
   

 
 

 
ZARZĄDZENIE Nr 7 

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

 
w sprawie okre ślenia granic pasa technicznego na terenie gminy Wol in. 

 
Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich  
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2003r. 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 sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89, poz. 820),  
po zasięgnięciu opinii Rady Miasta i Gminy Wolin zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Granicę pasa technicznego wybrzeŜa Morza Bałtyckiego od strony lądu określa 

się – jak następuje: 
 

1) obr ęb ewidencyjny Kołczewo  
 

Od przyjętego za początkowy punktu nr 33, połoŜonego na granicy administracyjnej gmin  
Wolin i Międzyzdroje, która jest jednocześnie granicą oddzielającą obręby ewidencyjne  
Kołczewo, gmina Wolin i nr 22 Woliński Park Narodowy, gmina Międzyzdroje granica  
pasa technicznego biegnie w kierunku wschodnim, terenem Wolińskiego Parku  
Narodowego. Punkt nr 33 znajduje się w odległości 117,3m od linii brzegu Morza  
Bałtyckiego na prawnej granicy działek ewidencyjnych nr 1/2 i 829. Od punktu nr 33  
granica pasa technicznego przecina działki nr 829, 839 i 840, przechodząc przez punkty 
nr 1 i 2 do punktu granicznego nr 64, usytuowanego na granicy działek nr 840 i 10/1. Da-
lej granica pasa technicznego biegnie w kierunku wschodnim, przecinając działki nr 840, 
841 i 842 przez punkty nr 3, 4, 5 i 6 do punktu granicznego nr 87. Od punktu granicznego 
nr 87 granica pasa technicznego dalej biegnie terenem Wolińskiego Parku Narodowego, 
granicą działki ewidencyjnej nr 842 przez punkty graniczne nr 167, 88, 89, 301, 90, 302, 
91, 92, 303, 93 do punktu granicznego nr 3621, połoŜonego na granicy administracyjnej 
gmin Wolin i Dziwnów, która jest jednocześnie granicą oddzielającą obręby ewidencyjne 
Kołczewo, gmina Wolin i Międzywodzie, gmina Dziwnów w odległości 116,8m od linii 
brzegu Morza Bałtyckiego.  
W punkcie nr 3621 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa technicznego  
w obrębie ewidencyjnym Kołczewo. 
 

§ 2. Granicę pasa technicznego morskich wód wewnętrznych od strony lądu określa 
się – jak następuje: 

 
1) obr ęb ewidencyjny Karnocice  

 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 247, połoŜonego na granicy  
administracyjnej gmin Wolin i Międzyzdroje, która jest jednocześnie granicą oddzielającą 
obręby ewidencyjne nr 22 Woliński Park Narodowy, gmina Międzyzdroje i obręb  
Karnocice, gmina Wolin, granica pasa technicznego biegnie w kierunku wschodnim,  
południową granicą drogi gruntowej, przez punkty graniczne nr: 248, 249, 250, 343, 308, 
296, 51, 52, 362, 363, 53, 21, 355, 20, 19, 11, 239, 240, 90, 111, 109, 1, 91, 92, 356, 93, 
3, 368, 2, 369, 1, 5, 371, 293, 104, 103, 119, 114, 102 do punktu nr 2486. Punkt ten  
usytuowany jest na granicy obrębów ewidencyjnych Karnocice i Dargobądz 2. Od punktu 
granicznego nr 2486 granica pasa technicznego nie zmieniając kierunku biegnie wzdłuŜ 
prawnej granicy działek ewidencyjnych nr 133/1 i 133/2 w obrębie Dargobądz 2 będących 
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwo  
Międzyzdroje do punktu granicznego nr 2490, pozostawiając w obszarze pasa  
technicznego działkę nr 133/1. Punkt nr 2490 połoŜony jest na granicy obrębów  
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ewidencyjnych Dargobądz 2 i Karnocice, w odległości 64,3m od górnej krawędzi skarpy 
klifu nadbrzeŜnego. Z tego punktu granica pasa technicznego biegnie granicą  
nieruchomości prywatnych oznaczonych numerami ksiąg wieczystych 14480 i 14343.  
do punktu granicznego nr 9 i dalej przecina nieruchomość KW Nr 14343 dochodząc  
do punktu nr 2494. Punkt ten połoŜony jest na granicy obrębów ewidencyjnych Karnocice  
i Dargobądz 2 w odległości 42,0m od górnej krawędzi skarpy klifu nadbrzeŜnego.  
W punkcie nr 2494 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa technicznego  
w obrębie ewidencyjnym Karnocice, 
 
2) obr ęb ewidencyjny Dargob ądz 2 

 
Odcinek granicy pasa technicznego od punktu nr 2486 do punktu nr 2494 przecinający  
grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwo  
Międzyzdroje opisany został w obrębie Karnocice.Od punktu granicznego nr 2494 granica 
pasa technicznego biegnie w kierunku południowo-wschodnim, granicą działek leśnych 
będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Międzyzdroje, przechodząc przez punkty graniczne nr 2495, 2293 (punkt 
osnowy szczegółowej kl III nr 1328), 2499 (punkt osnowy szczegółowej kl III nr 1329)  
do punktu granicznego nr 375 (punkt osnowy szczegółowej kl III nr 1330), który połoŜony 
jest na granicy obrębów ewidencyjnych Dargobądz 2 i Sułomino.  
W punkcie nr 375 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa technicznego  
w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 2, 
 
3) obr ęb ewidencyjny Sułomino  

 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 375, połoŜonego na przecięciu  
południowej granicy drogi gruntowej biegnącej wzdłuŜ skarpy klifu nadbrzeŜnego  
z zachodnią granicą obrębów Sułomino i Dargobądz 2, granica pasa technicznego  
przechodzi po granicy obrębów na północną stronę drogi do punktu granicznego nr 3.  
Od punktu nr 3 granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowo-wschodnim, 
północną stroną drogi gruntowej przez punkty graniczne nr: 223, 231, 232, 233, 222, 18, 
17, 27, 362, 365, 10, 354, 361, 355, 356, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 32, 285, 284, 283, 
38, 37 dochodząc do punktu granicznego nr 34. Punkt ten połoŜony jest na granicy  
obrębów ewidencyjnych Sułomino i Płocin. W punkcie granicznym nr 34 granica pasa 
technicznego zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuŜ granicy obrębów  
ewidencyjnych Sułomino i Płocin przez punkt graniczny nr 197 do punktu nr 707  
połoŜonego na górnej krawędzi skarpy klifu.  
W punkcie granicznym nr 707 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa  
technicznego. Z obszaru pasa technicznego, przylegającego do opisanego odcinka  
granicy, wyłącza się teren przepompowni ścieków wchodzącej w skład systemu  
kanalizacji sanitarnej oczyszczalni ścieków w Wolinie, połoŜony w rejonie skrzyŜowania  
dróg gruntowych, na wysokości punktu granicznego nr 356. Przepompownia  
zlokalizowana jest w działce ewidencyjnej nr 40/3 oznaczonej punktami granicznymi nr:  
383, 187, 380, 381, 382, 
 
4) obr ęb ewidencyjny Płocin  

 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 34, połoŜonego na granicy obrębów 
ewidencyjnych Płocin i Sułomino w odległości 12,0m od górnej krawędzi skarpy klifu  
granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowym, wzdłuŜ granicy  
wymienionych obrębów, przez punkt graniczny nr197 do punktu nr 707. Od tego punktu 
granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie górą klifu, 
wzdłuŜ granicy nieruchomości prywatnych oznaczonych numerami ksiąg wieczystych: 
16372, 8638, 13961 i 1132, przez punkty graniczne nr: 602, 603, 604, 605, 606, 708, 641, 
673 do punktu nr 607. Od punktu granicznego nr 607 granica zmienia kierunek  
na wschodni, przecina nieruchomości prywatne oznaczone numerami ksiąg wieczystych: 
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26379, 9674 i biegnie przez punkt nr 2 do punktu nr 3. W punkcie nr 3 granica pasa  
technicznego zmienia kierunek na południowo-wschodni, przecina nieruchomości prywat-
ne oznaczone numerami ksiąg wieczystych 9674, 37124 i 1622 przechodząc przez punkty 
nr 4 i 5 do punktu granicznego nr 584, który połoŜony jest na granicy nieruchomości KW 
Nr 1622 i 13786. Następnie granica pasa technicznego biegnie po granicy  
nieruchomości do punktu granicznego nr 585. Kontynuując przebieg w tym samym  
kierunku granica pasa dociera do punktu granicznego nr 745, od którego biegnie  
podstawą wału przeciwpowodziowego, umocnionego od strony Zalewu Szczecińskiego 
opaską betonową i narzutem kamiennym, przez punkty graniczne nr 746, 747, 748 i 749 
do punktu nr 712 leŜącego u odwodnej podstawy wału ochronnego, na granicy  
administracyjnej miasta Wolin, która jest jednocześnie granicą między obrębami  
ewidencyjnymi Płocin i nr 2 miasto Wolin.  
W punkcie nr 712 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa technicznego  
w obrębie Płocin, 

 
5) obr ęb ewidencyjny nr 2 miasto Wolin  

 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 712, leŜącego na granicy  
administracyjnej miasta Wolin, granica pasa technicznego biegnie w kierunku  
południowo-wschodnim podstawą wału przeciwpowodziowego umocnionego od strony 
Zalewu Szczecińskiego opaską betonową i narzutem kamiennym, przez punkty graniczne 
nr 809, 810, 811, 812, 813 do punktu 814. W punkcie nr 814 granica pasa technicznego 
zmienia kierunek na wschodni, przecina wał ochronny i wylot drogi gruntowej  
przechodząc przez punkt graniczny nr 825 do punktu granicznego nr 826. Od tego punktu 
granica pasa technicznego biegnie wzdłuŜ górnej krawędzi skarpy, przecinając granice 
nieruchomości oznaczone numerami ksiąg wieczystych 19290, 12234, 19078 i 6728, 
przez punkty nr 6, 7, 8, 818, 9, 820, 10, 822 do punktu nr 52, w którym kończy się skarpa. 
Od punktu nr 52 granica pasa technicznego biegnie w dalszym ciągu w kierunku  
południowo-wschodnim, przecina granice nieruchomości oznaczone numerami  
KW Nr 6728, 15730, 19294, 19681 w punktach 823, 11 i 12 dochodząc do punktu  
granicznego nr 1294, który połoŜony jest na granicy obrębów ewidencyjnych nr 2 i 1  
miasto Wolin, w odległości 109,2m od linii brzegu Zalewu Szczecińskiego.  
W punkcie nr 1294 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa technicznego  
w obrębie nr 2 miasto Wolin, 
 
