
  

Załączniki do rozporządzenia  

Rady Ministrów 

z dnia …………  

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU W ZAKRESIE SZCZEGÓŁOWYCH 

ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW LUB ICH 

WYDZIELONYCH CZĘŚCI ORAZ INFORMACJI O SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH 

UWARUNKOWANIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA PRZYSZŁE UŻYTKOWANIE 

POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW  

Projekt – wersja v. 3 z dnia 08.11.2019 r., 

aktualizacja UMS z dnia 16.12.2021 r. oraz z dnia 14.07.2022 r. 

 

§ 1. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o załączniku nr 1 – należy przez to 

rozumieć załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ………. w sprawie przyjęcia 

planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego. 

§ 2. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.1.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.1.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

1 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 54°1'32,34"N 14°46'27,30"E 

2 54°1'56,69"N 14°48'1,70"E 

3 54°1'22,04"N 14°48'1,86"E 

4 54°1'26,42"N 14°48'15,89"E 

6 54°0'45,26"N 14°48'14,88"E 

7 54°0'44,96"N 14°48'6,18"E 

15 53°58'40,58"N 14°46'15,34"E 

16 53°58'39,46"N 14°45'53,25"E 

17 53°59'8,15"N 14°45'14,01"E 

18 54°0'3,57"N 14°45'16,60"E 

23 54°0'34,47"N 14°46'33,21"E 

27 54°1'19,93"N 14°46'20,18"E 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

7,07 km2 
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28 54°1'25,76"N 14°46'34,85"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 1  

załącznika nr 1  

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

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); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia nowych obiektów budowlanych o wysokości powyżej 25,0 m n.p.m. w 

strefie ochronnej terenu zamkniętego o promieniu 3000,0 m od punktu o współrzędnych 

54o1'22,109" N i 14o44’7,303" E; 

2) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;  

3) wyznacza się podakweny 1.2 i 1.4 przeznaczone na rozwój funkcji turystycznej, w których 

obowiązują następujące ograniczenia:  
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a) w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: pomosty, pirsy, 

slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc spełniających wymogi 

utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, przy uwzględnieniu 

uwarunkowań przyrodniczych,  

b) w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na 

lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych; 

4) dla turystyki, sportu i rekreacji wyznacza się podakweny 1.1 i 1.3, w których obowiązuje: 

a) zakaz przekształcania linii brzegu,  

b) zakaz realizacji budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: 

mola, pomosty, pirsy, slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych,  

c) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do 

miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących 

na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

5) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa: 

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska: 

a) wyznacza się podakweny 1.1, 1.2 i 1.3 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc 

odpoczynku ptaków wodno-błotnych objętych ochroną w ramach obszaru Natura 

2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011);  

3) ochrona dziedzictwa kulturowego: 

a) nie ustala się;  

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura:  

a) nie ustala się;  
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10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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 Szczeciński 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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) akwen znajduje się w zasięgu strefy ochronnej uzdrowiska C – obowiązują 

ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich: 

a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód 

morskich; 
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12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen zlokalizowany jest w zasięgu strefy ochronnej terenu zamkniętego o promieniu 

3000,0 m od punktu o współrzędnych 54o1'22,109" N i 14o44’7,303" E;  

2) akwen sąsiaduje z obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi;  

3) akwen znajduje się w zasięgu strefy ochronnej uzdrowiska C;  

4) w akwenie zlokalizowane są tarliska i miejsca podchowu narybku ryb; 

5) w części podakwenu 1.3 występuje proponowany użytek ekologiczny "Sokoliczka";  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 3. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.2.S, określone w karcie 

akwenu.  

KARTA AKWENU 

ZKA.2.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

2 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 54°1'56,69"N 14°48'1,70"E 

Od punktu 1 do punktu 2 granica przebiega  

po linii brzegu, o której mowa w art. 220 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

2 54°1'54,30"N 14°48'8,56"E 

3 54°1'54,26"N 14°48'8,75"E 

Od punktu 3 do punktu 4 granica przebiega  

po linii brzegu, o której mowa w art. 220 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

4 54°1'26,21"N 14°48'17,31"E 

6 54°1'22,04"N 14°48'1,86"E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje się 

w § 15 ust. 2 załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,28 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  
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a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

2) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy 

na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, 

stałe miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc spełniających wymogi 

utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań 

przyrodniczych;  

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7;  

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 
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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), w których obowiązują 

przepisy odrębne; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 znaki nawigacyjne;  

2) akwen sąsiaduje z obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony specjalnego dla 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 ZKA.3.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.3.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

3 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 54°1'27,24"N 14°45'56,75"E 

5 54°1'33,77"N 14°46'2,43"E 

9 54°1'12,84"N 14°46'26,18"E 

12 54°0'34,47"N 14°46'33,21"E 

17 54°0'3,57"N 14°45'16,60"E 

18 53°59'8,15"N 14°45'14,01"E 

21 53°58'31,70"N 14°46'3,87"E 

31 53°58'8,69"N 14°45'39,23"E 

33 53°58'16,96"N 14°45'36,87"E 

34 53°58'27,02"N 14°45'49,13"E 

36 53°59'1,65"N 14°45'1,76"E 

38 53°59'1,65"N 14°42'50,15"E 

42 53°57'28,54"N 14°42'7,93"E 

46 53°56'18,71"N 14°42'53,24"E 

59 53°53'24,64"N 14°38'32,33"E 

61 53°52'30,35"N 14°37'55,98"E 

64 53°51'58,58"N 14°38'1,97"E 

72 53°50'36,39"N 14°37'14,87"E 

75 53°50'43,03"N 14°37'11,01"E 

78 53°51'4,55"N 14°37'21,79"E 

79 53°51'24,49"N 14°37'23,79"E 

80 53°52'1,79"N 14°37'46,30"E 

81 53°52'31,52"N 14°37'39,11"E 

83 53°53'29,52"N 14°38'17,94"E 

89 53°56'21,39"N 14°42'35,32"E 

90 53°56'36,43"N 14°42'29,56"E 

91 53°56'49,68"N 14°41'56,03"E 

93 53°57'30,18"N 14°41'51,26"E 

95 53°58'10,45"N 14°42'19,73"E 

96 53°58'49,10"N 14°42'13,88"E 

104 54°0'36,52"N 14°46'16,21"E 

107 54°1'12,49"N 14°46'10,01"E 

109 54°1'11,63"N 14°46'2,97"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 3  

załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

9,21 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 
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TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

7) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia nowych obiektów budowlanych o wysokości powyżej 25,0 m n.p.m.  

w strefie ochronnej terenu zamkniętego o promieniu 3000,0 m od punktu o współrzędnych 

54o1'22,109" N i 14o44’7,303" E;  

2) w wyznaczonych podakwenach 3.1 i 3.2 obowiązują ograniczenia w realizacji funkcji do 

sposobów nienaruszających konstrukcji mostów;  

3) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych, działań związanych 

z bezpieczeństwem żeglugi, prac nurkowych związanych z oczyszczaniem dna 

z niewybuchów oraz wydobywaniem obiektów zabytkowych;  

4) obowiązują ograniczenia w wykonywaniu funkcji w czasie przeprowadzania regat 

żeglarskich; 

5) ograniczenie realizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń do przedsięwzięć 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem toru wodnego, jego utrzymaniem 

i modernizacją oraz lokalizacją stałego oznakowania nawigacyjnego w obszarze 

zlokalizowanym poza torem wodnym, z wyłączeniem przepraw drogowych i kolejowych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) dobudowa mostu w ciągu drogi S-3 – międzynarodowa droga E65; 

2) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż w ramach 

koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  
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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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) ustala się wymóg utrzymania poprawnego stanu obiektu kolejowego – mostu, celem 

zapewnienia możliwości przemieszczania się pojazdów kolejowych (podakwen 3.1); 

