
 

 
ZARZĄDZENIE Nr 5 

Dyrektora Urz ędu Morskiego w Szczecinie 
z dnia 21 listopada 2006 r. 

 
w sprawie okre ślenia granic pasa technicznego na terenie gminy Kam ień Pomorski 

 
Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rze-
czypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z późniejszymi 
zmianami), zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie 
określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposo-
bu wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89, poz. 820), po zasięgnięciu opinii Rady Miasta i Gmi-
ny w Kamieniu Pomorskim - zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Granicę pasa technicznego wybrzeŜa morskich wód wewnętrznych od strony lądu  
 określa się – jak następuje: 
 
1) obr ęb ewidencyjny Wrzosowo  
 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 2 leŜącego na granicy obrębów  
ewidencyjnych Wrzosowo gmina Kamień Pomorski i Dziwnówek gmina Dziwnów, w odległości 
około 84m od linii brzegu Zatoki Wrzosowskiej, granica pasa technicznego biegnie górą skarpy 
w kierunku południowym, zachodnią granicą nieruchomości KW Nr 28111 i 22619, przez  
punkty graniczne nr 2453, 2444, 2454, 2455, 2456, 2452, 2457, 2458, 2459, 653, 652, 651, 
650, 649, 2451, 648, 647, 646, 645 i 644 do punktu granicznego nr 643 połoŜonego  
na północnej granicy drogi polnej, przechodzi na południową stronę drogi do punktu  
granicznego nr 2460. Od punktu granicznego nr 2460 granica nie zmieniając kierunku biegnie 
na południe, zachodnią granicą nieruchomości KW Nr 27879 i 10130, przez punkty graniczne 
nr 2461, 2462, 2463, 2464, 2465 i 2466 do punktu granicznego nr 2446 połoŜonego  
na zachodniej granicy drogi siedliskowej we wsi Wrzosowo. Od punktu granicznego nr 2446 
granica pasa technicznego biegnie, nie zmieniając kierunku, zachodnią granicą drogi wiejskiej 
Wrzosowo – śółcino, przez punkt graniczny nr 2467 do punktu granicznego nr 2445  
na północnej stronie przepustu nad rowem melioracyjnym. W punkcie granicznym nr 2445 
granica pasa technicznego zmienia kierunek na zachodni i biegnie północną granicą rowu 
przez punkt graniczny nr 1524 do punktu granicznego nr 2448 w linii brzegu Zatoki  
Wrzosowskiej. Od punktu granicznego nr 2448 granica pasa technicznego biegnie wzdłuŜ linii 
brzegu, ujściem rowu melioracyjnego, do punktu granicznego nr 2447, w którym zmienia  
kierunek na wschodni i biegnie południową granicą rowu przez punkty graniczne nr 1473  
i 2449 dochodząc do punktu granicznego nr 924 połoŜonego na wschodniej granicy pasa  
drogowego wyłączając z granic pasa technicznego ujściowy odcinek rowu melioracyjnego.  
W punkcie granicznym nr 924 granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowy  
i biegnie granicą wspólną drogi i nieruchomości  KW Nr 25902, przez punkt graniczny nr 925 
do punktu granicznego nr 931 na północnej granicy nieruchomości Agencji Nieruchomości 
Rolnych Oddz. Teren. w Szczecinie, biegnącej wzdłuŜ drogi gospodarczej wchodzącej w skład 
nieruchomości. Od punku granicznego nr 931 granica pasa technicznego biegnie nadal  
w kierunku południowym, przez teren wyŜej opisanej nieruchomości, do punktu nr 1  
na północno-zachodnim naroŜu rowu melioracyjnego i dalej, wzdłuŜ zachodniego brzegu rowu, 
do punktu granicznego nr 1893 połoŜonego na północno-zachodniej granicy zbiorczego rowu 
melioracyjnego. W punkcie granicznym nr 1893 granica pasa technicznego zmienia kierunek 
na południowo-zachodni i biegnie północną granicą zbiorczego rowu melioracyjnego przez 
punkty graniczne nr 1892, 1891, 1890 do punktu granicznego nr 1889, przecina drogę polną 
otoczoną rowami melioracyjnymi i biegnie dalej na południowy zachód, północną granicą rowu 
przez punkty graniczne nr 1887, 1886 do punktu granicznego nr 1882 połoŜonego w rejonie 
ujścia rowu melioracyjnego do Kanału Wrzosowskiego. W punkcie granicznym nr 1882 granica 
pasa technicznego zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie granicą kanału przez 
punkty graniczne nr 1883 i 1884 do punktu granicznego nr 1885 na południowo-wschodnim 
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naroŜniku mostu w ciągu drogi wiejskiej Wrzosowo – śółcino, przecina drogę i biegnie dalej, 
zmieniając kierunek na północno-wschodni, przez punkty graniczne nr 1639 1640, 1641, 1509, 
1475, 1474, 1536 do punktu nr 1527 połoŜonego w linii brzegu Zatoki Wrzosowskiej, u ujścia 
Kanału Wrzosowskiego. Od punktu granicznego nr 1527 granica pasa technicznego biegnie 
wzdłuŜ linii brzegu Zatoki Wrzosowskiej do punktu granicznego nr 1526, w którym zmienia 
kierunek na południowo-zachodni i biegnie zachodnią granicą Kanału Wrzosowo, przez punkty 
graniczne nr 1532, 1533, 1534, 1535, 1525, 1545, 1547 do punktu granicznego nr 1159  
na południowo-zachodnim naroŜniku mostu drogowego, wyłączając z obszaru pasa  
technicznego ujściowy odcinek Kanału Wrzosowskiego. W punkcie granicznym nr 1159  
granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie południową granicą drogi wiejskiej Wrzosowo 
– śółcino przez punkty graniczne nr 1160, 690, 1954, 1945, 1946, 1947, 1948 do punktu  
granicznego nr 1949, przecina drogę i dochodzi do punktu granicznego nr 1551 połoŜonego  
na północno-wschodnim naroŜniku nieruchomości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Gryfice. Od tego punktu granica pasa technicznego zmienia  
kierunek na północno zachodni, biegnie północną granicą nieruchomości leśnej, przez punkt 
graniczny nr 1546, w którym zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu granicznego 
nr 1632 połoŜonego na zachodnim brzegu rowu melioracyjnego, na granicy obrębów  
ewidencyjnych Wrzosowo i śółcino, w odległości około 177m od linii brzegu Zatoki  
Wrzosowskiej.  
W punkcie granicznym nr 1632 zakończono opis przebiegu granicy pasa  
technicznego od strony lądu w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, 
 
