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1. WPROWADZENIE
1.1. Podstawy prawne i formalne opracowania
1.1.1. Umowa Nr GPG-I.2691.1.1.20 zawarta w dniu 09.06.2020 r.
1.1.2. Obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy, a w szczególności:


Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169, z późn. zm.);



Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu
planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1025);



Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r.
w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Mrzeżynie od strony lądu (Dz. U. z
2001 r. poz. 923);



Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2020 r.
poz. 998, z późn. zm.);



Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.);



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219);



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z
późn. zm.);



Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.);



Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 maja 2018 r. w
sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i
instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej w portach morskich w
Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach,
Przytorze, Sierosławiu, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz w przystaniach
morskich w Karsiborze, Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego poz. 2356);



Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dn. 8 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich w
Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach,
Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz do przystani morskich w Międzyzdrojach,
Niechorzu i Rewalu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3487, z późn. zm.);



Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r.
Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2932, z późn. zm.);
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH320017)
(Dz. U. poz. 1442);



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.);



Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu obszarów mających znaczenie dla
Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (nr aktu
notyfikującego C(2019) 8589) (Dz. Urz. UE L 28/144 z 31.1.2020);



Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia
29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura
2000 Wybrzeże
Trzebiatowskie
PLB320010
(Dz.
Urz.
Woj.
Zachodniopomorskiego poz. 1926) zmienione zarządzeniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającym
zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
poz. 2741);



Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego poz. 1657) zmienione zarządzeniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającym
zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego poz. 2914).

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza stanu istniejącego oraz uwarunkowań
na obszarze morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Mrzeżynie, którego
granice zostały ustanowione w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Mrzeżynie od strony
lądu (Dz. U. z 2001 r. poz. 923), oraz na terenach bezpośrednio sąsiadujących z obszarem
opracowania projektu planu, na których istniejący i planowany sposób zagospodarowania i
użytkowania może mieć
wpływ na decyzje planistyczne podejmowane w procesie
opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z wymogami
ustawowymi oraz zakresem i problematyką określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia do
Umowy Nr GPG-I.2691.1.1.20 zawartej w dniu 09.06.2020 r.
Projekt planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje morskie wody wewnętrzne
znajdujące się w kanale portowym u ujścia rzeki Regi.
Opracowanie wykonano w oparciu o szczegółową inwentaryzację urbanistyczną obszaru
oraz dokumenty i materiały dotyczące zagospodarowania przestrzennego przekazane przez
Zamawiającego, a także pozyskane samodzielnie przez Wykonawcę.
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Rysunek 1 Zakres opracowania planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód
wewnętrznych portu morskiego w Mrzeżynie, opracowanie własne
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Zdjęcie 1 Ortofotomapa z obszarem opracowania oraz jego najbliższym otoczeniem, źródło: Urząd
Morski w Szczecinie
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1.3. Cele i zakres analizy uwarunkowań
Analiza uwarunkowań polegać będzie na stworzeniu opisu obecnego zagospodarowania
przestrzennego portu morskiego w Mrzeżynie, stanu środowiska przyrodniczego oraz
kulturowego. Celem stworzenia niniejszego opracowania jest rozpoznanie specyfiki obszaru,
co będzie miało wpływ na dalsze etapy tworzenia projektu planu zagospodarowania
przestrzennego morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Mrzeżynie.
Część dotycząca uwarunkowań przyrodniczych zawiera informacje o:


warunkach wodnych,



warunkach geologicznych,



faunie i florze,



istniejących formach ochrony przyrody.

Część dotycząca obecnego funkcjonowania portu zawiera informacje o:


budowlach hydrotechnicznych portu,



torach wodnych,



składowaniu urobku,



sztucznych wyspach,



obiektach nawigacyjnych,



infrastrukturze technicznej,



funkcjach portu morskiego.

Analiza uwarunkowań obejmuje informacje dotyczące strategii oraz dokumentów
planistycznych na poziomie transgranicznym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym.
Zebrane i opracowane materiały posłużą do rozstrzygnięć podejmowanych w Projekcie
Planu, które będą dotyczyły przede wszystkim:
1) podziału obszaru morskich wód wewnętrznych na akweny o określonym przeznaczeniu,
2) określenia funkcji podstawowych poszczególnych akwenów,
3) określenia funkcji dopuszczalnych poszczególnych akwenów,
4) zakazów lub ograniczeń korzystania z poszczególnych akwenów, z uwzględnieniem
wymogów ochrony przyrody,
5) możliwych kierunków zagospodarowania poszczególnych akwenów,
6) alternatywnego rozmieszczenia wybranych przedsięwzięć (warianty), o których mowa
w art. 37e ust. 1 pkt 6 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej,
7) rozmieszczenia inwestycji celu publicznego,
8) kierunków rozwoju transportu i infrastruktury technicznej,
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9) obszarów i warunków:


funkcjonowania portu,



ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego,



uprawiania rybołówstwa,



wykorzystania turystycznego akwenów.

1.4. Charakter przestrzenny obszaru
Mrzeżyno to nadmorska miejscowość zlokalizowana nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu
Szczecińskim, u ujścia rzeki Regi. Miejscowość administracyjnie należy do województwa
zachodniopomorskiego, powiatu gryfickiego, gminy Trzebiatów. Atrakcyjna lokalizacja oraz
duża liczba dni słonecznych, przyciąga co roku wielu turystów, chcących odpocząć wśród
malowniczych widoków Pomorza.
Obszar objęty analizą to teren portu morskiego położony w środkowej części Mrzeżyna, u
ujścia rzeki Regi. Pełni on funkcję morskiego przejścia granicznego, a także funkcję rybacką
oraz pasażerską.
Port w Mrzeżynie ma status morskiego przejścia granicznego, które obejmuje ruch towarowy
statkami rybackimi. Odprawę graniczną i celną przeprowadza placówka Straży Granicznej w
Rewalu.1
Obszar objęty projektem planu zagospodarowania przestrzennego to morskie wody
wewnętrzne znajdujące się w granicach portu morskiego w Mrzeżynie. Wody portowe, to
przede wszystkim rzeka Rega.
Port morski w Mrzeżynie od północy graniczy z Morzem Bałtyckim, położony jest na jego
południowym wybrzeżu, u ujścia Regi. Znajduje się na Wybrzeżu Trzebiatowskim.
Usytuowany jest ok. 18 km od Kołobrzegu, ok. 39 km od Dziwnowa, ok. 7 km od Dźwirzyna.
Wschodnia część obszaru objętego analizą charakteryzuje się występowaniem zaplecza
administracyjnego i technicznego portu oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Od
południa analizowany obszar dzieli most (ulica Wojska Polskiego). Tereny za południową
granicą portu przeznaczone są pod zagospodarowanie turystyczno-wczasowe. Większość z
nich jest niezabudowana, występuje duża ilość nieużytków. Zachodnia strefa przeznaczona
jest pod działalność turystyczno-wczasową oraz obsługę jachtów. Część obszaru na zachód
od kanału portowego pokryta jest lasami.
Łączna powierzchnia portu morskiego w Mrzeżynie wynosi 11,60 ha (w tym 5,00 ha - część
lądowa, 6,60 ha – akwatorium portowe).

1

Strategia Rozwoju Portu Morskiego Mrzeżyno, 2010
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2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I KULTUROWE
Mrzeżyno położone jest, według klasyfikacji fizycznogeograficznej (Kondracki, 2009), w
obrębie
makroregionu
Pobrzeża
Szczecińskiego,
w
mezoregionie
Wybrzeża
Trzebiatowskiego. Niewielka miejscowość leży nad Morzem Bałtyckim, pomiędzy
Niechorzem a Dźwirzynem.
Mrzeżyno wyróżnia duża ilość przyrodniczych obszarów chronionych. Teren objęty
opracowaniem planu zlokalizowany jest w granicach obszarów Natura 2000, tj.


specjalnej ochrony ptaków „Wybrzeże Trzebiatowskie” (PLB320010) wyznaczonego
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.),



specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski”
(PLH320017) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzebiatowsko-Kołobrzeski
Pas Nadmorski (PLH320017) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1442).

Ponadto obszar objęty planem zlokalizowany
następujących obszarów Natura 2000:

jest

w

bezpośrednim

sąsiedztwie



specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002)
uznanego za obszar mający znaczenie dla Wspólnoty na podstawie decyzji
wykonawczej Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia
trzynastego zaktualizowanego wykazu obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty
składających się na kontynentalny region biogeograficzny (nr aktu notyfikującego
C(2019) 8589) (Dz. Urz. UE L28/144 z 31.1.2020),



obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003)
wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w
sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U Nr 25, poz. 133, z późn. zm.).

Sąsiedztwo analizowanego obszaru cechuje się dużą ilością lasów oraz terenów zielonych.
Fauna i flora jest zróżnicowana, występują przede wszystkim gatunki charakterystyczne dla
obszarów nadmorskich. Na południowy - wschód od granic portu intensywność zabudowy
wzrasta, gdyż występuje tam w szczególności zwarta zabudowa mieszkaniowa oraz
usługowo - turystyczna.

2.1. Elementy środowiska przyrodniczego
2.1.1. Wody powierzchniowe
Miejscowość Mrzeżyno wraz z obszarem objętym opracowaniem należy do zlewni
przymorza Bałtyku. Ujście rzeki Regi do Zatoki Pomorskiej stanowi oś hydrologiczną
miejscowości.
Zakres opracowania planu obejmuje ok. 6,6 ha akwenu stanowiącego obszar morskich wód
wewnętrznych. Występujące tu naturalne wody płynące - ujściowy odcinek rzeki Regi tworzy
akwen portowy. Rzeka Rega, której długość wynosi ok. 170 km, przepływa przez Pojezierze
Zachodniopomorskie i Pobrzeże Szczecińskie.
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Według przeprowadzonych badań i ocen stanu wód, realizowanych przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, w 2015 r. czystość rzeki Rega, w jej
ujściowym odcinku, oceniona została jako zła/umiarkowana. Wody odznaczały się
podwyższoną zawartością m.in. substancji organicznych, azotu, ołowiu, rtęci i selenu2.
2.1.2. Wody podziemne
Port morski w Mrzeżynie nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych (GZWP) oraz w strefie wysokiej ochrony (OWO). Zgodnie z podziałem na
jednolite części wód podziemnych (JCWPd) port znajduje się w granicach zasobu nr 8
(PLGW60008). Zasoby wodne związane są z czwartorzędowymi utworami geologicznymi,
które zarazem charakteryzują się najłatwiejszą odnawialnością oraz najpłytszym
występowaniem. Dzięki badaniom prowadzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny stan
wód podziemnych w ww. zbiorniku oceniono jako dobry, zarówno pod względem ilościowym,
jak i chemicznym. 3 4
2.1.3. Budowa geologiczna i surowce naturalne
Szczegółowy opis budowy geologicznej Mrzeżyna znajduje się m.in. na mapie geologicznej
Polski udostępnionej online przez Państwowy Instytut Geologiczny oraz Państwowy Instytut
Badawczy – Arkusz Trzebiatów (78).
Dominującym elementem geomorfologicznym w północnej części arkusza jest rozległa,
płaska (0,5-1,0 m n.p.m.) przymorska dolina wód roztopowych, wykorzystywana przez rzeki
– Regę i Błotnicę. Najniższa jej część (0,3 m n.p.m.) zajęta jest przez misę jeziora Resko
Przymorskie. To płytkie jezioro przybrzeżne oddziela od morza płaski obszar mierzei z
przybrzeżnym wałem wydmowym. Wał ten osiąga największą szerokość 500 m w pobliżu
Mrzeżyna. Dno doliny przymorskiej wyściela równina torfowa pocięta gęstą siecią kanałów i
rowów melioracyjnych.
Zachodnią część wysoczyzny rozcina głęboka i wąska dolina Regi wykorzystująca przebieg
rynny subglacjalnej. Współczesne aluwialno-bagienne dno doliny o spadku 0,42% układa się
na wysokości 8,7-5,7 m n.p.m. (przyległa wysoczyzna sięga 25 m n.p.m.). Zachodnie zbocze
doliny stanowi krawędź erozyjna, natomiast wzdłuż wschodniego zbocza zachowały się
listwy tarasu kemowego (15-18 m n.p.m.) oraz wąskie półki erozyjno-akumulacyjne,
postglacjalnych tarasów rzecznych o wysokości 10-12 i 12-15 m n.p.m. Są to tarasy
nadzalewowe: niższy i wyższy. Taras niższy wznosi się 2-3 m ponad poziom tarasu
holoceńskiego, taras wyższy 5-8 m. Od wysokości Trzebiatowa Rega wkracza w obręb
doliny marginalnej i po wykorzystaniu bifurkacyjnego odcinka tej doliny kieruje swe wody w
obręb aluwialnej doliny przymorskiej. Płynie tu w poziomie tarasu zalewowego (0,5-0,8 m
n.p.m.) tworząc wąską strefę korytową i szeroką strefę powodziową zaznaczoną zasięgiem
mad rzecznych. 5

