
POWIĄZANIA PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

1 Długookresowa Strategia Rozwo-
ju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala 
Nowoczesności 

Dokument 
krajowy  

Cel główny: poprawa jakości życia 
Polaków.  
Cele strategiczne: 
1. Zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego oraz ochrona i 
poprawa stanu środowiska,  

2. Zwiększenie dostępności teryto-
rialnej Polski poprzez utworzenie 
zrównoważonego, spójnego i 
przyjaznego użytkownikom sys-
temu transportowego (w tym 
zwłaszcza Rozwój i modernizacja 
infrastruktury dostępu do por-
tów, zarówno od strony morza, 
jak i lądu (głównie drogi i koleje); 

1. Zapisy dotyczące realizacji infrastruktury 
technicznej. 
2. Zapisy dotyczące ochrony środowiska i 
przyrody.  
3. Zapisy dotyczące utrzymania odpowied-
nich parametrów torów wodnych.  

- 

2 Strategia Rozwoju Kraju 2020. 
Aktywne społeczeństwo, konku-
rencyjne gospodarka, sprawne 
państwo 

Dokument 
krajowy  

Cel strategiczny: Konkurencyjna 
gospodarka. 
Cele szczegółowe: 

1. Wzrost wydajności gospodarki. 
2. Zwiększenie innowacyjności 

gospodarki. 
3. Bezpieczeństwo energetyczne i 

środowisko.  
4. Zwiększenie efektywności trans-

portu.  

1. Zapisy dotyczące utrzymania odpowied-
nich parametrów torów wodnych. 

2. Zapisy dotyczące realizacji infrastruktury 
technicznej. 

3. Zapisy dotyczące ochrony środowiska, w 
tym dotyczące poszukiwania, rozpozna-
wania i wydobywania kopalin, zapisy do-
tyczące ochrony wód przed zanieczysz-
czeniami i ochrony brzegu morskiego 
oraz uwzględnienia projektów planów 
ochrony dla obszarów Natura 2000.  

- 

3 Strategia Innowacyjności i Efek-
tywności Gospodarki "Dynamicz-

Dokument 
krajowy  

Cel główny: Wysoce konkurencyjna 
gospodarka (innowacyjna i efek-

1. Zapisy dotyczące poszukiwania, rozpo-
znawania i wydobywania kopalin. 

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

na Polska 2020" tywna) oparta na wiedzy i współ-
pracy. 
Cele szczegółowe:  

1. Wzrost efektywności wykorzy-
stania zasobów naturalnych i su-
rowców. 

2. Wzrost umiędzynarodowienia 
polskiej gospodarki.  

2. Zapisy dotyczące torów wodnych, w tym 
utrzymania ich odpowiednich parame-
trów.  

4 Strategia Rozwoju Transportu do 
2020 roku (z perspektywą do 
2030 roku) 

Dokument 
krajowy  

Cel strategiczny: stworzenia zinte-
growanego systemu transportowe-
go. 
Kierunki działań w zakresie trans-
portu morskiego: 

1. wzmocnienie morskich powiązań 
transportowych Polski ze świa-
tem, poprzez rozbudowę głębo-
kowodnej infrastruktury portów 
morskich (tory podejściowe) i 
zwiększenie potencjału przeła-
dunkowego istniejących portów 
morskich;  

2. rozwój korytarzy lądowych – 
drogowych i kolejowych oraz 
niektórych szlaków rzecznych, 
zapewniających lepszą dostęp-
ność transportową do portów 
morskich od strony lądu;  

3. rozbudowa i modernizacja infra-
struktury portowej celem m.in.:  

 podniesienia bezpieczeństwa 

1. Zapisy dotyczące torów wodnych, w tym 
utrzymania ich odpowiednich parame-
trów. 

2. Zapisy dotyczące realizacji, przebudowy i 
rozbudowy infrastruktury portowej.  

3. Zapisy dotyczące ochrony środowiska.  
4. Zapisy dotyczące zapewnienia bezpie-

czeństwa na wodzie (oznakowania nawi-
gacyjnego, akwenów ochrony wizury).  

