19.260'' E 

62 53°45'36.323'' N 14°24'31.192'' E 

63 53°45'20.728'' N 14°24'56.535'' E 

64 53°45'20.718'' N 14°24'56.550'' E 

65 53°43'13.719'' N 14°27'47.222'' E 

66 53°43'13.708'' N 14°27'47.236'' E 

67 53°42'58.992'' N 14°28'3.421'' E 

73 53°42'47.373'' N 14°28'17.360'' E 

107 53°41'33.991'' N 14°29'55.783'' E 

108 53°41'33.991'' N 14°29'55.783'' E 

109 53°41'44.401'' N 14°30'18.495'' E 

110 53°40'45.869'' N 14°31'34.240'' E 

111 53°40'35.674'' N 14°31'13.842'' E 

112 53°40'35.673'' N 14°31'13.839'' E 

117 53°40'26.274'' N 14°31'26.547'' E 

118 53°40'24.754'' N 14°31'28.583'' E 

155 53°38'58.234'' N 14°33'24.323'' E 

170 53°38'22.814'' N 14°34'11.695'' E 

178 53°38'17.490'' N 14°34'19.903'' E 

188 53°38'9.571'' N 14°34'30.407'' E 

216 53°37'50.677'' N 14°34'56.076'' E 

241 53°37'33.363'' N 14°35'9.333'' E 

252 53°37'21.110'' N 14°35'13.943'' E 

253 53°37'21.110'' N 14°35'13.943'' E 

268 53°37'2.103'' N 14°35'19.025'' E 

287 53°36'21.767'' N 14°35'33.300'' E 

288 53°36'20.987'' N 14°35'33.577'' E 

289 53°36'22.178'' N 14°35'4.791'' E 

301 53°36'49.982'' N 14°34'54.889'' E 

361 53°37'36.155'' N 14°34'35.303'' E 

388 53°37'54.553'' N 14°34'15.705'' E 

428 53°38'17.809'' N 14°33'43.589'' E 

446 53°38'58.312'' N 14°32'49.450'' E 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

18,12 km2 
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456 53°39'19.622'' N 14°32'20.950'' E 

516 53°41'32.784'' N 14°29'22.559'' E 

540 53°42'22.790'' N 14°28'15.444'' E 

553 53°42'41.853'' N 14°27'49.851'' E 

554 53°43'0.597'' N 14°27'19.542'' E 

555 53°43'0.607'' N 14°27'19.527'' E 

556 53°45'7.588'' N 14°24'28.855'' E 

557 53°45'7.600'' N 14°24'28.841'' E 

558 53°45'29.350'' N 14°24'4.783'' E 

626 53°48'8.560'' N 14°20'29.466'' E 

627 53°48'12.214'' N 14°20'32.974'' E 

628 53°48'19.897'' N 14°20'42.245'' E 

629 53°48'21.092'' N 14°20'48.930'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 31 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

7) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) nakaz układania i utrzymania elementów liniowych infrastruktury technicznej – budowa 

kabla światłowodowego (przecisk) w relacji od Stacji Radarowej na Wyspie Chełminek 

do Kapitanatu Portu Trzebież; 

2) nakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej w sposób prostopadły do 

osi akwenu; 

3) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze 

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

5) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych, działań związanych 

z bezpieczeństwem żeglugi, prac nurkowych związanych z oczyszczaniem dna 

z niewybuchów oraz wydobywaniem obiektów zabytkowych;  

6) zakaz prowadzenia połowów (rybołówstwo komercyjne) wzdłuż toru wodnego 

Świnoujście – Szczecin w pasie o szerokości po 300,0 m od granic toru i na długości 

500,0 m licząc od głowicy zachodniej falochronu Kanału Piastowskiego, a dalej do 

wysokości północnego cypla Wyspy Chełminek w pasie o szerokości po 200,0 m od granic 

toru, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb;  

7) w wyznaczonym podakwenie 31.1 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł 

mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać widzialność i 

rozpoznawalność ww. znaków; 

8) ograniczenie realizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń do przedsięwzięć 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem toru wodnego, jego utrzymaniem i 

modernizacją oraz lokalizacją stałego oznakowania nawigacyjnego w obszarze 

zlokalizowanym poza torem wodnym,  z wyłączeniem przepraw drogowych i kolejowych; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

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

12,5 m; 

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.);  

3) realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej – ułożenie i utrzymywanie na 

dnie cieśniny Świna kabla zasilająco-sterującego; 

4) poprawa infrastruktury dostępowej do Portu w Stepnicy – poszerzenie i pogłębienie toru 

podejściowego oraz rozbudowa obrotnicy i podejścia od obrotnicy do portu (decyzja 

nr 5/2019 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 22 maja 2019 r.);  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  
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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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i specjalnego obszaru ochrony 

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

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

ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują 

przepisy odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) brak; 
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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) na mocy zapisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 

akwen stanowi element infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym 

znaczeniu dla gospodarki narodowej; 

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

północnym i południowym – charakter intensywny; 

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

oraz żegluga pasażerska;  

4) przez akwen przebiegają lub łączą się z nim następujące tory wodne:  

a) tor podejściowy do Lubina, Wapnicy i Zalesia,  

b) tor podejściowy północny do Trzebieży,  

c) tor podejściowy południowy do Trzebieży,  

d) tor podejściowy do Stepnicy,  

e) tor podejściowy do Wolina,  

f) tor podejściowy do Nowego Warpna;  

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;  

7) w akwenie znajduję się infrastruktura techniczna – użytkowany światłowód; 

8) w akwenie zlokalizowane są 2 kotwicowiska;  

9) w akwenie zlokalizowane są znaki nawigacyjne oraz obszar ochrony wizury ww. znaków 

(podakwen 31.1);  

10) tor wodny Szczecin – Świnoujście jest torem zapewniającym dostęp do portów morskich 

o podstawowym znaczeniu dla gospodarki (porty w Szczecinie i Świnoujściu);  

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

którego następuje przebudowa i modernizacja przystani i portów jachtowych w 

Szczecinie, Trzebieży, Stepnicy, Wolinie, Wapnicy, Świnoujściu; 

12) akwen sąsiaduje z Zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Torfowiska Uznamskie”;  
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13) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 32. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.32.S określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.32.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

32 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°50'15.098'' N 14°21'41.239'' E 

2 53°49'39.465'' N 14°21'31.198'' E 

3 53°48'28.752'' N 14°20'33.044'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 32 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 
4. POLE 

POWIERZCHNI 

2,75 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

8) Rybołówstwo (R); 

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) z zastrzeżeniem pkt. 3 obowiązują następujące ograniczenia:  
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a) w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich:  

– do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

– w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy 

widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych 

do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych,  

c) w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na 

lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

3) w wyznaczonym podakwenie 32.1 obowiązuje: 

a) zakaz wyznaczania nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich,  

b) zakaz realizacji portów i przystani oraz budowy nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy 

widokowe, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych do 

miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, 

przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych,  

c) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do 

miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących 

na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

4) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach lokalizowania tymczasowej infrastruktury 

technicznej, na potrzeby przeprowadzenia prac związanych z rozbudową i utrzymaniem 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  
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2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Szczeciński” (PLB320009), zawierające działania ochronne związane z 

ochroną kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków 

wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i 

zimujących objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 
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4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy 

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 

b) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowów ryb, na akwenie obowiązują 

wyłączenia czasowe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z 

przepisami wykonawczymi w zakresie rybołówstwa; 

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) obszar w części objęty koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

2) akwen sąsiaduje ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

PLH320019 i obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” 

(PLB320002); 

3) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo; 

4) w akwenie znajduję się infrastruktura techniczna – użytkowany światłowód; 

5) tereny w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu są niezagospodarowane w strefie brzegowej;  

6) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu oraz w jego granicach występują siedliska 

chronionych gatunków (zwłaszcza ptaków); 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 33. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.33.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.33.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

33 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°49'50.635'' N 14°37'13.910'' E 