2

Ocena JCWP za rok 2015, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, 2016
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024, 2017
4
Geoportal Centralnej Bazy Danych Geologicznych, Państwowy Instytut geologiczny Państwowy (Instytut Badawczy
(www.geoportal.pgi.gov.pl - dostęp: 20.07.2020 r.)
5
Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000 Arkusz Trzebiatów (78), Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa 1990,
3
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Gmina Trzebiatów jest średnio zasobna w surowce naturalne. Na terenie objętym
opracowaniem nie występują złoża surowców mineralnych.6

Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


Należy stwierdzić możliwość prowadzenia prac związanych z poszukiwaniem,
rozpoznawaniem złóż kopalin oraz wydobywaniem kopalin ze złóż,



W przypadku określenia takich obszarów – plan musi określać warunki na jakich
mogą być prowadzone te prace.

2.1.4. Fauna i flora
Według podziału geobotanicznego (Matuszkiewicz, 2008) Mrzeżyno leży w granicach:
państwa Holarktyka, obszaru Europejskich lasów liściastych i mieszanych, prowincji
Środkowoeuropejskiej, podprowincji Południowobałtyckiej, działu Pomorskiego, pododdziału
Krainy Południowego Brzegu Bałtyku, okręgu Wybrzeża Trzebiatowsko-Świnoujskiego,
podokręgu Mrzeżyńskiego. Natomiast zgodnie z regionalizacją zoogeograficzną (Kondracki,
1988) obszar ten zalicza się do prowincji Europejsko-zachodniosyberyjskiej Palearktyki,
krainy Południowobałtyckiej, dzielnicy Bałtyckiej.
Lesistość gminy Trzebiatów wynosi 13,8%. Administracyjnie lasy gminy należą do
Nadleśnictwa Gryfice oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie. Lasy ochronne zlokalizowane w
granicach pasa technicznego brzegu wód morskich zostały przekazane w użytkowanie
Urzędowi Morskiemu w Szczecinie na potrzeby ochrony brzegów morskich, na mocy Decyzji
Ministra
Ochrony
Środowiska
Zasobów
Naturalnych
i
Leśnictwa
z
dnia
27 października 1993 r., znak: DL onl-40-52/93. Stwierdzono tutaj występowanie
następujących typów siedliskowych lasu:


ols środkowoeuropejski,



niżowe łęgi olszowe i jesionowo – olszowe siedlisk wodno gruntowych,



grądy subatlantyckie bukowo – dębowo – grabowe,



żyzna buczyna niżowa,



świetlista dąbrowa,



subatlantycka wilgotna dąbrowa acydofilna – Betulo,



subatlantyki acydofilny las bukowo – dębowy typu pomorskiego,



kontynentalne bory mieszane,



nadmorski bór sosnowy, nadmorski bór bażynowy,



suboceaniczne śródlądowe bory sosnowe w kompleksie boru świeżego, boru
suchego i boru wilgotnego,

6

Geoportal Centralnej Bazy Danych Geologicznych, Państwowy Instytut geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
www.geoportal.pgi.gov.pl (dostęp: 20.07.2020 r.)
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kontynentalne bory bagienne.

Na terenie nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów
to 61 lat. Udział siedlisk leśnych przedstawia się następująco:


71% borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i
świerku,



18% - lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych,



11% - olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny.

Poza lasami ważną rolę ekologiczną w krajobrazie rolniczym oraz funkcję ochronną przed
różnymi formami erozji pełnią także zadrzewienia. Najczęściej występują w obniżeniach
wytopiskowych w obrębie gruntów ornych oraz w obrębie trwałych użytków zielonych.
Na terenie gminy Trzebiatów zidentyfikowano 13 gatunków lęgowych ptaków, w tym 4
zaliczone do zagrożonych wyginięciem, przynajmniej jednej ze skal (międzynarodowej,
krajowej lub regionalnej), a są nimi: gęgawa, gągoł, wąsatka i gąsiorek. Pozostałe gatunki
ptaków pojawiają się okresowo w czasie przelotów lub niekiedy zimują. W porze przelotów
zatrzymują się dosyć licznie, bo w stadach od kilkudziesięciu do kilkuset ptaków: perkozy,
łyski, żurawie, mewy, gęsi i kaczki. Wśród migrujących ptaków do zagrożonych należą:
różeniec, rybołów, żuraw, mewa mała i żółtonoga.
Spośród ssaków na terenie gminy Trzebiatów występują: zając szarak, badylarka, z
przedstawicieli rzędu drapieżnych jenot i borsuk, kuna leśna i domowa, tchórz zwyczajny
oraz gronostaj. Zwierzynę grubą reprezentują: dzik, jeleń europejski, sarna oraz niezbyt
częsty na Pomorzu Zachodnim łoś.
Spośród gadów na obszarze gminy występują jaszczurki – zwinka i żyworodna oraz padalec
zwyczajny i zaskroniec zwyczajny. Występujące w Polsce gady objęte są ochroną
gatunkową. W wielu rowach melioracyjnych lub w ich sąsiedztwie oraz w starorzeczach
występuje traszka zwyczajna, żaby – śmieszka, trawna i moczarowa, które podlegają
ochronie w okresie rozrodu, a także, na nieco suchszych miejscach, kumak nizinny, na
rozproszonych stanowiskach ropuchy – szara i zielona, a w nadwodnych zaroślach rzekotka
drzewna. 7

2.2. Istniejące formy ochrony przyrody
Na analizowanym obszarze portu w Mrzeżynie występują następujące formy ochrony
przyrody (w tym krajobrazu), w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody:
Obszar Natura 2000 „Wybrzeże Trzebiatowskie” (PLB320010)
Obszar położony jest między miejscowościami Kamień Pomorski i Dźwirzyno, który stanowią
rozległe łąki. W okolicy rzek Świniec, Niemica i ujście Regi występują często wiosenne
zalewy. Znaczną powierzchnię porasta trzcina. W ostoi stwierdzono występowanie co
najmniej 35 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Ostoja
została wyznaczona na podstawie znacznej ilości dwóch gatunków migrujących i jednego
lęgowego. 14 spośród stwierdzonych tu gatunków zostało zamieszczonych na liście
7

Strategia rozwoju gminy Trzebiatów 2015-2023, 2016
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zagrożonych ptaków w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Obszar stanowi ostoję m.in. dla
derkacza. W czasie sezonowych migracji można obserwować gatunki spoza Załącznika I
Dyrektywy Ptasiej, np. kormoran, świstun, cyraneczka i czajka.8
Dla ww. obszaru Natura 2000 obowiązuje plan zadań ochronnych ustanowiony
zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wybrzeże
Trzebiatowskie PLB320010 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1926) zmienionym
zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 czerwca
2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego poz. 2741).

Obszar Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH320017)
Obszar obejmuje fragment wybrzeża Bałtyku od Rewala do miejscowości Gąski. Występują
tu brzegi klifowe, wydmowe, mierzeje odcinające lagunowe jeziora przymorskie, płytkie
ujścia rzek. Ostoja odznacza się występowaniem siedlisk pozostających w dobrym stanie,
będących typowymi biotypami dla pasa nadmorskiego. W korytach sieci kanałów i cieków
oraz starorzeczach i na ich brzegach rozwijają się zbiorowiska roślin wodnych z udziałem
halofitów.
Na obszarze ostoi stwierdzono ponad 1 000 gatunków roślin naczyniowych. Obszar pełni
ważną rolę również jako ostoja ptaków – 27 gatunków wymienionych w Załączniku I
Dyrektywy Ptasiej. 9
Wyznaczony został specjalny obszar ochrony siedlisk na mocy Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH320017).
Dla ww. obszaru Natura 2000 obowiązuje plan zadań ochronnych ustanowiony
zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Trzebiatowsko-Kołobrzeski
Pas
Nadmorski
PLH320017
(Dz.
Urz.
Woj.
Zachodniopomorskiego poz. 1657) zmienionym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 TrzebiatowskoKołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2914).
W obrębie terenu objętego Planem stwierdzono chronione siedliska przyrodnicze 1130 –
ujścia rzek (estuaria).
Obszar Natura 2000 Zatoka Pomorska (PLB990003)
Obszar rozciąga się od zachodnich krańców jeziora Bukowo (Łazy), gdzie obejmuje 15 km
szerokości pas wód przybrzeżnych Bałtyku po granicę Państwa rozszerzając się tutaj do ok.
70 km. Obszar stanowi ostoję ptasią. Występują tu ważne dla Europy gatunki zwierząt

8
9

ine.eko.org.pl
ine.eko.org.pl
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(z Załącznika II Dyrektywy siedliskowej i z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej): bielaczek, nur
czarnoszyi, nur rdzawoszyi, perkoz rogaty.10
Obszar Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej (PLH990002)
Obszar rozciąga się od zachodnich krańców jeziora Bukowo (Łazy), gdzie obejmuje 15 km
szerokości pas wód przybrzeżnych Bałtyku po granicę Państwa rozszerzając się tutaj do ok.
70 km. Obszar stanowi ostoję ptasią. Występują tu co najmniej 4 gatunki ptaków z
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W okresie wędrówek i w okresie zimy spotyka się
następujące gatunki: perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, perkoz rogaty, bielaczek,
lodówka, markaczka, nurnik, tracz długodzioby i uhla, nur czarnoszyi i nur rdzawoszyi.11

Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:

10
11



Przy tworzeniu planu należy wziąć pod uwagę formy ochrony przyrody występujące w
granicach portu,



Rozwijająca się turystyka może mieć negatywny wpływ na zasoby przyrodnicze.

ine.eko.org.pl
ine.eko.org.pl
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Rysunek 2 Formy ochrony przyrody występujące w granicach portu morskiego w Mrzeżynie,
opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Szczecinie
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2.3. Jakość i zagrożenia środowiska przyrodniczego
2.3.1. Stan powietrza atmosferycznego
Naturalny skład chemiczny powietrza atmosferycznego poddawany jest ciągłym wpływom
naturalnym i antropogenicznym. Proces ten powoduje zanieczyszczenie, co może
oddziaływać na elementy środowiska, zasoby rybne oraz człowieka i wytwory jego
działalności.
W ostatnich badaniach przeprowadzonych w 2018 r. przez Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu
Środowiska w Szczecinie, województwo zachodniopomorskie podzielone zostało na trzy
strefy: Aglomerację Szczecińską, miasto Koszalin i strefę zachodniopomorską. Mrzeżyno
znajduje się w zasięgu ostatniej strefy – strefy zachodniopomorskiej. Najbliżej położoną
stacją zlokalizowaną w tej strefie była stacja pomiarowa w Kołobrzegu przy ul.
Żółkiewskiego. Badania wykazały, że przekroczenie obowiązujących standardów jakości
powietrza dotyczyło zarówno pyłu zawieszonego PM10, jak też benzo(a)pirenu zawartego w
pyle PM10.12
2.3.2. Klimat akustyczny
Do podstawowych źródeł mających wpływ na pogarszanie się klimatu akustycznego należą:


ruch kołowy odbywający się po ulicach Mrzeżyna,



obiekty produkcyjne i przemysłowe,



pozostała infrastruktura w porcie morskim Mrzeżyno,



obiekty i tereny rekreacyjne (ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe itp.).