2) ustala się wymóg utrzymania poprawnego stanu obiektów drogowych – mostów, celem 

zapewnienia możliwości przemieszczania się pojazdów (podakwen 3.2);  

3) wyznacza się podakwen 3.2, w którym planowana jest dobudowa mostu w ciągu drogi S-

3 – międzynarodowa droga E65; 

4) w dokumentach planistycznych sporządzanych w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzić zapisy zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie toru żeglugowego; 

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), w których obowiązują 

przepisy odrębne; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami:  
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a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) akwen znajduje się w zasięgu strefy ochronnej uzdrowiska C – obowiązują 

ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych; 

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 kolejowy; 

2) w podakwenie 3.2 zlokalizowany jest most drogowy w ciągu drogi europejskiej E65 oraz 

planowane jest dobudowanie mostu dla drugiej nitki drogi S-3; 

3) na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich, określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu w Kamieniu Pomorskim 

i w Wolinie, infrastrukturę portową portu morskiego w Kamieniu Pomorskim i Wolinie 

oraz infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu w Dziwnowie i do portu w Wolinie 

znajdującą się na akwenie cieśniny Dziwna;  

4) po akwenie odbywa się żegluga z portu w Dziwnowie do portu w Kamieniu Pomorskim  

i z portu w Wolinie do portu w Kamieniu Pomorskim oraz pomiędzy portami Dziwnów  

i Wolin; 

5) po akwenie odbywa się żegluga handlowa o znaczeniu krajowym oraz żegluga pasażerska; 

6) przez akwen przebiegają następujące tory wodne:  

a) tor podejściowy północy do Kamienia Pomorskiego,  
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b) tor podejściowy zachodni do Kamienia Pomorskiego, 

c) tor wodny Dziwnów – Wolin;  

7) przez akwen przebiegają trasy statków rybackich z portów i baz rybackich na łowiska;  

8) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji – uczęszczany szlak w 

kierunku morza;  

9) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

10) w akwenie zlokalizowane jest złoże ropy naftowej „Kamień Pomorski”;  

11) akwen znajduje się w zasięgu strefy ochrony uzdrowiska C; 

12) przez obszar przebiega projektowany „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”, w ramach 

którego następuje przebudowa i modernizacja przystani i portów jachtowych w Gryfinie, 

Szczecinie, Trzebieży, Lubczynie, Stepnicy, Wolinie, Wapnicy, Świnoujściu, Kamieniu 

Pomorskim, Dziwnowie, Niechorzu, Mrzeżynie, Kołobrzegu, Mielnie i Darłowie; 

13) w akwenie zlokalizowane są znaki nawigacyjne;  

14) w akwenie zlokalizowane są dwa wraki;  

15) w akwenie zlokalizowana jest infrastruktura techniczna – przewody podwodne;  

16) nad akwenem zlokalizowane są obiekty nadwodne: 

a) most drogowy na drodze krajowej nr 3 (E65) w Wolinie,  

b) most kolejowy na rzece Dziwnie w Wolinie oraz napowietrzne linie 

elektroenergetyczne;  

17) pod dnem akwenu zlokalizowane są udokumentowane złoża wód leczniczych i ropy 

naftowej;  

18) akwen zlokalizowany jest w zasięgu strefy ochronnej terenu zamkniętego o promieniu 

3000,0 m od punktu o współrzędnych 54o1'22,109" N i 14o44’7,303" E;  

19) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej wyspy Chrząszczewskiej) 

występują trzciny, brzeg niedostępny;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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 ZKA.4.S, określone w karcie 

akwenu.  

KARTA AKWENU 

ZKA.4.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

4 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 54°1'32,34"N 14°46'27,30"E 

2 54°1'25,76"N 14°46'34,85"E 

3 54°1'19,93"N 14°46'20,18"E 

5 54°1'28,34"N 14°46'14,16"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 4 załącznika 

nr 1  4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,05 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip); 

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

7) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

8) Rybołówstwo (R); 

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia nowych obiektów budowlanych o wysokości powyżej 25,0 m n.p.m. w 

strefie ochronnej terenu zamkniętego o promieniu 3000,0 m od punktu o współrzędnych 

54o1'22,109" N i 14o44’7,303" E; 
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2) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

3) ograniczenia w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów 

infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, 

tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek 

turystycznych do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7;  

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), w których obowiązują 

przepisy odrębne; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;  

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 zlokalizowany jest w zasięgu strefy ochronnej terenu zamkniętego o promieniu 

3000,0 m od punktu o współrzędnych 54o1'22,109" N i 14o44’7,303" E; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony specjalnego dla obszaru ochrony siedlisk Natura 
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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 ZKA.5.B, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.5.B 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

B 

2. NUMER 

AKWENU 

5 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 54°1'11,63"N 14°46'2,97"E 

3 54°1'12,49"N 14°46'10,01"E 

4 54°0'56,65"N 14°46'12,14"E 

6 54°0'56,03"N 14°46'4,61"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 5  

załącznika nr 1  4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,07 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA (B) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

9) Transport (T);  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) mogących zakłócić obserwację techniczną i wzrokową oraz łączność radiową na 

obszarze kompleksu wojskowego, 

b) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,  

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu,  

d) na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb;  
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2) zakaz wznoszenia nowych obiektów budowlanych o wysokości powyżej 25,0 m n.p.m. 

o promieniu 3000,0 m od punktu o współrzędnych 54o1'22,109" N i 14o44’7,303" E;  

3) zakaz odkładania urobku;  

4) czasowy zakaz uprawiania rybołówstwa i żeglugi (w czasie odbywania ćwiczeń 

wojskowych);  

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 i akwakultura: 

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; 
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) akwen stanowi strefę zamkniętą dla funkcjonującego w bezpośrednim sąsiedztwie 

kompleksu wojskowego K-4310, który jest czasowo wyłączony z żeglugi i 

rybołówstwa; 

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim: 

a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 zlokalizowany jest w obszarze 1, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie Morskiego Portu Wojennego 

Dziwnów (Dz. U. z 2020 r.., poz. 1089) oraz jest zgłoszony jako przyszła strefa zamknięta; 

2) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim akwen 

wykorzystywany jest przez rybołówstwo komercyjne, stosujące rybackie narzędzia 

połowu;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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); 

2) akwen czasowo wyłączony z innego użytkowania;  
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§7. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.6.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.6.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

6 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 54°0'56,03"N 14°46'4,61"E 

3 54°0'56,65"N 14°46'12,14"E 

5 54°0'36,52"N 14°46'16,21"E 

13 53°58'49,10"N 14°42'13,88"E 

14 53°58'10,45"N 14°42'19,73"E 

16 53°57'30,18"N 14°41'51,26"E 

18 53°56'49,68"N 14°41'56,03"E 

19 53°56'36,43"N 14°42'29,56"E 

20 53°56'21,39"N 14°42'35,32"E 

26 53°53'29,52"N 14°38'17,94"E 

28 53°52'31,52"N 14°37'39,11"E 

29 53°52'1,79"N 14°37'46,30"E 

30 53°51'24,49"N 14°37'23,79"E 

33 53°51'0,51"N 14°37'18,24"E 

34 53°52'32,16"N 14°37'11,68"E 

36 53°53'36,43"N 14°38'0,67"E 

37 53°53'35,15"N 14°38'5,70"E 

43 53°54'3,37"N 14°38'38,82"E 

44 53°54'5,53"N 14°38'33,37"E 

46 53°55'38,56"N 14°40'47,98"E 

47 53°55'43,13"N 14°40'55,91"E 

50 53°56'41,89"N 14°41'37,26"E 

51 53°56'47,59"N 14°41'33,55"E 

54 53°56'56,38"N 14°41'22,83"E 

55 53°56'59,50"N 14°41'20,57"E 

58 53°57'22,60"N 14°41'28,83"E 

59 53°57'28,30"N 14°41'33,34"E 

62 53°58'6,54"N 14°41'56,01"E 

63 53°58'9,38"N 14°42'8,33"E 

65 53°58'53,23"N 14°42'8,83"E 

66 53°59'17,33"N 14°42'5,18"E 

67 53°59'30,82"N 14°41'50,05"E 

69 53°59'35,31"N 14°41'35,43"E 

72 53°59'52,67"N 14°42'1,77"E 

73 53°59'50,89"N 14°42'42,41"E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 15 ust. 6 załącznika nr 1 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