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

energetycznego kraju i współ-
działania w realizacji prioryte-
tów polityki energetycznej UE 
(np. rozbudowa portu ze-
wnętrznego w Świnoujściu 
obejmująca wybudowanie do 
2014 roku terminala LNG),  

 dostosowanie portów mor-
skich do potrzeb rynkowych 
(m.in. budowa do 2020 r. głę-
bokowodnych nabrzeży dedy-
kowanych do obsługi drobnicy 
konteneryzowanej i ro-ro),  

 ograniczenia negatywnego 
wpływu funkcjonowania por-
tów na środowisko (poprawa 
dostępności portowych urzą-
dzeń do odbioru odpadów ze 
statków). 

Istotnym elementem rozwoju in-
frastruktury dostępu do polskich 
portów morskich jest utrzymanie i 
rozbudowa (w tym pogłębianie) 
torów podejściowych do portów od 
strony morza (gdzie wyznacznikiem 
i naturalnym ograniczeniem jest 
głębokość torów wodnych w cie-
śninach duńskich) oraz torów wod-
nych. Działania inwestycyjne w tym 
zakresie będą obejmować przede 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

wszystkim: - modernizację torów 
wodnych zgodnie z nowymi tech-
nologiami oznakowania nawigacyj-
nego i jego monitorowanie, zarzą-
dzanie ryzykiem oraz analizy eko-
nomiczne i nawigacyjne ich para-
metrów; - stworzenie kompatybil-
nych warunków na styku wody 
morskie - wody śródlądowe w celu 
wydłużenia dróg transportu wod-
nego poprzez lepsze wykorzystanie 
dróg śródlądowych jako dostępu 
od strony lądu. 

5 Strategia „Bezpieczeństwo Ener-
getyczne i Środowisko” Perspek-
tywa 2020 r. 

Dokument 
krajowy  

Cele rozwojowe i kierunki inter-
wencji: 

1. zrównoważone gospodarowanie 
zasobami środowiska: 

 gospodarowanie wodami dla 
ochrony przed powodzią, su-
szą i deficytem wody, 

 zachowanie bogactwa różno-
rodności biologicznej, w tym 
wielofunkcyjna gospodarka 
leśna, 

2. zapewnienie gospodarce krajo-
wej bezpiecznego i konkurencyj-
nego zaopatrzenia w energię: 

 poprawa efektywności energe-
tycznej, 

 zapewnienie bezpieczeństwa 

1. Zapisy dotyczące ochrony brzegu mor-
skiego.  

2. Zapisy dotyczące rybołówstwa i ochrony 
organizmów żywych poprzez wskazanie 
stałych i czasowych zakazów.  

3. Zapisy dotyczące ochrony środowiska i 
przyrody, w tym przede wszystkim 
ochrony wody przed zanieczyszczeniami.  

4. Zapisy dotyczące modernizacja, budowy i 
rozbudowy infrastruktury technicznej.  

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

dostaw importowanych su-
rowców energetycznych, 

3. poprawa stanu środowiska: 

 zapewnienie dostępu do czystej 
wody dla społeczeństwa i go-
spodarki, 

 ochrona powietrza, w tym 
ograniczenie oddziaływania 
energetyki,  

6 Strategia Sprawne Państwo 2020 
(Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji) 

Dokument 
krajowy  

Cel główny: Zwiększenie skutecz-
ności i efektywności państwa 
otwartego na współpracę z obywa-
telami.  
Cele szczegółowe: 

1. zapewnienie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Kierunki działań:  

 zapewnienie bezpieczeństwa 
granicy UE/Schengen, 

 ratownictwo i ochrona ludno-
ści, 

1. Zapisy dotyczące zapewnienia bezpie-
czeństwa państwa i bezpieczeństwa na 
wodzie.  

 

7 Strategia Rozwoju Kapitału Spo-
łecznego 2020 

Dokument 
krajowy  

Cel główny: Wzmocnienie udziału 
kapitału społecznego w rozwoju 
społeczno-gospodarczym kraju.  
Cel szczegółowy: Rozwój i efektyw-
ne wykorzystanie potencjału kultu-
rowego i kreatywnego.  

