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Zarządzenie Nr 2 
 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
z dnia 18 maja 2005 r. 

w sprawie ustalenia granicy przystani morskiej w Międzyzdrojach 
 

 
Na podstawie art. 47 i art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.  

o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, 
poz. 2703) – zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1. Przebieg granicy przystani morskiej w Międzyzdrojach, od strony lądu – ustala się, jak 
następuje: 

1) Poczynając od punktu granicznego nr 4487, położonego w linii brzegu Morza Bałtyckie-
go, w odległości około 51 m na południowy zachód od osi molo w Międzyzdrojach, gra-
nica przystani biegnie wzdłuż linii brzegu, w kierunku północno-wschodnim, przez punk-
ty graniczne nr 4488 i nr 4491 do punktu granicznego nr 4492, położonego w odległości 
około 50 m na północny wschód od osi molo. 

2) W punkcie granicznym nr 4492, granica przystani morskiej w Międzyzdrojach zmienia 
kierunek na południowo-wschodni, przecina plażę i dochodzi do punktu granicznego  
nr 4492a, położonego w odległości 32,4 m od punktu nr 4492. 

3) W punkcie granicznym nr 4492a granica przystani zmienia kierunek na południowo-
zachodni i biegnie równolegle do północno-zachodniej ściany przyczółka (podstawy) 
molo, przez punkty graniczne nr 2851a, nr 2851 i nr 2850, do punktu granicznego  
nr 2850a, położonego w odległości 68,0 m od punktu nr 4492a. 

4) W punkcie granicznym nr 2850a granica przystani zmienia kierunek na południowo-
wschodni i biegnie do punktu granicznego nr 2793, położonego w odległości 3,3 m  
od punktu nr 2850a. 

5) W punkcie granicznym nr 2793 granica przystani ponownie zmienia kierunek na połu-
dniowo-zachodni i biegnie przez punkt graniczny nr 2792 do punktu granicznego  
nr 4487a, położonego w odległości 32,2 m od punktu nr 2793. 

6) W punkcie granicznym nr 4487a granica przystani zmienia kierunek na północno-
zachodni i dochodzi do punktu granicznego nr 4487, położonego w linii brzegu Morza 
Bałtyckiego, w odległości 29,2 m od punktu nr 4487a. 

 
 

§ 2. Przebieg granicy przystani morskiej w Międzyzdrojach, od strony morza – obejmującej 
akwatorium oraz molo – ustala się, jak następuje: 

1) Poczynając od punktu A, położonego w linii brzegu Morza Bałtyckiego, w odległości 
około 10,0 m na południowy zachód od osi molo w Międzyzdrojach, granica akwatorium 
przystani morskiej w Międzyzdrojach biegnie w kierunku północno-zachodnim, równole-
gle do osi molo, do punktu nr B, położonego w odległości 222,3 m od punktu A. 

2) W punkcie B granica akwatorium przystani załamuje się pod kątem 134°, zmienia kieru-
nek na zachodni i biegnie do punktu C, położonego w odległości 163,1 m od punktu B. 

3) W punkcie C granica akwatorium przystani załamuje się pod kątem 270°, zmienia kie-
runek na północny i biegnie do punktu D, położonego w odległości 121,6 m od punktu 
C. 
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4) W punkcie D granica akwatorium przystani załamuje się pod kątem 250° i biegnie do 
punktu E, położonego w odległości 137,3 m od punktu D. 

5) W punkcie E granica akwatorium przystani załamuje się pod kątem 270° i biegnie w od-
ległości 29,0 m od osi pomostu przystani, w kierunku wschodnim, do punktu F, położo-
nego w odległości 178,5 m od punktu E. 

6) Od punktu F granica akwatorium przystani biegnie w kierunku południowo wschodnim, 
równolegle do osi molo, do punktu G, położonego w linii brzegu Morza Bałtyckiego,  
w odległości 200,8 m od punktu F. 

7) W punkcie G granica akwatorium przystani zmienia kierunek na południowo-zachodni, 
biegnąc wzdłuż linii brzegu i dochodzi do punktu A, położonego w odległości 20,3 m od 
punktu G. 

 
 

§ 3. Linie przebiegu granicy przystani morskiej w Międzyzdrojach, w tym: charakte-
rystyczne punkty graniczne określające granicę przystani od strony lądu, określonej w § 1 
oraz charakterystyczne punkty załamania linii rozgraniczających akwatorium przystani, 
określających granicę przystani od strony morza, określonej w § 2 – oznaczono na mapie w 
skali 1:1000, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 

DYREKTOR 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 

Piotr Nowakowski 
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