12,63 km2 
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5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

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); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, z wyłączeniem inwestycji 

przewidzianych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, które mają mieć swoją kontynuację w obszarze morskich wód 

wewnętrznych:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniających utrzymanie 

właściwych parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani, 

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) zakaz wznoszenia nowych obiektów budowlanych o wysokości powyżej 25,0 m n.p.m. w 

strefie ochronnej terenu zamkniętego o promieniu 3000,0 m od punktu o współrzędnych 

54o1'22,109" N i 14o44’7,303" E;  

3) zakaz realizacji portów i przystani oraz budowy nowych miejsc postoju jednostek 

turystycznych, z wyłączeniem inwestycji przewidzianych w obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które mają mieć swoją 

kontynuację w obszarze morskich wód wewnętrznych;  

4) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  
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a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;  

5) z zastrzeżeniem pkt. 6,obowiązują następujące ograniczenia:  

a) w realizacji nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: pomosty, pirsy, 

slipy do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych,  

b) w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

6) wyznacza się podakweny 6.1, 6.2 i 6.5 przeznaczone na rozwój funkcji turystycznej, w 

których obowiązuje: 

a) zakaz przekształcania linii brzegu,  

b) zakaz realizacji portów i przystani oraz budowy nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: mola, pomosty, pirsy, slipy, miejsca postoju jednostek 

turystycznych,  

c) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do 

miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących 

na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

d) powyższych zakazów nie stosuje się w odniesieniu do inwestycji przewidzianych 

w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które 

mają mieć swoją kontynuację w obszarze morskich wód wewnętrznych; 

7) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji; 

8) zakaz uprawiania rybołówstwa i kotwiczenia w rejonie lokalizacji wraków statków;  

9) zakaz przekształcania linii brzegu;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 
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1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakweny 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 i 6.6 na potrzeby ochrony kluczowych 

miejsc odpoczynku ptaków wodno-błotnych objętych ochroną w ramach obszaru 

Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego, 
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b) zabrania się penetracji wnętrza wraku, naruszania struktury oraz wydobywania 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 znajduje się w zasięgu strefy ochronnej uzdrowiska C; 

2) akwen zlokalizowany jest w zasięgu strefy ochronnej terenu zamkniętego o promieniu 

3000,0 m od punktu o współrzędnych 54o1'22,109" N i 14o44’7,303" E;  

3) w akwenie zlokalizowany jest wrak;  

4) w akwenie zlokalizowane są udokumentowane złoża ropy naftowej „Kamień Pomorski” 

oraz wód leczniczych "Międzywodzie" (Kamień Pomorski IG-1);  

5) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

6) w akwenie zlokalizowana jest infrastruktura techniczna – przewód podwodny;  

7) w akwenie zlokalizowane są tarliska i miejsca podchowu narybku ryb; 

8) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu, w pasie od Dziwnowa do Międzywodzia, występują 

płaty siedliska przyrodniczego 1330 solniska nadmorskie; teren cenny dla wielu gatunków 

ptaków jako ich miejsce lęgowe i żerowiskowe (zwłaszcza strefa brzegowa, przybrzeżna 

i strefa szuwarów);  

9) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej w rejonie Jarzębowa i Unina 

występuje szeroki pas trzcin; 
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10) w bezpośrednim sąsiedztwie północnej części akwenu występuje proponowany zespół 

przyrodniczo-krajobrazowy "Dziwnowskie słonawy";  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 8. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.7.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.7.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

7 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 54°0'45,26"N 14°48'14,88"E 

2 54°0'26,95"N 14°47'53,88"E 

4 54°0'27,15"N 14°47'29,55"E 

5 54°0'30,04"N 14°47'35,26"E 

9 54°0'33,44"N 14°47'57,65"E 

11 54°0'44,96"N 14°48'6,18"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 7 załącznika 

nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,17 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 



– 28 – 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

2) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe;  

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), zawierające działania ochronne 

związane z ochroną kluczowych miejsc odpoczynku ptaków wodno-błotnych 

objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” 

(PLB320011); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

4) pozyskiwanie energii odnawialnej: 

a) nie ustala się;  

5) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) nie ustala się;  

6) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7;  

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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 z obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi;  

2) w części akwenu występuje proponowany użytek ekologiczny "Sokoliczka"; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 
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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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§ 9. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.8.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.8.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

8 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°59'55,90"N 14°42'2,17"E 

2 53°59'54,11"N 14°42'42,82"E 

3 53°59'50,89"N 14°42'42,41"E 

4 53°59'52,67"N 14°42'1,77"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 8 załącznika 

nr 1  
4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,1 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N);  

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Rybołówstwo (R);  

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) 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 lub utrudniających utrzymanie 

właściwych parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani,  
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b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

3) zakaz realizacji nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), zawierające działania ochronne 

związane z ochroną kluczowych miejsc odpoczynku ptaków wodno-błotnych 

objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” 

(PLB320011); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 
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10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli oraz 

wprowadzania nowych elementów infrastruktury turystycznej;  

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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 
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1) w akwenie zlokalizowane są udokumentowane złoża wód leczniczych "Międzywodzie" ( 

Kamień Pomorski IG-1);  

2) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

3) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo; 

4) akwen sąsiaduje z obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi;  

5) akwen sąsiaduje z polem refulacyjnym „Międzywodzie”;  

6) akwen sąsiaduje z udokumentowanym złożem wód leczniczych;  

7) w akwenie znajduje się obiekt nawodny – zejście na wodę w Międzywodziu;  

8) w akwenie zlokalizowana jest przystań jachtowa; 

9) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu występuje proponowany zespół przyrodniczo-

krajobrazowy "Dziwnowskie słonawy"; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 10. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.9.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.9.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

9 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°59'56,89"N 14°44'59,82"E 

2 53°59'11,35"N 14°44'57,69"E 

4 53°59'11,35"N 14°43'11,67"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 9 załącznika 

nr 1  
4. POLE 

POWIERZCHNI 

1,36 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

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) Rybołówstwo (R);  

7) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z P 

OSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia nowych obiektów budowlanych o wysokości powyżej 25,0 m n.p.m.  

w strefie ochronnej terenu zamkniętego o promieniu 3000,0 m od punktu o współrzędnych 

54o1'22,109" N i 14o44’7,303" E; 

2) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe 

miejsca postoju jednostek turystycznych;  

3) okresowe ograniczenia w wykonywaniu funkcji dopuszczalnych w czasie 

przeprowadzania regat żeglarskich;  
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8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakwen 9.1 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku 

ptaków wodno-błotnych objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew 

Kamieński i Dziwna” (PLB320011); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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 

10 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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 
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dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) akwen znajduje się w zasięgu strefy ochronnej uzdrowiska C – obowiązują 

ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 udokumentowane złoża ropy naftowej „Kamień Pomorski”;  

2) akwen stanowi obszar czasowych zajęć dla potrzeb przeprowadzenia regat żeglarskich;  

3) akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo;  

4) akwen znajduje się w zasięgu strefy ochronnej uzdrowiska C;  

5) część akwenu zlokalizowana jest w zasięgu strefy ochronnej terenu zamkniętego o 

promieniu 3000,0 m od punktu o współrzędnych 54o1'22,109" N i 14o44’7,303" E; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 11. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.10.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.10.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

10 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°59'27,48"N 14°41'41,70"E 