2) obr ęb ewidencyjny śółcino  
 
Opis przebiegu granicy pasa technicznego rozpoczyna się od punktu granicznego nr 1632 
leŜącego na granicy obrębów ewidencyjnych Wrzosowo i śółcino, w odległości około 177m  
od linii brzegu Zatoki Wrzosowskiej. Z punktu granicznego nr 1632 granica pasa technicznego 
biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu granicznego nr 300 przez teren  
nieruchomości Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w 
Szczecinie. W punkcie granicznym nr 300 granica pasa technicznego odchyla się na południe 
i biegnie w tym samym kierunku, zachodnią granicą opisanej wyŜej nieruchomości,  
przez punkty graniczne nr 309 i 308 do punktu granicznego nr 516 połoŜonego u podnóŜa 
skarpy na granicy wspólnej trzech działek ewidencyjnych, w odległości około 68m od linii 
brzegu. Od punktu granicznego nr 516 granica pasa technicznego biegnie nadal granicą  
opisanej wyŜej nieruchomości, podnóŜem skarpy, przez punkty graniczne nr 515, 514, 513, 
512, 511, 510, 509, 508 do punktu granicznego nr 507 połoŜonego na północno-wschodniej  
granicy pasa drogi polnej. Od punktu granicznego nr 507 granica pasa technicznego  
przechodzi na południowo-zachodnią stronę drogi polnej i biegnie nadal w kierunku  
południowo-zachodnim, granicami nieruchomości rolnych, przez punkty graniczne nr 54, 298, 
237, 52, 658, 657 do punktu granicznego nr 661. W punkcie granicznym nr 661 granica pasa 
technicznego zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu granicznego  
nr 656 połoŜonego u podnóŜa wału ochronnego otaczającego poldery w dolinie Kanału  
śółcino. Z punktu granicznego nr 656 granica pasa technicznego biegnie na południowy  
zachód, koroną wału ochronnego, przez punkt graniczny nr 655 do punktu granicznego  
nr 663, połoŜonego na północno-wschodniej granicy Kanału śółcino, tu zmienia kierunek  
na północno-zachodni i brzegiem kanału dochodzi do punktu granicznego nr 624, połoŜonego 
w linii brzegu Zalewu Kamieńskiego. Z punktu granicznego nr 624 granica pasa technicznego 
przechodzi wzdłuŜ linii brzegu Zalewu Kamieńskiego do punktu granicznego nr 623,  
połoŜonego na południowo-zachodniej granicy Kanału śółcino wyłączając wody kanału  
z obszaru pasa technicznego. Począwszy od punktu granicznego nr 623, granica pasa  
technicznego biegnie w kierunku południowo-wschodnim, południowo-zachodnią granicą  
Kanału śółcino, do punktu granicznego nr 662 połoŜonego na koronie wału ochronnego  
w sąsiedztwie przepompowni. W punkcie granicznym nr 662 granica pasa technicznego  
zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie granicą nieruchomości Skarbu Państwa, 
przez punkty graniczne nr 654 653 i 652, przecina drogę polną i przez punkt graniczny nr 651 
dochodzi do punktu granicznego nr 650 połoŜonego w przedłuŜeniu linii drzew rosnących 
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wzdłuŜ południowo-zachodniej granicy drogi. Od punku granicznego nr 650 granica pasa 
technicznego biegnie granicą nieruchomości prywatnej, w kierunku zachodnim do punktu  
granicznego nr 649, dalej w kierunku południowo-zachodnim, górą skarpy, przez punkt  
graniczny nr 648 do punktu granicznego nr 289 połoŜonego na granicy nieruchomości Skarbu 
Państwa. Od punktu granicznego nr 289 granica pasa technicznego biegnie granicą  
nieruchomości Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy  
w Szczecinie, górą skarpy, do punktu granicznego nr 290, w którym zmienia kierunek na połu-
dniowy i biegnie nadal górą skarpy, po granicy nieruchomości Skarbu Państwa, przez punkty 
graniczne nr 291, 292, 293, 294, 683, 295, 296 i 297 do punktu granicznego nr 372  
połoŜonego na zachodniej granicy pasa drogi polnej, biegnącej równolegle do brzegu Zalewu 
Kamieńskiego. Od punktu granicznego nr 372 granica pasa technicznego biegnie w kierunku 
południowym, zachodnią granicą drogi polnej, przez punkty graniczne nr 647 i 646 do punktu 
granicznego nr 645, od którego biegnie granicą nieruchomości komunalnej do punktu  
granicznego nr 7007 połoŜonego na granicy obrębów ewidencyjnych śółcino i miasto Kamień 
Pomorski nr 1 w odległości 100,8m od linii brzegu Zalewu Kamieńskiego, mierzonej wzdłuŜ 
granicy obrębów.  
W punkcie granicznym nr 7007 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego  
od strony lądu w obrębie ewidencyjnym śółcino, 
 
3) obr ęb ewidencyjny nr 1 Miasto Kamie ń Pomorski  
 
Opis przebiegu granicy pasa technicznego rozpoczęto w punkcie granicznym nr 7007,  
na wspólnej granicy obrębów: nr 1 Kamień Pomorski i śółcino gmina Kamień Pomorski.  
Od punktu granicznego nr 7007 granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowym, 
przecina rów melioracyjny i dociera do punktu granicznego nr 1494 identycznego z punktem 
geodezyjnej osnowy szczegółowej nr 1052. Tu granica pasa technicznego zmienia kierunek  
na południowo-zachodni i biegnie granicą działek ewidencyjnych, przez teren nieruchomości 
prywatnej KW Nr 20641 do punktu granicznego nr 1480. W punkcie granicznym nr 1480  
granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowy, przecina nieruchomość prywatną 
KW Nr 11299 i przez punkt graniczny nr 1015 dochodzi do punktu granicznego nr 1014.  
Od punktu granicznego nr 1014 granica pasa technicznego zmienia kierunek na wschodni 
i południową granicą nieruchomości KW Nr 20641 dochodzi do punktu granicznego nr 1013, 
od którego biegnie linią łamaną w ogólnym kierunku południowo-wschodnim, zachodnimi  
i południowymi granicami nieruchomości prywatnych KW Nr 10800, 11299 i 22323, przez 
punkty graniczne nr 1047, 1048, 1024, 1061 i 1064 do punktu granicznego nr 1065. Od punktu 
granicznego nr 1065 granica pasa technicznego biegnie linią łamaną w kierunku południowym 
i wschodnim, granicami działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości prywatnej 
KW Nr 20641, przez punkty graniczne nr 1496, 1028 i 1497 do punktu granicznego nr 1498.  
W punkcie granicznym nr 1498 granica pasa technicznego zmienia kierunek na wschodni 
przecina nieruchomość KW Nr 20641 i biegnie przez punkty 2 i 3 do punktu granicznego  
nr 1501. Z punktu granicznego 1501 granica pasa technicznego biegnie nadal w kierunku 
wschodnim, odcinkiem południowej granicy nieruchomości KW Nr 20641 do punktu  
granicznego nr 1502, następnie przecina tę nieruchomość i przez punkt nr 4, w którym zmienia 
kierunek na południowo zachodni dochodzi do punktu granicznego nr 1503, włączając  
w obszar pasa technicznego południowe części nieruchomości prywatnej KW Nr 20641.  
W punkcie granicznym nr 1503 identycznym z punktem geodezyjnej osnowy szczegółowej  
nr 1041 granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie  
południowymi granicami nieruchomości prywatnych KW Nr 32960, 33407, 14273, 32332, 
33407, 14273, 21451, 32332, 24171, 2029, 36774, 14273, 879, 660, 1643 i 9396, przez  
punkty graniczne nr 465, 458, 457, 454, 1504, 453, 450, 449, 466, 446, 445, 442, 441, 438, 
437, 434, 433, 430, 429, 426, 425, 422, 421, 418 do punktu nr 1491 połoŜonego u podnóŜa 
grobli po jej wschodniej stronie, na granicy obrębów ewidencyjnych nr 1 nr 4 Miasto Kamień 
Pomorski,w odległości około 56,0 m od linii północnego brzegu Zatoki Karpinka.  
W punkcie granicznym nr 1491 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego od  
strony lądu w obrębie ewidencyjnym nr 1 Miasto Kamień Pomorski, 
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4) obr ęb ewidencyjny nr 4 Miasto Kamie ń Pomorski  
 
Opis przebiegu granicy pasa technicznego rozpoczęto od punktu granicznego nr 1491  
połoŜonego u podnóŜa grobli, po jej wschodniej stronie, na granicy obrębów ewidencyjnych 
nr 1 i nr 4 Miasto Kamień Pomorski w odległości około 56 m od linii brzegu Zatoki Karpinka. 
Od punktu granicznego nr 1491 granica pasa technicznego biegnie w kierunku wschodnim 
do punktu granicznego nr 513 na zachodniej granicy rowu melioracyjnego. Tu granica pasa 
technicznego zmienia kierunek na południowy i biegnie granicą rowu, przez punkty graniczne 
nr 146, 145, 144 i 143 do punktu granicznego nr 142. W punkcie granicznym nr 142 granica 
zmienia kierunek na wschodni, przecina odgałęzienie rowu i przez punkt graniczny nr 141, 
dochodzi do punktu granicznego nr 75 połoŜonego w północno-zachodniej granicy pasa drogi 
wojewódzkiej nr 107, w odległości 318,0m od północnego przyczółka mostu drogowego przez 
rzekę Świniec. Od punktu granicznego nr 75 granica pasa technicznego biegnie w kierunku 
południowo-zachodnim, północno-zachodnią granicą drogi wojewódzkiej Kamień Pomorski – 
Dziwnówek, przez punkt graniczny nr 74 do punktu granicznego nr 73. W punkcie granicznym 
nr 73 granica pasa technicznego zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 138, 
tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu granicznego nr 137, w którym zmienia 
kierunek na wschodni i dochodzi do punktu granicznego nr 506 połoŜonego w północno-
zachodniej granicy pasa drogi wojewódzkiej nr 107, w pobliŜu północnego przyczółka mostu 
drogowego przez rzekę Świniec. W punkcie granicznym nr 506 granica pasa technicznego 
zmienia kierunek na południowo-zachodni i ponownie biegnie północno-zachodnią granicą 
drogi wojewódzkiej, przez punkt nr 507 połoŜony u podstawy wału ochronnego, przecina wał  
i dochodzi do punktu granicznego nr 508 leŜącego w linii brzegowej rzeki Świniec, włączając  
w obszar pasa technicznego nieruchomość komunalną KW Nr 8551. W punkcie granicznym  
nr 508 zakończono opis odcinka granicy pasa technicznego od granicy obrębów  
ewidencyjnych nr 1 i 4 Miasto Kamień Pomorski do rzeki Świniec.Opis odcinka granicy pasa 
technicznego od rzeki Świniec do granicy obrębów ewidencyjnych nr 4 i 3 Miasto Kamień  
Pomorski rozpoczęto od punktu granicznego nr 659 połoŜonego w punkcie przecięcia północ-
no-zachodniej granicy pasa drogi wojewódzkiej nr 107 z linią południowego brzegu rzeki  
Świniec. Stąd, granica pasa technicznego biegnie północno-zachodnią granicą pasa drogowe-
go przez punkt graniczny nr 510, przecina wał ochronny i dochodzi do punktu granicznego nr 
511 u zachodniego podnóŜa wału. Dalej granica pasa technicznego biegnie wzdłuŜ podnóŜa 
wału, granicą nieruchomości prywatnej KW Nr 21262, w kierunku północnym i zachodnim, 
przez punkty graniczne nr 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 do punktu granicznego nr 35, przecina 
wał, dochodzi do punktu granicznego nr 4 i biegnie w kierunku zachodnim, północną stroną 
wału, przez punkt graniczny nr 3 do punktu granicznego nr 14 połoŜonego na końcu wału 
ochronnego w północno-wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Lipowej.  
W punkcie granicznym nr 14 zakończono opis granicy pasa technicznego od strony lądu  
w obrębie Nr 4 Miasto Kamień Pomorski, 
 