6) obr ęb ewidencyjny nr 1 miasto Wolin  

 
Grunty połoŜone w granicach obrębu ewidencyjnego nr 1 miasto Wolin z wyłączeniem 
gruntów pod wodami cieśniny Dziwny – znajdują się w całości w obszarze pasa  
technicznego. Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 1294, leŜącego na 
granicy obrębów ewidencyjnych nr 1 i nr 2 miasta Wolin granica pasa technicznego  
biegnie w kierunku wschodnim granicą obrębów ewidencyjnych przez punkt graniczny nr 
1313 do punktu granicznego nr 1295, który jest równocześnie punktem osnowy  
szczegółowej III klasy nr 41053. Od punktu granicznego nr 1295 granica pasa  
technicznego zmienia kierunek na południowy i biegnie nadal po granicy obrębów  
ewidencyjnych nr 1 nr 2 miasto Wolin, granicą nieruchomości oznaczonej numerem księgi 
wieczystej 15119 przez punkty graniczne nr 1296, 1297, 1298 do punktu 1299, w którym 
zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie dalej granicą nieruchomości KW Nr 
15119, a następnie KW 23246, przez punkty graniczne nr 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 
1304, , 1307, 659, 3, 21033 do punktu nr 643 połoŜonego na północno-zachodniej stronie 
drogi gruntowej. Od punktu nr 643 granica pasa technicznego obiega skrzyŜowanie dróg 
gruntowych przez punkty nr 642 i 641 do punktu nr 17 połoŜonego na północno-
wschodniej stronie drogi gruntowej. W punkcie granicznym nr 17 granica zmienia kierunek 
na południowo-wschodni i biegnie północno-wschodnią stroną drogi gruntowej, przez 
punkty graniczne nr 16, 15 i 1 do punktu granicznego nr 1 wspólnego dla obrębów nr 1, nr 
2 i nr 3 miasto Wolin. W punkcie nr 1 granica pasa technicznego zmienia kierunek  
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na południowo-zachodni, przecina drogę gruntową i biegnie granicą obrębów  
ewidencyjnych nr 1 i nr 3 miasto Wolin wzdłuŜ południowo-wschodniego skraju drogi  
gruntowej, przez punkty graniczne nr 19, 20 do punktu granicznego nr 3301, który  
połoŜony jest w odległości 140,5 m na południowy zachód od skrzyŜowania dróg  
gruntowych.  
W punkcie nr 3301 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa technicznego  
w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasto Wolin,  

 
7) obr ęb ewidencyjny nr 3 miasto Wolin  

 
a)  odcinek od granicy obr ębu nr 1 miasto Wolin do granicy morskiego portu 

rybackiego w Wolinie 
 

Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 3301, połoŜonego na granicy  
obrębów ewidencyjnych nr 1 i nr 3 miasto Wolin granica pasa technicznego biegnie  
w kierunku wschodnim, granicą działek ewidencyjnych wchodzących w skład  
nieruchomości oznaczonej numerem księgi wieczystej 31659 przez punkty graniczne  
nr 3302 i 3303 i 3304 do punktu granicznego nr 3305. Punkt nr 3305 znajduje się  
na zachodniej stronie drogi gruntowej równoległej do linii nabieŜnika Gołogóra. Od tego 
punktu granica pasa technicznego nie zmieniając kierunku, przecina działkę drogową 
przechodząc na jej wschodnią stronę do punktu granicznego nr 3306, dalej biegnie  
granicą działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości KW Nr 31659,  
dochodzi do punktu granicznego nr 2744 na zachodniej granicy działki drogowej, przecina 
drogę i przechodzi na jej wschodnią stronę do punktu nr 2743.Od punktu nr 2743 granica 
pasa technicznego biegnie w tym samym kierunku, terenem leśnym, wzdłuŜ granicy  
działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości oznaczonej numerem księgi 
wieczystej 31659 do punktu granicznego nr 3307. Od punktu granicznego nr 3307 granica 
zmienia kierunek na północno-wschodni i dalej biegnie przez punkty graniczne nr 3308, 
3309, 3310, 3311, 3312, 3313 i 3314 (południowo- zachodni naroŜnik ogrodzenia ujęcia 
wody), 3315 (południowo-wschodni naroŜnik ogrodzenia j.w.) do punktu granicznego  
nr 3316 będącego równocześnie punktem osnowy pomiarowej nr 21056. W punkcie  
granicznym nr 3316 granica pasa technicznego zmienia kierunek na północny i dalej  
biegnie granicą działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości  
KW Nr 31659, przez punkt graniczny nr 3317 będący jednocześnie punktem osnowy  
pomiarowej nr 21058, następnie przez punkty graniczne nr 2490, 2489, 2556 do punktu 
granicznego nr 2557. Punkt graniczny nr 2557 połoŜony jest na granicy morskiego portu 
rybackiego w Wolinie w odległości 22,7m od zachodniego brzegu cieśniny Dziwny.  
W punkcie tym zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa technicznego w obrębie 
ewidencyjnym nr 3 miasto Wolin, 

 
b) odcinek wokół wyspy Ostrów Recławski (nazwa loka lna) 
 

Do pasa technicznego zostały włączone grunty wyspy Ostrów Recławski oprócz działek 
drogowych o numerach 129/2, 127/7, 147/2, 145/2 oraz działki nr 127/11, połoŜonej  
w morskim porcie rybackim w Wolinie, 
 
8) obr ęb ewidencyjny nr 4 miasto Wolin  
 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 236, połoŜonego na granicy  
morskiego portu rybackiego w Wolinie granica pasa technicznego biegnie w kierunku  
zachodnim, granicą nieruchomości oznaczonych numerami ksiąg wieczystych 4810  
i 22929 do punktu granicznego nr 235, połoŜonego na wschodniej stronie działki  
drogowej. Od tego punktu granica pasa technicznego zmienia kierunek na północny  
i biegnie granicą nieruchomości oznaczonych numerami ksiąg wieczystych 23003, 4810, 
19365 i 34224 przez punkty graniczne nr 1275, 1274, 1946, 1947, 596 do punktu  
granicznego nr 595, usytuowanego na południowej granicy pasa drogowego obwodnicy 



 

 

5 

 

miasta Wolina, w ciągu drogi krajowej nr 3, w odległości 80,6m od linii brzegu cieśniny 
Dziwna. W punkcie nr 595 granica pasa technicznego zmienia kierunek na wschodni  
i biegnie południową granicą działki drogowej przez punkty graniczne nr 1620, 1619, 1618 
i 1617. Punkt nr 1617 znajduje się na podporze estakady zjazdowej z mostu wiszącego  
i jest równocześnie punktem załamania linii brzegu cieśniny Dziwna. Z obszaru pasa  
technicznego morskich wód wewnętrznych wyłącza się pas drogowy obwodnicy miasta 
Wolina, w ciągu drogi krajowej nr 3. Od punktu granicznego nr 1616,połoŜonego  
na podporze mostu po jej północnej stronie granica pasa technicznego biegnie w kierunku  
zachodnim, północną granicą działki drogowej przez punkty graniczne nr 1615, 1614 do 
punktu nr 597 połoŜonego w odległości 82,9m od linii brzegu cieśniny Dziwna. Od punktu 
nr 597, granica pasa technicznego zmienia kierunek na północny i biegnie granicą działek 
ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości KW Nr 34224 do punktu granicznego 
nr 1900, znajdującego się na granicy obrębów ewidencyjnych nr 4 i 6 miasto Wolin  
w odległości 103,1m od linii brzegu cieśniny Dziwna. W punkcie granicznym nr 1900  
granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowo-wschodni, biegnie granicą  
obrębów ewidencyjnych nr 4 i nr 6 miasto Wolin przez punkt graniczny nr 27 do punktu  
nr 26. Granica ta jest jednocześnie odcinkiem południowej granicy szlaku kolejowego 
Szczecin – Świnoujście (nieruchomość w wieczystym uŜytkowaniu Polskich Kolei  
Państwowych S. A. z siedzibą w Warszawie) połoŜonego w obrębie nr 6 miasto Wolin.  
Od punktu nr 26 granica pasa technicznego biegnie nie zmieniając kierunku do punktu 
granicznego nr 1389, połoŜonego w linii brzegu wód cieśniny Dziwna w odległości około 
18m na południe od przyczółka mostu kolejowego.  
W punkcie tym zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa technicznego w obrębie  
ewidencyjnym nr 4 miasto Wolin, 
 
9) obr ęb ewidencyjny nr 6 miasto Wolin  

 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 131, połoŜonego w linii zachodniego 
brzegu cieśniny Dziwna, w odległości około 28m na północ od przyczółka mostu  
kolejowego, granica pasa technicznego biegnie w kierunku zachodnim, północną granicą 
szlaku kolejowego Szczecin – Świnoujście (nieruchomość w wieczystym uŜytkowaniu 
Polskich Kolei Państwowych S. A. z siedzibą w Warszawie) przez punkty graniczne  
nr 852, 130 do punktu nr 129, wyłączając szlak kolejowy z obszaru pasa technicznego.  
W punkcie granicznym nr 129 granica pasa technicznego zmienia kierunek na północny  
i biegnie granicami nieruchomości oznaczonych numerami ksiąg wieczystych 18079, 
3957, 6718, 3934 przez punkty graniczne nr 147, 154, 156, 157 do punktu granicznego nr 
158. Od tego punktu granica pasa technicznego biegnie w kierunku północno-wschodnim  
granicą nieruchomości KW Nr 3934, przecina trasę magistrali gazowej i dalej biegnie  
granicą działek ewidencyjnych będących w zasobie nieruchomości rolnych Skarbu  
Państwa, w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie, 
przez punkty graniczne nr 4821, 2, 3, 3821 do punktu nr 159, w którym zmienia kierunek 
na północno zachodni i dalej biegnie przez punkt graniczny nr 2821 do punktu 160,  
następnie przecina nieruchomość KW Nr 3934 i dochodzi do punktu nr 13, połoŜonego na 
granicy obrębów ewidencyjnych nr 6 i nr 5 miasto Wolin w odległości około 95m od linii 
brzegu cieśniny Dziwna. 
W punkcie nr 13 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa technicznego  
w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasto Wolin, 

