Załączniki do rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia …………
ZAŁĄCZNIK NR 2

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MORSKICH WÓD
WEWNĘTRZNYCH – PORT MORSKI W DZIWNOWIE – ROZSTRZYGNIĘCIA
SZCZEGÓŁOWE PLANU
Projekt – wersja v. 3 z dnia 13.01.2020 r.
§ 1. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu DZI.1.Ip, określone w karcie
akwenu.

2. NUMER

KARTA AKWENU

1. OZNACZENIE LITEROWE

DZI.1.Ip

Ip

1

3. OPIS

AKWENU

4. POLE
POWIERZCHNI

POŁOŻENIA

0,221 km2

1

54°1'35.848'' N 14°45'42.138'' E

2

54°1'35.056'' N 14°45'41.965'' E

7

54°1'33.165'' N 14°46'1.913'' E

8

54°1'32.875'' N 14°46'1.661'' E

9

54°1'34.645'' N 14°45'35.228'' E

10 54°1'31.228'' N 14°45'24.684'' E
12 54°1'10.659'' N 14°44'52.592'' E
13 54°1'10.385'' N 14°44'37.681'' E
14 54°1'9.885'' N

14°44'34.558'' E

15 54°1'10.136'' N 14°44'31.954'' E
17 54°1'11.385'' N 14°44'23.970'' E
18 54°1'10.345'' N 14°44'7.272'' E
20 54°1'15.093'' N 14°43'47.214'' E
23 54°1'26.851'' N 14°43'31.362'' E

Pełny wykaz współrzędnych
znajduje się w § 14 ust. 1 załącznika
nr 1 – Ustalenia Ogólne

5. FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
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1) Badania naukowe (N);
2) Dziedzictwo kulturowe (D);
3) Infrastruktura techniczna (I);
4) Ochrona środowiska i przyrody (O);
5) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);
6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);
7) Transport (T);
8) Turystyka, sport i rekreacja (S);
7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW
1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:
a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,
b) utrudniających dostęp do basenów portowych i nabrzeży,
c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie
właściwych parametrów toru wodnego w porcie Dziwnów,
d) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania stateczności budowli
hydrotechnicznych;
2) w wyznaczonym podakwenie 1.2 ustala się ograniczenie w realizacji funkcji do
sposobów nie naruszających konstrukcji mostu;
8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
1) modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie – Nabrzeże Turystyczne (decyzja
nr 21/16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21.07.2016 r.);
2) modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie (decyzja nr 35/14 Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 20.01.2014 r.);
3) realizacja pomostu pływającego przeznaczonego dla Brzegowej Stacji Ratownictwa
w Dziwnowie (decyzja nr 7/16 ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
z dnia 08.03.2016 r.);
4) utrzymanie poprawnego stanu obiektu drogowego – mostu;
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa:
a) nie ustala się;
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2) ochrona środowiska:
a) nie ustala się;
3) ochrona dziedzictwa kulturowego:
a) w akwenie zlokalizowane jest zewidencjonowane stanowisko archeologiczne:
Dziwnów, stan.1 (AZP 17/08/15) – wprowadza się obowiązek przeprowadzenia
inwentaryzacji archeologicznej przed rozpoczęciem inwestycji powodujących
naruszenie dna;
4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż:
a) nie ustala się;
5) rybołówstwo:
a) nie ustala się;
10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
1) ustala się wymóg utrzymania poprawnego stanu obiektu drogowego – mostu, celem
zapewnienia możliwości przemieszczania się pojazdów (podakwen 1.2);
UWARUNKOWANIA