2 53°59'30,82"N 14°41'50,05"E 

3 53°59'17,33"N 14°42'5,18"E 

4 53°58'53,23"N 14°42'8,83"E 

5 53°58'48,16"N 14°42'2,46"E 

6 53°58'9,38"N 14°42'8,33"E 

7 53°58'6,54"N 14°41'56,01"E 

8 53°58'9,51"N 14°41'46,29"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 10 

załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,46 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

7) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

8) Rybołówstwo (R); 

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  
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a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

2) z zastrzeżeniem pkt. 3, obowiązują następująca ograniczenia:  

a) w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy 

widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych 

do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych,  

b) w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na 

lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

3) w wyznaczonym podakwenie 10.1 obowiązuje:  

a) zakaz realizacji portów i przystani oraz budowy nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy 

widokowe, 

b) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do 

miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących 

na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż w ramach 

koncesji nr 9/2017/Ł;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), zawierające działania ochronne 

związane z ochroną kluczowych miejsc odpoczynku ptaków wodno-błotnych 
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objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” 

(PLB320011); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7;  

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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 z obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi;  

2) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

3) w akwenie zlokalizowane jest złoże ropy naftowej „Kamień Pomorski”;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 12. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.11.R, określone w karcie  

KARTA AKWENU 

ZKA.11.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

11 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°57'9,82"N 14°42'9,98"E 

2 53°57'28,54"N 14°42'7,93"E 

3 53°58'8,93"N 14°42'36,48"E 

5 53°58'46,29"N 14°42'30,83"E 

6 53°59'1,65"N 14°42'50,15"E 

8 53°59'1,65"N 14°45'1,76"E 

9 53°58'38,47"N 14°45'33,47"E 

13 53°57'43,22"N 14°45'28,74"E 

Od punktu 13 do punktu 1 granica przebiega  

po linii brzegu, o której mowa w art. 220 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje się 

w § 15 ust. 11 załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

2,75 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

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); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniających utrzymanie 

właściwych parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani,  
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b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) okresowe ograniczenia w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb, 

w szczególności w południowej części akwenu; 

3) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;  

4) z zastrzeżeniem pkt. 5, obowiązują następujące ograniczenia:  

a) w realizacji nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: pomosty, pirsy, 

slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc spełniających wymogi 

utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, przy uwzględnieniu 

uwarunkowań przyrodniczych,  

b) w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

5) wyznacza się podakweny 11.1, 11.2 i 11.3 przeznaczone na rozwój funkcji turystycznej, 

w których obowiązuje:  

a) zakaz przekształcania linii brzegu,  

b) zakaz realizacji nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: mola, 

pomosty, pirsy, slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc 

spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, przy 

uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych,  

c) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do 

miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących 

na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

6) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  
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8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakweny 11.1, 11.3 i 11.4 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc 

odpoczynku ptaków wodno-błotnych objętych ochroną w ramach obszaru Natura 

2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011); 

b) wyznacza się podakweny 11.1, 11.2 i 11.3 na potrzeby ochrony siedliska 

przyrodniczego 1230 - Klify na wybrzeżu Bałtyku; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) akwen znajduje się w zasięgu strefy ochronnej uzdrowiska C – obowiązują 

ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 udokumentowane złoża ropy naftowej „Kamień Pomorski”;  

2) akwen znajduje się w zasięgu strefy ochronnej uzdrowiska C; 

3) w akwenie zlokalizowane są tarliska i miejsca podchowu narybku ryb; 

4) w bezpośrednim sąsiedztwie północnej części akwenu występuje proponowany zespół 

przyrodniczo-krajobrazowy "Klif Chrząszczewski"; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 13. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.12.O, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.12.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

O 

2. NUMER 

AKWENU 

12 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°58'29,04"N 14°46'16,40"E 

2 53°58'39,78"N 14°46'18,71"E 

Od punktu 2 do punktu 3 granica przebiega  

po linii brzegu, o której mowa w art. 220 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

3 53°58'22,01"N 14°47'11,78"E 

4 53°58'20,84"N 14°47'10,98"E 

Od punktu 4 do punktu 1 granica przebiega  

po linii brzegu, o której mowa w art. 220 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje się 

w § 15 ust. 12 załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,35 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY (O) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

6) Transport (T); 

7) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz kotwiczenia;  

2) zakaz lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń innych niż związane z ochroną 

środowiska;  

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 
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uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

4) w wyznaczonym podakwenie 12.1 ustala się ograniczenia w realizacji funkcji do 

sposobów nie naruszających konstrukcji mostu;  

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 i akwakultura: 

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:  
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a) brak;  

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) akwen zlokalizowany jest w zasięgu strefy ochrony uzdrowiska A, B i C – obowiązują 

ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych; 

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 zlokalizowane są udokumentowane złoża wód leczniczych; 

2) akwen zlokalizowany jest w zasięgu strefy ochrony uzdrowiska A, B i C;  

3) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji;  

4) obszar objęty jest koncesją nr 98/92 na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz 

wydobywanie kopalin ze złoża „Kamień Pomorski” (wody lecznicze);  

5) akwen sąsiaduje z obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi;  

6) w Zatoce Karpinka ustanowiono stały obszar ochronny, w którym obowiązuje całoroczny 

zakaz rybołówstwa;  

7) nad akwenem zlokalizowany jest obiekt mostowy – kładka dla pieszych Kamień Pomorski 

– Żółcino; 

8) w akwenie zlokalizowane są tarliska i miejsca podchowu narybku ryb;  

9) w podakwenie 12.1 zlokalizowany jest obiekt mostowy (droga wojewódzka nr 107);  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 14. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.13.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.13.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

13 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°58'40,58"N 14°46'15,34"E 

2 53°58'39,78"N 14°46'18,71"E 

3 53°58'29,04"N 14°46'16,40"E 

4 53°58'29,03"N 14°46'15,66"E 

5 53°58'33,25"N 14°46'16,54"E 

7 53°58'33,66"N 14°46'10,01"E 

8 53°58'31,70"N 14°46'3,87"E 

10 53°58'39,46"N 14°45'53,25"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 13 

załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,08 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip);  

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Infrastruktura techniczna (I); 

7) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

8) Rybołówstwo (R); 

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) w wyznaczonym podakwenie 13.1 ustala się ograniczenia w realizacji funkcji do 

sposobów nie naruszających konstrukcji mostu (kładka piesza z Kamienia Pomorskiego 

do Żółcina);  
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2) ograniczenia w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów 

infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, 

tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek 

turystycznych do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych;  

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

4) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich: 

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) budowa kabla światłowodowego relacji Kamień Pomorski – Kołobrzeg (decyzja znak 

GPG-6120-kp/1/3/08 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 25.06.2008 r.);  

2) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż w ramach 

koncesji nr 98/92;  

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) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 98/92; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 
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10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) ustala się wymóg utrzymania poprawnego stanu obiektu mostowego celem zapewnienia 

możliwości poruszania się pieszych (podakwen 13.1); 

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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) akwen znajduje się w strefie ochronnej uzdrowiska C – obowiązują ograniczenia 

wynikające z ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich: 

a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód 

morskich;  
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12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w podakwenie 13.1 zlokalizowany jest obiekt mostowy – kładka piesza z Kamienia 

Pomorskiego do Żółcina;  

2) obszar objęty jest koncesją nr 98/92 na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz 

wydobywanie kopalin ze złoża „Kamień Pomorski” (wody lecznicze);  

3) akwen sąsiaduje z obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi;  

4) akwen znajduje się w strefie ochronnej uzdrowiska C;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 15. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.14.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.14.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

14 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°58'29,03"N 14°46'15,66"E 

Od punktu 1 do punktu 2 granica przebiega  

po linii brzegu, o której mowa w art. 220 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

2 53°58'11,24"N 14°45'46,75"E 

3 53°58'12,78"N 14°45'46,85"E 

4 53°58'13,03"N 14°45'45,71"E 

5 53°58'14,76"N 14°45'45,77"E 

8 53°58'27,13"N 14°46'1,08"E 

9 53°58'31,63"N 14°46'3,65"E 

11 53°58'33,66"N 14°46'10,01"E 

13 53°58'33,25"N 14°46'16,54"E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje się 

w § 15 ust. 14 załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,06 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C);  