1. Zapisy dotyczące ochrony krajobrazu 
kulturowego i dziedzictwa, jakim jest 
podwodne dziedzictwa kulturowe.  

 

8 Krajowa Strategia Rozwoju Re-
gionalnego – Regiony, miasta, 
obszary wiejskie 

Dokument 
krajowy  

Cel strategiczny: Efektywne wyko-
rzystywanie specyficznych regio-
nalnych i innych terytorialnych 

1. Ustalenie przeznaczenia poszczególnych 
akwenów na podstawie zdefiniowanych 
specyficznych regionalnych potencjałów 

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

potencjałów rozwojowych dla osią-
gania celów rozwoju kraju – wzro-
stu, zatrudnienia i spójności w ho-
ryzoncie długookresowym. 
Cele szczegółowe: 

1. wspomaganie wzrostu konkuren-
cyjności regionów: 

 tworzenie warunków dla roz-
przestrzeniania procesów 
rozwojowych i zwiększania ich 
absorpcji poza miastami wo-
jewódzkimi: 
 efektywne wykorzystanie 

w procesach rozwojowych 
potencjału specjalizacji te-
rytorialnej, 

 budowa podstaw konkuren-
cyjności województw – dzia-
łania tematyczne: 
 dywersyfikacja źródeł i 

efektywne wykorzystanie 
energii oraz reagowanie na 
zagrożenia naturalne,  

 wykorzystanie walorów 
środowiska przyrodniczego 
oraz potencjału dziedzic-
twa kulturowego, 

2. budowanie spójności terytorial-
nej i przeciwdziałanie marginali-
zacji obszarów problemowych: 

rozwojowych.  
2. Zapisy dotyczące ochrony brzegu mor-

skiego, w tym przed powodzią.  
3. Zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa 

kulturowego, w tym przede wszystkim 
dziedzictwa podwodnego.  

4. Zapisy dotyczące modernizacji, budowy i 
rozbudowy infrastruktury technicznej.  

5. Zapisy dotyczące poszukiwania, rozpo-
znawania i wydobywania kopalin.  



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

 zwiększanie dostępności 
transportowej do ośrodków 
wojewódzkich na obszarach o 
najniższej dostępności,  

9 Strategia rozwoju obszarów wiej-
skich, rolnictwa i rybactwa (SZR-
WRiR) na lata 2012–2020 

Dokument 
krajowy  

Cel strategiczny: poprawa jakości 
życia na obszarach wiejskich oraz 
efektywne wykorzystanie ich zaso-
bów i potencjałów, w tym rolnic-
twa i rybactwa, dla zrównoważo-
nego rozwoju kraju. 
Cele szczegółowe: 

1. wzrost jakości kapitału ludzkiego, 
społecznego, zatrudnienia i 
przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich, 

2. bezpieczeństwo żywnościowe, 
3. wzrost produktywności i konku-

rencyjności sektora rolno-
spożywczego, 

4. ochrona środowiska i adaptacja 
do zmian klimatu na obszarach 
wiejskich.  

1. Zapisy dotyczące rybołówstwa.  
2. Nadanie akwenom podstawowej funkcji 

turystycznej i rybołówstwa. 
3. Zapisy dotyczące ochrony środowiska i 

przyrody.  

 

10 Strategia Rozwoju Systemu Bez-
pieczeństwa Narodowego RP 
2022 

Dokument 
krajowy  

Cel strategiczny: Wzmocnienie 
efektywności i spójności systemu 
bezpieczeństwa narodowego. 
Cele operacyjne: 

1. kształtowanie stabilnego mię-
dzynarodowego środowiska bez-
pieczeństwa w wymiarze regio-
nalnym i globalnym, 

1. Zapisy dotyczące zapewnienia bezpie-
czeństwa państwa, w tym bezpieczeń-
stwa na wodzie.  

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

2. umocnienie zdolności państwa 
do obrony, 

3. rozwój odporności na zagrożenie 
bezpieczeństwa narodowego, 

4. tworzenie warunków do rozwoju 
zintegrowanego systemu bezpie-
czeństwa narodowego.  