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), na których
obowiązują przepisy odrębne;
2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami:
a) brak;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy
niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
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a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) brak;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód
morskich;
12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;
2) w akwenie zlokalizowana jest infrastruktura techniczna – kabel podwodny;
3) w akwenie zlokalizowany jest Pirs Stacji Paliw – funkcja: tankowanie jednostek
pływających;
4) w akwenie zlokalizowane są pomosty oraz slip do wodowania;
5) część wschodnia akwenu wykorzystywana jest do cyklicznych imprez żeglarskich;
6) w akwenie zlokalizowana jest Baza Ratownictwa Morskiego SAR oraz pomosty
użytkowane przez SAR – część akwenu stanowi miejsce postoju i manewrowania
jednostek SAR;
7) w akwenie zlokalizowane jest jedyne ciężkie nabrzeże w Basenie Zimowym oraz
dokonują się tu wyładunki ryb do sąsiadującego z nabrzeżem budynku chłodziarni;
8) podakwen 1.1 wykorzystywany jest do postoju i załadunku jednostek rybackich;
9) w podakwenie 1.2 zlokalizowany jest most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102;
10) w części centralnej akwenu zlokalizowany jest Pomost Odpraw Granicznych – w części
akwenu wykonywana jest funkcja odpraw granicznych;
11) w akwenie zlokalizowane jest zewidencjonowane stanowisko archeologiczne: Dziwnów,
stan.1 (AZP 17/08/15);
12) w sąsiedztwie północnej części akwenu, po stronie lądowej, został wyznaczony
proponowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Mikołajkowa wydma";
13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego do spraw środowiska,
obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna”
(PLB320011);
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§ 2. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu DZI.2.S, określone w karcie
akwenu.
KARTA AKWENU

1. OZNACZENIE LITEROWE

DZI.2.S

S

2. NUMER

2

AKWENU

3. OPIS

1 54°1'35.848'' N 14°45'42.138'' E

POŁOŻENIA

3 54°1'34.813'' N 14°45'47.432'' E

2 54°1'33.165'' N 14°46'1.913'' E
4 54°1'34.908'' N 14°45'46.367'' E
5 54°1'35.008'' N 14°45'44.776'' E

4. POLE

0,008 km

6 54°1'35.066'' N 14°45'42.644'' E

2

7 54°1'35.056'' N 14°45'41.965'' E

Pełny wykaz współrzędnych
znajduje się w § 14 ust. 2 załącznika
nr 1 – Ustalenia Ogólne

POWIERZCHNI

5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) Badania naukowe (N);
2) Dziedzictwo kulturowe (D);
3) Funkcjonowanie portu (Ip);
4) Infrastruktura techniczna (I);
5) Ochrona środowiska i przyrody (O);
6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);
7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);
8) Transport (T);
7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW
1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:
a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,
b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania stateczności budowli
hydrotechnicznych;
8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
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1) brak;
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa:
a) nie ustala się;
2) ochrona środowiska:
a) nie ustala się;
3) ochrona dziedzictwa kulturowego:
a) w akwenie zlokalizowane jest zewidencjonowane stanowisko archeologiczne:
Dziwnów, stan.1 (AZP 17/08/15) – wprowadza się obowiązek przeprowadzenia
inwentaryzacji archeologicznej przed rozpoczęciem inwestycji powodujących
naruszenie dna;
4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż:
a) nie ustala się;
5) rybołówstwo:
a) nie ustala się;
10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
1) nie ustala się;
UWARUNKOWANIA

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), na których
obowiązują przepisy odrębne;
2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami:
a) brak;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
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4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy
niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) brak;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód
morskich;
12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) akwen pełni funkcje turystyczno-rekreacyjne – zlokalizowana jest tu sezonowa przystań
żeglarska oraz nabrzeża postojowe;
2) w akwenie zlokalizowane są pomosty;
3) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;
4) w akwenie zlokalizowane jest zewidencjonowane stanowisko archeologiczne: Dziwnów,
stan.1 (AZP 17/08/15);
13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego do spraw środowiska,
obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna”
(PLB320011);

–8–

§ 3. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu DZI.3.T, określone w karcie
akwenu.