2 53°46'58.518'' N 14°36'54.586'' E 

3 53°46'58.517'' N 14°36'54.585'' E 

4 53°46'58.694'' N 14°36'47.327'' E 

5 53°47'9.334'' N 14°36'33.083'' E 

6 53°47'12.205'' N 14°36'32.663'' E 

7 53°47'23.379'' N 14°36'40.981'' E 

8 53°48'50.670'' N 14°36'29.523'' E 

9 53°48'53.205'' N 14°36'25.121'' E 

10 53°49'19.550'' N 14°36'14.447'' E 

11 53°49'32.487'' N 14°36'15.164'' E 

12 53°49'42.644'' N 14°36'55.431'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 33 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,84 km2  

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  
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1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe;  

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

4) w wyznaczonych podakwenach 33.1 i 33.3 obowiązuje: 

a) ograniczenie lokalizacji obiektów i świateł mogących przysłaniać znaki nawigacyjne 

od strony wody oraz utrudniać widzialność i rozpoznawalność ww. znaków, 

b) zakaz lokalizacji obiektów i świateł mogących przysłaniać znaki nawigacyjne oraz 

mogących utrudniać widzialność i rozpoznawalność ww. znaków;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakweny 33.2, 33.3 i 33.4 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc 

odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony 

miejsc odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i zimujących objętych ochroną w 

ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

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

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) obszar akwenu obejmujący Głęboki Nurt i Dziwnę podlega ochronie na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 
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1) w akwenie zlokalizowane są fragmenty obszarów ochrony znaków nawigacyjnych 

(podakweny 33.1 i 33.3);  

2) akwen sąsiaduje z obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Łąki Skoszewskie” 

(PLB320007);  

3) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo;  

4) obszar w części objęty koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

5) tereny w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu są niezagospodarowane w strefie brzegowej;  

6) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu oraz w jego granicach występują siedliska 

chronionych gatunków (zwłaszcza ptaków); 

7) w bezpośrednim sąsiedztwie południowej części akwenu wyznaczono obszar 

zaproponowany do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego "Szuwar nad Zatoką 

Skoszewską";  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 34. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.34.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.34.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

34 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°49'41.587'' N 14°36'6.098'' E 

2 53°49'40.733'' N 14°36'6.051'' E 

3 53°49'38.984'' N 14°35'59.120'' E 

4 53°49'39.236'' N 14°35'46.123'' E 

5 53°49'37.672'' N 14°35'43.301'' E 

6 53°49'25.528'' N 14°35'42.629'' E 

7 53°49'25.634'' N 14°35'37.163'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 34 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,09 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

8) Rybołówstwo (R); 

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  
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b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) ograniczenia w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów 

infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, 

tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek 

turystycznych do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych;  

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

4) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

2) rewitalizacja plaży miejskiej w Wolinie;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Szczeciński” (PLB320009), zawierające działania ochronne związane z 

ochroną kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków 

wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i 

zimujących objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 



– 145 – 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

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

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) obszar akwenu obejmujący Głęboki Nurt i Dziwnę podlega ochronie na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen sąsiaduje ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019);  

2) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo;  

3) obszar w części objęty koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

4) w bezpośrednim sąsiedztwie części akwenu wyznaczono obszar zaproponowany do 

objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego "Półwysep Rów" oraz w formie zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego "Park Leśny w Wolinie"; 

5) w granicach akwenu oraz w jego sąsiedztwie stwierdzono stanowiska chronionych 

gatunków roślin i zwierząt, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie stwierdzono siedlisko 

1330 – solniska nadmorskie;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 35. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.35.W, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.35.W 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

W 

2. NUMER 

AKWENU 

35 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°49'22.070'' N 14°17'34.215'' E 

2 53°48'36.414'' N 14°19'47.217'' E 

3 53°48'34.992'' N 14°18'36.485'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 35 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 
4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,25 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 brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w miejscach niespełniających 

wymogów utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu;  

2) zakaz wprowadzania zmian w strefie brzegu Zalewu Szczecińskiego przy południowej 

granicy rezerwatu;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  
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2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

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) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne, 

b) obowiązują zapisy planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Karsiborskie Paprocie”; 

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) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

2) akwen sąsiaduje z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Torfowiska Uznamskie” oraz 

rezerwatem przyrody „Karsiborskie Paprocie” oraz proponowanym rezerwatem przyrody 

"Świdny Las I, II", w obrębie których stwierdzono liczne stanowiska gatunków 

chronionych oraz chronione siedliska przyrodnicze;  

3) akwen sąsiaduje ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019) i obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” 

(PLB320002);  

4) w akwenie prowadzona jest inwestycja polegająca na rozbudowie pola refulacyjnego „D” 

na Mieliźnie Osieckiej w rejonie przylegającym do południowej części wyspy Uznam;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 36. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.36.W, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.36.W 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

W 

2. NUMER 

AKWENU 

36 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°47'59.236'' N 14°27'41.358'' E 

2 53°47'11.688'' N 14°27'41.967'' E 

3 53°47'11.320'' N 14°26'21.674'' E 

4 53°47'58.868'' N 14°26'21.040'' E 

 4. POLE 

POWIERZCHNI 

2,16 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);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w realizacji podwodnej infrastruktury technicznej w miejscach 

występowania innych elementów liniowych infrastruktury technicznej; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) budowa dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim w ramach modernizacji toru 

wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 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:  
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a) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

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) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak; 

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 
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1) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 

2) akwen przeznaczony jest pod zalądowienie;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 37. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.37.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.37.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

37 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°49'19.550'' N 14°36'14.447'' E 

22 53°39'58.614'' N 14°33'48.563'' E 

23 53°39'43.131'' N 14°34'6.582'' E 

24 53°39'3.863'' N 14°36'38.024'' E 

25 53°38'58.650'' N 14°37'1.028'' E 

26 53°38'57.157'' N 14°37'2.061'' E 

27 53°38'57.153'' N 14°37'2.063'' E 

29 53°38'17.490'' N 14°34'19.903'' E 

89 53°40'24.754'' N 14°31'28.583'' E 

100 53°40'26.274'' N 14°31'26.547'' E 

105 53°40'35.673'' N 14°31'13.839'' E 

106 53°40'35.674'' N 14°31'13.842'' E 

107 53°40'45.869'' N 14°31'34.240'' E 

108 53°41'44.401'' N 14°30'18.495'' E 

109 53°41'33.991'' N 14°29'55.783'' E 

110 53°41'33.991'' N 14°29'55.783'' E 

144 53°42'47.373'' N 14°28'17.360'' E 

145 53°46'16.609'' N 14°29'3.504'' E 

146 53°46'42.492'' N 14°33'58.152'' E 

147 53°47'50.259'' N 14°36'9.500'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 37 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

63,14 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Akwakultura (A); 

2) Badania naukowe (N);  

3) Dziedzictwo kulturowe (D);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

7) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 
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8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

10) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów 

podejściowych, kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

2) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie 

właściwych parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani, 

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

3) ogranicza się akwakulturę w odległości nie mniejszej niż 500,0 m od stałych miejsc 

połowów żakami, poligonów wojskowych, obszarów wyznaczonych do połowu 

niewodami, torów wodnych tarlisk ryb oraz pod warunkiem hodowli rodzimych 

organizmów wodnych lub racicznicę zmienną;  

4) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;  

5) ograniczenia w prowadzeniu prac związanych z utrzymaniem bezpiecznego dostępu do 

przystani oraz z rozbudową infrastruktury do sposobów nie zagrażających systemowi 

ochrony brzegów; 

6) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: 

pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, przy 

uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych;  

7) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 
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uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych; 

8) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

9) ograniczenia w uprawianiu połowów rybackich na nowych torach podejściowych do 

przystani; 

10) w wyznaczonych podakwenach 37.1, 37.3 i 37.6 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i 

świateł mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać 

widzialność i rozpoznawalność ww. znaków; 

11) w wyznaczonym podakwenie 37.7 obowiązuje zakaz rybołówstwa komercyjnego; 

12) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach lokalizowania tymczasowej infrastruktury 

technicznej, na potrzeby przeprowadzenia prac związanych z rozbudową i utrzymaniem 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymywanie dostępu do portów morskich i przystani w Kopicach, Czarnocinie, 

Gąsierzynie i na Kanale Młyńskim w Stepnicy; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakweny 37.2, 37.3, 37.4 i 37.5 na potrzeby ochrony kluczowych 

miejsc odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz 

ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i zimujących objętych 

ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 
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1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) obszar akwenu obejmujący Głęboki Nurt i Dziwnę podlega ochronie na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; ograniczenia dotyczące 

użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzone przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego,  

b) w akwenie zlokalizowane jest podwodne dziedzictwo kulturowe; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu mogą być wprowadzane przez dyrektora właściwego 

urzędu morskiego, 

c) zakaz nurkowania w okolicy wraku kafaru, naruszania konstrukcji wraku lub jego 

części i ładunku bez uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

zgodnie z przepisami wykonawczymi w tym zakresie; 

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 akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 
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b) zakaz połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości nie mniejszej niż 

150,0 m od granic kotwicowisk, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

połowu ryb; 

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 w części przybrzeżnej wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie 

turystyka plażowa, uspokojona rekreacja wodna, żeglarstwo oraz na cele związane z 

ochroną środowiska; 

2) akwen sąsiaduje ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” 

(PLH320019), obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” 

(PLB320002) oraz z obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Łąki 

Skoszewskie” (PLB320007); 

3) w akwenie zlokalizowane są fragmenty obszarów ochrony wizury znaków nawigacyjnych 

(37.1, 37.3 i 37.6);  

4) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne dla skutecznego tarła 

okonia i sandacza, jak również dobre warunki do podchowu młodzieży obu gatunków ryb; 

ponadto w akwenie tym znajdują się zlokalizowane rozległe tarliska dla sandacza, w 

związku z tym w okresie tarła tego gatunku, część akwenu jest wyłączona z eksploatacji 

rybackiej;  

5) w akwenie znajduje się obszar wyłączony na stałe z rybołówstwa komercyjnego 

(podakwen 37.7);  

6) w bezpośrednim sąsiedztwie północnej części akwenu wyznaczono obszar 

zaproponowany do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego "Szuwar nad Zatoką 

Skoszewską"; 

7) teren w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu (rejon miejscowości Piaski Małe) obejmuje 

obszar niezagospodarowany, zlokalizowany w granicach obszaru Natura 2000 "Łąki 

Skoszewskie". W sąsiedztwie, zgodnie z planem zadań ochronnych dla ww. obszaru 

stwierdzono siedliska ptaków stanowiących przedmiot ochrony;  

8) w akwenie zlokalizowany jest wrak (status nieznany), stanowiący przeszkodę 

nawigacyjną; 
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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 specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 38. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.38.T, określone w karcie 

akwenu.  

KARTA AKWENU 

ZSZ.38.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

38 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°47'17.289'' N 14°16'18.326'' E 

2 53°47'17.276'' N 14°16'18.352'' E 

5 53°46'51.027'' N 14°18'24.058'' E 

6 53°45'43.708'' N 14°23'45.454'' E 

15 53°45'29.350'' N 14°24'4.783'' E 

17 53°46'41.150'' N 14°18'22.108'' E 

18 53°46'16.423'' N 14°17'7.833'' E 

19 53°45'21.254'' N 14°16'18.912'' E 

20 53°44'19.839'' N 14°16'30.353'' E 

21 53°43'42.213'' N 14°16'58.609'' E 

22 53°43'35.380'' N 14°17'18.666'' E 

23 53°43'31.498'' N 14°17'20.434'' E 

28 53°43'38.709'' N 14°16'43.336'' E 

29 53°46'24.262'' N 14°16'57.964'' E 

30 53°46'45.441'' N 14°18'1.574'' E 

33 53°47'5.092'' N 14°16'27.458'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 38 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

4,21 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D); 

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  
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1) po realizacji inwestycji układania elementów liniowych infrastruktury technicznej 

wymaga się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych elementów 

infrastrukturalnych, w której obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z wyłączeniem 

kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi i serwisowymi; 

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

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

bezpieczeństwem żeglugi, prac nurkowych związanych z oczyszczaniem dna z 

niewybuchów oraz wydobywaniem obiektów zabytkowych;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej; 

5) w wyznaczonych podakwenach 38.1 i 38.2 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i 

świateł mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać 

widzialność i rozpoznawalność ww. znaków; 

6) ograniczenie realizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń do przedsięwzięć 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem toru wodnego, jego utrzymaniem i 

modernizacją oraz lokalizacją stałego oznakowania nawigacyjnego w obszarze 

zlokalizowanym poza torem wodnym; 

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 i akwakultura: 

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

1) w dokumentach planistycznych sporządzanych w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzić zapisy zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie toru żeglugowego;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) w akwenie zlokalizowane jest podwodne dziedzictwo kulturowe; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu mogą być wprowadzane przez dyrektora właściwego 

urzędu morskiego, 

b) zakaz nurkowania w okolicy wraku barki, naruszania konstrukcji wraku lub jego 

części i ładunku bez uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

zgodnie z przepisami wykonawczymi w tym zakresie, 

c) na wraku stalowej barki obowiązują ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami; 

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) na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu morskiego w Wapnicy i 

Lubinie oraz infrastrukturę portową portu w Nowym Warpnie; 

2) po akwenie odbywa się żegluga z portu w kierunku: w kierunku: zachodnim (do Niemiec), 

wschodnim (do portu w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Dziwnowie) oraz północnym (do 

portu w Świnoujściu) i południowym (do portu w Szczecinie) ; 

3) po akwenie odbywa się żegluga pasażerska;  

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

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

6) w akwenie zlokalizowane są znaki nawigacyjne oraz fragmenty obszaru ochrony wizury 

znaków nawigacyjnych (podakweny 38.1 i 38.2); 

7) na akwenie zlokalizowane jest miejsce żeglarskie;  

8) w akwenie znajdują się przewody podwodne infrastruktury technicznej;  

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

którego nastąpi przebudowa i modernizacja przystani i portów jachtowych; 

10) obszary objęte ochroną przyrody są przedmiotem wspólnych działań po stronie polskiej i 

niemieckiej; 

11) obok akwenu zlokalizowany jest użytek ekologiczny „Łysa Wyspa”;  

12) w akwenie zlokalizowany jest wrak dwukadłubowego kafaru wpisany do ewidencji 

zabytków znajdujących się na polskich obszarach morskich prowadzonej przez Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Szczecinie, dla wraku opracowana została karta ewidencyjna 

stanowiska archeologicznego W-1/2013; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  



– 163 – 

  



– 164 – 

§ 39. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.39.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.39.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

39 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°47'5.092'' N 14°16'27.458'' E 

2 53°47'1.075'' N 14°16'46.710'' E 

3 53°46'47.773'' N 14°17'50.409'' E 

4 53°46'45.441'' N 14°18'1.574'' E 

5 53°46'24.262'' N 14°16'57.964'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,92 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

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) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów 

podejściowych, kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

2) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

b) utrudniający utrzymanie właściwych parametrów podejściowych torów wodnych do 

portów i przystani; 

3) okresowe ograniczenia w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb; 

4) w akwenie obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł mogących przysłaniać znaki 

nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać widzialność i rozpoznawalność ww. znaków; 
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5) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymywanie dostępu do portu morskiego w Nowym Warpnie; 

2) rozbudowa infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portu morskiego w Nowym 

Warpnie; 

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 i akwakultura: 

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) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  
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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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

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

2) w akwenie zlokalizowane są tarliska i miejsca podchowu narybku ryb;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 40. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.40.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.40.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

40 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°46'41.150'' N 14°18'22.108'' E 