11 Koncepcja Przestrzennego Zago-
spodarowania Kraju 2030 

Dokument 
krajowy  

Celem rozwoju przestrzennego 
kraju jest dynamizacja rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
i osiągnięcie europejskich standar-
dów życia społeczeństwa w wyniku 
zwiększenia konkurencyjności go-
spodarki przy jednoczesnym sto-
sowaniu zasad ochrony i racjonal-
nego kształtowania środowiska 
przyrodniczego, ochrony dziedzic-
twa kulturowego i bezpieczeństwa 
państwa. 

Główne kierunki polityki prze-
strzennej kraju w odniesieniu do 
obszaru Zalewu Szczecińskiego 
wynikających z następujących dzia-
łań: 

 polaryzacja aktywności spo-
łeczno-ekonomicznej w wę-
złach efektywności, konkuren-
cyjności, innowacji i przedsię-
biorczości, którymi są duże 
miasta, oraz w pasmach przy-

1. Zapisy dotyczące torów wodnych, w tym 
utrzymania ich odpowiednich parame-
trów.  

2. Zapisy dotyczące rybołówstwa. 
3. Zapisy dotyczące ochrony środowiska i 

przyrody.  

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  
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spieszonego rozwoju, 
 aktywne wyrównywanie dys-

proporcji, zarówno ukształto-
wanych historycznie, jak i po-
jawiających się w procesie 
rozwoju, 

 kształtowanie warunków prze-
strzennych synergicznie przy-
spieszających rozwój, zgodny z 
parametrami europejskimi, i 
wykorzystujących własny po-
tencjał regionów. 

Jednym z zadań polityki prze-
strzennego zagospodarowania 
kraju jest wspomaganie procesu 
integracji obszarów przygranicz-
nych z głównymi obszarami aktyw-
ności gospodarczej dzięki zapew-
nianiu rozwoju powiązań funkcjo-
nalnych po obu stronach granicy. 

Istotnym działaniem jest popra-
wa dostępności terytorialnej kraju 
w różnych skalach przestrzennych 
poprzez rozwijanie infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej  

12 Załącznik do uchwały nr 157 Rady 
Ministrów z dnia 25 września 
2012 r. Krajowy Program Reform 
na lata 2008-2011 na rzecz reali-
zacji Strategii Lizbońskiej 

Dokument 
krajowy  

Priorytet: Innowacyjna gospodarka: 
1. Działanie 4: Zagwarantowanie 

odpowiedniej dla potrzeb nowo-
czesnej gospodarki infrastruktury 
transportowej, przesyłowej i tele-

1. Zapisy dotyczące torów wodnych, w tym 
utrzymania ich odpowiednich parame-
trów.  

2. Zapisy dotyczące modernizacji, realizacji i 
przebudowy infrastruktury technicznej.  

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
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informatycznej,  

13 Paneuropejska Strategia Różno-
rodności Biologicznej i Krajobra-
zowej z 1995 r. 

Dokument 
międzynaro-
dowy 

Nadrzędnym celem strategii jest 
powstrzymanie i odwrócenie pro-
cesu degradacji biologicznej 
i krajobrazowej Europy, a także 
promocja działań zmierzających do 
ochrony i zrównoważonego użyt-
kowania różnorodności biologicz-
nej i krajobrazowej w Europie 
i poszczególnych jej regionach. 
W szczególności dąży do:  
• znacznego zmniejszenia 
i likwidowania zagrożeń dla różno-
rodności; 
• ochrony i odtwarzania kluczo-
wych ekosystemów, siedlisk, ga-
tunków i cech krajobrazu przez 
utworzenie i efektywne zarządza-
nie Paneuropejską Siecią Ekolo-
giczną (PEEN); 
• zwiększenia odporności europej-
skiej różnorodności; 
• wzmocnienia spójności ekolo-
gicznej całej Europy; 
• znacznego zwiększenia świado-
mości i udziału społeczeństwa 
w sprawach związanych 
z różnorodnością biologiczną 
i krajobrazową. 
Strategia wprowadza zasady koor-

1. Zapisy dotyczące akwakultury, ochrony 
środowiska i przyrody.  

2. Zapisy dotyczące rybołówstwa.  
3. Zapisy dotyczące ochrony krajobrazu, w 

tym Wolińskiego Parku Narodowego 
(ustanowienie strefy ochrony na wodzie).  