2. NUMER

KARTA AKWENU

1. OZNACZENIE LITEROWE

DZI.3.T

T

3

3. OPIS

AKWENU

4. POLE

POŁOŻENIA

0,097 km

2

POWIERZCHNI

1

54°1'34.645'' N 14°45'35.228'' E

2

54°1'32.875'' N 14°46'1.661'' E

3

54°1'31.082'' N 14°46'0.100'' E

5

54°1'33.646'' N 14°45'35.563'' E

6

54°1'30.486'' N 14°45'25.812'' E

8

54°1'9.699'' N

14°44'53.195'' E

9

54°1'9.414'' N

14°44'37.687'' E

16 54°1'10.404'' N 14°44'23.899'' E
17 54°1'9.365'' N

14°44'7.203'' E

19 54°1'14.362'' N 14°43'46.109'' E
22 54°1'25.955'' N 14°43'30.441'' E
23 54°1'26.851'' N 14°43'31.362'' E
26 54°1'15.093'' N 14°43'47.214'' E
28 54°1'10.345'' N 14°44'7.272'' E
29 54°1'11.385'' N 14°44'23.970'' E
33 54°1'10.385'' N 14°44'37.681'' E
34 54°1'10.659'' N 14°44'52.592'' E
36 54°1'31.228'' N 14°45'24.684'' E

Pełny wykaz współrzędnych
znajduje się w § 14 ust. 3 załącznika
nr 1 – Ustalenia Ogólne

5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TRANSPORT (T)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) Dziedzictwo kulturowe (D);
2) Infrastruktura techniczna (I);
3) Ochrona środowiska i przyrody (O);
4) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);
5) Turystyka, sport i rekreacja (S);
7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW
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1) wyznaczonym podakwenie 3.1 ustala się ograniczenie w realizacji funkcji do sposobów
nie naruszających konstrukcji mostu;
2) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem
żeglugi

oraz

wydobywania

obiektów

zabytkowych

i

nurkowań

związanych

z eksploatacją i budową obiektów hydrotechnicznych;
3) zakaz lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, z wyjątkiem służących
utrzymaniu i modernizacji toru wodnego;
8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
1) utrzymanie parametrów technicznych toru wodnego w porcie Dziwnów;
2) utrzymanie poprawnego stanu obiektu drogowego – mostu;
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa:
a) nie ustala się;
2) ochrona środowiska:
a) nie ustala się;
3) ochrona dziedzictwa kulturowego:
a) w akwenie zlokalizowane jest zewidencjonowane stanowisko archeologiczne:
Dziwnów, stan.1 (AZP 17/08/15) – wprowadza się obowiązek przeprowadzenia
inwentaryzacji archeologicznej przed rozpoczęciem inwestycji powodujących
naruszenie dna;
4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż:
a) nie ustala się;
5) rybołówstwo i akwakultura:
a) nie ustala się;
10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
1) w dokumentach planistycznych sporządzanych w oparciu o przepisy ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzić zapisy zapewniające
prawidłowe funkcjonowanie toru wodnego w porcie Dziwnów;
2) ustala się wymóg utrzymania poprawnego stanu obiektu drogowego – mostu, celem
zapewnienia możliwości przemieszczania się pojazdów (podakwen 3.1);
UWARUNKOWANIA
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11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), na których
obowiązują przepisy odrębne;
2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami:
a) brak;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy
niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) brak;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód
morskich;
12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w podakwenie 3.1 zlokalizowany jest most zwodzony – droga wojewódzka nr 102;
2) po akwenie odbywa się żegluga z portów w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Dziwnowie
w kierunku północnym (morza) – charakter intensywny;
3) akwen stanowi element infrastruktury dostępowej do portu w Dziwnowie, Kamieniu
Pomorskim, Wolinie i Sierosławiu;
4) po akwenie odbywa się żegluga głównie jednostek rybackich i turystycznych;
5) przez akwen przebiegają trasy statków rybackich z portów i baz rybackich na łowiska;
6) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji – uczęszczany szlak
w kierunku morza oraz w kierunku południowym;
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7) w akwenie znajduję się infrastruktura techniczna – kable podwodne;
8) tor wodny Dziwnów – Wolin jest torem zapewniającym dostęp do morza oraz do Zalewu
Szczecińskiego;
9) przez obszar przebiega projektowany „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”, w ramach
którego sukcesywnie następuje przebudowa i modernizacja marin i portów jachtowych
w Gryfinie, Szczecinie, Trzebieży, Lubczynie, Stepnicy, Wolinie, Wapnicy, Świnoujściu,
Kamieniu Pomorskim, Dziwnowie, Niechorzu, Mrzeżynie, Kołobrzegu, Mielnie
i Darłowie;
10) w akwenie zlokalizowane jest zewidencjonowane stanowisko archeologiczne: Dziwnów,
stan.1 (AZP 17/08/15);
13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego do spraw środowiska,
obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna”
(PLB320011);
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§ 4. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu DZI.4.Ip, określone w karcie
akwenu.
KARTA AKWENU