3 53°45'29.350'' N 14°24'4.783'' E 

21 53°42'22.790'' N 14°28'15.444'' E 

27 53°40'15.483'' N 14°30'18.286'' E 

28 53°40'28.845'' N 14°28'55.051'' E 

29 53°40'16.349'' N 14°28'49.367'' E 

30 53°44'30.278'' N 14°18'14.392'' E 

31 53°44'34.718'' N 14°18'16.834'' E 

32 53°44'36.605'' N 14°18'7.089'' E 

33 53°44'34.891'' N 14°18'6.135'' E 

34 53°44'20.156'' N 14°17'58.798'' E 

35 53°44'10.861'' N 14°17'59.153'' E 

36 53°43'29.160'' N 14°17'23.449'' E 

38 53°43'35.380'' N 14°17'18.666'' E 

39 53°43'42.213'' N 14°16'58.609'' E 

40 53°44'19.839'' N 14°16'30.353'' E 

41 53°45'21.254'' N 14°16'18.912'' E 

42 53°46'16.423'' N 14°17'7.833'' E 

43 53°46'23.999'' N 14°19'0.000'' E 

44 53°46'0.000'' N 14°19'0.000'' E 

45 53°43'59.999'' N 14°22'41.999'' E 

46 53°44'24.000'' N 14°23'30.000'' E 

47 53°45'29.999'' N 14°23'30.000'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 40 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

70,85 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Akwakultura (A); 

2) Badania naukowe (N);  

3) Dziedzictwo kulturowe (D);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 



– 168 – 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

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

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

9) Transport (T); 

10) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów 

podejściowych, kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

2) zakaz przekształcania linii brzegu; 

3) ogranicza się akwakulturę w odległości nie mniejszej niż 500,0 m od stałych miejsc 

połowów żakami, poligonów wojskowych, obszarów wyznaczonych do połowu 

niewodami, torów wodnych tarlisk ryb oraz pod warunkiem hodowli rodzimych 

organizmów wodnych lub racicznicę zmienną;  

4) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;  

5) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: mola, pomosty, 

pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych;  

6) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

7) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

8) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach lokalizowania tymczasowej infrastruktury 

technicznej, na potrzeby przeprowadzenia prac związanych z rozbudową i utrzymaniem 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin; 
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8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) budowa infrastruktury technicznej łączącej wyspę Uznam ze stałym lądem na linii północ-

południe poprzez Zalew Szczeciński;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakwen 40.1 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku, 

rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony miejsc 

odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i zimujących objętych ochroną w ramach 

obszaru natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), 

b) wyznacza się podakwen 40.2 na potrzeby proponowanego użytku ekologicznego 

„Miroszewskie Estuarium”, 

c) wyznacza się podakwen 40.3 na potrzeby proponowanego zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego „Trzebieradzki Las”; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

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

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak; 

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 

b) zakaz prowadzenia połowów wzdłuż toru wodnego Świnoujście – Szczecin w pasie o 

szerokości po 300,0 m od granic toru i na długości 500,0 m licząc od głowicy 

zachodniej falochronu Kanału Piastowskiego, a dalej do wysokości północnego cypla 

Wyspy Chełminek w pasie o szerokości po 200,0 m od granic toru, zgodnie z 

przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb,  

c) zakaz połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości 200,0 m od granic 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin oraz w odległości nie mniejszej niż 150,0 m od 

osi pozostałych torów wodnych, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

połowu ryb; 

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

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

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne i rekreacyjne – głównie żeglarstwo;  

2) w akwenie zlokalizowane są tarliska i miejsca podchowu narybku ryb;  

3) w akwenie występują proponowane użytki ekologiczne "Miroszewskie Estuarium) 

(podakwen 40.2) oraz "Nowowarpieńskie Wody" wyznaczone w celu ochrony 

zagrożonych gatunków ryb i migrujących ptaków wodnych;  
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4) w akwenie wyznaczony został proponowany zespół przyrodniczo-krajobrazowego 

„Trzebieradzki Las” (podakwen 40.3); 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 
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§ 41. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.41.B, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.41.B 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

B 

2. NUMER 

AKWENU 

41 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°46'23.999'' N 14°19'0.000'' E 

2 53°45'29.999'' N 14°23'30.000'' E 

3 53°44'24.000'' N 14°23'30.000'' E 

4 53°43'59.999'' N 14°22'41.999'' E 

5 53°46'0.000'' N 14°19'0.000'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

10,02 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA (B) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

6) Rybołówstwo (R); 

7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

8) Transport (T);  

9) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) mogących zakłócić obserwację techniczną i wzrokową oraz łączność radiową na 

obszarze poligonu, 

b) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,  

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu,  
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d) na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb, chyba że na podstawie 

odrębnej procedury nie zostanie stwierdzone oddziaływanie; 

2) czasowy zakaz uprawiania rybołówstwa i żeglugi (w czasie odbywania ćwiczeń 

wojskowych); 

3) zakaz odkładania urobku;  

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 i akwakultura: 

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) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) na obszarze Poligonu Marynarki Wojennej obowiązują czasowe wyłączenia z żeglugi 

i rybołówstwa; 

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 

b) w akwenie obowiązują wyłączenia czasowe z wykonywania rybołówstwa 

komercyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

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 zlokalizowany jest w granicach Poligonu Marynarki Wojennej P-41; 

2) akwen wykorzystywany jest przez rybołówstwo komercyjne, stosujące rybackie narzędzia 

połowu;  

3) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne i rekreacyjne – głównie żeglarstwo; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 

2) akwen czasowo wyłączony z innego użytkowania;  
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§ 42. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.42.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.42.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

42 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°46'14.426'' N 14°28'46.509'' E 

2 53°42'58.992'' N 14°28'3.421'' E 

3 53°43'13.708'' N 14°27'47.236'' E 

4 53°43'13.719'' N 14°27'47.222'' E 

5 53°45'20.718'' N 14°24'56.550'' E 

6 53°45'20.728'' N 14°24'56.535'' E 

7 53°45'36.323'' N 14°24'31.191'' E 

8 53°45'36.323'' N 14°24'31.192'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

13,35 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Akwakultura (A);  

2) Badania naukowe (N); 

3) Dziedzictwo kulturowe (D);  

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); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów 

podejściowych, kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

2) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 
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b) utrudniający utrzymanie właściwych parametrów podejściowych torów wodnych do 

portów i przystani;  

3) ogranicza się akwakulturę w odległości nie mniejszej niż 500,0 m od stałych miejsc 

połowów żakami, poligonów wojskowych, obszarów wyznaczonych do połowu 

niewodami, torów wodnych tarlisk ryb oraz pod warunkiem hodowli rodzimych 

organizmów wodnych lub racicznicę zmienną;  

4) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji; 

5) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach lokalizowania tymczasowej infrastruktury 

technicznej, na potrzeby przeprowadzenia prac związanych z rozbudową i utrzymaniem 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) utrzymywanie dostępu do portów morskich Świnoujście i Szczecin w tym rozbudowa 

infrastruktury portowej;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 

b) zakaz prowadzenia połowów wzdłuż toru wodnego Świnoujście – Szczecin w pasie o 

szerokości po 300,0 m od granic toru i na długości 500,0 m licząc od głowicy 

zachodniej falochronu Kanału Piastowskiego, a dalej do wysokości północnego cypla 

Wyspy Chełminek w pasie o szerokości po 200,0 m od granic toru, zgodnie z 

przepisami wykonawczymi w zakresie połowu ryb,  

c) zakaz połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości 200,0 m od granic 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin oraz w odległości nie mniejszej niż 150,0 m od 

osi pozostałych torów wodnych, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

połowu ryb; 

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) brak;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 
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2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 43. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.43.W, określone w karcie 

akwenu  

KARTA AKWENU 

ZSZ.43.W 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

W 

2. NUMER 

AKWENU 

43 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°45'31.630'' N 14°30'54.741'' E 

2 53°44'26.938'' N 14°30'55.486'' E 

3 53°44'26.483'' N 14°29'6.362'' E 

4 53°45'31.175'' N 14°29'5.571'' E 
 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