 
10) obr ęb ewidencyjny nr 5 miasto Wolin  

 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 13 granica pasa technicznego  
biegnie w kierunku północno-zachodnim przecinając nieruchomość Gminy Wolin, przez 
punkty nr14, 15, 16 do punktu nr 17 połoŜonego na południowej granicy nieruchomości 
prywatnej KW Nr13999, w odległości około 128m na zachód od linii brzegu cieśniny 
Dziwna. W punkcie nr 17 granica zmienia kierunek na północny i biegnie dalej,  
przecinając nieruchomość prywatną KW Nr 13999 przez punkty nr 18, 19, 20, 21  
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do punktu nr 22 połoŜonego na granicy działki ewidencyjnej nr 17/2, na której ułoŜony jest  
kolektor ściekowy. Od punktu nr 22 granica pasa technicznego zmienia kierunek  
na wschodni, obiega działkę nr 17/2 i biegnie przez punkty graniczne nr 873, 872, 868  
do punktu nr 869, wyłączając działkę nr 17/2 z pasa technicznego. Z punktu granicznego 
nr 869 granica biegnie w kierunku północnym, przez teren nieruchomości prywatnej  
KW Nr 13999, przechodzi przez punkty nr 23, 24 i dochodzi do punktu granicznego  
nr 616, który połoŜony jest na granicy administracyjnej obrębów ewidencyjnych nr 5 Wolin 
i Darzowice gmina Wolin, w odległości 84,2m od linii brzegu cieśniny Dziwny.  
W punkcie granicznym nr 616 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa  
technicznego w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasto Wolin, 

 
 11) obr ęb ewidencyjny Darzowice   

 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 616 połoŜonego na przecięciu  
granicy obrębów ewidencyjnych Darzowice i nr 5 miasto Wolin ze wschodnią granicą  
drogi wewnętrznej w kompleksie działek rekreacyjnych, granica pasa technicznego  
biegnie w kierunku północno-wschodnim, wschodnią granicą drogi, przez punkty  
graniczne nr 753, 617, 618, 754, 755, 756, 759, 760, 619 do punktu granicznego nr 600. 
Od tego punktu granica pasa technicznego przecina drogę oraz nieruchomości prywatne 
KW 13912, 5000, 5055 i biegnie w tym samym kierunku przez punkt nr 25, punkty  
graniczne nr 441 i 1093, dalej przez teren nieruchomości prywatnej KW Nr 5000, przez 
punkty nr 26, 27, 28, przez teren nieruchomości prywatnej KW Nr 5055, przez punkty  
nr 29, 30, 31, 32 i 33 do punktu nr 34. Dalej , nie zmieniając kierunku, granica pasa  
technicznego przecina rów i biegnie przez teren nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, 
przez punkty nr 34, 35, 36, punkt graniczny nr 839 do punktu granicznego nr 439  
na północnej granicy rowu. Od punktu granicznego nr 439 granica pasa technicznego  
zmienia kierunek na północno-wschodni, przecina działkę ewidencyjną nr 171/1  
dochodząc do punktu nr 37, który znajduje się na południowo-zachodniej granicy Kanału 
Darzowickiego, będącego własnością Skarbu Państwa w administracji  
Zachodniopomorskiego Oddziału Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.  
Następnie zmienia kierunek na południowy, biegnie po granicy kanału, w kierunku jego 
ujścia do Cieśniny Dziwna, przez punkty graniczne nr 432, 395 do punktu nr 229  
połoŜonego w linii brzegu cieśniny, przechodzi wzdłuŜ linii brzegu na północno -  
wschodnią stronę kanału, do punktu granicznego nr 228, wyłączając z granic pasa  
technicznego wody Kanału Darzowickiego. Od punktu granicznego nr 228 granica pasa 
technicznego biegnie w kierunku północno-zachodnim, północno-wschodnią granicą  
Kanału Darzowickiego, przez punkty graniczne nr 347, 430, 396, 805, 804 do punktu  
nr 38, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, przecina nieruchomość  
prywatną KW Nr 6402 i dochodzi do punktu granicznego nr 806, który znajduje się  
na wschodniej granicy drogi gruntowej. Od tego punktu granica pasa technicznego  
biegnie w kierunku północno-zachodnim, wschodnią granicą drogi, do punktu  
granicznego nr 893, przecina rów i dochodzi do punktu granicznego nr 892, tu zmienia 
kierunek na północno-wschodni i dalej biegnie wschodnią granicą drogi, przez tereny 
siedliskowe wsi Darzowice, przez punkty graniczne nr 820, 817, 813, 811, 672, 673, 674, 
675, 696, 693, 765, 757, 753, 752, 772, 751, 735, 732 do punktu granicznego  
nr 728, połoŜonego na skrzyŜowaniu dróg. Od punktu granicznego nr 728 granica pasa 
technicznego przecina drogę łączącą szosę Wolin-Międzywodzie z brzegiem cieśniny  
i dochodzi do punktu nr 39, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie 
północną granicą drogi wzdłuŜ nieruchomości KW Nr 3696, przez punkty graniczne  
nr 640, 642, 643 do punktu granicznego nr 644, w którym zmienia kierunek na północno-
wschodni i przez punkty graniczne nr 644, 646, 648, 651 dochodzi do punktu  
granicznego nr 654, w którym kończy się granica działki drogowej. Z punktu granicznego 
nr 654 granica pasa technicznego biegnie w kierunku północno-wschodnim, przecina  
nieruchomość KW Nr 3696 i dochodzi do punktu granicznego nr 679 połoŜonego na  
południowo-wschodnim naroŜniku ciągu działek rekreacyjnych. W punkcie granicznym nr  
679 granica zmienia kierunek na północny i biegnie wschodnią granicą działki  
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rekreacyjnej, przez punkty graniczne nr 680 i 681, następnie przecina drogę gruntową 
KW Nr 23226, nieruchomości prywatne KW 4281, 11699 i biegnie przez punkty 40 i 41 
do punktu granicznego nr 741 połoŜonego na południowej granicy drogi dojazdowej,  
wchodzącej w skład nieruchomości KW Nr 6554. Od punktu granicznego nr 741 granica 
pasa technicznego biegnie granicą działek rekreacyjnych, przez punkty graniczne nr 742, 
740 do punktu granicznego nr 739, w którym zmienia kierunek na północno- zachodni,  
przecina nieruchomość prywatną KW Nr 31800 i dochodzi do punktu nr 42 na północnej 
granicy tej nieruchomości. W punkcie nr 42 granica pasa technicznego zmienia kierunek 
na północny i biegnie dalej przecinając nieruchomości KW Nr 31800 i 4284 przez punkt 
nr 43 do punktu nr 44, który połoŜony jest na granicy obrębów ewidencyjnych Darzowice  
i Unin, w odległości około 67m od linii brzegu cieśniny Dziwna.  
W punkcie nr 44 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa technicznego  
w obrębie Darzowice, 

 
12) obr ęb ewidencyjny Unin  

 
Od przyjętego za początkowy punktu nr 44 połoŜonego na granicy obrębów  
ewidencyjnych Unin i Darzowice, granica pasa technicznego biegnie w kierunku  
północnym, przecina nieruchomość Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych,  
Oddział Terenowy w Szczecinie przez punkty nr 45, 46, 47, 48 do punktu granicznego  
nr 470 połoŜonego na południowej granicy drogi biegnącej przez tereny siedliskowe wsi 
Unin, łączącej szosę Wolin-Międzywodzie z brzegiem cieśniny Dziwna, przecina drogę  
i dochodzi do punktu granicznego nr 410. Od tego punktu granica pasa technicznego  
biegnie w kierunku północno-wschodnim granicą działek siedliskowych, przez punkty  
graniczne nr 409 i 499, 501 do punktu granicznego nr 500, następnie południowo-
wschodnią granicą nieruchomości parafialnej do punktu granicznego nr 502. W punkcie 
granicznym nr 502 granica pasa technicznego zmienia kierunek na zachodni i biegnie 
północną granicą działki parafialnej przez punkt graniczny nr 503 do punktu granicznego 
nr 406. W punkcie granicznym nr 406 granica pasa technicznego zmienia kierunek  
na północny i biegnie granicami działek siedliskowych, przez punkt graniczny nr 405  
do punktu granicznego nr 898. Dalej, nie zmieniając kierunku, granica pasa biegnie 
wschodnią granicą drogi polnej, przez punkty graniczne nr 383, 382, 381, 380, 379, 378  
do punktu granicznego nr 377. Z punktu granicznego nr 377 granica pasa technicznego 
biegnie w kierunku wschodnim , południową granicą drogi do punktu granicznego nr 376, 
obiega zakończenie działki drogowej przez punkt graniczny nr 375 do punktu nr 331,  
od którego zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie granicą działek  
ewidencyjnych przez teren nieruchomości Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości  
Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie, przez punkty graniczne nr 354, 810 do punktu 
granicznego nr 858 połoŜonego w południowo-zachodniej granicy drogi łączącej szosę 
Wolin-Międzywodzie z brzegiem cieśniny Dziwna. Od punktu nr 858 granica pasa  
technicznego dalej biegnie w tym samym kierunku, przecina drogę i biegnie południowo-
wschodnią granicą drogi dojazdowej biegnącej przez kompleks działek rekreacyjnych, 
przez punkty graniczne nr 853, 851, 850, 841, 840, 830, 829, 824, 823, 811, 739,  
przecina przejście piesze do brzegu cieśniny Dziwna i dochodzi punktu granicznego  
nr 731 połoŜonego na załamaniu drogi. W punkcie granicznym nr 731 granica pasa  
zmienia kierunek na wschodni i granicą przejścia pieszego dochodzi do punktu  
granicznego nr 726, w którym ponownie zmienia kierunek na północno-wschodni.  
Od punktu granicznego nr 726 granica pasa technicznego biegnie granicami działek  
rekreacyjnych, linią łamaną, przez punkty graniczne nr 727, 720, 719 do punktu  
granicznego nr 706, przecina drogę dojazdową i biegnie, nie zmieniając kierunku, przez 
punkty graniczne nr 695 i 868 (brzeg rowu) do punktu granicznego nr 861 (środek rowu  
melioracyjnego). W punkcie granicznym nr 861 granica pasa zmienia kierunek  
na południowo-wschodni i biegnie środkiem rowu dochodząc do punktu granicznego  
nr 365. Od punktu granicznego nr 365 granica pasa technicznego biegnie na północny 
wschód, granicą nieruchomości KW 27822 i 27823, przez punkty graniczne nr 368, 43  
do punktu granicznego nr 44. Punkty nr 43 i 44 są równocześnie punktami granicy  
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obrębów ewidencyjnych Unin i Jarzębowo. W punkcie granicznym nr 44 granica pasa 
technicznego zmienia kierunek na północno zachodni i biegnie północną krawędzią drogi, 
będącą równocześnie granicą obrębów ewidencyjnych Unin i Jarzębowo do punktu  
granicznego nr 972 połoŜonego na południowo-wschodniej granicy szosy Wolin-
Międzywodzie.  
W punkcie granicznym nr 972 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa  
technicznego w obrębie ewidencyjnym Unin, 