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);  

9) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  
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1) w wyznaczonym podakwenie 14.1 ustala się ograniczenia w realizacji funkcji do 

sposobów nie naruszających konstrukcji mostu (kładka piesza z Kamienia Pomorskiego 

do Żółcina); 

2) nakaz utrzymania widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby 

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  

3) po realizacji inwestycji w zakresie układania elementów liniowych infrastruktury 

technicznej wymaga się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych 

elementów infrastrukturalnych, w której obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, 

z wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi 

i serwisowymi; 

4) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej oraz prowadzenia 

prac związanych z rozbudową i przebudową infrastruktury portowej do sposobów nie 

powodujących naruszenia stateczności budowli hydrotechnicznych; 

5) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: 

pomosty, mola, pirsy, slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc nie 

naruszających stateczności budowli hydrotechnicznych; 

6) ograniczenie głębokości akwenu do głębokości technicznej toru wodnego; 

7) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,  

b) utrudniających dostęp do nabrzeży,  

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) budowa kabla światłowodowego relacji Kamień Pomorski – Kołobrzeg (decyzja znak 

GPG-6120-kp/1/3/08 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 25.06.2008 r.);  

2) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż w ramach 

koncesji nr 98/92; 

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:  
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a) nie ustala się; 

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 98/92;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) ustala się wymóg utrzymania poprawnego stanu obiektu mostowego celem zapewnienia 

możliwości poruszania się pieszych (podakwen 14.1); 

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), w których obowiązują 

przepisy odrębne; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) akwen znajduje się w strefie ochronnej uzdrowiska C – obowiązują ograniczenia 

wynikające z ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych; 

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) obszar objęty jest koncesją nr 98/92 na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz 

wydobywanie kopalin ze złoża „Kamień Pomorski” (wody lecznicze);  

2) akwen sąsiaduje z obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi;  

3) akwen znajduje się w strefie ochronnej uzdrowiska C; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 16. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.15.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.15.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

15 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°58'8,95"N 14°45'45,88"E 

2 53°57'22,61"N 14°45'40,88"E 

4 53°57'24,45"N 14°45'33,53"E 

5 53°57'43,22"N 14°45'28,74"E 

6 53°58'19,92"N 14°45'32,10"E 

8 53°58'34,11"N 14°45'28,15"E 

9 53°58'38,47"N 14°45'33,47"E 

10 53°58'27,02"N 14°45'49,13"E 

13 53°58'8,69"N 14°45'39,23"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 15 

załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,56 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

7) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

8) Rybołówstwo (R); 

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  
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1) zakaz realizacji portów i przystani oraz budowy nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy 

widokowe; zakaz ten nie dotyczy podakwenu 15.1;  

2) w wyznaczonym podakwenie 15.2 obowiązują ograniczenia w realizacji funkcji do 

sposobów nie naruszających konstrukcji mostu;  

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) ułożenie i utrzymywanie rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych pod dnem cieśniny 

Promna – na działkach nr 293 obr. Chrząszczewo i nr 124 obr. Kamień Pomorski 5 

(decyzja nr 2/2010 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 04.10.2010 r.); 

2) ułożenie i utrzymywanie podmorskich kabli elektroenergetycznych 15 kV w rurach 

ochronnych: 

a) pod dnem cieśniny Dziwny, pomiędzy wyspą Wolin a Wyspą Chrząszczewską, na 

działkach nr 846/12 obr. Międzywodzie gm. Dziwnów i nr 22 obr. Buniewice gm. 

Kamień Pomorski, 

b) pod dnem Promny (głęboki nurt), w rejonie mostu łączącego Wyspę Chrząszczewską 

z Kamieniem Pomorskim i nr 124 obr. nr 5 Kamień Pomorski (decyzja nr 2/2011 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 13.05.2011 r.); 

3) ułożenie i utrzymywanie podmorskich kabli podmorskiego rurociągu światłowodowej 

linii kablowej na obszarze morskich wód wewnętrznych (cieśnina Dziwna – Zatoka 

Promna) na działkach: nr 293 obr. Chrząszczewo i nr 124 obr. Kamień Pomorski 5, 

w ramach przedsięwzięcia dotyczącego budowy przyłącza światłowodowego do Oddziału 

Zewnętrznego w Buniewicach Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim na Wyspie 

Chrząszczewskiej (decyzja nr 3/2011 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 

19.09.2011 r.);  

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż w ramach 

koncesji nr 98/92;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  
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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) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 98/92; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7;  

2) ustala się wymóg utrzymania poprawnego stanu obiektu mostowego w celu zapewnienia 

możliwości przemieszczania się z Kamienia Pomorskiego na Wsypę Chrząszczewską 

(podakwen 15.2); 

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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 
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3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) akwen znajduje się w strefie ochronnej uzdrowiska C – obowiązują ograniczenia 

wynikające z ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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) nad akwenem zlokalizowany jest most drogowy z Kamienia Pomorskiego na Wyspę 

Chrząszczewską (podakwen 15.2);  

2) pod dnem akwenu znajdują się udokumentowane złoża wód leczniczych;  

3) akwen znajduje się w strefie ochronnej uzdrowiska C;  

4) obszar objęty jest koncesją nr 98/92 na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz 

wydobywanie kopalin ze złoża „Kamień Pomorski” (wody lecznicze);  

5) w bezpośrednim sąsiedztwie południowej części akwenu występuje proponowany 

rezerwat przyrody "Solniska na Wyspie Chrząszczewskiej"; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 17. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.16.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.16.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

16 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°57'29,51"N 14°41'28,98"E 

2 53°57'28,30"N 14°41'33,34"E 

3 53°57'22,60"N 14°41'28,83"E 

4 53°57'23,80"N 14°41'24,46"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 16 

załącznika nr 1  4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,02 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wyznaczania nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich;  

2) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe;  

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 
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uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7;  

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:  
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a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) akwen znajduje się w strefie ochronnej uzdrowiska C – obowiązują ograniczenia 

wynikające z ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 znajduje się w strefie ochronnej uzdrowiska C;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 18. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.17.R, określone w karcie 

akwenu.  

KARTA AKWENU 

ZKA.17.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

17 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°56'48,02"N 14°42'29,19"E 

2 53°57'24,45"N 14°45'33,53"E 

4 53°57'22,61"N 14°45'40,88"E 

5 53°57'13,31"N 14°45'42,50"E 

6 53°57'6,75"N 14°45'41,75"E 

8 53°56'0,00"N 14°45'36,04"E 

9 53°56'0,00"N 14°44'46,76"E 

10 53°56'14,77"N 14°43'15,77"E 

13 53°55'57,56"N 14°42'32,20"E 

15 53°55'31,50"N 14°41'53,57"E 

16 53°55'34,72"N 14°41'47,39"E 

20 53°56'18,71"N 14°42'53,24"E 

21 53°56'42,27"N 14°42'43,79"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 17 

załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

5,79 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

ROŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

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); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  
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1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniających utrzymanie 

właściwych parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu;  

2) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;  

3) wyznacza się podakwen 17.1 przeznaczony na rozwój funkcji turystycznej, w którym 

obowiązują następujące ograniczenia:  

a) w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: pomosty, pirsy, 

slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc spełniających wymogi 

utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, przy uwzględnieniu 

uwarunkowań przyrodniczych,  

b) w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

4) wyznacza się podakweny 17.2, 17.3 i 17.4, w których obowiązuje:  

a) zakaz przekształcania linii brzegu,  

b) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: mola, 

pomosty, pirsy, slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych, 

c) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do 

miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących 

na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

5) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 
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1) ułożenie rurociągu gazowego DE 90x8,2 TS SDR 11 pod dnem cieśniny Promna, na 

działkach nr 293 obr. Chrząszczewo i nr 124 obr. Kamień Pomorski 5, w ramach 

przedsięwzięcia pn. „Przyłącze gazu średniego ciśnienia z rur de 90/63, L=5277 mb do 