4,00 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);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w realizacji podwodnej infrastruktury technicznej w miejscach 

występowania innych elementów liniowych infrastruktury technicznej; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) budowa dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim w ramach modernizacji toru 

wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 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:  
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a) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

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) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 
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1) akwen przeznaczony jest pod zalądowienie;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 44. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.44.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.44.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

44 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°44'36.605'' N 14°18'7.089'' E 

2 53°44'34.718'' N 14°18'16.834'' E 

3 53°44'30.278'' N 14°18'14.392'' E 

4 53°44'34.891'' N 14°18'6.135'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 44 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,03 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 
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2) zakaz wyznaczania nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich;  

3) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe 

miejsca postoju jednostek turystycznych;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Szczeciński” (PLB320009), zawierające działania ochronne związane z 

ochroną kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków 

wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i 

zimujących objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 
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11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak; 

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) obszary objęte ochroną przyrody są przedmiotem wspólnych działań po stronie polskiej i 

niemieckiej; 

2) akwen sąsiaduje z użytkiem ekologicznym „Półwysep Podgrodzie”;  

3) akwen wykorzystywany jest do uprawiania sportów wodnych;  

4) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacja 

(kąpielisko, plaża); 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 
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1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 45. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.45.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.45.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

45 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°44'20.156'' N 14°17'58.798'' E 

2 53°44'10.861'' N 14°17'59.153'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 45 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,05 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) zakaz wyznaczania nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich;  
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3) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe 

miejsca postoju jednostek turystycznych;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Szczeciński” (PLB320009), zawierające działania ochronne związane z 

ochroną kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków 

wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i 

zimujących objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) obszary objęte ochroną przyrody są przedmiotem wspólnych działań po stronie polskiej i 

niemieckiej; 

2) akwen wykorzystywany jest do uprawiania sportów wodnych;  

3) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacja 

(kąpielisko, plaża); 

4) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu znajduje się użytek ekologiczny "Półwysep 

Podgrodzie" oraz proponowany użytek ekologiczny "Podgrodzkie Łąki";  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 
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2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 46. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.46.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.46.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

46 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°43'43.038'' N 14°16'40.085'' E 

2 53°43'40.884'' N 14°16'32.311'' E 

3 53°43'37.884'' N 14°16'28.574'' E 

4 53°43'31.801'' N 14°16'27.162'' E 

5 53°43'24.907'' N 14°16'32.178'' E 

6 53°43'19.758'' N 14°16'40.918'' E 

7 53°43'16.156'' N 14°16'53.174'' E 

8 53°43'8.165'' N 14°17'8.098'' E 

9 53°43'4.935'' N 14°17'50.256'' E 

10 53°43'8.455'' N 14°17'56.768'' E 

11 53°42'42.069'' N 14°18'25.168'' E 

12 53°42'0.116'' N 14°18'17.552'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 46 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

5,97 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Akwakultura (A); 

2) Badania naukowe (N);  

3) Dziedzictwo kulturowe (D);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

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

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W) 

9) Transport (T); 

10) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  
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1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów 

podejściowych, kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

2) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków; 

3) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: mola, pomosty, 

pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakwen 46.1 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku, 

rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony miejsc 

odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i zimujących objętych ochroną w ramach 

obszaru natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

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

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) obszary objęte ochroną przyrody są przedmiotem wspólnych działań po stronie polskiej i 

niemieckiej; 

2) akwen wykorzystywany jest do uprawiania sportów wodnych;  

3) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo; 
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4) podakwen 46.1 obejmuje proponowany użytek ekologiczny "Karcznieńskie Ploso" 

wyznaczony w celu ochrony fragmentu ekosystemu wodnego Jeziora 

Nowowarpieńskiego oraz zagrożonych gatunków ryb i migrujących ptaków wodnych; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 47. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.47.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.47.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

47 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°43'43.038'' N 14°16'40.085'' E 

2 53°43'38.709'' N 14°16'43.336'' E 

3 53°43'36.647'' N 14°16'42.214'' E 

4 53°42'0.116'' N 14°18'17.552'' E 

5 53°42'42.069'' N 14°18'25.168'' E 

6 53°43'8.455'' N 14°17'56.768'' E 

7 53°43'4.935'' N 14°17'50.256'' E 

8 53°43'8.165'' N 14°17'8.098'' E 

9 53°43'16.156'' N 14°16'53.174'' E 

10 53°43'19.758'' N 14°16'40.918'' E 

11 53°43'24.907'' N 14°16'32.178'' E 

12 53°43'31.801'' N 14°16'27.162'' E 

13 53°43'37.884'' N 14°16'28.574'' E 

14 53°43'40.884'' N 14°16'32.311'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 47 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,73 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

8) Rybołówstwo (R); 

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 
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7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu;  

2) okresowe ograniczenia w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb; 

3) z zastrzeżeniem pkt. 4, obowiązują następujące ograniczenia: 

a) w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich:  

– do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

– w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

– uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne 

miejsca akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków, 

b) w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy 

widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych 

do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych,  

c) w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na 

lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

4) w wyznaczonym podakwenie 47.1 obowiązuje:  

a) zakaz wyznaczania nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich,  

b) zakaz realizacji portów i przystani oraz budowy nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy 

widokowe, mola, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych,  

c) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do 

miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących 

na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  
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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) wyznacza się podakwen 47.1 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku, 

rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony miejsc 

odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i zimujących objętych ochroną w ramach 

obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  
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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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen wykorzystywany jest do uprawiania sportów wodnych;  

2) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

3) w akwenie zlokalizowane jest miejsce żeglarskie;  

4) akwen posiada komunikacyjne powiązania transgraniczne z Meklenburgią – Pomorzem 

Przednim; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 48. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.48.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.48.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

48 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°43'39.074'' N 14°16'43.535'' E 

2 53°43'36.416'' N 14°16'57.566'' E 

3 53°43'30.754'' N 14°17'14.183'' E 

4 53°43'31.595'' N 14°17'15.002'' E 

5 53°43'35.014'' N 14°17'4.965'' E 

6 53°43'32.273'' N 14°17'19.436'' E 

7 53°43'31.498'' N 14°17'20.434'' E 

8 53°43'29.160'' N 14°17'23.449'' E 

9 53°43'36.647'' N 14°16'42.214'' E 

10 53°43'38.709'' N 14°16'43.336'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 48 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,06 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C);  

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

8) Transport (T); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  
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2) po realizacji inwestycji w zakresie układania elementów liniowych infrastruktury 

technicznej wymaga się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych 

elementów infrastrukturalnych, w której obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z 

wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi i 

serwisowymi; 

3) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej oraz prowadzenia 

prac związanych z rozbudową i przebudową infrastruktury portowej do sposobów nie 

powodujących naruszenia stateczności budowli hydrotechnicznych; 

4) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: 

pomosty, mola, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc nie 

naruszających stateczności budowli hydrotechnicznych; 

5) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do sposobów 

niezagrażających bezpieczeństwu żeglugi; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,  

b) utrudniających dostęp do nabrzeży,  

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

7) w wyznaczonym podakwenie 48.1 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł 

mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać widzialność i 

rozpoznawalność ww. znaków; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) 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 i akwakultura: 
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a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY  

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) na podstawie przepisów odrębnych w zakresie połowu ryb, akwen wyłączony jest na 

stałe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w zakresie rybołówstwa; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 
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1) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne w tym uprawianie żeglarstwa – 

funkcjonuje tu port jachtowy; 

2) w akwenie zlokalizowany jest fragment obszaru ochrony wizury znaków nawigacyjnych 

(podakwen 48.1);  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 
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§ 49. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.49.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.49.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

49 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°43'36.416'' N 14°16'57.566'' E 

2 53°43'35.014'' N 14°17'4.965'' E 

3 53°43'31.595'' N 14°17'15.002'' E 

4 53°43'30.754'' N 14°17'14.183'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 49 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,01 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

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) nakaz utrzymania widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby 