 
13) obr ęb ewidencyjny Jarz ębowo   

 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 972 połoŜonego na granicy obrębów  
ewidencyjnych Jarzębowo i Unin granica pasa technicznego biegnie w kierunku północno-
wschodnim, południowo-wschodnią granicą szosy Wolin-Międzywodzie, granicą  
nieruchomości Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy  
w Szczecinie, przez punkty graniczne nr 971, 970, 523, 969, 674 do punktu granicznego 
nr 338, usytuowanego na skrzyŜowaniu z drogą polną biegnącą w kierunku wzgórza nad 
brzegiem cieśniny Dziwna. Od tego punktu granica pasa technicznego biegnie w kierunku 
wschodnim, południową granicą drogi polnej, granicą nieruchomości Skarbu Państwa 
Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie, przez punkty graniczne 
nr 317, 320, 339, 341, 344, 346, 348 do punktu granicznego nr 350, w którym zmienia  
kierunek na północny i dalej biegnie wschodnią stroną drogi polnej, przez punkt graniczny 
nr 352 do punktu granicznego nr 353 połoŜonego w sąsiedztwie przepustu nad rowem 
melioracyjnym. W punkcie nr 353 granica pasa technicznego zmienia kierunek  
na północno-wschodni, przecina nieruchomość Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości 
Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie, dochodząc do punktu granicznego nr 361  
i dalej biegnie granicą nieruchomości KW Nr 8320, przez punkty graniczne nr 901, 902  
do punktu granicznego nr 409 połoŜonego w południowej granicy drogi polnej biegnącej 
wzdłuŜ brzegu cieśniny Dziwna. Od punktu granicznego nr 409 granica pasa  
technicznego biegnie południowo-wschodnią granicą drogi polnej, granicą nieruchomości 
Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie oraz 
granicą nieruchomości prywatnych KW Nr 21900, 270, 6572, 1146 i 593, przez punkty 
graniczne nr 788, 800, 799, 798, 797, 796, 795, 509, 508, 507, 801, 791 do punktu  
granicznego nr 27, połoŜonego na granicy obrębów ewidencyjnych Jarzębowo i Korzęcin 
w odległości około 348m na północny zachód od linii brzegu cieśniny Dziwna.  
W punkcie granicznym nr 27 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa  
technicznego w obrębie ewidencyjnym Jarzębowo, 

 
14) obr ęb ewidencyjny Korz ęcin  

 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 27 połoŜonego na granicy obrębów 
ewidencyjnych Korzęcin i Jarzębowo granica pasa technicznego biegnie w kierunku  
północno-wschodnim, przecina nieruchomości prywatne oznaczone księgami wieczystymi 
nr 10601 i 10600 przez punkty nr 49 i 50. Od punktu nr 50 granica pasa technicznego 
zmienia kierunek na północny i biegnie dalej do punktu nr 51 połoŜonego na granicy  
nieruchomości prywatnych KW Nr10600 i KW Nr 1836 w odległości około 54m od linii 
brzegu cieśniny Dziwna. Od punktu nr 51 granica pasa technicznego biegnie nadal  
w kierunku północnym przez nieruchomość KW Nr 1836 do punktu 52, w którym zmienia 
kierunek na północno-wschodni, przecina nieruchomości prywatne KW 3786, 2812, 7795  
i 3725 przechodząc przez punkty nr 53, 54, 55, połoŜone na granicach wspólnych 
 nieruchomości, do punktu granicznego nr 932. Punkt ten znajduje się na granicy obrębów 
ewidencyjnych Korzęcin i Łuskowo w odległości 146,0m od linii brzegu cieśniny Dziwna. 
W punkcie granicznym nr 932 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa  
technicznego w obrębie ewidencyjnym Korzęcin, 
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15) obr ęb ewidencyjny Łuskowo  
 

Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 932, połoŜonego na granicy obrębów  
ewidencyjnych Łuskowo i Korzęcin w odległości 146,0m od linii brzegu cieśniny Dziwna, 
granica pasa technicznego biegnie w kierunku północno-wschodnim, przecina  
nieruchomości prywatne KW 5642 i 3367 i drogę polną, łączącą szosę Wolin-
Międzywodzie z brzegiem cieśniny Dziwna, przechodząc przez punkty nr 56 i 57 do punk-
tu nr 58 połoŜonego na granicy kompleksu prywatnych działek rekreacyjnych. Od punktu 
nr 58 granica pasa technicznego biegnie nadal w kierunku północno-wschodnim, przecina 
drogę wewnętrzną i biegnie granicami  działek rekreacyjnych, wschodnią granicą drogi 
wewnętrznej, przez punkty graniczne nr 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239 
i 1240 do punktu granicznego nr 1262, przecina nieruchomość prywatną KW Nr 13610 
i dochodzi do punktu nr 59 na południowo-zachodniej granicy drogi polnej, łączącej szosę 
Wolin-Międzywodzie z brzegiem cieśniny Dziwna. Od punktu nr 59 granica pasa  
technicznego przecina drogę polną oraz nieruchomości prywatne KW Nr 264, 5943 i 5942 
i biegnie nie zmieniając kierunku przez punkty nr 60, 61, 62, 63 i 64 do punktu  
granicznego nr 1311. Dalej granica pasa technicznego biegnie na północny wschód,  
granicami nieruchomości prywatnych KW 5579, 21927, 35596, 20104, 33499, 18248, 
31588 i 18881 przez punkty graniczne nr 779, 778, 1270, 777, 482, 588, 483, 587, 586  
i 585 do punktu granicznego nr 584 na południowo-wschodniej granicy drogi polnej.  
Od punktu nr 584 granica pasa technicznego biegnie w tym samym kierunku, wschodnią 
granicą drogi polnej, granicami nieruchomości prywatnych KW Nr 24120, 21829, 36725, 
5641, 14108, 262, 14108, 6019, 1740, 21829, 267, przez punkty graniczne nr 583, 869, 
1302, 1303, 1304, 833, 834, 835, 836, 101, 100, 098, 108, 096, 094, 092, 091, 087 i 114 
do punktu granicznego nr 089 na północnym końcu działki drogowej. Od punktu  
granicznego nr 089 granica pasa technicznego przechodzi na północno-zachodnią stronę 
drogi polnej do punktu granicznego nr 103, dalej w kierunku północno-wschodnim biegnie 
granicą działek leśnych nr 147 i 32/2, przez teren nieruchomości leśnej Skarbu Państwa 
KW Nr 21446 w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Międzyzdroje, przez punkt graniczny nr 104 do punktu granicznego nr 176. 
Dalej granica pasa technicznego biegnie przez teren działki leśnej nr 32/2, w kierunku 
północno-wschodnim i północnym, przez punkty nr 65, 66 i 67 do punktu nr 68 połoŜone-
go na granicy obrębów ewidencyjnych Łuskowo i Sierosław w odległości 90,0m od linii 
brzegu cieśniny Dziwna.  
W punkcie nr 68 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa technicznego 
 w obrębie ewidencyjnym Łuskowo, 

