
 
 

ZARZĄDZENIE NR 3 
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE 

z dnia 3 sierpnia 2020 r. 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta Świnoujście 

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2169, Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, Dz. U. 
z 2020 poz. 284) oraz zgodnie z rozporządzeniem 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. z 2003 r. Nr 89, poz. 820; z 2010 r. Nr 150, poz. 1004) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
określenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta Świnoujście (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 520) § 1 
ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obręb ewidencyjny nr 16 Warszów. Począwszy od punktu położonego w miejscu przecięcia 
granicy portu morskiego w Świnoujściu i granicy działek ewidencyjnych nr 154 i nr 180/9 na wysokości 
kilometrażu wybrzeża 421, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północno – wschodnim, po 
północnej granicy działki nr 180/9, dochodzi do południowo – zachodniego punktu granicznego działki 
nr 153/2. Z tego punktu granica pasa ochronnego biegnie zachodnią granicą działki nr 153/2 i dalej 
południową granicą działki nr 153/1 w kierunku północno – wschodnim. Z tego miejsca granica pasa 
ochronnego biegnie w kierunku ogólnym wschodnim, południową granicą działki nr 152/1 wzdłuż drogi 
leśnej, do punktu granicznego położonego na granicy działek nr 152/1, nr 177/1 i nr 176/3 w kilometrażu 
wybrzeża 419,80. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie zachodnią granicą działki nr 176/3 
w kierunku południowo – wschodnim do punktu granicznego położonego w południowo – zachodnim 
narożniku działki nr 176/3, w rejonie skrzyżowania duktów leśnych w odległości około 1,0 km od linii 
brzegu morskiego. Dalej granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północno – wschodnim w średniej 
odległości od 1,0 do 0,6 km od linii brzegu morskiego, wzdłuż północnej krawędzi drogi leśnej, 
południowymi granicami działek ewidencyjnych nr nr: 176/3 175/1, 174/4, 173/4, 173/5, 173/3, 172/1, 
171, 170 i nr 169 do punktu granicznego położonego w południowo – wschodnim narożniku działki nr 
169, na granicy obrębów 16 Warszów miasta Świnoujście i Lasy Państwowe, gmina Międzyzdroje.”.. 

§ 2. Granice pasa ochronnego wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego od strony lądu na terenie miasta 
Świnoujście, w obrębie ewidencyjnym 16 Warszów, opisane w § 1 wyznacza linia przedstawiona na arkuszu 
mapy stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Dane z ewidencji gruntów i budynków przyjęto według stanu na dzień 19 sierpnia 2019 r. 
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

  
 Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 
 

Wojciech Zdanowicz 
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