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

2) po realizacji inwestycji w zakresie układania elementów liniowych infrastruktury 

technicznej wymaga się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych 

elementów infrastrukturalnych, w której obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z 

wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi i 

serwisowymi; 

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

bezpieczeństwem żeglugi, prac nurkowych związanych z oczyszczaniem dna z 

niewybuchów oraz wydobywaniem obiektów zabytkowych; 
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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 i akwakultura: 

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) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 
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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) akwen wyłączony jest na stałe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie 

z przepisami odrębnymi;  

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) na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich, określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu w Nowym Warpnie; 

2) po akwenie odbywa się żegluga handlowa oraz żegluga pasażerska; 

3) akwen posiada powiązania transgraniczne z Meklenburgią – Pomorzem Przednim; 

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

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 
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§ 50. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.50.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.50.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

50 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°43'24.809'' N 14°32'47.911'' E 

2 53°43'23.622'' N 14°32'56.799'' E 

3 53°43'8.351'' N 14°32'49.520'' E 

4 53°43'9.350'' N 14°32'42.041'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 50 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,08 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu;  
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2) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe;  

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

4) zakaz prowadzenia połowów w sposób utrudniający wejście/wyjście jednostek 

pływających do/z przystani lub portów;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Szczeciński” (PLB320009), zawierające działania ochronne związane z 

ochroną kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków 

wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i 

zimujących objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 
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11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 

b) w akwenie obowiązują wyłączenia czasowe z wykonywania rybołówstwa 

komercyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

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

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

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w akwenie zlokalizowana jest plaża;  

2) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 
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2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 51. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.51.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.51.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

51 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°42'22.790'' N 14°28'15.444'' E 

25 53°41'32.784'' N 14°29'22.559'' E 

28 53°39'49.668'' N 14°31'1.984'' E 

29 53°39'56.696'' N 14°30'36.392'' E 

31 53°40'15.483'' N 14°30'18.286'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 51 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,40 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); ; 

7) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) po realizacji inwestycji układania elementów liniowych infrastruktury technicznej 

wymaga się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych elementów 

infrastrukturalnych, w której obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z wyłączeniem 

kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi i serwisowymi; 

2) nakaz utrzymania widzialności świateł i konstrukcji na potrzeby bezpieczeństwa 

nawigacyjnego;  
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3) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych, działań związanych z 

bezpieczeństwem żeglugi, prac nurkowych związanych z oczyszczaniem dna z 

niewybuchów oraz wydobywaniem obiektów zabytkowych; 

4) w wyznaczonym podakwenie 51.1 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł 

mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać widzialność i 

rozpoznawalność ww. znaków; 

5) ograniczenie realizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń do przedsięwzięć 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem toru wodnego, jego utrzymaniem i 

modernizacją oraz lokalizacją stałego oznakowania nawigacyjnego w obszarze 

zlokalizowanym poza torem wodnym; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) modernizacja infrastruktury portu turystycznego żeglarskiego w Trzebieży w ramach 

projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza 

Zachodniego (decyzja nr 72/03/09 Ministra Infrastruktury z dnia 14.08.2009 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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) w dokumentach planistycznych sporządzanych w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzić zapisy zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie toru żeglugowego, np. dotyczące ochrony wizury, oznakowania 

nawigacyjnego na lądzie, oświetlenia obiektów; 

UWARUNKOWANIA 
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11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują wyłączenia stałe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, 

zgodnie z przepisami odrębnymi;  

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) na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich, określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu morskiego w oraz 

infrastrukturę portową portu w Trzebieży; 

2) po akwenie odbywa się żegluga z portu w Trzebieży w kierunku: północnym (do portu w 

Świnoujściu) i południowym (do portu w Szczecinie) – charakter intensywny; 

3) po akwenie odbywa się żegluga pasażerska;  

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

5) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji; 
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6) w akwenie zlokalizowane są znaki nawigacyjne oraz obszar ochrony wizury znaków 

nawigacyjnych (podakwen 51.1); 

7) w akwenie zlokalizowany jest pomost;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 52. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.52.O, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.52.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

O 

2. NUMER 

AKWENU 

52 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°42'8.826'' N 14°32'19.734'' E 

2 53°41'54.580'' N 14°32'33.370'' E 

3 53°41'51.628'' N 14°32'24.372'' E 

4 53°42'5.956'' N 14°32'10.820'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 52 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,09 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY (O) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Ochrona brzegu morskiego (C); 

4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

5) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń innych niż związane z ochroną 

środowiska;  

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 i akwakultura: 

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) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne, 

b) obowiązują zakazy wynikające z ustawy o ochronie przyrody w zakresie rezerwatów 

przyrody,  

c) realizacja funkcji dopuszczalnych wyłącznie na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych,  

d) obowiązują zapisy planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Białodrzew Kopicki”; 

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;  



– 215 – 

 

  

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 położony jest w granicach rezerwatu przyrody „Białodrzew Kopicki”;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 
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§ 53. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.53.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.53.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

53 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°41'53.183'' N 14°32'33.594'' E 

2 53°41'38.927'' N 14°32'38.629'' E 

3 53°41'38.358'' N 14°32'36.920'' E 

4 53°41'50.475'' N 14°32'25.462'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 53 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,06 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) zakaz odkładania urobku;  
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3) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

5) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;  

6) zakaz prowadzenia połowów w sposób utrudniający wejście/wyjście jednostek 

pływających do/z przystani lub portów;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) realizacja przystani żeglarskiej w Kopicach wraz z pomostem;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Szczeciński” (PLB320009), zawierające działania ochronne związane z 

ochroną kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków 

wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i 

zimujących objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Szczeciński” 

(PLB320009); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się;  
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5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen sąsiaduje z obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Łąki Skoszewskie” 

(PLB320007); 
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2) w sąsiedztwie akwenu wyznaczony jest rezerwat przyrody „Białodrzew Kopicki”;  

3) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 54. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.54.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.54.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

54 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°41'32.784'' N 14°29'22.559'' E 

61 53°39'19.622'' N 14°32'20.950'' E 

62 53°39'34.308'' N 14°31'40.103'' E 

63 53°39'38.647'' N 14°31'28.030'' E 

64 53°39'49.668'' N 14°31'1.984'' E 

65 53°40'16.309'' N 14°30'36.312'' E 

66 53°41'12.472'' N 14°29'42.156'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 54 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,48 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip); 

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

8) Rybołówstwo (R); 

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) nakaz układania i utrzymania elementów liniowych infrastruktury technicznej – budowa 

kabla światłowodowego (przecisk) w relacji od Stacji Radarowej na Wyspie Chełminek 

do Kapitanatu Portu Trzebież; 
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2) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

3) ograniczenia w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów 

infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, 

tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek 

turystycznych do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

5) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków; 

6) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach lokalizowania tymczasowej infrastruktury 

technicznej, na potrzeby przeprowadzenia prac związanych z rozbudową i utrzymaniem 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak; 

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 

b) zakaz połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości 200,0 m od granic 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin oraz w odległości nie mniejszej niż 150,0 m od 

osi pozostałych torów wodnych, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

połowu ryb; 
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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 wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 55. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.55.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.55.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

55 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°40'28.845'' N 14°28'55.051'' E 

2 53°40'15.483'' N 14°30'18.286'' E 

3 53°40'11.490'' N 14°30'22.135'' E 

4 53°39'56.696'' N 14°30'36.392'' E 

5 53°40'16.349'' N 14°28'49.367'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 55 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,84 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

8) Rybołówstwo (R); 

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 
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2) ograniczenia w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów 

infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, 

tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek 

turystycznych do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych;  

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

4) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży 

(decyzja nr 184/12 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

03.12.2012 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 i akwakultura: 

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

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 
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2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 56. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.56.W, określone w karcie 

akwenu  

KARTA AKWENU 

ZSZ.56.W 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

W 

2. NUMER 

AKWENU 

56 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°40'43.987'' N 14°32'1.650'' E 