 
16) obr ęb ewidencyjny Sierosław  
 

Od przyjętego za początkowy punktu nr 68, połoŜonego na granicy obrębów  
ewidencyjnych Sierosław i Łuskowo w odległości 90m od linii brzegu wód cieśniny  
Dziwny, granica pasa technicznego biegnie w kierunku północno-zachodnim, przecina 
nieruchomość prywatną KW Nr 5560 i przez punkt nr 69 dochodzi do punktu granicznego 
nr 776, dalej biegnie po granicy nieruchomości KW Nr 31783 i KW Nr 31782 do punktu 
granicznego nr 775, przecina drogę KW Nr 17607, dochodzi do punktu nr 70 i dalej  
biegnie przez teren nieruchomości prywatnej KW Nr 10773 do punktu granicznego nr 591. 
Od punktu granicznego nr 591 granica pasa technicznego biegnie wzdłuŜ skarpy,  
granicami nieruchomości prywatnych KW Nr 39070, 31115, 19337, 19175 przez punkty 
graniczne nr 590, 589, 216 i 569 do punktu granicznego nr 222 będącego południowo- 
zachodnim punktem załamania granicy morskiego portu rybackiego w Sierosławiu.  
W punkcie granicznym nr 222 granica pasa zmienia kierunek na wschodni i biegnie  
południową granicą morskiego portu rybackiego w Sierosławiu, do punktu nr 459 w linii 
brzegu cieśniny Dziwna. Dalszy odcinek granicy pasa technicznego zaczyna się  
od punktu granicznego 472, leŜącego na północnej granicy morskiego portu rybackiego  
w Sierosławiu ,w linii brzegu cieśniny Dziwna. Od punktu nr 472 granica pasa  
technicznego biegnie na południowy zachód, północną granicą portu, przez punkt  
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graniczny nr 608, do punktu granicznego nr 199, usytuowanego na północnej granicy  
drogi lokalnej, dalej biegnie północną granicą drogi do punktu granicznego nr 198,  
w którym zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie granicą wspólną  
nieruchomości KW Nr21357 i KW Nr 25980 przez punkty graniczne nr 202 i 952  
do punktu granicznego nr 493. Z punktu granicznego nr granica biegnie na północny  
zachód do punktu granicznego nr 210, przecina rów melioracyjny i dochodzi do punktu 
granicznego nr 798 na północnej granicy rowu. W punkcie granicznym nr 798 granica  
pasa technicznego zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie północną granicą 
rowu do punktu granicznego nr 799. Od tego punktu granica pasa technicznego biegnie 
na północ granicą działek ewidencyjnych przecinając nieruchomość KW 13862 do punktu 
granicznego nr 814 na południowej granicy drogi siedliskowej. Od punktu granicznego  
nr 814 granica pasa zmienia kierunek na północno-zachodni, przecina drogę i dochodzi 
do punktu granicznego nr 816, od którego biegnie, nie zmieniając kierunku, północną  
granicą drogi do punktu granicznego nr 817. Z punktu granicznego nr 817 granica pasa 
technicznego biegnie w kierunku północnym po granicy nieruchomości KW 5543, wzdłuŜ 
drogi łączącej wał przeciwpowodziowy z drogą siedliskową, przez punkt graniczny nr 823, 
w którym zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu granicznego  
nr 611, usytuowanego u podstawy wału przeciwpowodziowego. Z tego miejsca granica 
pasa technicznego biegnie w kierunku północno-wschodnim, podnóŜem wału  
przeciwpowodziowego od strony cieśniny Dziwny, granicą działki ewidencyjnej nr 190, 
będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych, Rejonowy Oddział w Kamieniu Pomorskim, przez punkty graniczne 
nr 583, 582, 581 do punktu granicznego nr 486 połoŜonego w linii brzegu cieśniny  
Dziwna, u podstawy wału ochronnego. Od tego punktu granica pasa technicznego biegnie 
wzdłuŜ odwodnej krawędzi wału, linią brzegu wód cieśniny Dziwny przez punkty graniczne 
nr 487, 488, 489, 490, 491, 492, 800, 494 do punktu granicznego nr 495, dalej biegnie  
w tym samym kierunku, odwodną krawędzią wału, po granicy działki ewidencyjnej nr 190, 
przez punkty graniczne nr 920, 916, 269, 915, 914, 913 i 912,do punktu granicznego  
nr 911, który połoŜony jest na załamaniu wału ochronnego, w linii brzegu cieśniny Dziwna. 
Od punktu nr 911 granica pasa technicznego biegnie nadal granicą działki ewidencyjnej  
nr 190, podnóŜem skarpy obiegającej niewielką zatokę, przez punkty graniczne nr 910, 
909 i 908, do punktu granicznego nr 907, w którym zmienia kierunek na północno-
wschodni i biegnie po skarpie wału ochronnego do punktu granicznego nr 905. Z tego 
punktu granica pasa technicznego biegnie granicą działki ewidencyjnej nr 190, wzdłuŜ 
krawędzi korony wału ochronnego, przez punkty graniczne nr 904 i 903, zmienia kierunek 
na wschodni i biegnie do punktu granicznego nr 902 połoŜonego na odwodnej granicy  
wału ochronnego. Z punktu granicznego nr 902 granica pasa technicznego biegnie  
w kierunku północno-wschodnim odwodną granicą wału ochronnego, przez punkty  
graniczne nr 901, 900, 899, 898 do punktu granicznego nr 897, w którym zmienia  
kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu granicznego nr 896 połoŜonego  
na zakończeniu wału ochronnego, w punkcie przecięcia odwodnej granicy wału  
z wschodnią granicą nieruchomości prywatnej KW Nr 11812. Dalej, nie zmieniając  
kierunku, granica pasa technicznego biegnie przez teren nieruchomości dochodząc  
do punktu nr 72. W punkcie nr 72 granica pasa technicznego zmienia kierunek  
na północny i biegnie przez teren nieruchomości prywatnych KW Nr 11812, 35680, 3530, 
8991, 12224 i 24187 przez punkty nr 73, 74, 75, 76, 77 do punktu granicznego nr 1402. 
Od punktu, granicznego nr 1402 granica pasa technicznego obiega nieruchomość  
prywatną KW Nr 24186 po jej wschodniej i północnej granicy, przez punkty graniczne nr 
1369 i 1370 do punku nr 78. Od punktu nr 78 granica pasa technicznego biegnie  
w kierunku północnym przez punkt nr 79 do punktu granicznego nr 19 przecinając drogę 
lokalną w kompleksie działek rekreacyjnych i dalej biegnie wschodnią granicą drogi polnej 
wzdłuŜ nieruchomości KW 12956 do punktu granicznego nr 858, połoŜonego  
na południowo-wschodniej granicy rowu melioracyjnego. W punkcie granicznym nr 858 
granica pasa technicznego zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie południowo-
wschodnią granicą rowu wzdłuŜ nieruchomości KW 12956 przez punkty graniczne nr 861  
i 847 do punktu granicznego nr 862 połoŜonego na granicy obrębów ewidencyjnych  
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Sierosław i Zastań, u zbiegu granic rowów melioracyjnych. Od punktu granicznego nr 862 
granica pasa technicznego biegnie w kierunku wschodnim, południową granicą rowu  
melioracyjnego, będącą równocześnie granicą obrębów ewidencyjnych Sierosław  
i Zastań, przez punkty graniczne nr 882, 883 i 884 do punktu granicznego nr 906,  
w którym granica obrębów zmienia kierunek na południowo-zachodni.  
W punkcie granicznym nr 906 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa  
technicznego w obrębie ewidencyjnym Sierosław, 
 
17) obr ęb ewidencyjny Zasta ń  

 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 906 połoŜonego na granicy obrębów 
ewidencyjnych Zastań i Sierosław granica pasa technicznego biegnie w kierunku  
wschodnim południową granicą rowu melioracyjnego, wzdłuŜ północnej granicy  
nieruchomości KW 29051, przez punkty graniczne nr 951, 358, 359, 361, 362 i 363  
do punktu nr 60. Od punktu nr 60 granica pasa technicznego przecina rów przechodząc 
do punktu granicznego nr 727, który znajduje się na przecięciu północno-wschodniej  
granicy rowu ze wschodnią granicą drogi polnej, biegnącej równolegle do linii brzegu  
Zalewu Kamieńskiego. W punkcie granicznym nr 727 granica pasa technicznego zmienia 
kierunek na północno-wschodni i biegnie południowo-wschodnią granicą drogi, północno-
zachodnią granicą nieruchomości prywatnej KW Nr 22728, przez punkty graniczne nr 726, 
725, 724, 723, 722 i 721 do punktu granicznego nr 735, od którego biegnie na wschód  
do punktu granicznego nr 5325, połoŜonego na granicy obrębów ewidencyjnych Zastań 
gmina Wolin i Międzywodzie gmina Dziwnów. Odcinek granicy pasa technicznego  
biegnący po granicy obrębów Zastań i Międzywodzie – od punktu granicznego nr 5325  
do punktu granicznego 5362 – został opisany w zarządzeniu Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Dziwnów, 
obręb Międzywodzie. Od punktu granicznego nr 5362, połoŜonego na wschodniej granicy 
drogi wiejskiej, granica pasa technicznego przecina drogę i po jej zachodniej stronie  
biegnie w kierunku północno-zachodnim, granicami nieruchomości prywatnych  
KW Nr 4737, 10162, 11592, 2919, 8888, 34798, przez punkty graniczne nr 99, 169, 168, 
167, 1868, 1870, 1869, 121, 1277, 119, 1272, 1271, 1270, 1269, 1268, 1273, 1267, 162, 
163 i 164 do punktu granicznego 165 znajdującego się na skrzyŜowaniu dróg. Dalej  
granica pasa technicznego zmienia kierunek na północno-wschodni, przecina drogę  
po granicy działki ewidencyjnej i biegnie przez punkt graniczny nr 47 do punktu nr 80,  
w którym zmienia kierunek na północny i biegnie granicą obrębów ewidencyjnych Zastań 
gmina Wolin i Międzywodzie gmina Dziwnów, wzdłuŜ granicy nieruchomości prywatnej 
KW 21068 dochodząc do punktu granicznego nr 5121, połoŜonego w odległości około 
34m na północ od załamania drogi. Dalszy odcinek granicy pasa technicznego biegnący 
na północ od punktu granicznego nr 5121 do punktu granicznego nr 5029 został opisany 
w zarządzeniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie w sprawie określenia granic  
pasa technicznego gminy Dziwnów, obręb Międzywodzie.Od punktu granicznego nr 5029, 
połoŜonego na granicy obrębów ewidencyjnych Zastań gmina Wolin i Międzywodzie  
gmina Dziwnów, w rejonie zespołu działek rekreacyjnych w północnej części wsi Zastań, 
w odległości około 470m na południowy-wschód od kanału Lewińska Struga, granica pasa 
technicznego biegnie na południowy zachód do punktu granicznego nr 1519, w którym 
zmienia kierunek na północno-zachodni i linią łamaną, granicami działek rekreacyjnych, 
biegnie przez punkty graniczne nr1520, 1521, 1522, 1435, 1433, 1431, 1432, 1185, 1201, 
1202, 1236, 1203 i 1204 do punktu granicznego nr 1200. Z punktu nr 1200 granica pasa 
technicznego nie zmieniając kierunku przecina nieruchomość KW Nr 10741 i dochodzi  
do punktu granicznego nr 980, od którego biegnie po granicach nieruchomości KW 11689 
i 32334 przez punkt graniczny nr 979 do punktu granicznego nr 978. Od punktu nr 978 
granica pasa technicznego przecina nieruchomość prywatną KW Nr 11689 i dochodzi  
do punktu nr 81 połoŜonego w południowej granicy kanału Lewińska Struga, w odległości 
około 122m od linii brzegu Zalewu Kamieńskiego. W punkcie granicznym nr 81 granica 
pasa technicznego zmienia kierunek na wschodni i biegnie południową granicą kanału  
do punktu granicznego nr 5003, połoŜonego na przecięciu granicy obrębów  
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ewidencyjnych Zastań gmina Wolin i Międzywodzie gmina Dziwnów z południową granicą 
kanału, w odległości 41,0m od linii brzegu Zalewu Kamieńskiego.  
W punkcie granicznym nr 5003 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa  
technicznego w obrębie ewidencyjnym Zastań, 