Badania dotyczące akustyki przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Szczecinie, jednak na terenie Mrzeżyna nie są one prowadzone. Na podstawie badań
przeprowadzonych na terenie województwa w kilku ostatnich latach nie odnotowano
przekroczeń dopuszczalnych norm poziomu hałasu.13
2.3.3. Tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych
Zgodnie z danymi Sytemu Osłony Przeciwosuwiskowej prowadzonego przez Państwowy
Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy na terenie Mrzeżyna nie występują
obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
2.3.4. Zagrożenie powodziowe
Mrzeżyno znajduje się w strefie zagrożenia powodziowego spowodowanego zalaniem
obszarów lądowych wodami morskimi oraz podtopieniami przez wody rzeki Regi.
W 2015 r. udostępniono mapy zagrożenia powodziowego, z których wynika, że port w
Mrzeżynie znajduje się na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest:
12

Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim raport wojewódzki za rok 2018, Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie, 2019
13
Raporty o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Szczecinie
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średnie i wynosi raz na 100 lat (H 1%) – ryzyko powodzi dotyczy części terenu portu
morskiego,



niskie i wynosi raz na 500 lat (H 0,2%) – ryzyko powodzi dotyczy części terenu portu
morskiego.

Teren pasa technicznego, zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne jest obszarem
szczególnego zagrożenia powodzią.
Rega, która znajduje się w dorzeczu Odry, została ujęta w Planie zarządzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym
dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. poz. 1938).
Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


W gospodarowaniu należy uwzględnić zasięg obszarów zagrożonych powodzią,



W związku z występowaniem tzw. cofki od strony morza należy przewidzieć działania
mające na celu ochronę brzegu, poprzez nadanie odpowiedniej funkcji dopuszczalnej
lub wprowadzenie stosownych zapisów.
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Rysunek 3 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie 1%,
opracowanie własne
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2.4. Pas nadbrzeżny
Na podstawie Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej:
“Pas nadbrzeżny to obszar lądowy przyległy do linii brzegu morskiego, w skład którego
wchodzą:


Pas techniczny – stanowiący strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania
morza i lądu; jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie
zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska,



Pas ochronny – obejmujący obszar, w którym działalność człowieka wywiera
bezpośredni wpływ ma stan pasa technicznego.”

Granice pasa nadbrzeżnego zostały określone w zarządzeniach Dyrektora Urzędu
Morskiego w Szczecinie:


Pas techniczny – Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia
4 czerwca 2010 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego wzdłuż wybrzeża
Morza
Bałtyckiego
na
terenie
gminy
Trzebiatów
(Dz.
Urz.
Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 57, poz. 1113),



Pas ochronny – Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia
17 stycznia 2011 r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy
Trzebiatów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 18, poz. 292).
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Rysunek 4 Zasięg pasa nadbrzeżnego, opracowanie własne
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2.5. Środowisko kulturowe
Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.), na obszarze objętym opracowaniem nie stwierdzono
występowania żadnych obiektów objętych ochroną prawną.
W rejestrze zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków brak informacji dotyczących
znalezisk podwodnych osadnictwa dla obszaru portu morskiego w Mrzeżynie.
W pobliżu analizowanego terenu znajduje się zabytek nieruchomy ujęty w rejestrze zabytków
województwa zachodniopomorskiego:


chata rybacka, ul. Zabytkowa 4, Mrzeżyno.

Ponadto, poza obszarem opracowania projektu planu, na pozycji 54º8’52.1’’N, 15º17’7.9’’E,
znajduje się zidentyfikowany obiekt zabytkowy, tj. wrak samolotu z okresu II wojny światowej
odkryty w trakcie prac regulacyjnych portu w Mrzeżynie w roku 2016.

Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


W przypadku namierzenia obiektu dziedzictwa kulturowego należy zapewnić mu
ochronę przez zniszczeniem,



Należy jako funkcję dopuszczalną ustanowić ochronę dziedzictwa kulturowego.
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3. OBECNE FUNKCJONOWANIE PORTU MORSKIEGO14
Port morski w Mrzeżynie to port o przeważającej funkcji rybackiej, usytuowany przy ujściu
rzeki Regi, osłaniają go dwa falochrony wybiegające w morze. Falochron wschodni ma
długość 206 m, a zachodni – 327,50 m. Przy porcie funkcjonuje Bosmanat, odpowiedzialny
za bezpieczeństwo ruchu statków i utrzymanie porządku portowo-żeglugowego.
Tor podejściowy do portu nie jest oznakowany oznakowaniem pływającym. Głównymi
elementami oznakowania nawigacyjnego w porcie są:


światło sektorowe Oc(2)RG10s7m (5Nm),



światło ISO G 4s10.5m (5Nm) – umieszczone na falochronie zachodnim,



światło ISO R 4s10.5m (5Nm) – umieszczone na falochronie wschodnim,



światła stałe głowicy Pirsu Przeładunkowego.

Głównym zagrożeniem nawigacyjnym przy podejściu do Mrzeżyna jest przemieszczająca się
piaszczysta łacha znajdująca się przy wewnętrznej stronie falochronu wschodniego.
Powoduje ona niebezpieczeństwo wejścia statku na mieliznę, co przy spiętrzaniu się fal w
rejonie falochronu może skutkować wywróceniem się jednostki.
Obecnie w porcie Mrzeżyno eksploatuje się następujące jednostki:


jednostki rybackie (długość ok. 12 m),



jednostki turystyczne i pasażerskie (o długości do 20 m),



jachty,



pogłębiarki.

Tabela 1 Zarejestrowany ruch statków w porcie morskim w Mrzeżynie
ROK

2015

2016

2017

PORT/PRZYSTAŃ

ILOŚĆ WEJŚĆ

ILOŚĆ WYJŚĆ

RAZEM
WEJŚCIA
WYJŚCIA

Mrzeżyno - jednostki
rybackie

1348

1348

2696

Mrzeżyno - statek
pasażerski

154

154

308

Mrzeżyno - jednostki
rybackie

1341

1341

2682

Mrzeżyno - statek
pasażerski

2232

2232

4464

Mrzeżyno -jachty

632

631

1263

Mrzeżyno - jednostki

859

858

1717

14

I

Analiza nawigacyjna dla modernizowanego portu rybackiego w Mrzeżynie część zachodnia, Akademia Morska w Szczecinie,
Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego, Szczecin, 2014
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rybackie

2018

Mrzeżyno - statek
pasażerski

250

250

500

Mrzeżyno
komercyjne

-jachty
231

231

462

Mrzeżyno
rekreacyjne

-jachty
1665

1665

3330

Mrzeżyno - jednostki
rybackie

874

874

1748

Mrzeżyno - statek
pasażerski

592

592

1184

Mrzeżyno
komercyjne

-jachty
1049

1049

2098

Mrzeżyno
rekreacyjne

-jachty
751

751

1502

14

14

28

Mrzeżyno - jednostki
rybackie

894

894

1788

Mrzeżyno - statek
pasażerski

424

424

848

Mrzeżyno
komercyjne

-jachty
1065

1065

2130

Mrzeżyno
rekreacyjne

-jachty
179

179

358

Mrzeżyno
(IMOROS)
2019

-inne

Źródło: dane Kapitanatu portu morskiego w Dziwnowie

W porcie morskim w Mrzeżynie odnotowuje się stosunkowo duży ruch jednostek. Coraz
większy udział w ruchu statków mają jachty komercyjne oraz statek pasażerski, co wskazuje
na rozwój turystyczny portu.
Parametry i ruch jednostek odbywa się m.in. w oparciu o Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu
Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2932 z późn. zm.):
W porcie Mrzeżyno obowiązują następujące zasady ruchu statków:
1) maksymalna długość całkowita statków mogących zawijać do portu wynosi 30 m, a
maksymalna szerokość całkowita 7,5 m;
2) aktualne dopuszczalne zanurzenie statków określa Bosman Portu Mrzeżyno;
3) wejście i wyjście do/z portu dozwolone jest przy widzialności powyżej 0,5 Mm;
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4) warunki wejścia i wyjścia do/z portu statków o długości całkowitej ponad 20 m lub
szerokości ponad 5 m oraz wszystkich statków przy sile wiatru powyżej 4 B i stanie
morza powyżej 2, każdorazowo określa Kapitan Portu Dziwnów.
Port morski Mrzeżyno stanowi marinę dla 40 jachtów oraz małą bazę rybołówstwa z
basenem remontowym z warsztatem.
Dostęp do analizowanego obszaru zapewnia przede wszystkim transport drogowy oraz
morski. Mrzeżyno posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową, na której ruch
charakteryzuje się silną sezonowością. Podstawowy układ komunikacyjny, zapewniający
powiązania z całą gminą stanowi droga wojewódzka DW 109 Mrzeżyno – Płoty.
Dla analizowanego terenu znaczące są głównie drogi gminne (m.in. Kołobrzeska,
Trzebiatowska) oraz drogi wewnętrzne, zapewniające dostęp do portu. Port morski w
Mrzeżynie ma możliwość stania się ważnym węzłem transportowy, a co za tym idzie, także
częścią sieci transportu intermodalnego. W porcie stacjonuje 12 jednostek rybackich (dane:
2014 r.) Port posiada również rozbudowaną ofertę turystyczną - m.in. jednostki wycieczkowe
oferujące turystom rejsy wycieczkowe.
Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


Zwrócenie uwagi na rozwój portów oraz integracje z siecią intermodalną,



Należy dążyć do zwiększenia roli portu w gospodarce,

 Należy zapewnić odpowiednią ofertę funkcji w sferze transportu, rybołówstwa,
turystyki.
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3.1. Tory wodne
Dostęp do portu Mrzeżyno zapewniają tory wodne wraz ze związanymi z ich
funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami, które wymienione zostały w
Zarządzeniu Nr 5 z dn. 08.08.2017 r. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie w sprawie
określenia infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich w Dziwnowie, Kamieniu
Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i
Wolinie oraz do przystani morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu:


“tor podejściowy z morza do głowic falochronów o parametrach: długość – 0,32 km,
szerokość w dnie – 30 m i głębokość – 3,5 m,



tor wodny w porcie do głowic falochronów o parametrach: długość – 0,40 km,
szerokość w dnie – 30 m i głębokość 3 m”

Zdjęcie 2 Wejście do portu morskiego w Mrzeżynie, źródło: Urząd Morski w Szczecinie

Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


Należy zapewnić bezpieczny dostęp do portu od strony morza,



Przy ustalaniu funkcji akwenów wziąć pod uwagę parametry torów wodnych,
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Utrzymanie i modernizacja istniejących torów wodnych w celu zapewnienia dobrego
dostępu do portu,



Należy wziąć pod uwagę zwiększenie parametrów nawigacyjnych toru wodnego w
celu zwiększenia maksymalnego zanurzenia statków morskich wpływających do
portu.
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Rysunek 5 Tory wodne w porcie morskim w Mrzeżynie, opracowanie własne
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3.2. Budowle hydrotechniczne oraz akweny portowe
Budowlami hydrotechnicznymi są wszelkie budowle niezbędne do funkcjonowania portu
morskiego, m.in. nabrzeża (stanowiące linie brzegową kanału portowego, przystosowane są
do postoju i obsługi jednostek pływających) oraz pirsy i pomosty. Akweny wyróżniają
natomiast obszary wodne o poszczególnej charakterystyce.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 maja
2018 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów,
urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej w portach morskich w
Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Przytorze,
Sierosławiu, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz w przystaniach morskich w
Karsiborze, Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu, obiekty hydrotechniczne występujące w
porcie morskim w Mrzeżynie to:


umocnienie brzegu po wschodniej stronie rzeki Regi od nasady falochronu o
długości 94,50 m,



Nabrzeże Odpraw Granicznych o długości 71,00 m,



Nabrzeże Pasażerskie o długości 70,00 m,



Nabrzeże Przeładunkowe z wodowskazem o długości 199,00 m,



Nabrzeże Bunkrowe o długości 81,50 m,



Nabrzeże Wschodnie o długości 61,00 m,



Nabrzeże Południowe o długości 42,00 m,



Pirs Postojowy (strona wschodnia) o długości 101,50 m,



Wschodni Przyczółek Mostu o długości 29,50 m,



Zachodni Przyczółek Mostu o długości 10,00 m,



Nabrzeże Zachodnie o długości 43,00 m,



Nabrzeże Basenu Remontowego o długości 101,50 m,



Pomost Nabrzeża Postojowego o długości 45,00 m,



pomost betonowy pływający o długości 43,00 m,



Nabrzeże Postojowe Zachodnie o długości 50,00 m,



Nabrzeże Zachodnie Kamienne o długości 162,00 m,



Nabrzeże Wyładunkowe o długości 163,00 m.

Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


Zwrócenie uwagi na wzrost transportu morskiego,
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Biorąc pod uwagę wzrost aktywności w transporcie morskim, należy tworzyć warunki
umożliwiające rozwój portu morskiego,
Należy określić kierunki rozwoju poszczególnych akwenów, miejsca lokalizacji
nowych obiektów hydrotechnicznych oraz ich parametry.

3.3. Kotwicowiska
Kotwicowisko to wyznaczona część akwenu przeznaczona do postoju na kotwicy jednostek
pływających. Na obszarze portu morskiego w Mrzeżynie nie wyznaczono kotwicowisk.

3.4. Składowanie urobku
Falowanie powoduje zamulanie się akwenu przy wejściu do portu. Konieczne jest regularne
pogłębianie toru wodnego, w celu zachowania odpowiedniej głębokości dna, wymaganej
przez pływające jednostki. Urobek, czyli materiał powstający w wyniku prac pogłębiarskich
przechowywany jest na przygotowanych klapowiskach lub na wyznaczonych, przez
Dyrektora Urzędu Morskiego, miejscach.
W Mrzeżynie urobek z prac podczyszczeniowych służy do uzupełnienia piasku na plaży.
Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


Należy zwrócić uwagę na prace pogłębiarskie w porcie oraz ustalić zasady
odprowadzania i składowania urobku z obszaru objętego projektem planu.

3.5. Miejsca zalegania na dnie materiałów niebezpiecznych
Na dnie obszaru, objętego sporządzeniem planu, nie stwierdzono występowania materiałów
niebezpiecznych.

3.6. Wraki i pozostałości wraków
Na obszarze portu morskiego w Mrzeżynie nie występują wraki statków.

3.7. Badania naukowe
Na obszarze portu Mrzeżyno nie są prowadzone aktualnie badania naukowe. Prowadzone
są one okresowo na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Morskiego.
Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


Wskazane jest ustanowienie funkcji „Badań naukowych” jako funkcji dopuszczalnej
okresowo dla części akwenów.
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3.8. Urządzenia i obiekty oznakowania nawigacyjnego
Dla prawidłowego funkcjonowania portu niezbędne są urządzenia i obiekty oznakowania
nawigacyjnego. Wykaz ww. obiektów i urządzeń zawarto w poniższej tabeli.
Tabela 2 Urządzenia i obiekty oznakowania nawigacyjnego portu morskiego w Mrzeżynie

Urządzenia i obiekty oznaczenia nawigacyjnego
Obiekty

falochron wschodni
falochron zachodni
główki wejściowe – 2 stawy ze światłami
światło sektorowe – 1 sztuka
oświetlenie
system zasilania energetycznego

Stałe znaki nawigacyjne
Urządzenia i instalacje

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Zarządzenia Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w
Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia infrastruktury zapewniającej dostęp do
portów morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach,
Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz do przystani morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu
i Rewalu
Tabela 3 Oznakowanie nawigacyjne w porcie morskim w Mrzeżynie

Nazwa obiektu

Akwen

Rodzaj znaku

Opis znaku

Św. Mrzeżyno u podst.
E falochronu

Zatoka Pomorska

światło sektorowe

kratowa wieża

Mrzeżyno - buczek
mgłowy

port Mrzeżyno

sygnalizator
mgłowy

kratowa wieża

Mrzeżyno - na E
głowicy falochr.
Wejściowego

port Mrzeżyno

główka wejściowa

czerwona kolumna z
galeryjką

Mrzeżyno - na W
głowicy falochr.
Wejściowego

port Mrzeżyno

główka wejściowa

zielona kolumna z
galeryjką

Mrzeżyno - na głowicy
pirsu przeładunkowego

port Mrzeżyno

główka wejściowa

zielony maszt

Mrzeżyno - na
północnej głowicy
basenu remontowego

port Mrzeżyno

główka wejściowa

zielony maszt

Mrzeżyno - na
północnej głowicy
basenu remontowego

port Mrzeżyno

główka wejściowa

czerwony maszt

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Morskiego w Szczecinie
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Zdjęcie 3 Oznakowanie nawigacyjne, źródło: Urząd Morski w Szczecinie

Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


Należy wziąć pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi w porcie oraz
bezpiecznego dostępu do portu od strony morza.
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Rysunek 6 Światła nawigacyjne w porcie Mrzeżyno, opracowanie własne
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3.9. Funkcje portu
3.9.1. Transport i żegluga
Ruch jednostek wpływających do portu Mrzeżyno odbywa się m.in. w oparciu o Zarządzenie
Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. „Przepisy portowe”.
Dokument reguluje sprawy w zakresie bezpieczeństwa ruchu statków, korzystania z usług
portowych, mających znaczenie dla bezpieczeństwa morskiego, ochrony środowiska i
utrzymania porządku.
Port usytuowany w ujściu rzeki Regi osłaniają dwa falochrony wybiegające w morze.
Falochron wschodni ma długość 138,5 m, a zachodni – 327,5 m. W porcie znajduje się
morskie przejście graniczne.
Średni poziom wody przyjęty dla portu wynosi 500 cm. Silne wiatry z kierunków zachodnich
powodują podwyższenie poziomu wody o ok. 70-80 cm w stosunku do średniego. Obniżenie
poziomu wody do 60 cm poniżej średniego, powodują wiatry z kierunków oglądowych. Łata
wodowskazowa jest umieszczona przy Nabrzeżu Przeładunkowym.
W zależności od kierunku wiatru prądy przybrzeżne płyną na północny-wschód lub północnyzachód. Prędkość prądu jest zależna od siły i czasu utrzymywania się wiatru z jednego
kierunku i może dochodzić do 3 węzłów. W porcie występuje prąd spływający o zmiennej
prędkości od 0,5 do 1 węzła (ekstremalnie do 3 węzłów po długotrwałych deszczach i silnych
wiatrach oglądowych).
Kanał portowy, z uwagi na silny prąd, zamarza tylko w okresie ostrych zim. Podczas zim
charakteryzujących się dużą ilością lodu na Bałtyku, może występować okresowe,
krótkotrwałe zablokowanie wejścia do portu przez lody spiętrzone w strefie przybrzeżnej, w
wyniku dłużej wiejącego wiatru z północnego-zachodu przez północny do północnowschodniego.
Tor podejściowy od strony morza ma długość ok. 320 m i głębokość minimalną 3,5 m. W
nocy kierunek do portu wyznacza biały sektor światła u podstawy wschodniego falochronu.
Wchodząc do portu po osiągnięciu trawersu głowicy zachodniej falochronu należy wykonać
zwrot w prawo, aby utrzymać odległość ok. 10 m od ściany wewnętrznej zachodniego
falochronu. Na trawersie uskoku ścianki wewnętrznej zachodniego falochronu, ok. 20 m
przed pierwszą dalbą cumowniczą, należy zmienić kurs w lewo, kierując się na środek nurtu
rzeki Rega.
Aktualne dopuszczalne zanurzenia statków na wejściu do portu oraz przy nabrzeżach
określa Bosman Portu.
Wejście i wyjście do/z portu dozwolone jest przy widzialności powyżej 2 Mm, przy sile wiatru
do 3 B i stanu morza do 2.15 16
Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


Rozwój turystyki morskiej powoduje zwiększenie żeglugi przewozów pasażerskich,

15

Locja Bałtyku. Wybrzeże Polskie
Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2932 z późn. zm.)
16
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Należy zwrócić uwagę na dostęp do portu od strony morza i lądu oraz dostępności do
poszczególnych akwenów,



Należy przeanalizować czy może wystąpić ryzyko skażeń substancjami
ropopochodnymi i rozważyć możliwość eliminacji takiego ryzyka.

3.9.2. Rybołówstwo i działalność rybacka
Funkcja rybołówstwa w porcie morskim w Mrzeżynie polega na zapewnieniu dostępu
jednostkom pływającym dostępu do portu oraz do nabrzeży.
Według wyników badań Międzynarodowej Rady do Badań Morza (ICES), gatunkami
przeważającymi w zasobach rybnych Bałtyku są: dorsz, śledź, szprot i łosoś. W Mrzeżynie
największe znaczenie w połowach, sprzedaży i przetwórstwie ma dorsz. W 2014 r. flota
kutrowa portu liczyła 12 jednostek rybackich.
Okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa komercyjnego w
Mrzeżynie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych
organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa
komercyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1701).
W promieniu 500 m w kierunku morza z głowicy wschodniego falochronu wejścia portowego
został ustanowiony stały obwód ochronny dla rybołówstwa morskiego. 17
W porcie wybudowany został slip do obsługi jednostek rybackich stacjonujących w porcie,
budynek bezpośredniej sprzedaży ryb z magazynem, chłodnią i wytwornicą lodu.
Kutry miejscowych rybaków pływają z sygnaturą MRZ na burcie.

Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


Port w Mrzeżynie posiada wieloletnie tradycje związane z rybołówstwem.

17

Zarządzenie Nr 3 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 20 października 2004 r. w sprawie
obwodów ochronnych oraz szczegółowych warunków prowadzenia w nich połowów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z
2004 r., Nr 82, poz. 1436)
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3.9.3. Turystyka, sport, rekreacja
Mrzeżyno to dość popularna nadmorska miejscowość wypoczynkowa z portem morskim. W
bliskiej odległości od portu organizowane są trzy kąpieliska: Mrzeżyno Zachód, Mrzeżyno
Wschód i Rogowo.
Infrastruktura turystyczna przy porcie jest dość dobrze rozwinięta. We porcie zlokalizowane
jest zaplecze przystani jachtowej (Przystań Jachtowa Mrzeżyno), która umożliwiają postój
dla 40 jednostek. Warunki postojowe są bardzo dobre, gdyż nie występuje tu silne falowanie.
W okresie letnim przeprowadzane są żeglugi po morzu dla turystów. Falochrony i nabrzeża
pełnią rolę mola spacerowego. W Mrzeżynie działa również Uczniowski Klub Żeglarski
„Błękitni”.
Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


Należy wydzielić akweny o dominującej funkcji turystyki, sportu i rekreacji,



Należy uwzględnić rozwój mariny oraz jachtingu,



W sezonie wakacyjnym należy zapewnić obszary dla jednostek oferujących usługi
turystyczne,



Należy dążyć do umożliwienia prowadzenia turystyki całorocznej na terenie portu,



Rozwój turystyki może mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody – należy
zagwarantować niezbędną ochronę środowiska przyrodniczego.

3.9.4. Obronność i bezpieczeństwo państwa
Obszar objęty projektem planu znajduje się w odległości około 300 m od terenu zamkniętego
resortu obrony narodowej (pozycja 519 Decyzji Nr 68/MON Ministra Obrony Narodowej z
dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Dz. Urz. MON poz. 84). W stosunku do wymienionego kompleksu wojskowego, dla
zapewnienia warunków do funkcjonowania obiektu technicznego ustalono strefę ochronną o
zasięgu 3 000 m, w której obowiązuje ograniczenie zabudowy powyżej 27 m n.p.m.
Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


Należy wprowadzić strefę ochronną kompleksu wojskowego.