Zakładu Penitencjarnego Buniewice na wyspie Chrząszczewskiej (decyzja Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Szczecinie (znak GPG-6120-kp/3/2/08) z dnia 21.10.2008 r.); 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakweny 17.1, 17.3 i 17.4 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc 

odpoczynku ptaków wodno-błotnych objętych ochroną w ramach obszaru Natura 

2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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) obszar akwenu obejmujący wody Dziwny i Zatoki Cichej podlega ochronie na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) akwen znajduje się w strefie ochronnej uzdrowiska C – obowiązują ograniczenia 

wynikające z ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 znajduje się w zasięgu strefy ochronnej uzdrowiska C; 

2) w akwenie zlokalizowane są tarliska i miejsca podchowu narybku ryb;  

3) w bezpośrednim sąsiedztwie południowej części akwenu teren niedostępny, po stronie 

lądowej występuje szeroki pas trzcin, w materiałach do planu ochrony wskazany jako 

cenny dla ptaków wodno-błotnych; 

4) w północnej części akwenu występuje proponowany użytek ekologiczny "Zatoka 

Chrząszczewska", natomiast w południowo-wschodniej części akwenu – proponowany 

rezerwat przyrody "Zatoka Cicha";  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 
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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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§ 19. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.18.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.18.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

18 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°57'6,62"N 14°45'45,10"E 

2 53°57'6,75"N 14°45'41,75"E 

3 53°57'13,31"N 14°45'42,50"E 

Od punktu 3 do punktu 1 granica przebiega  

po linii brzegu, o której mowa w art. 220 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje się 

w § 15 ust. 18 załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,01 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe;  

2) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  
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8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż w ramach 

koncesji nr 98/92;  

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) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 98/92; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7;  

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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 
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dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 

a) akwen znajduje się w strefie ochronnej uzdrowiska C – obowiązują ograniczenia 

wynikające z ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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) pod dnem akwenu znajdują się udokumentowane złoża wód leczniczych;  

2) akwen znajduje się w strefie ochronnej uzdrowiska C;  

3) obszar objęty jest koncesją nr 98/92 na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz 

wydobywanie kopalin ze złoża „Kamień Pomorski” (wody lecznicze);  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 20. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.19.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.19.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

19 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°56'58,74"N 14°41'18,17"E 

2 53°56'59,50"N 14°41'20,57"E 

3 53°56'56,38"N 14°41'22,83"E 

4 53°56'56,48"N 14°41'20,06"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 19 

załącznika nr 1  4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,01 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C);  

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

8) Turystyka, sport i rekreacja (S);  

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) nakaz utrzymania widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby 

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  
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2) po realizacji inwestycji w zakresie układania elementów liniowych infrastruktury 

technicznej wymaga się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych 

elementów infrastrukturalnych, w której obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, 

z wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi 

i serwisowymi; 

3) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej oraz prowadzenia 

prac związanych z rozbudową i przebudową infrastruktury portowej do sposobów nie 

powodujących naruszenia stateczności budowli hydrotechnicznych; 

4) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: 

pomosty, mola, pirsy, slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc nie 

naruszających stateczności budowli hydrotechnicznych; 

5) ograniczenie głębokości akwenu do głębokości technicznej toru wodnego; 

6) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do sposobów 

niezagrażających bezpieczeństwu żeglugi; 

7) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,  

b) utrudniających dostęp do nabrzeży,  

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 
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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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 
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1) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich, określono akwen portowy oraz ogólnodostępne obiekty i urządzenia wchodzące 

w skład infrastruktury portowej w porcie w Sierosławiu;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 21. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.20.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.20.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

20 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°56'46,41"N 14°41'28,33"E 

2 53°56'47,59"N 14°41'33,55"E 

3 53°56'41,89"N 14°41'37,26"E 

4 53°56'40,71"N 14°41'32,04"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 20 

załącznika nr 1  4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,02 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wyznaczania nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich; 

2) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pirsy, slipy, stałe miejsca 

postoju jednostek turystycznych;  
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3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 bezpośrednim sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej występuje szeroki pas trzcin;  

2) tereny w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu są niezagospodarowane w strefie brzegowej; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 22. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.21.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.21.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

21 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°56'14,77"N 14°43'15,77"E 

Od punktu 1 do punktu 2 granica przebiega  

po linii brzegu, o której mowa w art. 220 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

2 53°55'55,71"N 14°42'36,28"E 

3 53°55'57,56"N 14°42'32,20"E 

4 53°56'6,82"N 14°42'57,31"E 

5 53°56'8,28"N 14°43'6,61"E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje się 

w § 15 ust. 21 załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,12 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  
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1) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe;  

2) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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 
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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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 bezpośrednim sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej występuje szeroki pas trzcin; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 23. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.22.O, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.22.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

O 

2. NUMER 

AKWENU 

22 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°56'0,00"N 14°44'46,76"E 

2 53°56'0,00"N 14°45'36,04"E 

3 53°55'20,27"N 14°45'14,77"E 

6 53°55'16,43"N 14°45'6,58"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 22 

załącznika nr 1  4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,99 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY (O) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

6) Transport (T); 

7) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

2) zakaz kotwiczenia;  

3) zakaz lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń innych niż związane z ochroną 

środowiska;  



– 83 – 

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych; 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), zawierające działania ochronne 

związane z ochroną kluczowych miejsc odpoczynku ptaków wodno-błotnych 

objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” 

(PLB320011); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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: 
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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) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji;  

2) w Zatoce Cichej ustanowiono stały obszar ochronny, w którym obowiązuje całoroczny 

zakaz rybołówstwa;  

3) w akwenie zlokalizowane są tarliska i miejsca podchowu narybku ryb; 

4) w akwenie występuje proponowany rezerwat przyrody "Zatoka Cicha";  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 24. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.23.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.23.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

23 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°55'31,50"N 14°41'53,57"E 

2 53°55'3,38"N 14°41'52,71"E 

3 53°55'4,12"N 14°41'45,38"E 

4 53°55'24,47"N 14°41'32,65"E 

6 53°55'34,72"N 14°41'47,39"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 23 

załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,15 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe;  
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2) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), zawierające działania ochronne 

związane z ochroną kluczowych miejsc odpoczynku ptaków wodno-błotnych 

objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” 

(PLB320011); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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: 
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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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą (z wyjątkiem 

wód zatoczki przy miejscowości Kukułowo); ograniczenia dotyczące użytkowania 

akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane przez dyrektora 

właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 bezpośrednim sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej występuje szeroki pas trzcin; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 25. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.24.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.24.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

24 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°55'45,44"N 14°40'52,09"E 

2 53°55'43,13"N 14°40'55,91"E 

3 53°55'38,56"N 14°40'47,98"E 

4 53°55'40,88"N 14°40'44,16"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 24 

załącznika nr 1  4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,02 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wyznaczania nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich;  

2) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pirsy, slipy, stałe miejsca 

postoju jednostek turystycznych;  
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3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), zawierające działania ochronne 

związane z ochroną kluczowych miejsc odpoczynku ptaków wodno-błotnych 

objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” 

(PLB320011); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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: 
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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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 bezpośrednim sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej występuje szeroki pas trzcin; 

2) tereny w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu są niezagospodarowane w strefie brzegowej; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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);  



– 91 – 

§ 26. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.25.R, określone w karcie 

akwenu.  