 
18) obr ęb ewidencyjny Laska  
 
Od przyjętego za początkowy punktu nr 82, połoŜonego na granicy administracyjnej  
obrębów ewidencyjnych Laska gmina Wolin i Sibin gmina Kamień Pomorski w odległości 
112,8m od linii brzegu cieśniny Dziwny, granica pasa technicznego biegnie w kierunku  
południowo-zachodnim, równolegle do linii brzegu, przez nieruchomość prywatną KW Nr 
10815, przez punkty nr 83, 84 i 85 do punktu nr 86 połoŜonego w północnej granicy rowu 
melioracyjnego. Dalej, nie zmieniając kierunku, granica pasa technicznego przecina rów  
i nieruchomość Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 
,Oddział Terenowy w Szczecinie i biegnie przez punkt nr 87 do punktu nr 88 połoŜonego 
w północno-wschodniej granicy nieruchomości prywatnej KW Nr 3983. Od punktu nr 88 
granica pasa technicznego biegnie nie zmieniając kierunku przez teren nieruchomości 
prywatnej KW Nr 3983, przez punkt 89 do punktu granicznego nr 474 połoŜonego na  
załamaniu krawędzi niewielkiej skarpy, w odległości 20,5m od granicy rowu melioracyjne 
go. Od punktu granicznego nr 474 granica pasa technicznego zmienia kierunek na  
południowy, i biegnie granicą nieruchomości prywatnej KW Nr 3983 do punktu graniczne-
go nr 475, przecina rów melioracyjny i dochodzi do punktu granicznego nr 476. Od punktu 
granicznego nr 476 granica pasa ponownie biegnie granicą nieruchomości prywatnej KW 
Nr 3983 do punktu granicznego nr 477, w którym zmienia kierunek na południowo-
zachodni i dochodzi do punktu granicznego nr 478 połoŜonego na granicy wspólnej nieru-
chomości prywatnych KW Nr 3983 i 34226. Od punktu granicznego nr 478 granica pasa 
technicznego biegnie nadal w kierunku południowo-zachodnim, granicami  
nieruchomości KW Nr 34226, 18583 i 4611, przez punkty graniczne nr 479, 282, 624, 285 
do punktu granicznego nr 283. W tym punkcie granica pasa technicznego zmienia  
kierunek na wschodni, biegnie po granicy nieruchomości KW 25816 do punktu  
granicznego nr 284, tu zmienia kierunek na południowo-zachodni, dochodzi do punktu 
granicznego nr 287, przecina drogę oraz nieruchomości prywatne KW 23676, 17670 
 i 9762 i biegnąc przez punkt graniczny nr 253 oraz punkty nr 90 i 91 dochodzi do punktu 
granicznego nr 775. Dalej biegnie wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 271/5 
do punktu granicznego nr 776. Od tego punktu granica pasa technicznego biegnie w tym 
samym kierunku, przecina nieruchomości prywatne KW 9762, 21371, 4614, 4608, 2781 
oraz nieruchomość Skarbu Państwa–Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa  
,Oddział Terenowy w Szczecinie, przechodząc przez punkty nr 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99 do punktu granicznego nr 569. W punkcie nr 569 granica pasa technicznego zmienia 
kierunek na zachodni, dochodzi do punktu granicznego nr 501, od którego biegnie  
w kierunku południowo-zachodnim, wschodnią granicą nieruchomości prywatnej KW 4614 
przez punkty graniczne nr 348 i 349, następnie przecina nieruchomość Skarbu Państwa–
Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Oddział Terenowy w Szczecinie  
i dochodzi do punktu granicznego nr 508. Od punktu granicznego nr 508 granica pasa  
technicznego biegnie w tym samym kierunku wzdłuŜ podnóŜa skarpy, granicą  
nieruchomości Skarbu Państwa–Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 
,Oddział Terenowy w Szczecinie przez punkty graniczne nr 509, 564, 511, 512, 513, 514  
i 515 do punktu granicznego nr 516, tu załamuje się na wschód i dochodzi do punktu  
granicznego nr 517. Od punktu nr 517 granica pasa technicznego biegnie górą skarpy,  
w kierunku południowo-zachodnim, wspólną granicą nieruchomości Skarbu Państwa  
i nieruchomości prywatnych KW 5609, 4343, 8437, 4615, 4618, 4621, 1812, 4619 i 4622, 
przez punkty graniczne nr 562, 462, 561, 518, 519, 520, 521, 522, 523,524, 525, 526, 
521, 527, 534, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 i 539 do punktu 
granicznego nr 540. Dalej, nie zmieniając kierunku, granica pasa technicznego przechodzi 
na dół skarpy i biegnie po wspólnej granicy nieruchomości Skarbu Państwa  
i nieruchomości prywatnych KW 7637, 4621, 4617 i 2780 przez punkty graniczne nr 541, 
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542, 543 i 544 do punktu nr 545. Od tego punktu granica pasa technicznego przechodzi 
na górę skarpy do punktu granicznego nr 546 i biegnie dalej w tym samym kierunku, po 
wspólnej granicy nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości prywatnych KW 4617  
i 11748 przez punkty graniczne nr 547, 548, 549, 550 i 551 do punktu granicznego nr 552. 
Punkt graniczny nr 552 znajduje się na granicy obrębów ewidencyjnych Laska i Recław  
w odległości 113,4m od linii brzegu wód cieśniny Dziwny, mierzonej wzdłuŜ granicy  
obrębów.  
W punkcie nr 552 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego od strony lądu, 
w obrębie Laska gmina Wolin, 
 