5) obr ęb ewidencyjny nr 3 Miasto Kamie ń Pomorski  
 
Opis przebiegu granicy pasa technicznego rozpoczęto w punkcie granicznym nr 14, wspólnym 
dla obrębów nr 3 i 4 Miasto Kamień Pomorski, usytuowanym na łuku północno-wschodniej 
granicy pasa drogowego ulicy Lipowej. Od punktu nr 14 granica pasa technicznego biegnie  
w kierunku zachodnim, linią łamaną, północną granicą nieruchomości KW Nr 15284 i 8533, 
przez punkty graniczne nr 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 i 6 do punktu nr 6 połoŜonego na wysokości 
wylotu ulicy Klasztornej, w odległości 10 m od krawędzi oczepu nabrzeŜa, w przecięciu granicy 
nieruchomości prywatnej KW Nr 8533 z granicą terytorialną morskiego portu rybackiego  
w Kamieniu Pomorskim, ustaloną rozporządzeniem Ministra śeglugi z dnia 16 listopada 1963r. 
(Dz. U. Nr 58, poz. 319).  
W punkcie nr 6 zakończono opis granicy pasa technicznego od strony lądu w obrębie nr 3 
Miasto Kamień Pomorski, 
 
 
 



 

 

5 

 

6) obr ęb ewidencyjny nr 5 Miasto Kamie ń Pomorski  
 
Od przyjętego za początkowy punktu nr 75, połoŜonego w przecięciu granicy terytorialnej  
morskiego portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim, ustalonej rozporządzeniem Ministra  
śeglugi z dnia 16 listopada 1963r. (Dz. U. Nr 58, poz. 319), z linią brzegu Zalewu  
Kamieńskiego, granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowym, linią łamaną,  
zachodnią granicą nieruchomości komunalnych KW Nr 18484 i 18035, przez punkty graniczne 
nr 76, 722, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113 i 112 do punktu granicznego nr 111  
połoŜonego na granicy wspólnej nieruchomości komunalnych KW Nr 18035, 29821 i 15597,  
w odległości 9,7m od linii brzegu zatoczki uŜytkowanej jako przystań wędkarska.  
Od punktu granicznego nr 111 granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowym  
i południowo-wschodnim, granicami nieruchomości KW Nr 29821, 17520, 17521, 15597, 
16349 i 8865 przez punkty graniczne nr 110, 2754, 103, 102, 101 i 100 do punktu  
granicznego nr 128, przecina rów melioracyjny i dalej biegnie granicami prawnymi  
ww. nieruchomości przez punkty graniczne nr 129, 132 i 131 do punktu granicznego nr 143, 
połoŜonego na północno-wschodnim naroŜniku komunalnej działki drogowej. Od punktu  
granicznego nr 143 granica pasa technicznego biegnie, nie zmieniając kierunku, wschodnią 
granicą działki drogowej i dalej wschodnią granicą nieruchomości komunalnej KW Nr 36497, 
przez punkty graniczne nr 144, 145, 146 i 147 do punktu granicznego nr 196 na północno-
wschodnim naroŜniku kompleksu działek rekreacyjnych otaczających basen wędkarski.  
W punkcie granicznym nr 196 granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowy  
i biegnie wschodnią granicą drogi lokalnej, przez punkty graniczne nr 826, 197, 211, 1081, 
198, 840, 843 do punktu granicznego nr 850. W punkcie granicznym nr 850 granica pasa 
technicznego zmienia kierunek na zachodni, dochodzi do punktu granicznego nr 849, w którym 
ponownie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu granicznego nr 848  
połoŜonego na północnej granicy nieruchomości prywatnej KW Nr 24482. Od punktu  
granicznego nr 848 granica biegnie w kierunku zachodnim, północną granicą wyŜej wym.  
nieruchomości, przez punkt graniczny nr 175 do punktu granicznego nr 174, w którym zmienia 
kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez teren nieruchomości prywatnych  
KW Nr 24482, 34004, 31563, 28193, 27785, 26998 i 26385, przez punkty nr 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 i 15 do punktu granicznego nr 72 połoŜonego na załamaniu południowego brzegu rowu 
odwadniającego. W punkcie granicznym nr 72 granica pasa technicznego zmienia kierunek  
na południowo-wschodni i biegnie granicą działek ewidencyjnych przez teren nieruchomości 
prywatnej KW Nr 25730 do punktu granicznego nr 261 połoŜonego w północnej granicy pasa 
drogowego ulicy Elizy Orzeszkowej. W punkcie granicznym nr 261 granica zmienia kierunek 
na zachodni i biegnie granicą pasa drogowego, przez punkty graniczne nr 915, 262 do punktu 
granicznego nr 224 połoŜonego u podstawy skarpy, w sąsiedztwie wschodniego przyczółka 
mostu drogowego na Wyspę Chrząszczewską. W punkcie granicznym nr 224 granica pasa 
technicznego zmienia kierunek na południowy i przechodzi na południową granicę pasa  
drogowego przez punkty graniczne nr 263, 264 i 266 do punktu granicznego nr 267, tu zmienia 
kierunek na wschodni i biegnie południową granicą pasa drogowego przez punkt graniczny  
nr 2417 do punktu nr 16 wyłączając z granic pasa technicznego ulicę Elizy Orzeszkowej.  
W punkcie nr 16 granica pasa drogowego zmienia kierunek na południowy i biegnie przez  
teren nieruchomości prywatnej KW Nr 124 przez punkt nr 17 do punktu granicznego nr 433 
połoŜonego na północno-zachodniej granicy drogi gminnej KW Nr 8865 – w miejscu, gdzie 
skręca ona na południe. Od punktu granicznego nr 433 granica pasa technicznego biegnie  
w kierunku południowym, granicą wspólną nieruchomości KW Nr 8865 i 124, przez punkty 
graniczne nr 432, 431, 430, 429 do punktu granicznego nr 2462 i dalej zachodnią granicą drogi 
gminnej KW Nr 8865 i 36284, przez punkty graniczne nr 561, 1220, 427, 560, 559, 558, 557  
i 1221 do punktu granicznego nr 796. Od punktu granicznego nr 796 granica pasa  
technicznego biegnie w kierunku południowo-wschodnim, południowo-zachodnią granicą  
nieruchomości prywatnej KW Nr 31677, przez punkty graniczne nr 556 i 555 do punktu  
granicznego nr 1222 i dalej, południowo-zachodnią granicą drogi gminnej KW Nr 8865, przez 
punkty graniczne nr 554, 553, 492, 552 do punktu granicznego nr 493 połoŜonego na końcu 
działki drogowej. W punkcie granicznym nr 493 granica pasa technicznego zmienia kierunek 
na wschodni i granicą działki drogowej dochodzi do punktu granicznego nr 494.  
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Od punktu granicznego nr 494 granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowo- 
wschodnim przez teren nieruchomości prywatnej do punktu granicznego nr 533, przecina rów  
i drogę gminną KW Nr 8865 i przez punkty graniczne nr 533 i 530 dochodzi do punktu  
granicznego nr 1251, następnie zmienia kierunek na południowy i biegnie przez  
teren nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, przez punkt nr 18, do punktu granicznego nr 7149 
połoŜonego w osi rowu melioracyjnego, na granicy obrębów ewidencyjnych nr 5 Kamień  
Pomorski i Miłachowo gmina Kamień Pomorski, w odległości 50,6m od linii brzegu Zatoki  
Madejskiej.  
W punkcie granicznym nr 7149 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego  
od strony lądu w obrębie ewidencyjnym nr 5 Miasto Kamień Pomorski, 
 