1. OZNACZENIE LITEROWE

DZI.4.Ip

Ip

2. NUMER

4

3. OPIS

AKWENU

4. POLE

POŁOŻENIA

0,145 km

2

1

54°1'33.646'' N 14°45'35.563'' E

3

54°1'31.082'' N 14°46'0.100'' E

4

54°1'15.035'' N 14°45'14.113'' E

5

54°1'10.049'' N 14°45'4.783'' E

6

54°1'9.056'' N

14°44'36.002'' E

8

54°1'9.699'' N

14°44'53.195'' E

10 54°1'30.486'' N 14°45'25.812'' E

Pełny wykaz współrzędnych
znajduje się w § 14 ust. 4 załącznika
nr 1 – Ustalenia Ogólne

POWIERZCHNI

5. FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) Badania naukowe (N);
2) Dziedzictwo kulturowe (D);
3) Infrastruktura techniczna (I);
4) Ochrona środowiska i przyrody (O);
5) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);
6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);
7) Transport (T);
8) Turystyka, sport i rekreacja (S);
7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW
1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:
a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,
b) utrudniających dostęp do nabrzeży,
c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,
d) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania stateczności budowli
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hydrotechnicznych;
2) ograniczenie realizacji funkcji do sposobów nie zakłócających wojskowej obserwacji
technicznej i wzrokowej oraz łączności radiowej;
3) zakaz kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraku barki;
8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
1) brak;
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa:
a) nie ustala się;
2) ochrona środowiska:
a) nie ustala się;
3) ochrona dziedzictwa kulturowego:
a) nie ustala się;
4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż:
a) nie ustala się;
5) rybołówstwo:
a) nie ustala się;
10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
1) nie ustala się;
UWARUNKOWANIA

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), na których
obowiązują przepisy odrębne;
2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami:
a) zabrania się penetracji wnętrza wraku, naruszania struktury oraz wydobywania
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zalegających na nich i w ich otoczeniu elementów;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy
niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) brak;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód
morskich;
12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w akwenie zlokalizowana jest infrastruktura techniczna – kabel podwodny;
2) akwen pełni funkcje turystyczno-rekreacyjne;
3) w akwenie zlokalizowany jest wrak statku;
4) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;
5) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu zlokalizowane jest siedlisko 9190 – pomorski
kwaśny las brzozowo-dębowy;
13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego do spraw środowiska,
obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna”
(PLB320011);
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§ 5. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu DZI.5.Ip, określone w karcie
akwenu.
KARTA AKWENU

1. OZNACZENIE LITEROWE

DZI.5.Ip

Ip

2. NUMER

5

3. OPIS

AKWENU

4. POLE

POŁOŻENIA

0,029 km

2

POWIERZCHNI

1

54°1'25.955'' N 14°43'30.441'' E

4

54°1'14.362'' N 14°43'46.109'' E

5

54°1'10.730'' N 14°43'55.091'' E

6

54°1'9.365'' N

7

54°1'10.404'' N 14°44'23.899'' E

14°44'7.203'' E

12 54°1'9.173'' N

14°44'35.079'' E

13 54°1'9.455'' N

14°43'58.976'' E

15 54°1'9.948'' N

14°43'55.960'' E

Pełny wykaz współrzędnych
znajduje się w § 14 ust. 5 załącznika
nr 1 – Ustalenia Ogólne

5. FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) Badania naukowe (N);
2) Dziedzictwo kulturowe (D);
3) Infrastruktura techniczna (I);
4) Ochrona środowiska i przyrody (O);
5) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);
6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);
7) Transport (T);
8) Turystyka, sport i rekreacja (S);
7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW
1) w wyznaczonym podakwenie 5.1 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł
mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać widzialność
i rozpoznawalność ww. znaków;
2) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:
a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,
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b) utrudniających dostęp do nabrzeży portowych,
c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,
d) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania stateczności budowli
hydrotechnicznych;
3) w wyznaczonym podakwenie 5.2 ustala się ograniczenie w realizacji funkcji do
sposobów nie naruszających konstrukcji mostu;
8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
1) utrzymanie poprawnego stanu obiektu drogowego – mostu;
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa:
a) nie ustala się;
2) ochrona środowiska:
a) nie ustala się;
3) ochrona dziedzictwa kulturowego:
a) nie ustala się;
4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż:
a) nie ustala się;
5) rybołówstwo:
a) nie ustala się;
10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
1) ustala się wymóg utrzymania poprawnego stanu obiektu drogowego – mostu, celem
zapewnienia możliwości przemieszczania się pojazdów (podakwen 5.2);
UWARUNKOWANIA

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), na których
obowiązują przepisy odrębne;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami:
a) brak;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy
niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) brak;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód
morskich;
12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w akwenie zlokalizowana jest infrastruktura techniczna – kabel podwodny;
2) w akwenie zlokalizowany jest akwen ochrony wizury znaków nawigacyjnych
(podakwen 5.1);
3) akwen pełni funkcje turystyczno-rekreacyjne;
4) w akwenie zlokalizowane jest miejsce przechowywania rurociągu refulacyjnego zestawu
pogłębiarskiego UMS;
5) akwen wykorzystywany jest przez małe okręty w czasie ćwiczeń wojskowych z mostem
pontonowym;
6) w akwenie zlokalizowana jest konstrukcja mostu zwodzonego – droga wojewódzka
nr 102 (podakwen 5.2);
7) w akwenie zlokalizowane są stare przyczółki mostu pontonowego;
8) akwen pełni funkcje wodowania małych łodzi;
11) w sąsiedztwie akwenu zlokalizowane jest siedlisko 2180 – lasy mieszane i bory na
wydmach oraz siedlisko 2130 – nadmorskie wydmy szare;
13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego do spraw środowiska,
obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk
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Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna”
(PLB320011);
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§ 6. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu DZI.6.S, określone w karcie
akwenu.
KARTA AKWENU

1. OZNACZENIE LITEROWE

DZI.6.S

S

2. NUMER

6

AKWENU

3. OPIS

1 54°1'13.773'' N 14°44'19.805'' E

POŁOŻENIA

3 54°1'13.666'' N 14°44'18.810'' E

2 54°1'13.773'' N 14°44'19.805'' E
4 54°1'13.666'' N 14°44'18.810'' E

4. POLE

Pełny wykaz współrzędnych
znajduje się w § 14 ust. 6 załącznika
nr 1 – Ustalenia Ogólne

0,005 km2

POWIERZCHNI
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) Badania naukowe (N);
2) Dziedzictwo kulturowe (D);
3) Funkcjonowanie portu (Ip);
4) Infrastruktura techniczna (I);
5) Ochrona środowiska i przyrody (O);
6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);
7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);
8) Transport (T);
7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW
1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:
a) utrudniających dostęp do portu Basenu Jachtowego,
b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,
c) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania stateczności budowli
hydrotechnicznych;
8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
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1) brak;
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa:
a) nie ustala się;
2) ochrona środowiska:
a) nie ustala się;
3) ochrona dziedzictwa kulturowego:
a) nie ustala się;
4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż:
a) nie ustala się;
5) rybołówstwo:
a) nie ustala się;
10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
1) nie ustala się;
UWARUNKOWANIA