19) obr ęb ewidencyjny Recław  
 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 552, połoŜonego na granicy obrębów 
ewidencyjnych Recław i Laska w odległości 113,4m od linii brzegu wód cieśniny Dziwny, 
mierzonej wzdłuŜ granicy obrębów, granica pasa technicznego biegnie w kierunku  
południowo-zachodnim granicą nieruchomości KW Nr 27277 i 14102 przez punkty  
graniczne nr 5, 954, 953, 952, 951, 950. Od punktu 950 granica pasa technicznego  
biegnie na południowy wschód granicą nieruchomości KW Nr 14102 i 24930 do punktu 
granicznego nr 109a, w którym zmienia kierunek na południowo zachodni i biegnie górą 
skarpy po granicach nieruchomości Skarbu Państwa–Agencji Nieruchomości Rolnych 
Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Szczecinie i nieruchomości prywatnej KW Nr 
24930, przez punkty graniczne nr 741, 778, 777, 106, 776, 779, 775, 774, 773, 772 do 
punktu granicznego nr 136, w którym kończy się skarpa, dalej biegnie przez punkty  
graniczne 106a i 105 do punktu granicznego nr 104. W punkcie granicznym nr 104  
granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowo-wschodni i linią łamaną  
biegnie granicą wspólną nieruchomości KW 18482 i 24930, przez punkty graniczne 
nr 1189a, 102, 1289a do punktu granicznego nr 87/27. Dalej granica pasa technicznego 
biegnie na południe, granicą nieruchomości KW Nr 14102 do punktu granicznego nr 28, 
od którego zmienia kierunek na południowo-zachodni, przecina część nieruchomości  
prywatnej KW 24930, przechodząc przez punkty 100 i 101 do punktu granicznego nr 100, 
będącego punktem załamania granicy nieruchomości prywatnej KW Nr 762, połoŜonego 
na południowej krawędzi skarpy rowu melioracyjnego. Z punktu granicznego nr 100  
granica pasa technicznego, nie zmieniając kierunku, biegnie wzdłuŜ górnej krawędzi 
skarpy granicą nieruchomości KW Nr 762 i 24930, przez punkt graniczny nr 101 do  
punktu granicznego nr 304 połoŜonego na północnej granicy działki trasy gazociągu. 
Od punktu granicznego nr 304 granica pasa technicznego biegnie nadal w kierunku  
południowo-zachodnim, granicami działek ewidencyjnych, przecina trasę gazociągu  
i biegnie granicą nieruchomości prywatnej KW Nr 16687, przez punkty graniczne nr 312, 
935, 934, 296 i 933. Od punktu granicznego nr 933 granica pasa technicznego biegnie na 
południe granicą nieruchomości  prywatnej KW Nr 762 przez punkt graniczny nr 295 do 
punktu granicznego nr 999 połoŜonego na północnej granicy szlaku kolejowego Szczecin 
- Świnoujście. Od punktu granicznego nr 999 granica pasa technicznego biegnie granicą 
szlaku kolejowego w kierunku północno-zachodnim i zachodnim, przez punkty graniczne 
nr 998 i 997 do punktu granicznego nr 819 w linii wschodniego brzegu cieśniny Dziwny.  
Z obszaru pasa technicznego morskich wód wewnętrznych wyłącza się szlak kolejowy 
Szczecin – Świnoujście wraz z nasypem i przyczółkiem mostu przez cieśninę Dziwna. 
Od punktu granicznego nr 836 połoŜonego u podstawy skarpy, w punkcie przecięcia linii  
brzegu cieśniny Dziwna z południową granicą szlaku kolejowego Szczecin – Świnoujście, 
granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowo-wschodnim granicą  
nieruchomości kolejowej, wzdłuŜ podstawy umocnionego betonem nasypu kolejowego, 
przez punkty graniczne nr 994 i 928 do punktu nr 102 połoŜonego w odległości 57,0m od 
punktu granicznego nr 928. Od punktu nr 102 granica pasa technicznego zmienia  
kierunek na południowy, przecina nieruchomości prywatne KW Nr 35715 i 1440, dochodzi 
do punktu granicznego nr 1080, w którym zmienia kierunek na zachodni i biegnie  
północną granicą pasa drogowego, przez punkty graniczne nr 1079, 1034, 1033, 1032, 
1031 do punktu granicznego nr 839, połoŜonego w linii brzegu cieśniny Dziwna. 
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Z obszaru pasa technicznego morskich wód wewnętrznych wyłącza się pas drogowy  
obwodnicy miasta Wolina w ciągu drogi krajowej nr 3.Od punktu granicznego nr 1036  
połoŜonego w przecięciu linii wschodniego brzegu cieśniny Dziwny z południową granicą 
pasa drogowego granica pasa technicznego biegnie w kierunku wschodnim, granicą 
wspólną pasa drogowego i nieruchomości prywatnej KW Nr 15, przez punkty graniczne nr 
1035 i 1078 do punktu granicznego nr 1077 połoŜonego w odległości 66,1m od punktu 
granicznego nr 1036. Od punktu granicznego nr 1077 granica pasa technicznego biegnie 
na południe, przecina nieruchomości prywatne KW Nr 15, 4304 i 2687 oraz cztery rowy 
melioracyjne, przechodzi kolejno przez punkty nr 103, 104, 105 i 106, punkty graniczne nr 
990 i 989, punkty nr 107 i 108 do punktu nr 109 połoŜonego na północnej granicy pasa 
drogowego, w odległości 45,2m od linii brzegu cieśniny Dziwna. W punkcie granicznym nr 
109 granica pasa technicznego zmienia kierunek na zachodni i biegnie północną granicą 
pasa drogowego, przez punkty graniczne nr 1533 i 1532 do punktu granicznego nr 1531 
usytuowanego w linii brzegu cieśniny Dziwna. Z obszaru pasa technicznego morskich 
wód wewnętrznych wyłącza się pas drogowy mostu zwodzonego przez cieśninę Dziwna  
w mieście Wolin. Od punktu granicznego nr 852, połoŜonego w linii wschodniego brzegu 
cieśniny Dziwna, granica pasa technicznego biegnie na wschód, wzdłuŜ podstawy skarpy, 
południową granicą pasa drogowego do punktu nr 110 połoŜonego w odległości 54,0m od 
linii brzegu, w którym zmienia kierunek na południowy, przecina nieruchomości prywatne 
KW Nr 4301 i 17077 przechodząc przez punkty graniczne nr 910 i 909 do punktu  
granicznego nr 902. Od punktu nr 902 granica pasa technicznego biegnie, nie zmieniając 
kierunku, granicą wspólną nieruchomości KW Nr 1438 i 16129 do punktu granicznego nr 
695, w którym załamuje się na zachód i dochodzi do punktu granicznego nr 694  
połoŜonego na załamaniu granicy rowu melioracyjnego. W punkcie nr 694 granica pasa 
technicznego zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie granicą wspólną rowu  
i nieruchomości prywatnych KW Nr 21372, 5753 i 12602, przez punkty graniczne nr 701, 
693 i 2444, dalej przecina nieruchomość prywatną KW 12602 i dochodzi do punktu  
granicznego nr 2442 połoŜonego na końcu drogi gospodarczej. Od punktu granicznego nr 
2442 granica pasa technicznego biegnie, nie zmieniając kierunku, granicą wspólną  
nieruchomości prywatnych KW Nr 24269 i 11181, przez punkt graniczny 2434 do punktu 
granicznego nr 904 połoŜonego na północno-wschodnim naroŜniku rowu melioracyjnego. 
Od punktu nr 904 granica pasa technicznego przechodzi na północno-zachodnią granicę 
rowu i dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim, granicą nieruchomości KW Nr 
4298 i 421, przez punkty graniczne nr 2429, 2430 i 2423 do punktu granicznego nr 2421 
na końcu rowu, dalej przecina nieruchomość prywatną KW Nr 421, dochodzi do  
zakończenia rowu melioracyjnego w punkcie granicznym nr 974 i przechodzi na drugą 
stronę rowu do punktu granicznego nr 906. Z punktu nr 906 granica pasa technicznego 
biegnie po granicy nieruchomości prywatnych KW Nr 17104 i 8523 przez punkt graniczny 
nr 122 do punktu granicznego nr 962, połoŜonego na północnej granicy drogi łączącej 
wieś Recław z wyspami Ostrów Recławski. Od tego punktu granica pasa technicznego 
biegnie w kierunku północno-zachodnim, granicą wspólną pasa drogowego oraz  
nieruchomości prywatnej KW Nr 17104, przez punkty graniczne nr 1940, 963 i 889 do 
punktu granicznego nr 871, wyłączając drogę z obszaru pasa technicznego. Punkt nr 871 
znajduje się w linii brzegu cieśniny Dziwna. Od punktu granicznego nr 872, połoŜonego  
w przecięciu linii brzegu cieśniny Dziwna z południową granicą drogi łączącej wieś Recław 
z wyspami Ostrów Recławski, granica pasa technicznego biegnie granicą wspólną drogi 
oraz nieruchomości Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 
,Oddział Terenowy w Szczecinie i nieruchomości prywatnych KW Nr 7343 i 22225, przez 
punkty graniczne nr 888, 890 i 554 do punktu granicznego nr 1661. Z tego punktu granica 
pasa technicznego biegnie na południowy zachód granicą wspólną nieruchomości  
prywatnych KW Nr 22226 i 22225 do punktu granicznego nr 557 połoŜonego  
na północnej granicy rowu melioracyjnego. Od punktu granicznego nr 557 granica pasa 
technicznego biegnie w kierunku północno-zachodnim, północną granicą rowu, przez 
punkt graniczny nr 555 do punktu granicznego nr 1660, w którym zmienia kierunek na  
południowo-zachodni i dalej biegnie zachodnią granicy rowu, przez punkt graniczny nr 
960 do punktu granicznego nr 891 połoŜonego na północno-wschodniej granicy rowu  
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odwadniającego. Od punktu nr 891 granica pasa technicznego przecina rów i drogę polną 
dochodząc przez punkt graniczny nr 893 do punktu granicznego nr 894. Z punktu  
granicznego nr 894 granica pasa technicznego biegnie na południe, granicą działek 
 ewidencyjnych, przez teren nieruchomości Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości  
Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Szczecinie, do punktu granicznego nr 959. 
Nastepnie przecina nieruchomości prywatne KW Nr 17 i 4303 dochodząc przez punkt 
graniczny nr 958 do punktu granicznego nr 957. Dalej granica pasa technicznego biegnie 
granicą działek ewidencyjnych, przez teren nieruchomości Skarbu Państwa Agencji  
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Szczecinie do punktu  
granicznego nr 956, połoŜonego na granicy obrębów ewidencyjnych Recław i Gogolice  
w odległości 65,1m na wschód od granicy rowu odwadniającego.  
W punkcie nr 956 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego od strony lądu, 
w obrębie Recław gmina Wolin, 
 
20) obr ęb ewidencyjny Gogolice  
 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 956, połoŜonego na granicy obrębów 
ewidencyjnych Gogolice i Recław w odległości 143,9m od linii brzegu cieśniny Dziwna, 
granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowym granicami działek ewidencyj-
nych Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Oddział Tereno-
wy w Szczecinie, przecina trzy rowy melioracyjne i przechodząc przez punkty graniczne 
nr 200, 201, 202, 203,204, 205, 206 i 207 dochodzi do punktu granicznego nr 208 połoŜo-
nego na północnej granicy nieruchomości prywatnej KW Nr 18260, w odległości około 
140m od linii brzegu cieśniny Dziwna. Od punktu nr 208 granica pasa technicznego, nie 
zmieniając kierunku, przecina nieruchomości prywatne KW Nr 18260, 10908,15176 i 
9121, przechodząc przez punkty nr 111, 112, 113, 114, 115 do punktu  
nr 116, usytuowanego na zachodniej granicy pasa drogowego drogi lokalnej Skoszewo – 
Recław , na wysokości budynku Gogolice 20. Od punktu nr 116 granica pasa  
technicznego biegnie w kierunku południowo-zachodnim, zachodnią granicą pasa  
drogowego, przez punkty graniczne nr 216, 152, 153, 154 do punktu granicznego  
nr 155 wspólnego dla granic pasa drogowego i działki siedliskowej KW Nr 2495, dalej  
biegnie górą skarpy po granicy nieruchomości prywatnej KW 2495 przez punkty graniczne 
nr 156, 157, 158, 159 do punktu granicznego nr 160, połoŜonego na zachodniej granicy 
drogi siedliskowej we wsi Gogolice. Od tego punktu granica pasa technicznego biegnie 
górą skarpy, zachodnią granicą drogi siedliskowej, przez punkt graniczny  
nr 161 do punktu granicznego nr 162, połoŜonego na załamaniu skarpy. Od punktu  
granicznego nr 162 granica pasa technicznego, nie zmieniając kierunku, biegnie zachod-
nią stroną drogi siedliskowej, granicą nieruchomości KW Nr 8501 i 11998, przez punkty 
graniczne nr 130 i 123 do punktu granicznego nr 122 połoŜonego na północnej granicy 
rowu odwadniającego. Od punktu granicznego nr 122 granica pasa technicznego biegnie 
linią łamaną, granicą wspólną rowu oraz nieruchomości KW Nr 11998 i 3923, przez punkt 
graniczny nr 126 i 125 do punktu granicznego nr 245, w którym północno-zachodnia gra-
nica rowu załamuje się na południowy wschód. Od punktu granicznego nr 245 granica pa-
sa technicznego biegnie linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim, przecina  
nieruchomości prywatne KW Nr 3923, 3922, 26166, 3749 i 3750, przechodząc przez 
punkty nr 117, 118, 119, 120 i 121 do punktu granicznego nr 239. Stąd granica pasa 
technicznego biegnie granicami nieruchomości prywatnych KW 11288 i 3923 przez punkt 
graniczny nr 237 do punktu granicznego nr 238, dalej przecina nieruchomość prywatną 
KW Nr 18261 i dochodzi do punktu granicznego nr 373, od którego biegnie po granicy  
nieruchomości KW Nr 27101 i 27102 do punktu granicznego nr 374 połoŜonego na  
północno-wschodniej granicy pasa drogi gospodarczej. Od punktu granicznego nr 374 
granica pasa technicznego biegnie nadal w kierunku południowo-zachodnim, linią łamaną, 
przecina drogę gospodarczą, do punktu granicznego nr 229 i dalej biegnie północno-
zachodnią granicą nieruchomości KW Nr 27101 do punktu granicznego nr 231, następnie 
przecina nieruchomości prywatne KW Nr 7025, 6055 i 21325 przechodząc przez punkty 
nr 122, 123 do punktu granicznego nr 226, od którego biegnie na południe, po zachodniej 
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granicy nieruchomości KW Nr 26170, do punktu granicznego nr 227 połoŜonego na  
północnej granicy pasa drogi dojazdowej do działki siedliskowej Gogolice 2. Stąd granica 
pasa technicznego biegnie na zachód, granicą pasa drogi, do punktu granicznego nr 223  
i dalej granicą wspólną nieruchomości KW Nr 21325 i 3753 do punktu nr 124, w którym 
zmienia kierunek na południowo-zachodni, przecina nieruchomość prywatną KW Nr 3753  
i przez punkty nr125 i 126 dochodzi do punktu nr 127 połoŜonego na północnej granicy 
działki siedliskowej Gogolice 9. W punkcie nr 127 granica pasa technicznego zmienia  
kierunek na zachodni i biegnie granicą wspólną nieruchomości prywatnych KW Nr 3753  
i 3754 do punktu granicznego nr 186. Od punktu nr 186 granica pasa technicznego  
biegnie w kierunku południowo-zachodnim, zachodnią granicą nieruchomości prywatnej 
KW Nr 3754, przez punkty graniczne nr 187, 188 i dalej wzdłuŜ podstawy skarpy dochodzi 
do punktu granicznego nr 189, od którego przechodzi na górę skarpy i biegnie przez 
punkty graniczne nr 190, 191, 192, 193 i 194 do punktu granicznego nr 195 będącego 
punktem wspólnym granic nieruchomości prywatnych KW Nr 3754 i 12532. Od punktu 
granicznego nr 195 granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowo-
wschodnim, górą skarpy, zachodnią granicą nieruchomości KW Nr 12532 przez punkty 
graniczne nr 196, 197, 198 i 199 do punktu granicznego nr 374 połoŜonego na granicy  
obrębów ewidencyjnych Gogolice i Zagórze w odległości 78,8m od linii brzegu cieśniny 
Dziwny, mierzonej wzdłuŜ granicy obrębów.  
W punkcie nr 374 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego od strony lądu, 
w obrębie Gogolice gmina Wolin, 
 