7) obr ęb ewidencyjny Miłachowo  
 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 7149 połoŜonego na granicy obrębów 
ewidencyjnych nr 5 Miasto Kamień Pomorski i Miłachowo gm. Kamień Pomorski, w odległości 
50,6m od linii brzegu Zatoki Madejskiej granica pasa technicznego biegnie w kierunku  
południowym przez teren nieruchomości Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych 
Oddział Terenowy w Szczecinie, przez punkt nr 19 do punktu nr 20, przecina rów melioracyjny 
i dalej biegnie przez punkty nr 21 i 22 do punktu nr 23, przecina kolejny rów melioracyjny  
i przez punkty nr 24, 25, 26 i 27 dochodzi do punktu nr 28 połoŜonego na północnej krawędzi 
kolejnego rowu melioracyjnego, następnie przechodzi na południową krawędź rowu do punktu 
nr 29 i dalej biegnie do punktu nr 30 połoŜonego na górnej krawędzi skarpy nadbrzeŜnej.  
Dalej granica pasa technicznego biegnie wzdłuŜ górnej krawędzi skarpy przez punkt nr 31  
do punktu nr 32. Od punktu nr 32 granica pasa technicznego biegnie nadal w kierunku  
południowym, w odległości od 5 do 30m na wschód od krawędzi skarpy nadbrzeŜnej,  
przez punkty nr 33, 34 i 35 dochodzi do punktu granicznego nr 452 połoŜonego na zachodniej 
granicy drogi polnej, biegnącej wzdłuŜ skarpy nadbrzeŜnej. Od punktu granicznego nr 452 
granica pasa technicznego biegnie w ogólnym kierunku południowym, zachodnią granicą 
działki drogowej, przez punkty graniczne nr 453, 454, 532, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 
462 i 463 do punktu granicznego nr 464 połoŜonego w przecięciu zachodniej granicy działki 
drogowej z granicą obrębu ewidencyjnego Skarchowo, w którym zmienia kierunek na zachodni 
i wzdłuŜ granicy obrębu dochodzi do punktu granicznego nr 339 leŜącego w odległości 4,3m 
na zachód od granicy działki drogowej.  
W punkcie granicznym nr 339 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego od  
strony lądu w obrębie ewidencyjnym Miłachowo, 
 
8) obr ęb ewidencyjny Skarchowo  
 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 339, połoŜonego na granicy obrębów 
ewidencyjnych Skarchowo i Miłachowo w odległości 4,3m na zachód od zachodniej granicy 
działki drogowej, granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowo-zachodnim,  
zachodnią granicą nieruchomości prywatnych KW Nr 25813 i KW Nr 72, przez punkty  
graniczne nr 737, 736, 735, 734, 733 i 716 do punktu granicznego nr 758. W punkcie  
granicznym nr 758 granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowy i biegnie  
zachodnią granicą nieruchomości prywatnych KW Nr 72, 6567, 8546, 5222, 24509, 27126  
i 32648, przez punkty graniczne nr 757, 715, 714, 174, 759, 179 i 254 do punktu granicznego  
nr 83. Opisany wyŜej dcinek granicy pasa technicznego biegnie granicą siedlisk wsi  
Skarchowo, pozostawiając je poza obszarem pasa technicznego. Z punktu granicznego nr 83 
granica pasa technicznego biegnie w kierunku zachodnim przez punkty graniczne nr 701, 702, 
703, 704, 705, 706, 707, 708, 709 i 710 do punktu granicznego nr 792 połoŜonego  
na wschodniej granicy kanału melioracyjnego Rarwino – Skarchowo w odległości 234,0m  
na północ od granicy pasa drogowego szosy Kamień Pomorski – Wolin.  
W punkcie granicznym nr 792 granica pasa technicznego zmienia kierunek na północny  
i biegnie wschodnią granicą kanału przez punkty graniczne nr 815, 814, 813, 812, 811, 810, 
809, 808 do punktu granicznego nr 755 połoŜonego w przecięciu wschodniej granicy kanału 
Rarwino – Skarchowo z linią brzegu Zatoki Cichej.  
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Od punktu granicznego nr 755 granica pasa technicznego przechodzi wzdłuŜ linii brzegu  
do punktu granicznego nr 739 wyłączając wody kanału Rarwino – Skarchowo z obszaru pasa. 
Z punktu granicznego nr 739 granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowym, 
zachodnim brzegiem kanału „Rarwino – Skarchowo”, przez punkty graniczne nr 807, 806, 805, 
804 i 803 do punktu granicznego nr 791, połoŜonego w odległości 280,5m na południe od linii 
brzegu Zatoki Cichej i 131,1m na wschód od wschodniego brzegu rzeki Wołczenica.  
Od punktu granicznego nr 791 granica pasa technicznego biegnie w kierunku zachodnim 
wzdłuŜ granicy prawnej nieruchomości Skarbu Państwa, przez punkty graniczne nr 711 i 712 
do punktu granicznego nr 713 połoŜonego na wschodniej granicy rzeki Wołczenica. W punkcie 
granicznym nr 713 granica pasa technicznego zmienia kierunek na północno-wschodni  
i biegnie wschodnią granicą rzeki Wołczenica do punktu granicznego nr 738 połoŜonego  
w przecięciu wschodniej granicy rzeki z linią brzegu Zatoki Cichej. Od punktu granicznego  
nr 738 granica pasa technicznego przechodzi wzdłuŜ linii brzegu zatoki do punktu granicznego 
nr 139 wyłączając wody rzeki Wołczenica z obszaru pasa technicznego. 
W punkcie granicznym nr 139 połoŜonym w przecięciu linii brzegu Zatoki Cichej z granicą  
obrębów ewidencyjnych Skarchowo zakończono opis przebiegu granicy pasa  
technicznego od strony lądu w obrębie ewidencyjnym Skarchowo, 
 
9) obr ęb ewidencyjny Dusin  
 
Od punktu granicznego nr 139 połoŜonego u ujścia rzeki Wołczenicy, w przecięciu linii brzegu 
Zatoki Cichej z granicą obrębów ewidencyjnych Skarchowo i Dusin, granica pasa  
technicznego biegnie na południe, zachodnim brzegiem rzeki Wołczenicy, do punktu  
granicznego nr 826. W punkcie granicznym nr 826 granica pasa technicznego zmienia  
kierunek na północno-zachodni, przecina nieruchomość prywatną KW Nr 21383 i przez punkty 
o numerach 36, 37 dochodzi do punktu granicznego nr 311 połoŜonego na wschodniej granicy 
rowu melioracyjnego, przecina rów i przez punkt graniczny nr 314 dochodzi do wschodniej 
granicy rowu odwadniającego w punkcie nr 38, dalej biegnie granicą rowu do punktu  
granicznego nr 226, w którym zmienia kierunek na południowy, przecina rów i dochodzi  
do punktu granicznego nr 227. Tu zmienia kierunek na północno – zachodni, przecina drogę 
polną z rowami w punktach o numerach 39 i 40 i biegnie dalej do kolejnej drogi polnej  
z rowami odwadniającymi, którą przecina w punktach nr 41 i 42 włączając w granice pasa 
technicznego wschodnią część nieruchomości prywatnej KW Nr 34465. Od punktu nr 42  
granica pasa technicznego zmienia kierunek na północno – wschodni i biegnie, przecinając 
dwa rowy melioracyjne, przez punkty nr 43 i 44, przez teren nieruchomości KW Nr 34465  
i 4649, do punktu granicznego nr 1075 połoŜonego na załamaniu drogi polnej. W dalszym 
przebiegu granica pasa technicznego przecina drogę i przylegający do niej rów odwadniający  
i przez punkt graniczny nr 255 dochodzi do punktu granicznego nr 250 na wschodniej granicy 
rowu. Z punktu granicznego nr 250 granica pasa technicznego biegnie w kierunku północnym, 
granicami prawnymi nieruchomości Skarbu Państwa, przez punkty graniczne nr 249, 248, 247 
i 246 do punktu granicznego nr 245 następnie przecina nieruchomość Skarbu Państwa,  
Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie i dochodzi do punktu  
granicznego nr 197. Dalej, nie zmieniając kierunku, granica pasa technicznego biegnie granicą 
prawną działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości Skarbu Państwa, Agencji 
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie, przez punkty graniczne nr 196, 195  
i 194 do punktu granicznego nr 193 połoŜonego na południowym brzegu Kanału Połchowo. 
W punkcie granicznym nr 193 granica pasa technicznego zmienia kierunek na wschodni  
i biegnie granicą kanału do punktu granicznego nr 166 połoŜonego w linii brzegu Zatoki Cichej, 
tu zmienia kierunek na północny i przechodzi wzdłuŜ linii brzegu do punktu granicznego nr 167 
wyłączając z obszaru pasa technicznego kanał melioracyjny Połchowo. 
W punkcie granicznym nr 167 granica pasa technicznego zmienia kierunek na zachodni 
i biegnie północną granicą Kanału Połchowo będącą równocześnie granicą obrębów  
ewidencyjnych Dusin i Połchowo, przez punkt graniczny nr 192 do punktu granicznego nr 191  
leŜącego w odległości 73,0m od linii brzegu Zatoki Cichej.  
W punkcie granicznym nr 191 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego  
od strony lądu w obrębie ewidencyjnym Dusin, 
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10) obr ęb ewidencyjny Połchowo  
 