KARTA AKWENU 

ZKA.25.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

25 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°55'3,38"N 14°41'52,71"E 

3 53°54'59,97"N 14°41'55,27"E 

4 53°55'6,95"N 14°41'8,01"E 

5 53°55'24,47"N 14°41'32,65"E 

6 53°55'4,12"N 14°41'45,38"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 25 

załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,27 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Transport (T); 

8) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 
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c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;  

2) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: mola, pomosty, 

pirsy, slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych;  

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

4) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU  

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), zawierające działania ochronne 

związane z ochroną kluczowych miejsc odpoczynku ptaków wodno-błotnych 

objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” 

(PLB320011); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą (z wyjątkiem 

wód zatoczki przy miejscowości Kukułowo); ograniczenia dotyczące użytkowania 

akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane przez dyrektora 

właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 tarliska i miejsca podchowu narybku ryb; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 
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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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§ 27. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.26.R, określone w karcie 

akwenu.  

KARTA AKWENU 

ZKA.26.R  

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

26 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°54'54,70"N 14°40'50,70"E 

2 53°54'32,85"N 14°40'34,09"E 

3 53°54'32,73"N 14°40'30,76"E 

4 53°54'25,74"N 14°40'31,49"E 

5 53°53'58,62"N 14°39'21,45"E 

7 53°54'28,91"N 14°40'14,39"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 26 

załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,45 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

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); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniających utrzymanie 

właściwych parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani,  

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu, 
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c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków; 

2) okresowe ograniczenia w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb, 

w szczególności w południowej części akwenu; 

3) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

4) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: mola, pomosty, 

pirsy, slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych;  

5) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

6) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakwen 26.1 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku 

ptaków wodno-błotnych objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew 

Kamieński i Dziwna” (PLB320011); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się;  
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10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 tarliska i miejsca podchowu narybku ryb; 
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2) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej występuje szeroki pas trzcin; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 28. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.27.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.27.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

27 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°54'32,85"N 14°40'34,09"E 

Od punktu 1 do punktu 2 granica przebiega  

po linii brzegu, o której mowa w art. 220 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

2 53°54'25,74"N 14°40'31,49"E 

3 53°54'32,73"N 14°40'30,76"E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje się 

w § 15 ust. 27 załącznika nr 1  
4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,01 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wyznaczania nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich;  
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2) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pirsy, slipy, stałe miejsca 

postoju jednostek turystycznych;  

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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 
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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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 bezpośrednim sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej występuje szeroki pas trzcin; 

2) tereny w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu są niezagospodarowane w strefie brzegowej; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 29. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.28.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.28.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

28 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°54'5,53"N 14°38'33,37"E 

2 53°54'3,37"N 14°38'38,82"E 

3 53°53'52,75"N 14°38'26,75"E 

5 53°53'54,91"N 14°38'21,29"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 28 

załącznika nr 1  4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,04 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) 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 lub utrudniających utrzymanie 

właściwych parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani,  
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b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) zakaz wyznaczania nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich;  

3) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pirsy, slipy, stałe miejsca 

postoju jednostek turystycznych;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), zawierające działania ochronne 

związane z ochroną kluczowych miejsc odpoczynku ptaków wodno-błotnych 

objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” 

(PLB320011); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się;  

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 
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1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 
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1) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

2) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej występuje szeroki pas trzcin; 

3) tereny w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu są niezagospodarowane w strefie brzegowej; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 30. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.29.R, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.29.R 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

R 

2. NUMER 

AKWENU 

29 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°53'47,47"N 14°39'4,90"E 

2 53°53'9,00"N 14°38'39,40"E 

3 53°53'9,31"N 14°38'34,01"E 

4 53°53'3,44"N 14°38'33,05"E 

5 53°51'58,58"N 14°38'1,97"E 

7 53°52'0,79"N 14°38'3,12"E 

8 53°52'30,35"N 14°37'55,98"E 

10 53°53'24,64"N 14°38'32,33"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 29 

załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,73 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

RYBOŁÓWSTWO (R) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

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); 

9) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniających utrzymanie 

właściwych parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani,  
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b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu; 

2) okresowe ograniczenia w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb, w 

szczególności w południowej części akwenu; 

3) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi, 

c) uwzględniających miejsca lęgów ptaków lub oddziaływanie na brzeg i inne miejsca 

akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;  

4) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: mola, pomosty, 

pirsy, slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych;  

5) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

6) okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakwen 29.1 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku 

ptaków wodno-błotnych objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew 

Kamieński i Dziwna” (PLB320011); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 
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5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich: 

a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód 

morskich;  
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12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

2) w akwenie zlokalizowane są tarliska i miejsca podchowu narybku ryb; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 31. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.30.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.30.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

30 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°53'44,63"N 14°38'6,74"E 

2 53°53'43,26"N 14°38'11,90"E 

3 53°53'35,15"N 14°38'5,70"E 

4 53°53'36,43"N 14°38'0,67"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 30 

załącznika nr 1  4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,03 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip);  

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Infrastruktura techniczna (I); 

7) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

8) Rybołówstwo (R); 

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) 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 lub utrudniających utrzymanie 

właściwych parametrów podejściowych torów wodnych do portów i przystani,  



– 111 – 

b) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu;  

2) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich: 

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego systemu ochrony brzegu, 

b) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

3) ograniczenia w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów 

infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, 

tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek 

turystycznych do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), zawierające działania ochronne 

związane z ochroną kluczowych miejsc odpoczynku ptaków wodno-błotnych 

objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” 

(PLB320011); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) dopuszcza się poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł; 
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5) rybołówstwo i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich: 

a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód 

morskich;  
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12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) obszar objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w obszarze koncesyjnym 

„Wolin”; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 32. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.31.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.31.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

31 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°53'9,00"N 14°38'39,40"E 

Od punktu 1 do punktu 2 granica przebiega  

po linii brzegu, o której mowa w art. 220 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

2 53°53'3,44"N 14°38'33,05"E 

3 53°53'9,31"N 14°38'34,01"E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje się 

w § 15 ust. 31 załącznika nr 1  
4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,02 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N);  

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) zakaz wyznaczania nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich;  

2) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pirsy, slipy, stałe miejsca 

postoju jednostek turystycznych;  
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3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony obszaru ochrony ptaków Natura 2000 

„Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), zawierające działania ochronne 

związane z ochroną kluczowych miejsc odpoczynku ptaków wodno-błotnych 

objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” 

(PLB320011); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

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) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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: 
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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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 bezpośrednim sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej występuje szeroki pas trzcin; 

2) tereny w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu są niezagospodarowane w strefie brzegowej; 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 33. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.32.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.32.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

32 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°51'14,64"N 14°37'39,22"E 

Od punktu 1 do punktu 2 granica przebiega  

po linii brzegu, o której mowa w art. 220 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

2 53°50'49,94"N 14°37'30,09"E 

4 53°51'2,55"N 14°37'37,95"E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje się 

w § 15 ust. 32 załącznika nr 1 
4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,04 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

5) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

6) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

7) Rybołówstwo (R); 

8) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

9) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  



– 118 – 

2) z zastrzeżeniem pkt. 3, obowiązują ograniczenia:  

a) w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, 

stałe miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc spełniających wymogi 

utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, przy uwzględnieniu 

uwarunkowań przyrodniczych,  

b) w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na 

lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

3) w wyznaczonym podakwenie 32.1 obowiązuje:  

a) zakaz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na 

wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, miejsca postoju jednostek 

turystycznych; 

b) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do 

miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących 

na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz 

uwarunkowań przyrodniczych;  

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

1) brak;  

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) obronność i bezpieczeństwo państwa:  

a) nie ustala się;  

2) ochrona środowiska:  

a) wyznacza się podakwen 32.1 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku 

ptaków wodno-błotnych objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Zalew 

Kamieński i Dziwna” (PLB320011); 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:  

a) nie ustala się; 

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) nie ustala się;  

5) rybołówstwo i akwakultura: 



– 119 – 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 

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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 



– 120 – 

 

  

1) w sąsiedztwie podakwenu 32.1 po stronie lądowej zlokalizowane jest stwierdzone 

siedlisko przyrodnicze 91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe;  