2 53°40'26.526'' N 14°32'40.180'' E 

3 53°40'23.022'' N 14°32'39.476'' E 

4 53°40'9.711'' N 14°32'0.463'' E 

5 53°40'14.466'' N 14°31'47.687'' E 

6 53°40'15.938'' N 14°31'49.253'' E 

7 53°40'15.938'' N 14°31'49.253'' E 

8 53°40'35.303'' N 14°31'48.298'' E 

9 53°40'35.303'' N 14°31'48.298'' E 

10 53°40'36.335'' N 14°31'46.679'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 56 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,44 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 brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Rybołówstwo (R);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w realizacji podwodnej infrastruktury technicznej w miejscach 

występowania innych elementów liniowych infrastruktury technicznej;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) odbudowa i rozbudowa pola refulacyjnego Chełminek; 
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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 i akwakultura: 

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) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak; 

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen sąsiaduje z istniejącą wyspą refulacyjną Chełminek;  

2) w akwenie zlokalizowane są przewodne podwodne infrastruktury technicznej;  

3) akwen przeznaczony jako rezerwa pod przyszłe pole refulacyjne na odkład urobku z prac 

utrzymaniowych na torach wodnych;  

4) w granicach sąsiadującej z akwenem wyspy Chełminek występuje strefa ochrony bielika;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 57. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.57.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.57.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

57 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°39'58.614'' N 14°33'48.563'' E 

2 53°39'43.131'' N 14°34'6.582'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 57 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,13 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) zakaz odkładania urobku;  
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3) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

5) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich: 

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

6) zakaz połowów w sposób utrudniający wejście/wyjście jednostek pływających do/z 

przystani jachtowej;  

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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich; 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen sąsiaduje z obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Łąki Skoszewskie” 

(PLB320007); 

2) w akwenie zlokalizowane jest miejsce żeglarskie (przystań jachtowa);  

3) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 58. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.58.T, określone w karcie 

akwenu.  

KARTA AKWENU 

ZSZ.58.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

58 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°39'38.647'' N 14°31'28.030'' E 

2 53°39'34.308'' N 14°31'40.103'' E 

3 53°39'19.622'' N 14°32'20.950'' E 

14 53°38'57.774'' N 14°32'50.170'' E 

16 53°39'9.255'' N 14°32'18.249'' E 

17 53°39'26.951'' N 14°31'29.025'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 58 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,45 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

7) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

2) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych, działań związanych z 

bezpieczeństwem żeglugi, prac nurkowych związanych z oczyszczaniem dna z 

niewybuchów oraz wydobywaniem obiektów zabytkowych;  

3) ograniczenie realizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń do przedsięwzięć 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem toru wodnego, jego utrzymaniem i 
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modernizacją oraz lokalizacją stałego oznakowania nawigacyjnego w obszarze 

zlokalizowanym poza torem wodnym; 

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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) w dokumentach planistycznych sporządzanych w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzić zapisy zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie toru żeglugowego;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  
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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) na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich, określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu morskiego w oraz 

infrastrukturę portową portu w Trzebieży; 

2) po akwenie odbywa się żegluga z portu w Trzebieży w kierunku: północnym (do portu w 

Świnoujściu) i południowym (do portu w Szczecinie) – charakter intensywny; 

3) po akwenie odbywa się żegluga pasażerska;  

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

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

6) w akwenie zlokalizowane są znaki nawigacyjne; 

7) w sąsiedztwie akwenu zlokalizowana jest wyspa refulacyjna;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 59. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.59.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.59.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

59 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°39'26.951'' N 14°31'29.025'' E 

2 53°39'9.255'' N 14°32'18.249'' E 

4 53°38'57.774'' N 14°32'50.170'' E 

22 53°38'17.809'' N 14°33'43.589'' E 

53 53°38'0.152'' N 14°34'8.277'' E 

82 53°37'41.928'' N 14°34'29.909'' E 

108 53°37'20.465'' N 14°34'44.009'' E 

109 53°37'20.464'' N 14°34'44.009'' E 

142 53°36'56.363'' N 14°34'52.615'' E 

143 53°36'56.362'' N 14°34'52.615'' E 

161 53°36'22.178'' N 14°35'4.791'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 59 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

5,60 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N);  

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

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

7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

8) Transport (T); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  
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1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów 

podejściowych, kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

2) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie 

właściwych parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

3) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: 

pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, przy 

uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej, infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych; 

5) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

6) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach lokalizowania tymczasowej infrastruktury 

technicznej, na potrzeby przeprowadzenia prac związanych z rozbudową i utrzymaniem 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin; 

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 i akwakultura: 

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

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 

b) zakaz połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości 200,0 m od granic 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin oraz w odległości nie mniejszej niż 150,0 m od 

osi pozostałych torów wodnych, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

połowu ryb; 

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 zlokalizowane są tarliska i miejsca podchowu narybku ryb; 

2) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu po stronie lądowej występuje proponowany zespół 

przyrodniczo-krajobrazowy "Bagna Strusie";  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 
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§ 60. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.60.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.60.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

60  
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°39'3.863'' N 14°36'38.024'' E 

2 53°38'59.059'' N 14°37'8.583'' E 

3 53°38'59.059'' N 14°37'8.583'' E 

4 53°38'58.982'' N 14°37'8.638'' E 

5 53°38'58.794'' N 14°37'8.774'' E 

6 53°38'57.806'' N 14°37'4.735'' E 

7 53°38'57.153'' N 14°37'2.063'' E 

8 53°38'57.157'' N 14°37'2.061'' E 

9 53°38'58.650'' N 14°37'1.028'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 60 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,07 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

8) Rybołówstwo (R); 

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  
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b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) zakaz odkładania urobku; 

3) ograniczenia w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów 

infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, 

tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek 

turystycznych do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

5) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) budowa stałego falochronu osłonowego basenu rybackiego w Stepnicy (decyzja nr 4/16 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 08.02.2016 r.); 

2) budowa przystani jachtowej w basenie rybackim w Stepnicy (decyzja nr 1/13 Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20.02.2013 r.); 

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

obr. Zalew Szczeciński, gm. Stepnica) rurociągu (wodociągu) zakończonego czerpnią 

wody i kabla elektroenergetycznego zasilającego pompę ssącą w czerpni (na podstawie 

decyzji nr 2/2017 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10.10.2017 r.); 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  



– 243 – 

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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen sąsiaduje z obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Łąki Skoszewskie” 

(PLB320007); 

2) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

3) w akwenie zlokalizowane jest miejsce żeglarskie – przystań; 

4) w akwenie zlokalizowana jest plaża oraz pomosty;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 61. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.61.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.61.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

61 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°38'59.059'' N 14°37'8.583'' E 

2 53°38'54.081'' N 14°37'12.161'' E 

3 53°38'54.081'' N 14°37'12.161'' E 

4 53°38'58.794'' N 14°37'8.774'' E 

5 53°38'58.982'' N 14°37'8.638'' E 

6 53°38'59.059'' N 14°37'8.583'' E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 61 załącznika nr 1 – 

Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,02 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C);  

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

8) Transport (T); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S) 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

2) po realizacji inwestycji w zakresie układania elementów liniowych infrastruktury 

technicznej wymaga się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych 
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elementów infrastrukturalnych, w której obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z 

wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi i 

serwisowymi; 

3) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej oraz prowadzenia 

prac związanych z rozbudową i przebudową infrastruktury portowej do sposobów nie 

powodujących naruszenia stateczności budowli hydrotechnicznych; 

4) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: 

pomosty, mola, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc nie 

naruszających stateczności budowli hydrotechnicznych; 

5) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do sposobów 

niezagrażających bezpieczeństwu żeglugi; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,  

b) utrudniających dostęp do nabrzeży,  

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

7) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych, działań związanych z 

bezpieczeństwem żeglugi, prac nurkowych związanych z oczyszczaniem dna z 

niewybuchów oraz wydobywaniem obiektów zabytkowych; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) rozbudowa infrastruktury portowej;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

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

1) nie ustala się;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak; 