3.9.5. Sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia
a) Infrastruktura techniczna
Istniejąca infrastruktura techniczna występująca na terenie portu morskiego w Mrzeżynie to
przede wszystkim przewody sieci elektroenergetycznej, rurociągi sieci kanalizacyjnej,
wodociągowej oraz gazowej.
Po stronie zachodniej portu z istniejącego złącza kablowego ZK wychodzi kabel zasilający
światło nawigacyjne na głowicy falochronu. Po stronie wschodniej portu, przy ul. Bałtyckiej,
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zlokalizowana jest szafka z układem pomiarowym, z której wychodzi kabel zasilający
budynek bosmanatu portu. Przy ścianie północnej budynku bosmanatu portu znajduje się
rozdzielnia, z której wyprowadzone są kable:


oświetlenie nabrzeża odpraw granicznych,



zasilanie punktów poboru energii elektrycznej dla jednostek pływających,



zasilanie stawy światła sektorowego i światła nawigacyjnego na głowicy falochronu.

Natomiast ze ściany zachodniej budynku bosmanatu portu wychodzi kabel zasilający
nautofon (buczek mgłowy).
b) Sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia
Na obszarze portu morskiego w Mrzeżynie nie występują sztuczne wyspy. W południowej
części akwenu znajduje się most drogowy.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 maja
2018 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów,
urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej w portach morskich w
Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Przytorze,
Sierosławiu, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz w przystaniach morskich w
Karsiborze, Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu, skład urządzeń i instalacji wygląda
następująco:


stacja transformatorowa,



szafy elektryczne systemu fotowoltaicznego,



światła nawigacyjne (3 szt.),



słupy oświetleniowe,



szafki poboru energii elektrycznej,



instalacja wodociągowa,



kanalizacja sanitarna,



instalacja deszczowa,



odwodnienie liniowe,



instalacja wodociągowa p.poż.,



kontenerowe pojemniki na odpady zagłębione w komorach podziemnych,



punkty odbioru ścieków zaolejonych i odbioru ścieków z toalet chemicznych,



postumenty zaopatrujące jednostki w prąd i wodę,



techniczne zaplecze rybackie,



techniczne zaplecze remontowe z dźwigiem i udźwigu 40 t.
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c) Infrastruktura występująca ponad akwenami
Na terenie portu morskiego w Mrzeżynie nie występują kable i rurociągi biegnące ponad
akwenami morskim.
d) Planowane inwestycje
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej „wznoszenie lub wykorzystywanie
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich wymaga uzyskania
pozwolenia ustalającego ich lokalizację oraz określającego warunki ich wykorzystania na
tych obszarach”.
W poniższej tabeli zostały przedstawione planowane inwestycje, w granicach portu, na które
zostały wydane pozwolenia:
Tabela 4 Planowane inwestycje dotyczące sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w porcie morskim
w Mrzeżynie

Nr
decyzji

Lp.

1.

23/18

Sygnatura
decyzji

Planowana
inwestycja

DGM.WZR
MPP.3.430.
54.2018.NZ
.5

Poprawa
bezpieczeństwa
żeglugi i stanu
technicznego wejścia
do portu w Mrzeżynie
– projekt przebudowy
falochronów i
umocnienia
brzegowego wsch.

Data
i miejsce
wydania

05.10.
2018 r.
Warszawa

Czas, na jaki
została
wydana
decyzja

Organ
wydający
decyzje

35 lat

Minister
Gospodarki
Morskiej i
Żeglugi
Śródlądowej

Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


Należy uwzględnić istniejące urządzenia, które mogą mieć wpływ na późniejsze
rozstrzygnięcia,



Należy wziąć pod uwagę planowane inwestycje, na które zostały wydane decyzje na
ich realizacje,



W związku z rozwojem turystyki należy wziąć pod uwagę planowane inwestycje i
wyznaczanie miejsc ich lokalizacji,



Plan musi określać obszary i warunki budowy i wykorzystywania sztucznych wysp i
konstrukcji, a także infrastruktury technicznej,



Należy uwzględnić potrzeby poszczególnych sieci, ochrony środowiska, ochrony
brzegów oraz bezpieczeństwo mieszkańców Mrzeżyna,



Należy zwrócić uwagę na układanie kabli na dnie akwenów, które mogą stać się
uciążliwe dla jednostek poruszających się w porcie.
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3.9.6. Ochrona środowiska i przyrody
Na obszarze portu występują formy ochrony przyrody, które mogą mieć wpływ na
rozpatrzenie ustalenia funkcji ochrony środowiska. Ważne jest, aby zachować środowisko
przyrodnicze w stanie niezagrażającym florze i faunie.
(Patrz: Rozdział 2.2. Istniejące formy ochrony przyrody)
Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


Ustalenia projektu planu powinny zagwarantować
przyrodniczych, siedlisk i gatunków roślin i zwierząt.

ochronę

stanu

siedlisk

3.9.7. Ochrona dziedzictwa kulturowego
Na obszarze objętym sporządzeniem Planu nie znaleziono podwodnych obiektów
dziedzictwa kulturowego.
(Patrz: Rozdział 2.5. Środowisko kulturowe)

Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


W przypadku namierzenia obiektu dziedzictwa kulturowego należy zapewnić mu
ochronę przez zniszczeniem,



Należy ustanowić, jako funkcję dopuszczalną, ochronę dziedzictwa kulturowego.

3.9.8. Energia odnawialna
Na obszarze portu nie jest wykorzystywana obecnie energia odnawialna.
Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


W przypadku stwierdzenia możliwości wykorzystania poszczególnych akwenów na
potrzeby energii odnawialnej, plan musi określać warunki pozyskiwania energii
odnawialnej.

3.9.9. Akwakultura
Na terenie portu Mrzeżyno nie występuje hodowla w zbiornikach wodnych.
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3.9.10. Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż
W strefie objętej sporządzeniem Projektu planu nie występują obszary i tereny górnicze
wyznaczone dla złóż kopalin podstawowych i pospolitych18.

18

Geoportal Centralnej Bazy Danych Geologicznych, Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
(www.geoportal.pgi.gov.pl - dostęp: 22.07.2020 r.)
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3.10.

Gospodarowanie

odpadami

oraz

plan

zwalczania

zanieczyszczeń

w porcie
Port w Mrzeżynie nie posiada aktualnie zatwierdzonego planu gospodarowania odpadami
oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków, nie posiada także opracowanego i
zatwierdzonego planu zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych.
Strategia Rozwoju Portu Morskiego Mrzeżyno przewiduje w swoich zadaniach (Cel
strategiczny V):


stworzenie i wdrożenie planu gospodarowania odpadami w porcie Mrzeżyno,



stworzenie i wdrożenie planu zwalczania zanieczyszczeń w porcie Mrzeżyno,



budowę punktu odbioru odpadów,



wyposażenie portu w środki do zwalczania zanieczyszczeń oraz środków
zapobiegających rozlewom.

Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


Jednostki znajdujące się w porcie powinny mieć możliwość pozbycia się
zanieczyszczeń w wyznaczonym miejscu,



Należy określić miejsce odbioru wód zaolejonych.
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4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
I PLANISTYCZNYCH
Obszar opracowania, ze względu na swoje położenie oraz specyfikę, został ujęty
w dokumentach planistycznych i strategicznych głownie na poziomie lokalnym. Opisane w
nich ustalenia mają wpływ na dalsze etapy tworzenia projektu planu zagospodarowania
morskich wód wewnętrznych.
W przeanalizowanych dokumentach wskazano główne cele, które dotyczą przede
wszystkim:


rozwoju gospodarki morskiej, poprzez zwiększenie roli rybołówstwa,



stworzenia zintegrowanej sieci infrastruktury transportowej,



rozbudowy dostępu do portu od strony lądu,



rozbudowy infrastruktury portowej.

Niniejszy rozdział zawiera opis dokumentów na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz
regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek dla portu morskiego w Mrzeżynie.

4.1. Dokumenty na poziomie międzynarodowym
Strategia Europa 202019
Komisja Europejska tworząc w 2010 roku dokument, wskazała jako główny cel wzrost
gospodarczy, który można osiągnąć poprzez realizację wzajemnie ze sobą powiązanych
priorytetów - rozwoju zrównoważonego, inteligentnego oraz włączeniu społecznemu.
Komisja przedstawiła projekty przewodnie, wśród nich inicjatywę "Europa efektywnie
korzystająca z zasobów". Projekt kładzie nacisk na działania zmierzające do stworzenia
zmodernizowanych, inteligentnych i zintegrowanych sieci infrastruktury transportowej.
Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego z 2009 roku20
W Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego przedstawiono plan działania
dla państw członkowskich oraz partnerów UE. Dokument ten jest instrumentem wspierania
spójności terytorialnej w wymiarze lądowym i morskim, zmniejszenia dysproporcji
terytorialnych, wspierania się na terytoriach, uznania potencjału regionu oraz stosowania
zarządzania opartego na ekosystemie i planowania przestrzeni morskiej. Działania mają
charakter strategiczny lub są oparte na współpracy, w celu uzyskania korzyści płynących
z poprawy współpracy w sprawach regionu Morza Bałtyckiego.
Strategia zawiera zagadnienia obejmujące region Morza Bałtyckiego, w tym portu morskiego
w Mrzeżynie, m.in.:


rozwój sieci transportowej (niskoemisyjne środki transportu oraz popularyzacja
transportu intermodalnego);

19

Komunikat Komisji, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna
20
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, KOM(2009) 248 wersja ostateczna
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wzmocnienie roli rybołówstwa w gospodarce narodowej;



zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju;



rozwój stref przybrzeżnych Bałtyku (rozwój turystyki całorocznej, gospodarki oraz
ochrona środowiska przyrodniczego);



planowanie przestrzenne obszarów morskich.

4.2. Dokumenty na poziomie krajowym
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności21
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.), "Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska
2030. Trzecia fala nowoczesności" to dokument określający główne trendy, wyzwania i
scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego
zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym
okres co najmniej 15 lat. Jest to najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania
rozwoju kraju.
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju uwzględnia uwarunkowania wynikające ze zdarzeń
i zmian występujących w Polsce w latach 2011-2012. Założeniem wyjściowym
przy konstruowaniu dokumentu, była konieczność przezwyciężenia kryzysu finansowego,
natomiast jako cel obrano poprawę jakości życia Polaków.
Perspektywa terytorialna wymaga spojrzenia na region nadmorski jak na obszar o dużym
potencjalne. Region Morza Bałtyckiego należy traktować jako czynnik rozwoju
czy bezpieczeństwa energetycznego, a porty morskie przemieniać w "okna" do handlu z
Europą Środkowo-Wschodnią.
Jako główny cel Strategii, obejmujący analizowany obszar, postawiono przede wszystkim
zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego
i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego. Należy przez to rozumieć
modernizacje infrastruktury dostępu do portów, zarówno od strony morza, jak i lądu, a także
rozbudowę bazowej i kompleksowej sieci TEN-T oraz zwiększenie poziomu ochrony
środowiska, poprzez wprowadzenie instrumentów polityki publicznej integrujących działania
w poszczególnych sektorach (m.in. gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, morskiej,
turystyki oraz energetyki).
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 203022
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest dokumentem strategicznym
obejmującym swoim zakresem zagospodarowanie przestrzenne Polski. Przedstawiono
w nim wizję z perspektywą do 2030 roku, określono cele i kierunki polityki zagospodarowania
przestrzennego, wskazano zasady, według których powinna być realizowana działalność
człowieka.
21

Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska
2030. Trzecia fala nowoczesności
22
Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030
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Analiza stanu istniejącego, przeprowadzona na potrzeby stworzenia KPZK, w regionie Morza
Bałtyckiego wykazała, iż infrastruktura transportowa jest słabej jakości, co skutkuje
niepełnym wykorzystaniem potencjału portów morskich. Dokument wskazuje na konieczność
tworzenia dokumentów planistycznych z uwzględnieniem roli transportu intermodalnego
poprzez rezerwację określonych terenów pod infrastrukturę transportową, rozbudowę
terminali przeładunkowych oraz dokończenie inwestycji zapewniających lepszą dostępność
na terenach portów morskich. Jedną z kluczowych polityk UE, mogących mieć wpływ na
zagospodarowanie przestrzenne Polski jest Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T),
której celem jest powiększenie dostępności terytorialnej oraz podwyższenia
konkurencyjności miast.
Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany technologiczne, zakłada się zwiększenie popytu
wodnych usług transportowych na rzecz minimalizacji emisyjności gospodarki poprzez
zastąpienie tradycyjnych paliw, paliwami gazowymi lub o niższej zawartości siarki.
W KPZK 2030 wyróżniona została strefa przybrzeżna oraz konieczność wprowadzenia
planowania tego obszaru, w sposób zapewniający odpowiedni stopień integracji obszarów
lądowych wraz z morskimi. Ponadto postuluje się integrację polityki morskiej oraz działań
rozwojowych wynikających z planów krajowych i regionalnych. Przy racjonalnym
gospodarowaniu obszarami morskimi należy zmierzać do utrzymania symetrii w stosunku
do przestrzeni lądowej z wykorzystaniem planowania przestrzennego.
Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)23
Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)
określa kierunki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i racjonalnego
wykorzystania nadmorskiego położenia kraju. Polityka ta opiera się na konstytucyjnej
zasadzie zrównoważonego rozwoju, która przyczyniać się ma do osiągania długofalowych
celów rozwojowych kraju, powiązanych z przyjętymi Strategiami i Koncepcjami Rozwoju
Polski.
Porty morskie to jeden z elementów charakterystycznych państwa, stanowią one połączenie
pomiędzy lądem a morzem. W dokumencie jako główny cel wskazano wzmocnienie
ich pozycji poprzez poprawę konkurencyjności. Aby zrealizować założenie należy przede
wszystkim zmodernizować i rozbudować infrastrukturę portową wraz z dostępem od strony
morza i lądu, zwiększyć liczbę połączeń żeglugowych oraz dążyć do rozwoju funkcji
transportu intermodalnego.
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku; SRT 2020)24
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) została przyjęta
uchwałą Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. (M.P. 2013, poz. 75). Opracowanie
to stanowi integralny element spójnego systemu zarządzania krajowymi dokumentami
strategicznymi, którego istotą jest dążenie do zwiększenia dostępności terytorialnej oraz
poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego.

23

Uchwała Nr 33/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku
2020 (z perspektywą do 2030 roku)
24
Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą
do 2030 r.)
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Aby móc to osiągnąć należy utworzyć spójny, zrównoważony i przyjazny dla użytkownika
system transportowy w wymiarze krajowym (lokalnym), europejskim i globalnym.
SRT 2020 obejmuje przede wszystkim: wzmocnienie morskich powiązań transportowych,
poprzez rozbudowę torów wodnych i zwiększenie potencjału przeładunkowego, rozwój
korytarzy drogowych i kolejowych, zapewniających lepszą dostępność od strony lądu oraz
rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej, celem podniesienia bezpieczeństwa
energetycznego kraju.
Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)25
Dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, jego głównym celem jest ustanowienie
polskich portów morskich jako liderów w rejonie basenu Morza Bałtyckiego, pełniących rolę
kluczowych węzłów w dostawach dla Europy Środkowo-Wschodniej. Program zakłada
rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz podniesienie rangi w międzynarodowej sieci
transportowej.
W wyniku zauważalnej, silnej tendencji wzrostowej parametrów pojemności i nośności
statków handlowych, najważniejszym wyzwaniem dla portów morskich jest dostosowanie
parametrów infrastruktury portowej oraz dostępu do portów morskich od strony morza, do
obsługi większych jednostek. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych
oraz tworzenie odpowiedniej bazy infrastruktury transportowej może pomóc w osiągnięciu
głównego celu (węzeł w dostawach).
Należy również podejmować działania służące przygotowaniu propozycji związanych
z odnawialnymi źródłami energii oraz realizacją przez porty morskie, funkcji dystrybucyjnologistycznej.
Program ochrony brzegów morskich26
Program wieloletni, w ramach którego podejmuje się zadania dotyczące:


budowy, rozbudowy i utrzymywania systemu ochrony brzegów morskich przed erozją
morską i powodzią od strony morza,



zapewnienia minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego,



monitorowania brzegów morskich, a także wykonywania czynności, prac i badań
dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego na całej długości
polskiego wybrzeża,



zapewnienia położenia brzegu morskiego po odwodnej stronie granicznej linii
ochrony brzegu morskiego.

25

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z
perspektywą do 2030 roku)
26
Ustawa z dnia 28 marca 2003 . o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (Dz. U. 2016
poz. 678)
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Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


Zakłada się rozwój portu pod względem gospodarczym, turystycznym i
infrastrukturalnym wynikającym z inwestycji finansowanych między innymi z środków
unijnych,



Należy tworzyć odpowiednią infrastrukturę transportową, która może przyczynić się
do powstania węzła w dostawach.

4.3. Dokumenty na poziomie regionalnym
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego27
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego zakłada w
odniesieniu do Mrzeżyna m.in. rozwój funkcji turystycznych w portach i przystaniach
morskich, zagospodarowanie nadmorskich obszarów portowych uwzględniające funkcje
przeładunkową i rybacką, realizację Programu ochrony brzegów morskich zakładającego:


budowę, rozbudowę, utrzymanie i usuwanie uszkodzeń w systemie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego terenów nadmorskich,



zapewnienie stabilizacji linii brzegowej wg stanu z 2000 r. i zapobieganie zanikowi
plaż,



monitorowanie brzegów morskich, ich stanu aktualnego, w celu wskazania
niezbędnych działań służących ich ochronie.

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego28
W dokumencie sformułowane zostały cele strategiczne dla rozwoju województwa:


wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania,



wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu,



zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu,



zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami,



budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności,



wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.

Wskazano, że znaczące dla budowy pozycji gospodarczej regionu jest wzmacnianie pozycji
zespołu portowego Szczecin – Świnoujście. Istotne jest również zdynamizowanie rozwoju
małych portów morskich zachodniopomorskiego wybrzeża.

27

Uchwała Nr XVII/2014/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego
28
Uchwała Nr XLII/482/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2020 po aktualizacji, wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
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Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego podkreśla, że Środkowoeuropejski
Korytarz Transportowy CETC pomaga w promocji transportu przyjaznego środowisku oraz
rozwoju transportu kombinowanego, multimodalnego i intermodalnego.

4.4. Dokumenty na poziomie lokalnym
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów29
Port w Mrzeżynie ma dość ograniczone możliwości rozwoju przede wszystkim na bardzo
trudny dostęp do portu od strony morza oraz bardzo małe zaplecze, obsługujące właściwie
jedynie kilka kutrów rybackich i małe jachty. Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie i
stworzenie zaplecza portowego dla obsługi jachtingu w sieci małych portów basenu Morza
Bałtyckiego jest następnym ponadlokalnym celem zagospodarowania przestrzennego gminy.
Komunikacja morska – wnioski:


Należy pozostawić w porcie Mrzeżyno funkcję portu rybackiego.



Należy dokonać przebudowy falochronów wejściowych do portu celem rozszerzenia
jego funkcji o funkcję pasażerską i żeglarską.



Na terenie portu i przystani musi znajdować się oznakowanie nawigacyjne
zapewniające bezpieczeństwo żeglugi.



Nieszkodliwe refulaty należy wykorzystać na terenie miejscowości Mrzeżyno do
podniesienia przyszłych terenów budowlanych i rekreacyjnych.



Idea budowy sieci portów wokół Bałtyku wynika z potrzeby wywołanej rozwojem
turystyki morskiej.



Rola portu w Mrzeżynie w „Sieci portów” powinna pozostać rolą portu podstawowego
świadczącego wszelkie niezbędne usługi.



Adaptacja części portu w Mrzeżynie na port jachtowy nie koliduje z obecnym i
planowanym wykorzystaniem portu.



Port jachtowy w Mrzeżynie o pojemności do 40 jachtów może być uruchomiony przy
maksymalnym wykorzystaniu dotychczasowego zainwestowania terenu.



Dalsza rozbudowa portu do pojemności co najmniej 120 jachtów również może
odbywać się poprzez adaptację istniejących, niewykorzystanych nabrzeży.



W razie pomyślnego rozwoju portu jachtowego możliwa jest jego dalsza, znaczna
rozbudowa, po stronie lewobrzeżnej, powyżej Mrzeżyna za Regą.



Istnieją sprzyjające warunki budowy portu w Rogowie jako powiększenia terenów 2
portu w Dźwirzynie. Powstanie mostu zwodzonego łączącego obydwa brzegi ujścia
Starej Regi pozwoli na włączenie do terenów portowych akwenu jeziora Resko
Przymorskie.

29

Uchwała Nr XLVII/403/2018 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29.03.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów
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Rozbudowa portu w Mrzeżynie oraz w Rogowie powinna służyć rozwojowi turystyki morskiej
i jednocześnie stanowić bazę dla tras kajakowych.

Tereny portów i przystani – TP
Tereny portów i przystani służą przede wszystkim obsłudze transportu wodnego i lądowego,
przeładunków, rybołówstwa oraz funkcji turystyki wodnej.
1. Na terenach portu dopuszcza się lokalizowanie:
1) obiektów i urządzeń obsługi transportu wodnego i drogowego,
2) obiektów i urządzeń obsługi portu,
3) urządzeń i obiektów przeładunkowych,
4) obiektów i terenów magazynowych i składowych,
5) obiektów produkcyjnych, handlowych i usługowych z preferencją dla obiektów
wymagających bezpośredniego dostępu do akwenów portowych,
6) urządzeń i obiektów żeglugi pasażerskiej,
7) obiektów biurowych,
8) miejsc postojowych na własnym terenie w ilości zaspokajającej potrzeby tych
obiektów,
9) ulic układu obsługującego,
10) zieleni izolacyjnej,
11) obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenu w elektryczność, gaz, ciepło,
wodę i odprowadzanie ścieków,
12) oznakowania nawigacyjnego.
2. Na terenach portu nie dopuszcza się koncentrowania obiektów budowlanych i elementów
zagospodarowania, jeśli, ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną
uciążliwość, mogłyby ograniczyć lub u uniemożliwiać funkcjonowanie portu. Powyższe
zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów.
3. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów portu i przystani jest
niedopuszczalne.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego
MRZEŻYNO


Przebudowa i modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portu.