2) w akwenie zlokalizowany jest gazociąg oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 34. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.33.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.33.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

S 

2. NUMER 

AKWENU 

33 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°50'43,57"N 14°37'28,33"E 

Od punktu 1 do punktu 2 granica przebiega  

po linii brzegu, o której mowa w art. 220 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

2 53°50'40,04"N 14°37'16,73"E 

3 53°50'40,04"N 14°37'13,31"E 

Od punktu 3 do punktu 4 granica przebiega  

po linii brzegu, o której mowa w art. 220 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

4 53°50'40,04"N 14°37'24,46"E 

5 53°50'40,04"N 14°37'25,93"E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje się 

w § 15 ust. 33 załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,04 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (S) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Funkcjonowanie portu lub przystani (Ip);  

4) Infrastruktura techniczna (I); 

5) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); 

6) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

7) Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

8) Rybołówstwo (R); 

9) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

10) Transport (T); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) w wyznaczonych podakwenach 33.1, 33.2 i 33.3 ustala się ograniczenia w realizacji 

funkcji do sposobów nie naruszających konstrukcji mostów; 
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2) ograniczenia w wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani 

morskich:  

a) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, 

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;  

3) ograniczenia w realizacji portów i przystani oraz w budowie nowych elementów 

infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, 

tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek 

turystycznych do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu 

ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych;  

4) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej  oraz uwarunkowań 

przyrodniczych;  

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 i akwakultura: 

a) nie ustala się; 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

1) obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli za 

wyjątkiem miejsc spełniających wymagania pkt. 7; 
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2) ustala się wymóg utrzymania poprawnego stanu obiektów drogowych – mostów, celem 

zapewnienia możliwości przemieszczania się pojazdów (podakweny 33.1, 33.2 i 33.3);  

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) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo; 

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 33.1 zlokalizowany jest obiekt mostowy – droga publiczna (ul. Zamkowa);  
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2) w podakwenach 33.2 i 33.3 zlokalizowany jest obiekt mostowy, prowadzący na wyspę 

Wolińska Kępa;  

3) nad akwenem zlokalizowany jest obiekt mostowy (ul. Zamkowa) oraz kładka prowadząca 

z Recławia do Centrum Słowian i Wikingów;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 35. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.34.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.34.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

34 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°50'43,03"N 14°37'11,01"E 

2 53°50'40,41"N 14°37'12,53"E 

6 53°50'26,39"N 14°37'2,22"E 

8 53°50'10,77"N 14°37'4,70"E 

9 53°50'10,29"N 14°37'0,45"E 

Od punktu 9 do punktu 1 granica przebiega  

po linii brzegu, o której mowa w art. 220 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje się 

w § 15 ust. 34 załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,06 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C);  

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);  

9) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) w wyznaczonym podakwenie 34.1 ustala się ograniczenia w realizacji funkcji do 

sposobów nie naruszających konstrukcji mostu;  

2) nakaz utrzymania widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby 

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  
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3) po realizacji inwestycji w zakresie układania elementów liniowych infrastruktury 

technicznej wymaga się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych 

elementów infrastrukturalnych, w której obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, 

z wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi 

i serwisowymi; 

4) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej oraz prowadzenia 

prac związanych z rozbudową i przebudową infrastruktury portowej do sposobów nie 

powodujących naruszenia stateczności budowli hydrotechnicznych; 

5) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: 

pomosty, mola, pirsy, slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc nie 

naruszających stateczności budowli hydrotechnicznych; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,  

b) utrudniających dostęp do nabrzeży,  

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

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 i akwakultura: 

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 34.1); 
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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), w których obowiązują 

przepisy odrębne; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 34.1 zlokalizowany jest obiekt mostowy – droga publiczna (ul. Zamkowa); 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 
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2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011);  



– 129 – 

§ 36. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.35.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.35.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

35 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°50'40,41"N 14°37'12,53"E 

2 53°50'38,20"N 14°37'13,82"E 

6 53°50'26,14"N 14°37'5,01"E 

7 53°50'10,91"N 14°37'7,42"E 

9 53°50'10,77"N 14°37'4,70"E 

11 53°50'26,39"N 14°37'2,22"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 15 ust. 35 

załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,05 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T)  

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona środowiska i przyrody (O);  

5) Sztuczne wyspy i konstrukcje (W);  

6) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) w wyznaczonym podakwenie 35.1 ustala się ograniczenia w realizacji funkcji do 

sposobów nie naruszających konstrukcji mostu;  

2) nakaz utrzymania widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby 

bezpieczeństwa nawigacyjnego; 

3) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych, działań związanych 

z bezpieczeństwem żeglugi, prac nurkowych związanych z oczyszczaniem dna 

z niewybuchów oraz wydobywaniem obiektów zabytkowych; 

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 i akwakultura: 

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 35.1); 

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), w których obowiązują 

przepisy odrębne; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska: 
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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) na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich, określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu w Wolinie; 

2) w podakwenie 35.1 zlokalizowany jest obiekt mostowy – droga publiczna (ul. Zamkowa); 

3) po akwenie odbywa się żegluga handlowa o znaczeniu krajowym oraz żegluga pasażerska; 

4) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji – uczęszczany szlak w 

kierunku morza;  

5) przez obszar przebiega projektowany „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”, w ramach 

którego następuje przebudowa i modernizacja przystani i portów jachtowych w Gryfinie, 

Szczecinie, Trzebieży, Lubczynie, Stepnicy, Wolinie, Wapnicy, Świnoujściu, Kamieniu 

Pomorskim, Dziwnowie, Niechorzu, Mrzeżynie, Kołobrzegu, Mielnie i Darłowie; 

6) akwen zlokalizowany jest w zasięgu strefy ochronnej kompleksu wojskowego nr 4301;  

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 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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§ 37. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZKA.36.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZKA.36.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

36 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1 53°50'36,39"N 14°37'14,87"E 

Od punktu 1 do punktu 2 granica przebiega  

po linii brzegu, o której mowa w art. 220 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

2 53°50'20,85"N 14°37'13,31"E 

3 53°50'19,37"N 14°37'16,73"E 

4 53°50'9,20"N 14°37'14,33"E 

5 53°50'10,91"N 14°37'7,42"E 

6 53°50'26,14"N 14°37'5,01"E 

10 53°50'38,20"N 14°37'13,82"E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje się 

w § 15 ust. 36 załącznika nr 1  

4. POLE 

POWIERZCHNI 

0,07 km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (Ip) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) Badania naukowe (N); 

2) Dziedzictwo kulturowe (D);  

3) Infrastruktura techniczna (I); 

4) Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C);  

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);  

9) Turystyka, sport i rekreacja (S); 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) w wyznaczonym podakwenie 36.1 ustala się ograniczenia w realizacji funkcji do 

sposobów nie naruszających konstrukcji mostu;  

2) nakaz utrzymania widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby 

bezpieczeństwa nawigacyjnego;  
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3) po realizacji inwestycji w zakresie układania elementów liniowych infrastruktury 

technicznej wymaga się ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych 

elementów infrastrukturalnych, w której obowiązywać będzie zakaz kotwiczenia, z 

wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi i 

serwisowymi; 

4) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej oraz prowadzenia 

prac związanych z rozbudową i przebudową infrastruktury portowej do sposobów nie 

powodujących naruszenia stateczności budowli hydrotechnicznych; 

5) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: 

pomosty, mola, pirsy, slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc nie 

naruszających stateczności budowli hydrotechnicznych; 

6) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:  

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej,  

b) utrudniających dostęp do nabrzeży,  

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi; 

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 i akwakultura: 

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 36.1); 
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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), w których obowiązują 

przepisy odrębne; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami:  

a) akwen objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – obszar Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane 

przez dyrektora właściwego urzędu morskiego; 

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 36.1 zlokalizowany jest obiekt mostowy – droga publiczna (ul. Zamkowa); 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, 

obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 
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2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011);  