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
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Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  
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dynujące, porządkujące 
i wzmacniające dotychczasowe 
działania. Są to: 
• zasada rozważnego podejmowa-
nia decyzji; 
• zasada unikania,  
• zasada przezorności; 
• zasada przemieszczania;  
• zasada kompensacji za szkody 
ekologiczne;  
• zasada integralności ekologicznej;  
• zasada przywracania 
i odtwarzania;  
• zasada najlepszej dostępnej 
technologii i praktyki ekologicznej; 

14 Strategia Różnorodności Biolo-
gicznej Unii Europejskiej „Nasze 
ubezpieczenie na życie  
i nasz kapitał naturalny - unijna 
strategia ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r.” 
z 2011 roku 

Dokument 
międzynaro-
dowy 

Cel przewodni: Powstrzymanie 
utraty różnorodności biologicznej i 
degradacji usług ekosystemowych 
w UE do 2020 r. oraz przywrócenie 
ich w możliwie największym stop-
niu, a także zwiększenie wkładu UE 
w zapobieganie utracie różnorod-
ności biologicznej na świecie.  
Cel 4: Zapewnienie zrównoważo-
nego wykorzystania zasobów ryb-
nych. Działania:  

 Poprawa zarządzania poławia-
nymi stadami,  

 Eliminowanie negatywnego 
wpływu na stada, gatunki, sie-

1. Zapisy dotyczące akwakultury, ochrony 
środowiska i przyrody.  

2. Zapisy dotyczące rybołówstwa.  
3. Zapisy dotyczące ochrony środowiska i 

przyrody.  
 

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
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Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  
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dliska i ekosystemy rybne.  

15 Strategia UE dla Regionu Morza 
Bałtyckiego z 2009 roku 

Dokument 
międzynaro-
dowy 

Cele strategiczne i cele szczegóło-
we: 

1. Ocalenie morza (czysta woda, 
bogata i zdrowa dzika fauna i flo-
ra, ekologiczny i bezpieczny 
transport morski, poprawa 
współpracy); 

2. Rozwój połączeń w regionie 
(dobre warunki transportowe), 

3. Zwiększenie dobrobytu (jednolity 
rynek, Strategia „Europa 2020”, 
konkurencyjność na rynku glo-
balnym, zmiana klimatu), 

1. Zapisy dotyczące akwakultury, ochrony 
środowiska i przyrody.  

2. Zapisy dotyczące ochrony wód przed za-
nieczyszczeniami.  

3. Zapisy dotyczące rybołówstwa.  
4. Zapisy dotyczące ochrony środowiska i 

przyrody.  
5. Zapisy dotyczące torów wodnych, w tym 

utrzymania ich odpowiednich parame-
trów.  

 

 

16 Długookresowa Strategia VASAB z 
2009 roku 

Dokument 
międzynaro-
dowy 

Cel: wspieranie rozwoju 
i tradycyjnie rozumianej integracji 
regionu oraz spójności przestrzen-
nej definiowanej jako zmniejszanie 
różnic w poziomie rozwoju 
w bałtyckiej przestrzeni.  

1. Zapisy dotyczące rozwoju portów. 
2. Rozwój funkcji turystycznych i rybołów-

stwa w celu aktywizacji obszarów.  

 

17 Studium dot. błękitnego wzrostu, 
polityki morskiej i strategii UE w 
Regionie Morza Bałtyckiego z 
2013 r. (Study on Blue Growth, 
Maritime Policy and the EU Stra-
tegy for the Baltic Sea Region) 

Dokument 
międzynaro-
dowy 

Dokument analizuje morskie dzia-
łalności gospodarcze na poziomie 
regionalnym (NUTS-2) oraz doko-
nuje selekcji najbardziej znaczących 
dla badanych obszarów.  
Według metodologii użytej do oce-
ny znaczenia morza w nadmorskich 
regionach (NUTS-2) Polski opartej 
na sektorach transportu wodnego, 
turystyki przybrzeżnej, rybołów-

Ustalenie przeznaczenia poszczególnych 
akwenów, mających na celu aktywizację 
obszarów.  