Opis przebiegu lądowej granicy pasa technicznego w obrębie ewidencyjnym Połchowo gmina 
Kamień Pomorski rozpoczyna się w punkcie granicznym nr 191 połoŜonym na granicy  
obrębów Dusin i Połchowo, w odległości 73,0m na zachód od linii brzegu Zatoki Cichej.  
Od punktu nr 191 granica pasa technicznego biegnie w kierunku północno-zachodnim przez 
teren nieruchomości KW Nr 21382 w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Rokita, granicą działek ewidencyjnych, do punktu granicznego  
nr 494 połoŜonego na południowo – wschodniej granicy rowu odwadniającego, przecina rów  
i biegnie górną krawędzią skarpy nadbrzeŜnej, północno-wschodnią granicą nieruchomości 
rolnej Skarbu Państwa, przez punkty graniczne nr 493 i 492 do punktu granicznego nr 491.  
W punkcie granicznym nr 491 granica pasa technicznego zmienia kierunek na zachodni i dalej 
biegnie górą skarpy przez punkty graniczne nr 2448, 490 i 489 do punktu granicznego nr 488 
na wschodnim końcu działki drogowej. Od punktu granicznego nr 488 granica pasa  
technicznego biegnie nie zmieniając kierunku wzdłuŜ górnej krawędzi skarpy, północną  
granicą drogi polnej, przez punkty graniczne 487, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 480, 479, 478 
gdzie skarpa się kończy i dalej przez punkt graniczny nr 477 do punktu granicznego nr 476 
połoŜonego w rejonie skrzyŜowania z drogą siedliskową wsi Połchowo. W punkcie granicznym 
nr 476 granica pasa technicznego zmienia kierunek na północno – zachodni i biegnie nadal 
odwodną granicą drogi polnej, przez punkty graniczne o numerach 475, 474, 473 do 472  
tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty graniczne nr 167, 469 i 168 do punktu  
granicznego nr 466 połoŜonego na końcu działki drogowej. W punkcie granicznym nr 466  
granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowy, przecina drogę i biegnie  
zachodnią granicą nieruchomości prywatnej KW Nr 4592, przez punkty graniczne nr 465 i 464 
do punktu nr 358 połoŜonego w północno-wschodniej granicy nieruchomości prywatnej KW Nr 
22255. W punkcie granicznym nr 358 granica pasa technicznego zmienia kierunek  
na południowo-zachodni, przecina nieruchomości prywatne KW Nr 22255, 19006, 15408  
i 2839 biegnąc przez punkty nr 47 i 48 i punkty graniczne nr 131, 132 do punktu granicznego  
nr 127. Od punktu granicznego nr 127 granica pasa technicznego biegnie granicami  
nieruchomości KW Nr 18171 i KW Nr 31401, przez punkt graniczny nr 128 do punktu  
granicznego nr 125. W punkcie granicznym nr 125 granica pasa technicznego zmienia  
kierunek na południowy, przecina nieruchomość KW Nr 4594 i biegnie do punktu granicznego 
nr 117 połoŜonego na północno-zachodniej granicy drogi siedliskowej wsi Połchowo,  
w punkcie przecięcia z północno-wschodnią granicą nieruchomości prywatnej KW Nr 25820. 
Od punktu granicznego nr 117 granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowo-
zachodni i biegnie północno-zachodnią granicą pasa drogi siedliskowej, przez punkty  
graniczne nr 33, 344, 24, 25, 26, 742, 744 do punktu granicznego nr 743 włączając w obszar 
pasa nieruchomości prywatne KW Nr 25820, 31510, 21040 i 21730. W punkcie granicznym  
nr 743 granica pasa technicznego zmienia kierunek na północno-zachodni i granicą  
nieruchomości KW 21730 dochodzi do punktu nr 49, tu zmienia kierunek na południowo-
zachodni i biegnie równolegle do linii brzegu cieśniny Dziwny, przez punkty nr 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 do punktu granicznego nr 358, przecinając nieruchomości KW Nr 
21730, 21729, 2832, 21578, 4599, 21062, 21038, 34239 i 4592. Punkt graniczny nr 358  
połoŜony jest  na granicy obrębów ewidencyjnych Połchowo i Kukułowo, w odległości 64,3m 
od linii brzegu cieśniny Dziwny.  
W punkcie granicznym nr 358 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego  
od strony lądu w obrębie ewidencyjnym Połchowo, 
 
11) obr ęb ewidencyjny Kukułowo  
 
Opis przebiegu granicy pasa technicznego od strony lądu rozpoczyna się od punktu  
granicznego nr 358, połoŜonego na granicy obrębów ewidencyjnych Kukułowo i Połchowo,  
w odległości 64,3m od linii brzegu cieśniny Dziwny. Z punktu granicznego nr 358 granica pasa 
technicznego biegnie w kierunku południowo – zachodnim przez punkty nr 62, 63, 64, 65  
do punktu granicznego nr 575 przecinając nieruchomości prywatne KW Nr 3456 i 2299 oraz 
drogę polną łączącą część siedliskową wsi Kukułowo z brzegiem cieśniny Dziwny. Od punktu 



 

 

9 

 

granicznego nr 575 granica pasa technicznego biegnie dalej w tym samym kierunku, granicami 
nieruchomości prywatnych KW Nr 2299, 22477, 36128, 36127, 36126, 36125, 36124, 36123  
i 36122, przez punkty graniczne nr 573, 557, 558, 561, 562, 565, 566 i 569 do punktu  
granicznego nr 570, włączając wymienione nieruchomości w obszar pasa technicznego.  
W punkcie granicznym nr 570 granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowo-
wschodni i biegnie granicą nieruchomości prywatnej KW Nr 32375, do punktu granicznego  
nr 1009 połoŜonego na północno-zachodniej granicy rowu odwadniającego, tu zmienia  
kierunek na południowo – zachodni i biegnie granicą rowu, przez punkt graniczny nr 243  
do punktu granicznego nr 242 połoŜonego na załamaniu granicy rowu. Z punktu granicznego 
nr 242 granica pasa technicznego biegnie nadal w tym samym kierunku, przecina rów  
i nieruchomość KW Nr 32375 przechodząc przez punkt nr 66 do punktu nr 67 połoŜonego  
na granicy nieruchomości prywatnych KW Nr 32375 i 23248. W punkcie nr 67 granica pasa 
technicznego zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie granicą nieruchomości  
do punktu granicznego nr 220 połoŜonego na górnej krawędzi skarpy nadbrzeŜnej,  
w odległości 23,4m od linii brzegu cieśniny Dziwny. W punkcie granicznym nr 220 granica  
pasa technicznego zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuŜ górnej krawędzi 
skarpy, granicą nieruchomości KW Nr 23248, przez punkty graniczne nr 399, 343 i 342  
do punktu granicznego nr 341 połoŜonego na załamaniu granicy drogi polnej. Tu granica pasa 
technicznego zmienia kierunek na południowy i biegnie zachodnią granicą drogi, wzdłuŜ górnej 
krawędzi skarpy, przez punkty graniczne nr 384, 340, 337, 400, 339, 338, 336, 335, 401, 360, 
359, 404 i 361 do punktu granicznego nr 362 połoŜonego na północno zachodnim naroŜniku 
nieruchomości komunalnej KW Nr 15850. Od punktu granicznego nr 362 granica pasa  
technicznego biegnie granicą nieruchomości KW Nr 15850 przez punkt graniczny nr 402  
do punktu granicznego nr 334, przecina drogę siedliskową, zmienia kierunek na wschodni, a 
następnie na południowy biegnąc granicą nieruchomości prywatnej KW Nr 3446, przez punkty 
graniczne nr 1072, 1071, 1070, 1069 i 1073 do punktu granicznego nr 73 połoŜonego na pół-
nocnej granicy kanału Kukułowo. W punkcie granicznym nr 73 granica pasa technicznego 
zmienia kierunek na zachodni i biegnie północną granicą kanału Kukułowo do punktu granicz-
nego nr 405 połoŜonego w linii brzegu cieśniny Dziwny, następnie przechodzi wzdłuŜ linii 
brzegu do punktu granicznego nr 368 wyłączając z granic pasa technicznego kanał Kukułowo. 
Od punktu granicznego nr 368 stanowiącego północno-zachodni naroŜnik nieruchomości  
prywatnej KW Nr 3445 granica pasa technicznego biegnie w kierunku wschodnim, południową 
granicą kanału Kukułowo, przez punkty graniczne nr 72 i 71 do punktu granicznego nr 68, 
tu zmienia kierunek na południowo-zachodni, przecina nieruchomości KW 3445, 3446, 3443, 
6697 i 6548 biegniąc przez punkty nr 69, 70, 71 i 72 do punktu nr 73 włączając części wyŜej 
wymienionych nieruchomości w obszar pasa technicznego. Od punktu nr 73 granica pasa 
technicznego zmienia kierunek na zachodni i północno-zachodni, przecina nieruchomości  
prywatne KW Nr 3442, 10541, 3447 i 2284, przez punkty nr 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81  
do punktu nr 83, w którym zmienia kierunek na południowo – zachodni i przez punkty nr 84, 85 
dochodzi do punktu nr 86, włączając części wyŜej wymienionych nieruchomości w obszar pasa 
technicznego. W punkcie nr 86 granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowo – 
wschodni i biegnie granicą wspólną nieruchomości KW Nr 2284 i KW Nr 3451 do punktu  
granicznego na 41, w którym zmienia kierunek na południowo – zachodni i biegnie przez  
punkty graniczne nr 35 i 36 do punktu granicznego nr 8, granicą prawną nieruchomości  
prywatnej KW 3451 włączając ją w obszar pasa technicznego. W punkcie granicznym nr 8 
granica pasa technicznego zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie granicą wspólną 
nieruchomości prywatnych KW Nr 3451 i KW Nr 3443 do punktu granicznego nr 388 leŜącego 
w sąsiedztwie górnej krawędzi skarpy nadbrzeŜnej, w odległości 50,5m od linii brzegu cieśniny 
Dziwny. W punkcie granicznym nr 388 granica pasa technicznego zmienia kierunek  
na południowo – zachodni i biegnie wzdłuŜ górnej krawędzi skarpy, zachodnią granicą  
nieruchomości prywatnych KW Nr 3443, 3445, 3446, 2775, 4127 i 28272, przez punkty  
graniczne nr 366, 416, 389, 376, 377, 417, 390, 378, 391, 418, 379 i 380 do punktu  
granicznego nr 343 połoŜonego na granicy obrębów ewidencyjnych Kukułowo i Sibin,  
w odległości 72,5m od linii brzegu cieśniny Dziwny.  
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W punkcie granicznym nr 358 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego  
od strony lądu w obrębie ewidencyjnym Kukułowo, 
 