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami:
a) brak;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy
niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) brak;
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6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód
morskich;
12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;
2) w akwenie zlokalizowany jest Basen Jachtowy;
13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) brak;
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§ 7. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu DZI.7.B, określone w karcie
akwenu.
KARTA AKWENU

1. OZNACZENIE LITEROWE

DZI.7.B

B

7

2. NUMER

3. OPIS

AKWENU

POŁOŻENIA

1 54°1'15.035'' N 14°45'14.113'' E
2 54°1'10.049'' N 14°45'4.783'' E

Pełny wykaz współrzędnych
znajduje się w § 14 ust. 7 załącznika
nr 1 – Ustalenia Ogólne

0,006 km2

4. POLE
POWIERZCHNI

5. FUNKCJA PODSTAWOWA
OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA (B)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) Dziedzictwo kulturowe (D);
2) Funkcjonowanie portu (Ip);
3) Infrastruktura techniczna (I);
4) Ochrona środowiska i przyrody (O);
5) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);
6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);
7) Transport (T);
7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW
1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:
a) mogących zakłócić realizację zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa,
b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;
8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
1) brak;
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa:

– 23 –

a) nie ustala się;
2) ochrona środowiska:
a) nie ustala się;
3) ochrona dziedzictwa kulturowego:
a) nie ustala się;
4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż:
a) realizacja przedsięwzięć musi być wcześniej uzgodniona z Ministrem Obrony
Narodowej;
5) rybołówstwo:
a) nie ustala się;
10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
1) nie ustala się;
UWARUNKOWANIA

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz obszaru specjalnej ochrony
ptaków „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), na których obowiązują przepisy
odrębne;
2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami:
a) brak;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy
niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
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a) brak;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód
morskich;
12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) akwen sąsiaduje bezpośrednio z terenem zamkniętym;
13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego do spraw środowiska,
obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla
obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011);
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§ 8. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu DZI.8.S, określone w karcie
akwenu.
KARTA AKWENU

1. OZNACZENIE LITEROWE

DZI.8.S

S

2. NUMER

8

AKWENU

4. POLE

3. OPIS

1 54°1'9.948'' N 14°43'55.960'' E

POŁOŻENIA

3 54°1'9.948'' N 14°43'55.960'' E

2 54°1'9.455'' N 14°43'58.976'' E

Pełny wykaz współrzędnych
znajduje się w § 14 ust. 8 załącznika
nr 1 – Ustalenia Ogólne

0,002 km2

POWIERZCHNI
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) Badania naukowe (N);
2) Dziedzictwo kulturowe (D);
3) Funkcjonowanie portu (Ip);
4) Infrastruktura techniczna (I);
5) Ochrona środowiska i przyrody (O);
6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);
7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);
8) Transport (T);
7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW
1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:
a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi,
b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania stateczności budowli
hydrotechnicznych;
8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
1) brak;
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9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa:
a) nie ustala się;
2) ochrona środowiska:
a) nie ustala się;
3) ochrona dziedzictwa kulturowego:
a) nie ustala sie;
4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż:
a) nie ustala się;
5) rybołówstwo:
a) nie ustala się;
10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
1) nie ustala się;
UWARUNKOWANIA

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018), na którym obowiązują przepisy
odrębne;
2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami:
a) brak;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi oraz i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy
niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
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a) brak;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód
morskich;
12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) akwen pełni funkcje turystyczno-rekreacyjne – zlokalizowana jest tu Marina POLMAX;
13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego do spraw środowiska,
obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna”
(PLB320011);