Uporządkowanie i zagospodarowanie bulwaru portowego wraz z terenami
przyległymi. (…)



Budowa portu jachtowego.
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Ustalenia obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego przylegających
do obszaru opracowania
W granicach portu obowiązują trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
przez co większość terenów analizy posiada ustalenia dotyczące zagospodarowania. Poniżej
zostały opisane główne ustalenia dla obszarów mieszczących się w granicach opracowania
analizy.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mrzeżyna w obrębie
geodezyjnym nr 230
Zgodnie z ustaleniami dokumentu planistycznego w granicach portu morskiego występują
tereny: TP.A.03, 08.KDW, dla których przeznaczenie ustanawia się jako:
§ 29.
1. Dla potrzeb regulacji Regi oraz przebudowy i rozbudowy basenów portowych i wejścia do
portu dopuszcza się zmianę przebiegu linii brzegowej.
2. Na terenach TP.A.03, TP.A.04, 08.KDW, ZL.C.01, ZP.C.07, UT.C.08 i TO/R.E.01,
dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i obiektów dla potrzeb regulacji i pogłębiania Regi
oraz akwenów portowych.
(…)
§ 62.
1. Tereny zaliczone do kategorii terenów portowych przeznacza się na cele funkcji
związanych z obsługą przeładunku towarów, rybołówstwa i obsługą ruchu pasażerskiego
oraz jachtingu pod warunkiem spełnienia wymogów związanych z nawigacją i organizacją
ruchu portowego, na terenach tych dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń obsługi:
transportu wodnego, przeładunku towarów i żeglugi pasażerskiej.
2. Na terenach portowych dopuszcza się jako uzupełnienie funkcji podstawowej
lokalizowanie:
1) obiektów i urządzeń dla potrzeb obsługi portu;
2) obiektów i urządzeń nawigacyjnych, hydrotechnicznych zabezpieczenia brzegu oraz
innych obiektów niezbędnych dla obsługi toru wodnego;
3) obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenu w elektryczność, gaz, ciepło,
wodę i odprowadzanie ścieków;
4) obiektów małej architektury służących aranżacji przestrzeni;
5) miejsc postojowych dla potrzeb własnych, na własnej działce;

30

Uchwała Nr XII/114/07 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25.10.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Mrzeżyna w obrębie geodezyjnym nr 2.
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6) dojść i dojazdów;
7) zieleni urządzonej.
3. Inne użytkowanie terenu TP.03 i TP.04 poza ustalonym dla terenów portowych jest
niedopuszczalne.
4. Na terenie objętym planem wyznaczono następujące elementarne tereny portowe:
TP.A.03 i TP.A.04, dla których ustalono szczegółowe zasady i warunki parcelacji terenu,
zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady obsługi inżynieryjnej
oraz ograniczenia stosowania ustaleń dotyczących danej kategorii przeznaczenia terenu
odpowiednio do warunków wynikających z konkretnych lokalizacji.
§ 63. Dla terenu TP.A.03 o powierzchni 0,3343 ha ustala się następujące warunki zabudowy
i zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu: teren portowy;
2) zasady i warunki parcelacji terenu:
ustala się zakaz dokonywania podziałów terenu, dopuszczalna zmiana przebiegu linii
nabrzeży;
3) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów i urządzeń hydrotechnicznych i
nawigacyjnych niezbędnych dla potrzeb nawigacji i technicznej obsługi wejścia do
portu,
b) ustala się wymóg zagospodarowania całości terenu jako ogólnodostępnego,
c) niedopuszczalne jest stosowanie świateł, kolorystyki lub form mogących sugerować
oznakowanie nawigacyjne,
d) zastosowane oświetlenie obiektów i terenu powinno posiadać od strony wody
przesłony uniemożliwiające bezpośrednie padanie promieni świetlnych na akwen
morski;
4) ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu:
obsługa komunikacyjna i inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ulicy 08.KDW.
5) warunki ochrony:
teren objęty strefą „E” ochrony ekspozycji historycznego osiedla mieszkaniowego i panoramy
miejscowości, obowiązują ustalenia określone w § 9.
§ 88. Dla terenu 08.KDW o powierzchni 0,7569 ha ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
ulica wewnętrzna, ogólnodostępna, obsługująca dojazd do portu i plaży, sięgacz
zakończony placykiem do zawracania i parkingiem o wielkości do 20 miejsc postojowych;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m, do 34,0 m, w miejscu placyku do
zawracania,
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b) ulica jednojezdniowa,
c) chodnik po zachodniej stronie jezdni,
d) w granicach wydzielenia wewnętrznego 08/1.KDW dopuszcza się lokalizację dwóch
pawilonów obsługujących ruch turystyczny, o pow. do 50 m2 każdy, wysokości do 5,5
m i architekturze harmonijnie wpisującej się w strefę nadbrzeżna,
e) w liniach rozgraniczających ulicy lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego:
- sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 100-200 mm,
- sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 150-300 mm,
- sieć wodociągowa o średnicy 90-150 mm,
- sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia,
- sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia,
- kanalizacja telekomunikacyjna,
f)

oświetlenie ulicy w formie parkowej, latarnie wysokości do 3,5 m;

3) warunki ochrony:
teren objęty strefą „E” ochrony ekspozycji historycznego osiedla mieszkaniowego i
panoramy miejscowości, obowiązują ustalenia określone w § 9.

Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mrzeżyna dla
obszaru części Portu Morskiego31
§ 10.
1. Dla terenu UP1 o powierzchni 0,1353 ha oraz UP2 o powierzchni 0,0376 ha ustala się:
2) przeznaczenie podstawowe: Tereny zabudowy usług portowych;
3) przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): Tereny usług towarzyszących funkcji portu i
przystani; lokalizacja obiektów technicznych i administracyjnych (kapitanat, bosmanat) oraz
obiektów nawigacyjnych;
4) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy:
- dla terenu UP1 – 30% powierzchni działki,
- dla terenu UP2 – 70% powierzchni działki,
c) powierzchnia biologicznie czynna:
- dla terenu UP1 – nie mniejsza niż 20%,
- dla terenu UP2 – nie mniejsza niż 10%,
31

Uchwała Nr XXVII/265/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Mrzeżyna dla obszaru części Portu Morskiego.
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d) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przesadzania wartościowych
drzew,
e) obowiązek wydzielenia miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia
odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi,
f) lokalizacja garaży i pomieszczeń gospodarczych – dopuszcza się lokalizację garaży
wbudowanych w bryłę budynku;
5) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:
a) do 3 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe, z dopuszczeniem
podpiwniczenia,
b) maksymalna wysokość do 15,0 m,
c) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,0 m ponad poziom terenu;
6) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów:
a) ustala się nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równoległymi do nabrzeża,
b) ustala się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 30°
do 45° z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,
c) preferuje się pokrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu,
d) dopuszcza się pokrycie materiałem dachówkopodobnym;
7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:
a) dopuszcza się możliwość grodzenia terenu – ogrodzenia należy wykonać jako ażurowe, o
wysokości do 1,9 m z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych;
8) zasady i warunki podziału nieruchomości: nie dopuszcza się podziału wtórnego działek;
9) ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej i komunikacyjnej terenu:
a) obsługa inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ulicy Marynarskiej,
b) obsługa komunikacyjna z ulicy Marynarskiej,
c) konieczność zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych dla samochodów
osobowych w ilości nie mniej niż 2 miejsca zlokalizowanych na terenie UP1.
2. Dla terenu UP3 o powierzchni 0,1386 ha oraz UP4 o powierzchni 0,1504 ha ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: Tereny zabudowy usług portowych;
2) przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): Tereny usług towarzyszących funkcji portu i
przystani; lokalizacja funkcji związanych z obsługą przestrzeni publicznej, lokalizacja handlu i
gastronomii oraz towarzyszących im tzw. ogrodów gastronomicznych i/lub ogrodów
zimowych;
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem
zmiany planu,
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b) dopuszcza się wysunięcie przed obowiązujące linie
gastronomicznych i/lub ogrodów zimowych,

zabudowy tzw. ogrodów

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w przypadku realizacji ogrodów zimowych:
- 80% powierzchni poszczególnych jednostek usługowych, w tym do 40% pod budynek i do
40% pod zadaszony ogród zimowy,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w przypadku realizacji ogrodów gastronomicznych:
- 40% powierzchni poszczególnych jednostek usługowych, dopuszcza się realizację ogrodów
gastronomicznych o powierzchni do 40% powierzchni poszczególnych jednostek
usługowych,
e) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni poszczególnych
jednostek usługowych,
f) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przesadzania wartościowych
drzew,
g) obowiązek wydzielenia miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia
odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi;
4) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:
a) do 2 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe, bez podpiwniczenia,
b) maksymalna wysokość do 8,0 m,
c) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,5 m ponad poziom terenu;
5) warunki zabudowy w zakresie wysokości ogrodów zimowych:
a) 1 kondygnacja naziemna,
b) maksymalna wysokość do 4,0 m;
6) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów budynków:
a) ustala się nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równoległymi do nabrzeża,
b) ustala się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 30°
do 45° z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,
c) preferuje się pokrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu,
d) dopuszcza się pokrycie materiałem dachówkopodobnym;
7) warunki zabudowy w zakresie układu i formy zadaszeń ogrodów zimowych:
a) ustala się nakaz stosowania jednolitych form zadaszeń dla całości terenu,
b) dopuszcza się pokrycie materiałem dachówkopodobnym lub materiałem przeźroczystym
typu: szkło, poliwęglan itp. oraz stosowanie przekryć namiotowych;
8) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: nie dopuszcza się grodzenia terenu;
9) zasady i warunki podziału nieruchomości:
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a) preferuje się podział terenu na jednostki usługowe zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
b) dopuszcza się inny podział terenu na jednostki usługowe przy zachowaniu minimalnej
wielkości jednostki usługowej 200 m2, dla skrajnych jednostek usługowych – min. 120 m2,
c) ustala się minimalne szerokości frontów jednostek usługowych 12,0 m,
d) ustala się dopuszczalny kąt położenia granic jednostek usługowych w stosunku do
obowiązującej linii zabudowy 90°;
10) ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej i komunikacyjnej terenu:
a) obsługa inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych na terenie TP,
b) obsługa komunikacyjna z terenu TP wyłącznie w celach zaopatrzenia,
c) nie dopuszcza się realizacji miejsc postojowych.
3. Dla terenu UP5 o powierzchni 0,3822 ha ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: Tereny zabudowy usług portowych;
2) przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): Tereny usług towarzyszących funkcji portu i
przystani; lokalizacja zaplecza obsługującego port rybacki, lokalizacja gastronomii,
lokalizacja usług handlu, w tym handlu hurtowego dla sprzedaży produktów rybołówstwa, o
powierzchni sprzedaży do 200 m2;
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem
zmiany planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% powierzchni działki,
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10%,
d) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przesadzania wartościowych
drzew,
e) obowiązek wydzielenia miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia
odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi;
4) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:
a) do 2 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe, bez podpiwniczenia,
b) maksymalna wysokość do 10,0 m,
c) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,5 m ponad poziom terenu;
5) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów budynków:
a) ustala się nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równoległymi do nabrzeża
dla obiektów zlokalizowanych od strony nabrzeża oraz kalenicami kształtowanymi dowolnie
dla obiektów zlokalizowanych wewnątrz terenu,
b) ustala się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 30°
do 45° z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,
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c) preferuje się pokrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu,
d) dopuszcza się pokrycie materiałem dachówkopodobnym;
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu - dopuszcza się możliwość grodzenia
terenu – ogrodzenia należy wykonać jako ażurowe, o wysokości do 1,5 m, z wyłączeniem
stosowania prefabrykowanych płotów betonowych;
7) zasady i warunki podziału nieruchomości: nie dopuszcza się podziału wtórnego działek;
8) ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej i komunikacyjnej terenu:
a) obsługa inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ulicy Portowej oraz zlokalizowanych
na terenie TP,
b) obsługa komunikacyjna z ulicy Portowej,
c) dopuszcza się obsługę komunikacyjną z terenu TP wyłącznie w celach zaopatrzenia,
d) dopuszcza się realizację miejsc postojowych o ile wynika to z bilansu zapotrzebowania.
4. Dla terenu UP6 o powierzchni 0,1146 ha ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: Tereny zabudowy usług portowych;
2) przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): Tereny usług towarzyszących funkcji portu i
przystani; lokalizacja zaplecza dla potrzeb obsługi portu i przystani, zaplecze przystani
jachtowej oraz obsługi turystyki wodnej;
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem
zmiany planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% powierzchni działki,
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10%,
d) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przesadzania wartościowych
drzew,
e) obowiązek wydzielenia miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia
odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi;
4) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:
a) do 3 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe, bez podpiwniczenia,
b) maksymalna wysokość do 15,0 m,
c) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,5 m ponad poziom terenu;
5) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów budynków:
a) ustala się stosowanie dachów stromych dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od
30° do 45° i/lub dachów płaskich,
b) ustala się pokrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu,
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c) dopuszcza się pokrycie materiałem dachówkopodobnym, w przypadku realizacji dachów
płaskich dopuszcza się pokrycie dachu blachą dachówko podobną lub realizację tarasów
pokrytych żwirem lub płytkami ceramicznymi,
d) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: dopuszcza się grodzenie terenu –
ogrodzenia należy wykonać jako ażurowe, o wysokości do 1,5 m, z wyłączeniem stosowania
prefabrykowanych płotów betonowych;
6) zasady i warunki podziału nieruchomości: nie dopuszcza się podziału wtórnego działek;
7) ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej i komunikacyjnej terenu:
a) obsługa inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w przyległej ulicy,
b) obsługa komunikacyjna z terenu TP wyłącznie w celach zaopatrzenia,
d) nie dopuszcza się realizacji miejsc postojowych.
5. Dla terenu TP o powierzchni 0,9446 ha ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: Tereny portu;
2) przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające):
a) place składowe, manewrowe, załadunek rozładunek towarów,
b) organizacja imprez masowych,
c) komunikacja dla obsługi portu i przystani oraz terenów UP,
d) stacja paliw dla obsługi jednostek pływających;
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów na zasadach określonych w § 14,
b) dopuszcza się lokalizację stacji paliw dla obsługi jednostek pływających, zgodnie z
przepisami odrębnymi, zlokalizowanej na nabrzeżu, na odcinku od terenu UP6 do ulicy
Zabytkowej,
c) dopuszcza się lokalizację nowych oraz wymianę i modernizację istniejących znaków i
urządzeń nawigacyjnych zgodnie z wymogami technicznymi i technologicznymi na podstawie
przepisów odrębnych,
d) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 5% powierzchni terenu,
e) obowiązek wydzielenia miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia
odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi;
4) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: nie dopuszcza się grodzenia terenu za
wyjątkiem obszaru w bezpośrednim sąsiedztwie terenu UP6, dla którego ogrodzenia należy
wykonać jako ażurowe, o wysokości do 1,5 m, z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych
płotów betonowych;
5) zasady i warunki podziału nieruchomości: nie dopuszcza się podziału wtórnego działek;
6) ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej i komunikacyjnej terenu:
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a) obsługa inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w przyległych ulicach,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic,
c) dopuszcza się realizację tymczasowych miejsc postojowych.

Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mrzeżyna w
obrębie geodezyjnym nr 2, dla obszaru oznaczonego w planie symbolami CM/U.A.05 i
TP.A.04, położonego w rejonie portu morskiego w Mrzeżynie na lewym brzegu rzeki Regi32
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach
portu morskiego występują tereny oznaczone symbolami: 1 TP oraz 2 TP, dla których
funkcje ustalono jako:
1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 TP, o powierzchni 1,37 ha, ustala się:
1) przeznaczenie terenu: teren portowy:
a) dopuszczalne funkcje obsługi transportu wodnego, przeładunku i składowania towarów,
rybołówstwa, żeglugi pasażerskiej, turystyki i sportów wodnych oraz produkcyjne, handlowe i
usługowe wymagające dostępu do akwenu portowego,
b) dopuszcza się jako uzupełnienie funkcji podstawowej:
- obiekty i urządzenia dla potrzeb obsługi portu,
- obiekty i urządzenia nawigacyjne, hydrotechniczne zabezpieczenia brzegu oraz inne
niezbędne dla obsługi toru wodnego,
2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:
a) budowa nabrzeża wzdłuż rzeki Regi, o rzędnej min. 1,8 m n.p.m., o szerokości min. 4,0 m,
w tym dopuszczalne nabrzeże ogólnodostępne – wg rysunku zmiany planu,
b) dopuszcza się budowę basenu wraz ze slipem i dźwigiem, o rzędnej nabrzeża min. 1,8 m
n.p.m.,
c) zabudowa wolnostojąca lub zwarta,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu,
e) powierzchnia zabudowy - 5÷20% powierzchni terenu,
f) wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05÷0,5,
g) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji do 13,0 m,
h) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 40°,
- dopuszcza się dachy płaskie lub łukowe obiektów technicznych,
i) na terenie lokalizacja miejsc postojowych na potrzeby inwestycji lokalizowanej na terenie 3
UT, w ilości wynikającej ze wskaźników § 8 ust. 2, wymagana ilość miejsc postojowych
bilansowana łącznie z lokalizacją na terenie 3 UT i 2 TP,
32

Uchwała Nr XL/328/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Mrzeżyna w obrębie geodezyjnym nr 2, dla obszaru oznaczonego w planie symbolami
CM/U.A.05 i TP.A.04, położonego w rejonie portu morskiego w Mrzeżynie na lewym brzegu rzeki Regi.
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j) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni terenu;
3) zasady podziału terenu:
a) dopuszczalne wydzielenie nabrzeża,
b) dopuszczalny podział terenu, z warunkiem dostępu każdej działki do nabrzeża,
- minimalna powierzchnia działki – 0,35 ha,
- minimalna szerokość frontu działki – 40,0 m,
- kąt położenia granic działek w stosunku do drogi poza obszarem objętym zmianą planu 85÷90°,
4) ustalenia ochrony środowiska i krajobrazu:
- teren położony w granicach obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty Natura 2000
„Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski” PLH320017 oraz częściowo w granicach
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Wybrzeże Trzebiatowskie” PLB320010 –
obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 1,
- teren położony w granicach proponowanego Nadmorskiego Parku Krajobrazowego –
obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 2,
- na terenie stanowiska wiciokrzewu pomorskiego oraz paprotki zwyczajnej – obowiązują
ustalenia wg § 7 ust. 3;
5) zasady obsługi komunikacyjnej:
- zjazd na teren z drogi poza obszarem objętym zmianą planu – obowiązują ustalenia wg § 8
ust. 1;
6) zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie z sieci w drodze poza obszarem objętym zmianą planu – obowiązują
ustalenia wg § 9,
- w przypadku powstawania ścieków zaolejonych i innych zawierających substancje
szkodliwe na terenie zapewnienie lokalizacji urządzeń związanych z ich
zagospodarowaniem;
7) wymogi wynikające z przepisów odrębnych:
- teren położony w granicach portu morskiego w Mrzeżynie – obowiązują ustalenia wg § 10
ust. 1,
- część terenu położona w granicach obszaru pod wpływem wód powodziowych –
obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 2.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2 TP, o powierzchni 0,66 ha, ustala się:
1) przeznaczenie terenu - teren portowy:
a) obsługa rybołówstwa, z dopuszczeniem lokalizowania obiektów i urządzeń obsługi
transportu wodnego, przeładunku towarów, żeglugi pasażerskiej i sportów wodnych,
b) dopuszcza się jako uzupełnienie funkcji podstawowej o lokalizowanie:
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- obiektów i urządzeń dla potrzeb obsługi portu,
- obiektów i urządzeń nawigacyjnych, hydrotechnicznych zabezpieczenia brzegu oraz innych
obiektów niezbędnych dla obsługi toru wodnego;
2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:
a) budowa nabrzeża wzdłuż rzeki Regi, o rzędnej min. 1,8 m n.p.m., o szerokości min. 4,0 m,
w tym nabrzeże ogólnodostępne oraz dopuszczalne nabrzeże ogólnodostępne – wg rysunku
zmiany planu,
b) lokalizacja basenu portowego wraz ze slipem i dźwigiem, o rzędnej nabrzeża min. 1,8 m
n.p.m.,
c) zabudowa wolnostojąca lub zwarta,
d) lokalizacja budynków, obiektów i urządzeń związanych z remontami jednostek
pływających,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku zmiany planu,
f) powierzchnia zabudowy - 5÷20% powierzchni terenu,
g) wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05÷0,5,
h) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji do 9,5 m,
i) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci min. 15°, dopuszcza się
dachy płaskie,
j) dopuszcza się ekrany ochronne o wysokości do 5,0 m od poziomu nabrzeża z
koniecznością obsadzenia zielenią pnącą na granicy z terenem elementarnym 3 UT oraz od
strony zachodniej,
k) na szerokości do 3,0 m przy nabrzeżu ogólnodostępnym dopuszcza się realizację małej
architektury, tarasów widokowych, siedzisk, zieleni ozdobnej,
l) na terenie lokalizacja miejsc postojowych na potrzeby inwestycji lokalizowanej na terenie 3
UT, w ilości wynikającej ze wskaźników § 8 ust. 2, wymagana ilość miejsc postojowych
bilansowana łącznie z lokalizacją na terenie 3 UT i 1 TP,
m) dopuszcza się przebieg ciągu pieszego wg rysunku zmiany planu,
n) powierzchnia biologicznie czynna min. 10% powierzchni terenu;
3) zasady podziału terenu:
- po wydzieleniu geodezyjnym terenu w granicach terenu elementarnego zakaz podziału, z
wyjątkiem dopuszczalnego wydzielenia basenu i nabrzeży;
4) ustalenia ochrony środowiska i krajobrazu:
- teren położony w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Wybrzeże
Trzebiatowskie” PLB320010 oraz w granicach obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty
Natura 2000 „Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski” PLH320017 – obowiązują
ustalenia wg § 7 ust. 1,
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- teren położony w granicach proponowanego Nadmorskiego Parku Krajobrazowego –
obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 2;
5) zasady obsługi komunikacyjnej:
- zjazd na teren z drogi poza obszarem objętym zmianą planu – obowiązują ustalenia wg § 8
ust. 1;
6) zasady zaopatrzenia w zakresie infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie z sieci w drodze poza obszarem objętym zmianą planu – obowiązują
ustalenia wg § 9,
- na terenie zapewnienie lokalizacji urządzeń związanych z zagospodarowaniem ścieków
zaolejonych i innych zawierających substancje szkodliwe;
7) wymogi wynikające z przepisów odrębnych:
- teren położony w granicach portu morskiego w Mrzeżynie – obowiązują ustalenia wg § 10
ust. 1,
- część terenu położona w granicach obszaru pod wpływem wód powodziowych –
obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 2.

Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
portu morskiego w Mrzeżynie:


Należy utrzymywać współpracę z samorządami lokalnymi w zakresie
gospodarowania terenami portu oraz w sferach gospodarczych i turystycznych.
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5. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ PORTU
Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz charakterystyki portu można wyróżnić czynniki
sprzyjające i niesprzyjające rozwojowi portu w Mrzeżynie.
Czynniki sprzyjające rozwojowi portu w Mrzeżynie:


rozwinięta turystyka,



prawo lokalne uwzględniające rozwój portu,



istniejąca infrastruktura portu,



duże zróżnicowanie funkcji,



aktywność rybacka,



lokalizacja zakładów powiązanych z rybołówstwem,



tradycja i kultura związana z morzem i rybołówstwem.

Czynniki niesprzyjające rozwojowi portu w Mrzeżynie:


słaby dostęp do portu od strony lądu,



mała głębokość dopuszczalna i techniczna w porcie,



mała ilość połączeń żeglugowych,



nieprzystosowana infrastruktura dla większych jednostek,



sezonowość działalności portu,



zmniejszanie się znaczenia rybołówstwa w gospodarce kraju.
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6. ANALIZA KONFLIKTÓW W ZAGOSPODAROWANIU I UŻYTKOWANIU
W wyniku przeprowadzonych analiz zauważyć można konflikty w zagospodarowaniu wód
wewnętrznych portu morskiego w Mrzeżynie, wynikające z uwarunkowań i stanu
istniejącego. Dotyczą one przede wszystkim relacji między różnymi formami
zagospodarowania.
Poniżej przedstawiono konflikty pomiędzy poszczególnymi funkcjami występującymi w porcie
w Mrzeżynie.
1. Turystyka, sport, rekreacja wpływa na:


infrastrukturę portową i techniczną – stwarzając konieczność uporządkowania
infrastruktur w sposób nie stwarzający zagrożenia,



ochronę przyrody – poprzez niszczenie siedlisk i odstraszanie zwierząt.

2. Transport wchodzi w konflikt z:


turystyką, sportem i rekreacją - w obszarze portu utrudnione jest uprawianie sportów
wodnych.

3. Rybołówstwo i działalność rybacka pozostaje w konflikcie z:


funkcją mieszkalną i usługową występującą w otoczeniu kanału.
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