12) obr ęb ewidencyjny Sibin  
 
Opis przebiegu lądowej granicy pasa technicznego rozpoczyna się od punktu granicznego  
nr 343 połoŜonego na granicy obrębów ewidencyjnych Kukułowo i Sibin w odległości 72,5m  
od linii brzegu cieśniny Dziwny. Od punktu granicznego nr 343 granica pasa technicznego  
biegnie w kierunku południowo-wschodnim, granicą obrębów ewidencyjnych Sibin i Kukułowo, 
do punktu granicznego nr 98 połoŜonego w przecięciu granicy obrębów z północno-zachodnią 
granicą pasa drogowego drogi powiatowej Kamień Pomorski – Wolin. W punkcie granicznym 
nr 98 granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowo – zachodni i biegnie granicą 
pasa drogowego, przez punkty graniczne nr 97, 96 i 345 do punktu granicznego nr 374  
połoŜonego na północnym końcu ochronnego umocnienia brzegowego, zabezpieczającego 
koronę drogi. Od punktu granicznego nr 374 granica pasa technicznego biegnie odwodną  
krawędzią umocnienia, identyczną z linią brzegu cieśniny Dziwny, przez punkty graniczne 
nr 354 i 355 do punktu granicznego nr 375 połoŜonego na południowym końcu umocnienia.  
Od punktu granicznego nr 375 granica pasa technicznego biegnie nadal północno-zachodnią 
granicą pasa drogowego drogi powiatowej Kamień Pomorski – Wolin, przez punkt graniczny  
nr 324 do punktu granicznego nr 228 będącego punktem wspólnym granicy pasa drogowego 
oraz granic nieruchomości prywatnych KW Nr 21164 i KW Nr 21165. W punkcie granicznym  
nr 228 granica pasa technicznego zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty  
graniczne nr 48, 47, 46, 45 do punktu granicznego nr 422 włączając w obszar pasa  
technicznego nieruchomość KW Nr 21165 i północne części prywatnych nieruchomości  
siedliskowych KW Nr 18076, 18077, 18075 i 18074. W punkcie granicznym nr 422 granica 
pasa technicznego zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96 i 97 do punktu granicznego nr 187 włączając w obszar pasa  
technicznego zachodnie części nieruchomości prywatnych KW Nr 21587, 12508, 18082, 
18084, 18101, 18140, 18125, 18126 i 27120. W punkcie granicznym nr 187 granica pasa 
technicznego zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie granicą działek  
ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości prywatnej KW Nr 27120 do punktu  
granicznego nr186. połoŜonego w północno-zachodniej granicy pasa drogowego drogi  
powiatowej Wolin – Kamień Pomorski. Od punktu granicznego nr 186 granica pasa  
technicznego zmienia kierunek na południowo – zachodni i biegnie granicą pasa drogowego, 
przez punkty graniczne nr 465, 466, 220, 215, 216, 213 do punktu granicznego nr 218  
włączając w obszar pasa technicznego nieruchomości prywatne KW Nr 27120 (część), 29441, 
8170 i 29442. W punkcie granicznym nr 218 granica pasa technicznego zmienia kierunek  
na północno-zachodni i biegnie granicą wspólną nieruchomości prywatnych KW Nr 29442  
i 33894 do punktu nr 98 połoŜonego w odległości 106,9m od granicy pasa drogowego.  
Od punktu nr 98 granica pasa technicznego zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu 
nr 99 połoŜonego na obszarze nieruchomości prywatnej KW Nr 33894, w średniej odległości 
około 85 metrów od linii brzegu cieśniny Dziwny, tu zmienia kierunek na południowo-zachodni  
i biegnie linią łamaną, przez teren nieruchomości prywatnych KW Nr 33894, 2821, 1228, 4573, 
4576, w średniej odległości około 90m od linii brzegu cieśniny Dziwny, przez punkty nr 100, 
101, 102 i 103 do punktu nr 82, włączając w granice pasa technicznego części wyŜej  
wymienionych nieruchomości.  
W punkcie nr 82, połoŜonym na granicy obrębów ewidencyjnych Sibin gmina Kamień Pomor-
ski i Laska gmina Wolin, w odległości 91,8m od linii brzegu cieśniny Dziwny, zakończono opis 
przebiegu granicy pasa technicznego od strony lądu w obrębie ewidencyjnym Sibin, 
 