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) akwen wyłączony jest na stałe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – zgodnie 

z przepisami odrębnymi;  

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) na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich, określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu morskiego w oraz 

infrastrukturę portową portu w Stepnicy; 

2) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji; 
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3) w akwenie zlokalizowane jest miejsce żeglarskie;  

4) w akwenie zlokalizowane są znaki nawigacyjne; 

5) akwen sąsiaduje z obszarem ochrony ptaków Natura 2000 „Łąki Puszcza Goleniowska” 

(PLB320012); 

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

którego następuje przebudowa i modernizacja przystani i portów jachtowych w Gryfinie, 

Szczecinie, Trzebieży, Lubczynie, Stepnicy, Wolinie, Wapnicy, Świnoujściu, Kamieniu 

Pomorskim, Dziwnowie, Niechorzu, Mrzeżynie, Kołobrzegu, Mielnie i Darłowie; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 
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§ 62. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.62.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.62.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

62 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°38'58.794'' N 14°37'8.774'' E 

2 53°38'54.081'' N 14°37'12.161'' E 

3 53°38'54.081'' N 14°37'12.161'' E 

4 53°38'50.393'' N 14°37'17.339'' E 

5 53°38'49.610'' N 14°37'14.136'' E 

6 53°38'21.233'' N 14°35'18.073'' E 

7 53°37'33.363'' N 14°35'9.333'' E 

32 53°37'50.677'' N 14°34'56.076'' E 

33 53°38'17.030'' N 14°35'0.882'' E 

34 53°38'9.571'' N 14°34'30.407'' E 

44 53°38'17.490'' N 14°34'19.903'' E 

45 53°38'29.108'' N 14°35'7.368'' E 

46 53°38'57.806'' N 14°37'4.735'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 62 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,34 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

7) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) po realizacji inwestycji układania elementów liniowych infrastruktury technicznej 

wymaga się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych elementów 
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infrastrukturalnych, w której obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z wyłączeniem 

kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi i serwisowymi; 

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

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

bezpieczeństwem żeglugi, prac nurkowych związanych z oczyszczaniem dna z 

niewybuchów oraz wydobywaniem obiektów zabytkowych;  

4) możliwe ograniczenia żeglugi w części akwenu ze względu na ewentualne wyznaczenie 

kotwicowiska; 

5) w wyznaczonych podakwenach 62.1 i 62.2 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i 

świateł mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać 

widzialność i rozpoznawalność ww. znaków; 

6) ograniczenie realizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń do przedsięwzięć 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem toru wodnego, jego utrzymaniem i 

modernizacją oraz lokalizacją stałego oznakowania nawigacyjnego w obszarze 

zlokalizowanym poza torem wodnym; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poprawa infrastruktury dostępowej do Portu w Stepnicy – poszerzenie i pogłębienie toru 

podejściowego oraz rozbudowa obrotnicy i podejścia od obrotnicy do portu (decyzja 

nr 5/2019 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 22 maja 2019 r.);  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

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

1) w dokumentach planistycznych sporządzanych w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzić zapisy zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie toru żeglugowego;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) po akwenie odbywa się żegluga z portu w Stepnicy w kierunku północnym i 

południowym; 

2) po akwenie odbywa się żegluga pasażerska;  
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3) przez akwen przebiegają trasy statków rybackich z portów i baz rybackich na łowiska;  

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

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

którego następuje przebudowa i modernizacja przystani i portów jachtowych w Gryfinie, 

Szczecinie, Trzebieży, Lubczynie, Stepnicy, Wolinie, Wapnicy, Świnoujściu, Kamieniu 

Pomorskim, Dziwnowie, Niechorzu, Mrzeżynie, Kołobrzegu, Mielnie i Darłowie;  

6) w akwenie zlokalizowane są fragmenty obszarów ochrony wizury znaków nawigacyjnych 

(62.1 i 62.2);  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 63. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.63.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.63.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

63 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°38'49.610'' N 14°37'14.136'' E 

2 53°38'44.362'' N 14°37'17.767'' E 

3 53°38'33.451'' N 14°37'11.676'' E 

4 53°36'20.505'' N 14°35'45.237'' E 

5 53°36'20.988'' N 14°35'33.574'' E 

49 53°37'33.363'' N 14°35'9.333'' E 

50 53°38'21.233'' N 14°35'18.073'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 63 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

3,91 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O); 

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

7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

8) Transport (T); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów 

podejściowych, kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  
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3) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) utrudniających dostęp do portu,  

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie 

właściwych parametrów przyległych torów wodnych podejściowego toru wodnego do 

portu, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;  

4) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: 

pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, przy 

uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych;  

5) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej, infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

6) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

7) w wyznaczonych podakwenach 63.1 i 63.2 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i 

świateł mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać 

widzialność i rozpoznawalność ww. znaków; 

8) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach lokalizowania tymczasowej infrastruktury 

technicznej, na potrzeby przeprowadzenia prac związanych z rozbudową i utrzymaniem 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin; 

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: 
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a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7; 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 
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1) w akwenie zlokalizowane są fragmenty obszarów ochrony wizury znaków nawigacyjnych 

(podakweny 63.1 i 63.2); 

2) akwen sąsiaduje z obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Łąki Puszcza 

Goleniowska” (PLB320012) oraz rezerwatem przyrody „Olszanka”;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 64. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.64.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.64.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

64 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°38'50.393'' N 14°37'17.339'' E 

2 53°38'33.451'' N 14°37'11.676'' E 

3 53°38'44.362'' N 14°37'17.767'' E 

4 53°38'49.610'' N 14°37'14.136'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 64 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,06 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

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

8) Rybołówstwo (R); 

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  
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b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) zakaz odkładania urobku; 

3) ograniczenia w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów 

infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, 

tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek 

turystycznych do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

5) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) realizacja przystani żeglarskiej; 

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 i akwakultura: 

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

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

wyjątkiem miejsc spełniających ustalenia ust 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

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

przepisach o ochronie przyrody: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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

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

morskich;  

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) teren w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu obejmuje obszar niezagospodarowany, 

zlokalizowany w granicach obszaru Natura 2000 „Puszcza Goleniowska” (PLB320012). 

W sąsiedztwie, zgodnie z planem zadań ochronnych dla ww. obszaru stwierdzono 

siedliska ptaków stanowiących przedmiot ochrony; 
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2) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rekreacyjne; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);  
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§ 65. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZSZ.65.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZSZ.65.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

65 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°38'17.030'' N 14°35'0.882'' E 

2 53°37'50.677'' N 14°34'56.076'' E 

30 53°38'9.571'' N 14°34'30.407'' E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 65 

załącznika nr 1 – Ustalenia Ogólne 
4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,21 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

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) zakaz układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na obszarze torów 

podejściowych, kotwicowisk oraz miejsc odkładania urobku;  

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

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

3) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,  
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b) utrudniający utrzymanie właściwych parametrów podejściowych torów wodnych do 

portów i przystani; 

4) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji; 

5) w wyznaczonych podakwenach 65.1 i 65.2 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i 

świateł mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać 

widzialność i rozpoznawalność ww. znaków; 

6) ograniczenia realizacji funkcji w miejscach lokalizowania tymczasowej infrastruktury 

technicznej, na potrzeby przeprowadzenia prac związanych z rozbudową i utrzymaniem 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin; 

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 i akwakultura: 

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

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009), na których obowiązują przepisy 

odrębne; 

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

opiece nad zabytkami:  

a) brak;  

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

a) brak; 

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

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

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:  

a) brak;  

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

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo, 

b) zakaz połowów rybackich (rybołówstwo komercyjne) w odległości 200,0 m od granic 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin oraz w odległości nie mniejszej niż 150,0 m od 

osi pozostałych torów wodnych, zgodnie z przepisami wykonawczymi w zakresie 

połowu ryb; 

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 fragmenty obszarów ochrony wizury znaków nawigacyjnych 

(podakweny 65.1 i 65.2);  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

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

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009); 