21) obr ęb ewidencyjny Zagórze  
 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 374, połoŜonego na granicy obrębów 
ewidencyjnych Zagórze i Gogolice w odległości 78,8m od linii brzegu cieśniny Dziwny, 
mierzonej wzdłuŜ granicy obrębów, granica pasa technicznego biegnie w kierunku  
południowo-wschodnim, linią łamaną wzdłuŜ górnej krawędzi skarpy, granicami  
nieruchomości prywatnych KW Nr 35900 i 3877, przez punkty graniczne nr 375, 249, 250, 
251, 252 i 253 do punktu granicznego nr 254 na północnej granicy nieruchomości  
prywatnej KW Nr 16324. Od punktu granicznego nr 254 granica pasa technicznego  
biegnie w kierunku południowo-zachodnim, granicą nieruchomości KW Nr 16324 do punk-
tu granicznego nr 255 na wschodniej granicy drogi polnej biegnącej równolegle do linii 
brzegu cieśniny Dziwna, przecina drogę i dochodzi do punktu granicznego nr 256 na  
zachodniej granicy drogi. Z punktu nr 256 granica pasa technicznego biegnie w kierunku 
południowo-wschodnim, zachodnią granicą drogi, przez punkty graniczne nr 257, 258, 
290, 291, 259 287 i 260 do punktu granicznego nr 261, włączając w obszar pasa  
technicznego nieruchomości prywatne KW Nr 1910 i 10745. Z punktu granicznego nr 261, 
w którym wschodnia granica drogi polnej załamuje się na wschód, granica pasa  
technicznego biegnie na południe, granicami działek siedliskowych, granicami  
nieruchomości prywatnych KW Nr 3879, 10798, 29706, 21835, 2462, 2955, 28227, 2463, 
3883, 22706, 2465, 17175, 17172, 17179, 3885, 17173, 17174 i 3886, przez punkty gra-
niczne nr 262, 263, 264, 265, 635, 248, 245, 247, 266, 267, 530, 268, 68, 67, 284, 269, 73 
i 270 do punktu granicznego nr 271, przecina nieruchomość prywatną  
KW Nr 36580 i dochodzi do punktu granicznego nr 474 na północno wschodnim naroŜniku 
nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu  
Państwa Oddział Terenowy w Szczecinie. Dalej, granica pasa technicznego biegnie na 
południe, wschodnimi granicami nieruchomości prywatnych KW Nr 36580 i 10751, przez 
punkty graniczne nr 473 i 472 do punktu granicznego nr 471. Z punktu granicznego nr 471 
granica pasa technicznego biegnie na wschód, granicą nieruchomości KW Nr 10751,  
do punktu granicznego nr 470, połoŜonego na zachodniej granicy drogi lokalnej Skoszewo 
– Recław, będącego północno-wschodnim naroŜnikiem działki siedliskowej Zagórze 10c. 
Od punktu granicznego nr 470 granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowo-
zachodnim i południowym, granicą wspólną drogi lokalnej Skoszewo – Recław  
i przylegających do niej od zachodu nieruchomości KW Nr 10751, 29101, 10746, 31101, 
10746, 5953, 10747, 14819, 34924, 35825, 10746, 30118, 23898, 23114, 34778 i 10744, 
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przez punkty graniczne nr 316, 439, 315, 441, 314, 443, 280, 317, 438, 318, 328, 326, 
324, 322, 335, 334, 331, 329, 319, 509, 510, 513, 514, 517, 518, 521, 522, 36a, 312, 313, 
231, 447, 445, 232, 233, 234, 295 i 467 do punktu granicznego nr 469 połoŜonego na 
granicy obrębów ewidencyjnych Zagórze i Skoszewo. Od punktu nr 469 granica pasa 
technicznego załamuje się na zachód, biegnie granicą obrębów Zagórze i Skoszewo, do 
punktu granicznego nr 12 połoŜonego w odległości około 67,0m od linii brzegu Zalewu  
Szczecińskiego.  
W punkcie nr 12 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa technicznego  
w obrębie Zagórze gmina Wolin, 
 
22) obr ęb ewidencyjny Skoszewo  
 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 12, połoŜonego na granicy obrębów 
ewidencyjnych Skoszewo i Zagórze w odległości 67,0m od linii brzegu Zalewu  
Szczecińskiego, granica pasa technicznego biegnie na południe, zachodnią granicą 
 nieruchomości prywatnej KW Nr 23160, przez punkt graniczny nr 275 do punktu  
granicznego nr 2019. Dalej granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowo-
zachodni, przecina nieruchomości prywatne KW Nr 23760 i 10407 i przez punkt nr 128 do 
punktu granicznego nr 17 stanowiącego południowo-zachodni naroŜnik nieruchomości 
KW Nr 10407. Od punktu granicznego nr 17 granica pasa technicznego biegnie granicą 
nieruchomości KW 32209 do punktu granicznego nr 18 połoŜonego u podnóŜa wału 
ochronnego, na północnej granicy nieruchomości leśnej Skarbu Państwa KW Nr 22107. 
Od punktu granicznego nr 18 granica pasa technicznego biegnie podnóŜem wału w kie-
runku zachodnim, przez punkt graniczny nr 257 do punktu granicznego nr 180. W punkcie 
granicznym nr 180 granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowy, biegnie 
zachodnią granicą drogi polnej do punktu granicznego nr 256 połoŜonego na koronie wału 
ochronnego, w odległości około 29,0m od linii brzegu Zalewu Szczecińskiego.  
Z punktu granicznego nr 256 granica pasa technicznego biegnie koroną wału ochronnego, 
w kierunku południowo-zachodnim i południowym, przez punkty nr 129, 130, 131, 132, 
133 i 134 do punktu nr 135, dalej załamuje się na zachód i dochodzi do punktu  
granicznego nr 28 połoŜonego u podnóŜa wału. Od punktu granicznego nr 28 granica  
pasa technicznego zmienia kierunek na południowo-wschodni i południowy i biegnie  
podnóŜem wału, granicą nieruchomości Skarbu Państwa, przez punkty graniczne nr 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37 do punktu granicznego nr 38 połoŜonego w miejscu,  
w którym rozpoczyna się odcinek nowowybudowanego wału ochronnego. Od punktu  
granicznego nr 38 granica pasa technicznego biegnie na południe, wzdłuŜ podnóŜa  
nowego wału, zachodnią granicą nieruchomości Skarbu Państwa w administracji  
Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Szczecinie, przez  
punkty graniczne nr 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 235, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
241, 242, 243, 244, 220, 208, 209 i 210 do punktu granicznego nr 213, połoŜonego na 
północno-zachodniej granicy drogi polnej, prowadzącej do miejsca, w którym odcinek  
nowowybudowanego wału ochronnego łączy się z wałem podstawowym. Od punktu  
granicznego nr 213 granica pasa technicznego biegnie na południowy zachód, granicą 
drogi polnej do punktu granicznego nr 212. Dalej zmienia kierunek na południowy,  
przecina skrzyŜowanie wałów ochronnych i dochodzi do punktu granicznego nr 56, od  
którego biegnie zachodnim podnóŜem wału, granicami nieruchomości Skarbu Państwa, 
przez punkty graniczne nr 57, 58, 59, 60, 61 i 62 do punktu granicznego nr 63. Punkt  
graniczny nr 63 połoŜony jest na granicy administracyjnej gmin i obrębów ewidencyjnych 
Skoszewo gmina Wolin i Jarszewko gmina Stepnica w odległości 31,6m od linii brzegu 
Zalewu Szczecińskiego.  
W punkcie nr 63 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa technicznego  
w obrębie Skoszewo gmina Wolin. 
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§ 3. Materiały kartograficzne i dane analityczne dotyczące opisanych wyŜej odcinków 
granic pasa technicznego znajdują się w zasobie Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz  
w Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, prowadzonym przez Starostwo Powiatowe  
w Kamieniu Pomorskim. 
 
 

§ 4. Tracą moc: 
 

1) Komunikat Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie 
wytyczenia granic pasa technicznego morskich wód wewnętrznych  
przebiegającego wzdłuŜ wschodniego brzegu Zalewu Szczecińskiego i cieśniny  
Dziwny na terenie gminy Wolin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 8, poz. 94). 

2) Komunikat Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie 
wytyczenia granic pasa technicznego morskich wód wewnętrznych  
przebiegającego wzdłuŜ zachodniego brzegu cieśniny Dziwny na terenie gminy Wolin 
i zachodniego brzegu Zalewu Kamieńskiego na terenie gminy Dziwnów (Dz. Urz. Woj.  
Zachodniopomorskiego Nr 32, poz. 560). 

 3)  Komunikat Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie 
wytyczenia granic pasa technicznego wokół morskich wód wewnętrznych, wzdłuŜ brzegu 
Zalewu Szczecińskiego, na terenie gminy Wolin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
Nr 13, poz. 278). 

4)  Komunikat Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 września 2001 r.  
w sprawie wytyczenia granic pasa technicznego wokół morskich wód wewnętrznych,  
na brzegu cieśniny Dziwny i Zalewu Szczecińskiego, na terenie miasta Wolin  (Dz. Urz.  
Woj.. Zachodniopomorskiego Nr 37, poz. 876). 

 
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 

Dyrektor 
     Urzędu Morskiego w Szczecinie 

       
 

  Józef Gawłowicz 
         