13) obr ęb Buniewice  
 
Opis przebiegu granicy pasa technicznego rozpoczęto w punkcie granicznym nr 148 leŜącym 
na granicy wspólnej obrębów ewidencyjnych Buniewice i Chrząszczewo, na północno-
wschodnim brzegu wyspy Chrząszczewskiej, na północnej granicy nieruchomości Skarbu  
Państwa KW Nr 13247 i 13248 w uŜytkowaniu wieczystym Polskiego Górnictwa Naftowego  
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i Gazownictwa S. A.Od punktu granicznego nr 148 granica pasa technicznego biegnie  
w kierunku północno-zachodnim, wzdłuŜ górnej krawędzi klifu nadbrzeŜnego, północną grani-
cą nieruchomości Skarbu Państwa KW Nr 13248, przez punkty graniczne nr 147 i 146 do 
punktu granicznego nr 863 połoŜonego na załamaniu zachodniej granicy gruntowej drogi  
dojazdowej do rejonu odwiertów naftowych. Dalej granica pasa technicznego biegnie, nie  
zmieniając kierunku, północną granicą działki drogowej biegnącej równolegle do krawędzi klifu, 
przez punkty graniczne nr 145, 144, 143, 142, 141 i 140 do punktu granicznego nr 139  
połoŜonego na wschodniej stronie zejścia na brzeg Zalewu Kamieńskiego. W punkcie  
granicznym nr 139 granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowy i biegnie górą 
skarpy zejścia do punktu granicznego nr 138, następnie biegnie na zachód do punktu  
granicznego nr 137 na zachodniej stronie wylotu zejścia na brzeg, tu skręca na północ i wzdłuŜ 
górnej krawędzi skarpy zejścia dochodzi do punktu granicznego nr 136. Od punktu  
granicznego nr 136 granica pasa technicznego biegnie w kierunku zachodnim, północną  
granicą drogi gruntowej biegnącej wzdłuŜ górnej krawędzi klifu, przez punkty graniczne nr 135, 
134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 864, 865, 122, 121, 120 i 119, 
118, 117, 116, 115, 114 i 113 do punktu granicznego nr 112 połoŜonego u podstawy północno-
zachodniego cypla Wyspy Chrząszczewskiej. W punkcie granicznym nr 112 granica pasa 
technicznego zmienia kierunek na południowo-zachodni, a następnie południowy i biegnie  
odwodną granicą drogi polnej, przez punkty graniczne nr 111, 110, 107, 106, 105, 104 i 103 do 
punktu granicznego nr 397 połoŜonego u wylotu prywatnej drogi wewnętrznej w kompleksie 
działek rekreacyjnych. Od punktu granicznego nr 397 granica pasa technicznego biegnie nadal 
w kierunku południowym, wzdłuŜ górnej krawędzi klifu, granicami prawnymi nieruchomości 
prywatnych KW Nr 18270, 22497, 22496, 22509, 18270, przez punkty graniczne nr 1216, 
1218, 102, 1219, 1220, 1226, 101, 1221, 1222, 100, 1223, 99, 98/1, 1224, 98/2, 97, 96, 1225, 
95 i 94 do punktu granicznego nr 384 połoŜonego na północnej granicy drogi siedliskowej we 
wsi Buniewice. Dalej granica pasa technicznego przecina drogę i biegnie linią łamaną,  
w kierunku południowo-wschodnim, granicą nieruchomości prywatnej KW Nr 18134, przez 
punkty graniczne nr 93, 385, 271 i 878 do punktu granicznego nr 900 na północno-zachodnim 
brzegu rowu odwadniającego, przecina rów i dochodzi do punktu granicznego nr 272  
połoŜonego u odlądowej podstawy wału ochronnego. Od punktu granicznego nr 272 granica 
pasa technicznego biegnie w kierunku południowym i południowo-zachodnim, granicą  
nieruchomości prywatnej KW Nr 18134 biegnącą wzdłuŜ odlądowej podstawy wału  
ochronnego, przez punkty graniczne nr 273, 274, 275 i 276 do punktu granicznego nr 277  
na zakończeniu wału. W punkcie granicznym nr 277 granica pasa technicznego zmienia  
kierunek na wschodni i południowo-wschodni, przecina skarpę i przez punkt graniczny nr 278 
dochodzi do punktu granicznego nr 3 połoŜonego w bramie wyjazdowej z ośrodka  
wypoczynkowego zarządzanego przez Areszt Śledczy w Kamieniu Pomorskim. Od punktu 
granicznego nr 3 granica pasa technicznego biegnie, nie zmieniając kierunku, przez teren 
ośrodka wypoczynkowego, granicami działek ewidencyjnych, równolegle do północnego  
brzegu basenu rekreacyjno-gospodarczego, przez punkty graniczne nr 279, 87, 908, 876, 907, 
906, 905, 10 i 86 do punktu granicznego nr 904 połoŜonego w zachodniej granicy drogi  
Buniewice – Chrząszczewo. W punkcie granicznym nr 904 granica pasa technicznego zmienia 
kierunek na południowy i biegnie zachodnią granicą drogi do punktu granicznego nr 903. 
Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i równolegle do brzegu basenu rekreacyjno-
gospodarczego biegnie granicą działek ewidencyjnych, przez punkt graniczny nr 902  
do punktu granicznego nr 901. W punkcie nr 901 zmienia kierunek na południowo-zachodni, 
przecina rów odwadniający oraz drogę polną i biegnie wzdłuŜ górnej krawędzi skarpy  
nadbrzeŜnej, granicą nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, przez punkty graniczne nr 83, 
871, 1150, 82, 81, 80, 79, 78, 76, 75, 74, 39, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 36, 62, 
61, 60, 59, 35, 57 i 56 do punktu granicznego nr 55. Od punktu granicznego nr 55 granica  
pasa technicznego przecina grunty rolne Skarbu Państwa i drogę polną, biegnąc w średniej 
odległości 56.0m od linii brzegu przez punkty nr 107, 106, 105 i 104 do punktu granicznego  
nr 33 połoŜonego w odległości około 210m na południe od drogi. Od punktu granicznego nr 33 
granica pasa technicznego biegnie w ogólnym kierunku południowym, granicą nieruchomości 
rolnej Skarbu Państwa, przez punkty graniczne nr 46, 872 i 45 do punktu granicznego nr 44,  
w którym zaczyna się skarpa nadbrzeŜna. Od punktu granicznego nr 44 granica pasa  
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technicznego biegnie w kierunku południowo-zachodnim i południowym, granicą prawną  
nieruchomości rolnej, wzdłuŜ górnej krawędzi skarpy klifu, przez punkty graniczne nr 31, 43, 
42, 28, 27, 26, 30, 25, 24, 29, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 i 16 do punktu granicznego nr 869  
połoŜonego na północnej granicy drogi polnej prowadzącej do brzegu cieśniny Dziwny.  
Przecina zjazd do brzegu na odcinku do punktu granicznego nr 870 i biegnie dalej nie  
zmieniając kierunku, wzdłuŜ górnej krawędzi skarpy klifu nadbrzeŜnego, przez punkty  
graniczne nr 15, 14 i 13 do punktu granicznego nr 12. W punkcie granicznym nr 12 granica 
pasa technicznego zmienia kierunek na południowo-wschodni i wschodni, biegnąc nadal 
wzdłuŜ górnej krawędzi klifu, równolegle do linii brzegu otaczającego południowo-zachodni 
cypel Wyspy Chrząszczewskiej, granicą prawną nieruchomości rolnej, przez punkty graniczne 
nr 11, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698 i 699 do punktu granicznego nr 700.  
W punkcie granicznym nr 700, połoŜonym na granicy wspólnej obrębów ewidencyjnych  
Buniewice i Chrząszczewo, u podnóŜa skarpy klifu nadbrzeŜnego, w odległości 39,8m od linii 
brzegu Zalewu Kamieńskiego, zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego  
od strony lądu w obrębie ewidencyjnym Buniewice, 
 
14) obr ęb Chrząszczewo  
 
Opis przebiegu granicy pasa technicznego rozpoczęto w punkcie granicznym nr 148 leŜącym 
na granicy wspólnej obrębów ewidencyjnych Buniewice i Chrząszczewo, na północno-
wschodnim brzegu wyspy Chrząszczewskiej, w północnej granicy nieruchomości Skarbu  
Państwa KW Nr 13247 i 13248 w uŜytkowaniu wieczystym Polskiego Górnictwa Naftowego  
i Gazownictwa S. A.Od punktu granicznego nr 148 granica pasa technicznego biegnie  
w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuŜ górnej krawędzi klifu nadbrzeŜnego, północną  
granicą nieruchomości KW Nr 13247, przez punkty graniczne nr 149 i 150 do punktu  
granicznego nr 5. Od punktu granicznego nr 5 granica pasa technicznego biegnie nie  
zmieniając kierunku granicą nieruchomości prywatnej KW Nr 25818, przez punkty graniczne nr 
865, 151, 152, 153, 154, 155 i 156 do punktu granicznego nr 937. Dalej granica pasa  
technicznego biegnie granicą prawną nieruchomości prywatnych KW Nr 21637, 3481, 22268, 
23729, 23654, 13119 i 22646, przez punkty graniczne nr 925, 926, 1090, 492, 927, 928, 929, 
930, 931, 161, 162, 163, 1137, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 863, 170, 171 i 172 do punktu 
granicznego nr 174, zlokalizowanego u podstawy wału ochronnego. Od punktu granicznego nr 
174 granica pasa technicznego biegnie, nie zmieniając kierunku, wzdłuŜ odwodnej podstawy 
wału ochronnego, granicą działki, ewidencyjnej, punkty graniczne nr 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181 i 182 do punktu granicznego nr 183, w którym zmienia kierunek na południowy i dalej 
biegnie przez punkty graniczne nr 184, 185 i 186 do punktu granicznego nr 187. W punkcie nr 
187 granica pasa technicznego przechodzi po granicy działki ewidencyjnej na odlądową stronę 
wału do punktu granicznego nr 844. Od punktu granicznego nr 844 granica pasa technicznego 
biegnie, nie zmieniając kierunku, wzdłuŜ odlądowej podstawy wału ochronnego, wschodnią 
granicą nieruchomości prywatnych KW Nr 23172, 5531, 11314, 5511, 11294, 22440 i 22441, 
przez punkty graniczne nr 843, 842, 841, 840, 839, 838, 837, 836, 835, 834, 833, 832, 831, 
830, 829, 828, 827 i 826 do punktu granicznego nr 825. W punkcie granicznym nr 825 granica 
pasa technicznego zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie przez teren  
nieruchomości prywatnej KW Nr 22442 do punktu granicznego nr 822 zlokalizowanego  
na wschodniej granicy rowu melioracyjnego, tu zmienia kierunek na południowy, przecina  
ukośnie wał i przez punkt graniczny nr 205, leŜący u odwodnej podstawy wału, dochodzi  
do punktu granicznego nr 587 połoŜonego w linii brzegu Zalewu Kamieńskiego, w rejonie  
przepompowni połoŜonej w odległości około 860 metrów od mostu drogowego łączącego  
Kamień Pomorski z Wyspą Chrząszczewską. Od punktu granicznego nr 587 granica pasa 
technicznego biegnie kierunku południowym, linią brzegu, przez punkty graniczne nr 587, 588, 
589, 590, 591, 592, 593 do punktu granicznego nr 594 wyłączając teren przepompowni  
z obszaru pasa. Od punktu granicznego nr 594, połoŜonego na końcu muru oporowego,  
po południowej stronie przepompowni, granica pasa technicznego biegnie w kierunku  
południowo-zachodnim, przechodzi do punktu granicznego nr 820 połoŜonego w odlądowej 
granicy wału, na załamaniu granicy zbiornika retencyjnego przepompowni. W punkcie  
granicznym nr 820 granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowy, a dalej  
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południowo-wschodni i biegnie wzdłuŜ odlądowej podstawy wału ochronnego, granicami  
działek ewidencyjnych, przez punkty graniczne nr 819, 817, 816, 815, 814, 813, 812, 873, 811, 
810, 809, 874, 808, 807 i 806 do punktu granicznego nr 875 połoŜonego na zakończeniu rowu  
melioracyjnego, przechodzi na południową stronę rowu do punktu granicznego nr 876 i biegnie 
dalej w kierunku południowym, wzdłuŜ odlądowej podstawy wału, odwodnymi granicami  
prywatnych działek rekreacyjnych KW Nr 11311, 3493, 5531, 5511, 5723, 11296, 6753, przez 
punkty graniczne nr 805, 804, 803, 802, 801, 800, 799, 798, 797, 796, 795, 794, 793 i 877  
do punktu granicznego nr 878 połoŜonego na zakończeniu kolejnego rowu melioracyjnego, 
przechodzi na południową stronę rowu do punktu granicznego nr 879 i biegnie dalej, nie  
zmieniając kierunku, przez punkty graniczne nr 792 i 791, do punktu granicznego nr 790  
połoŜonego na górnej krawędzi skarpy nasypu drogi łączącej Kamień Pomorski z Wyspą 
Chrząszczewską, w rejonie zachodniego przyczółka mostu drogowego. Od punktu  
granicznego nr 790 granica pasa technicznego biegnie w kierunku północno-wschodnim,  
poboczem drogi i północną skarpą przyczółka mostu, przez punkt graniczny nr 327 do punktu 
granicznego nr 623 połoŜonego w linii brzegu cieśniny Promna. Od punktu granicznego nr 623 
granica pasa technicznego biegnie wzdłuŜ linii brzegu cieśniny Promna, obiega zachodni  
przyczółek mostu przez punkty graniczne nr 614, 615, 616, 624, 625, 617, 618 i 626 do punktu  
granicznego nr 619, połoŜonego u podstawy południowego przyczółka mostu i odwodnej  
podstawy wału ochronnego, wyłączając przyczółek wraz z odcinkiem drogi z obszaru pasa 
technicznego. Od punktu granicznego nr 619 granica pasa technicznego biegnie w kierunku 
zachodnim, przecina wał ochronny i dochodzi do punktu granicznego nr 763, tu zmienia  
kierunek na południowy i południowo-zachodni i biegnie wzdłuŜ odlądowej podstawy wału  
granicą nieruchomości KW Nr 31285, przez punkty graniczne nr 762, 761, 760, 759, 758, 757, 
756, 755, 754, 753, 752, 751 i 750, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 743, 742 i 741, 226, 871, 
870 i 869 do punktu granicznego nr 225 połoŜonego na granicy wspólnej nieruchomości  
prywatnych KW Nr 31285 i KW Nr 22991, w rejonie południowego cypla Wyspy  
Chrząszczewskiej.Od punktu granicznego nr 225 granica pasa technicznego biegnie  
w kierunku północno-zachodnim granicą nieruchomości prywatnej KW Nr 22991 biegnącą 
wzdłuŜ odlądowej podstawy wału przez punkt graniczny 868 do punktu granicznego nr 867. 
Dalej przecina drogę leśną i biegnie wzdłuŜ górnej krawędzi skarpy nadbrzeŜnej, granicą  
wyŜej wymienionej nieruchomości, przez punkty graniczne nr 866, 503, 502, 501, 500, 499, 
498, 497 i 496 do punktu granicznego nr 495 na końcu skarpy. W punkcie granicznym nr 495 
granica pasa technicznego zmienia kierunek na północno-wschodni, dochodzi do punktu  
granicznego nr 864 i ponownie zmienia kierunek na północno-zachodni pozostawiając  
w granicach pasa technicznego działkę ewidencyjną przeznaczoną na wał  
przeciwpowodziowy, zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie granicą nieruchomości 
j. w. przez punkty graniczne nr 223, 222, 766 i 765 do punktu granicznego nr 764 połoŜonego 
w południowej granicy drogi Kamień Pomorski – Chrząszczewo, na zachodnim końcu  
nieruchomości prywatnej KW Nr 22991. Od punktu granicznego nr 764 granica pasa  
technicznego biegnie w kierunku zachodnim wzdłuŜ odlądowej podstawy wału ochronnego, 
południową granicą rowu odwadniającego, przez punkty graniczne 788, 789, 786, 787, 785  
i 784 do punktu granicznego nr 783 w północnej granicy drogi wiejskiej prowadzącej  
do umocnionego brzegu Zatoki Madejskiej. Od punktu granicznego nr 783 granica pasa  
technicznego biegnie w kierunku południowo-wschodnim, granicą drogi wiejskiej, do punktu 
granicznego nr 490 połoŜonego w linii brzegu Zatoki Madejskiej, dalej zmienia kierunek na 
zachodni i wzdłuŜ umocnienia brzegowego dochodzi do punktu granicznego nr 697 połoŜone-
go w odległości 9,55m od punktu nr 490. Od punktu granicznego nr 697 granica pasa  
technicznego biegnie nie zmieniając kierunku, południową granicą drogi wiejskiej, przez punkt 
graniczny nr 489 do punktu granicznego nr 450. W punkcie granicznym nr 450 zmienia  
kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez teren nieruchomości prywatnych KW Nr 5494 
i 5492, przez punkt nr 108, punkty graniczne nr 448, 433, 432, punkty nr 109, 110 do punktu 
granicznego nr 483 połoŜonego na górnej krawędzi skarpy nadbrzeŜnej, na południowo-
zachodnim naroŜniku nieruchomości KW Nr 5500. Od punktu granicznego nr 483 granica pasa 
technicznego biegnie, nie zmieniając kierunku, górą skarpy nadbrzeŜnej u wylotu drogi polnej, 
do punktu granicznego nr 482 połoŜonego na południowo-wschodnim naroŜniku kompleksu 
działek rekreacyjnych. Od punktu granicznego nr 482 granica pasa technicznego biegnie  
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w kierunku południowo-zachodnim wzdłuŜ górnej krawędzi klifu, granicami nieruchomości  
prywatnych KW Nr 18534, 36458, 21963, 20336, 31025, 5492, 5513, 25183, 3493, 1030, 
8077, 3679 i 3493, przez punkty graniczne nr 915, 914, 913, 912, 481, 911, 480, 479, 908, 
907, 478, 885, 477, 476, 884, 475, 474, 473, 472, 471, 776, 470, 775, 469, 468, 467, 136, 466, 
774, 465, 464, 773, 463, 772, 771, 462, 461, 460 i dalej, po skarpie klifu, do punktu graniczne-
go nr 700. 
W punkcie granicznym nr 700, połoŜonym na granicy wspólnej obrębów ewidencyjnych  
Chrząszczewo i Buniewice, u podnóŜa skarpy klifu nadbrzeŜnego, w odległości 39,8m od linii 
brzegu Zalewu Kamieńskiego, zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego  
od strony lądu w obrębie ewidencyjnym Chrząszczewo. 
 
 

§ 2. Materiały kartograficzne i dane analityczne dotyczące granicy pasa technicznego 
morskich wód wewnętrznych na obszarze gminy Kamień Pomorski znajdują się w zasobie 
Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz w zasobie geodezyjnym i kartograficznym 
prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim. 
 
 

§  3.  Tracą moc: 
 

1) Komunikat Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2001 r. 
w sprawie wytyczenia granic pasa technicznego wokół morskich wód wewnętrznych, na  
terenie miasta Kamień Pomorski (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 52, poz. 1489), 

2) Komunikat Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
wytyczenia granic pasa technicznego na wyspie Chrząszczewskiej, połoŜonej na obszarze 
gminy Kamień pomorski (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 2, poz. 59), 

3) Komunikat Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 lutego 2002 r.  
w sprawie wytyczenia granic pasa technicznego wokół morskich wód wewnętrznych,  
na terenie gminy Kamień Pomorski (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 18, 
poz. 311). 
 
 
§  4.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 
 

         Dyrektor  
   Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 
 

    Józef Gawłowicz 