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

stwa i akwakultury, najwyżej skwa-
lifikowane zostało województwo 
pomorskie. 
Zachodniopomorski morski klaster 
jest relatywnie niewielkim kla-
strem, dojrzałym, ale jako że po-
ziom zatrudnienia spada, może być 
określone jako malejące. Specjali-
zuje się w tradycyjnych morskich 
działalnościach: rybołówstwie, 
przetwarzaniu ryb oraz budowaniu 
statków. Obecnie nie ma w Polsce 
bardzo dużych i specjalistycznych, 
ani żadnych potencjalnych mor-
skich klastrów.  

18 Strategia Rozwoju Kapitału Ludz-
kiego (SRKL) z 2013 roku 

Dokument 
krajowy  

Głównym celem SRKL jest rozwija-
nie kapitału ludzkiego poprzez wy-
dobywanie potencjałów osób w 
taki sposób, by mogły w pełni 
uczestniczyć w życiu społecznym, 
politycznym i  ekonomicznym na 
wszystkich etapach życia. 
  
Poza celem głównym w SRKL wy-
znaczono pięć celów szczegóło-
wych: 
 wzrost zatrudnienia; 
 wydłużenie aktywności zawo-

dowej i zapewnienie lepszej 
jakości funkcjonowania osób 

1. Rozwój funkcji turystycznych i rybołów-
stwa w celu aktywizacji obszarów i wzro-
stu zatrudnienia. 

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

starszych; 
 poprawa sytuacji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 

 poprawa zdrowia obywateli 
oraz podniesienie efektywno-
ści opieki zdrowotnej; 

 podniesienie poziomu kompe-
tencji i kwalifikacji obywateli.  

19 Strategia ochrony obszarów 
wodno-błotnych wraz z planem 
działań (na lata 2006-2013) 

Dokument 
krajowy - 
nieaktualny  

Cele nadrzędne Strategii to po-
wszechna ochrona środowisk wod-
no-błotnych w kraju na drodze:  

 zapewnienia ciągłości istnienia 
i naturalnego charakteru śro-
dowisk zachowanych dotych-
czas obszarów wodno-
błotnych oraz pełnionych przez 
nie funkcji ekologicznych;  

 zatrzymania procesu degrada-
cji i zanikania środowisk wod-
no-błotnych;  

 restytucji przyrodniczej obsza-
rów zdegradowanych. 

Cele strategiczne:  
I. Doskonalenie i harmonizacja 

przepisów prawnych.  
II. Synchronizacja działań róż-

nych resortów, struktur zarzą-
dzania i organizacji.  

III. Synchronizacja działań w za-

1. Zapisy dotyczące ochrony środowiska i 
przyrody, w tym także odwołujące się do 
projektów planów ochrony dla obszarów 
Natura 2000. 

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

kresie zalesień siedlisk hydroge-
nicznych.  

IV. Ochrona prawna obiektów 
najcenniejszych przez włączanie 
ich w sieć obszarów chronio-
nych.  

V. Wskazanie priorytetowych 
obszarów wymagających ochro-
ny lub renaturyzacji.  

VI. Rozwój metod czynnej 
ochrony obszarów wodno-
błotnych.  

VII. Usprawnienie i wdrożenie 
instrumentów finansowych w 
sferze ochrony środowiska, 
wspierających ochronę obsza-
rów wodno-błotnych.  

VIII. Zapewnienie właściwej edu-
kacji i promocji wartości obsza-
rów wodno-błotnych, ich zagro-
żeń oraz potrzeb ochrony.  

IX. Rozwój badań naukowych i 
monitoringu na obszarach wod-
no-błotnych, w tym stworzenie 
zintegrowanego monitoringu 
obszarów wodno-błotnych obję-
tych ochroną w ramach sieci Na-
tura 2000, obszarów objętych 
Dyrektywą Azotanową i obsza-
rów wdrażania Wspólnej Polityki 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

Rolnej. 

20 Krajowa strategia ochrony i 
zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej oraz 
Program działań na lata 2007-
2013 

Dokument 
krajowy - 
nieaktualny  

Celem strategii jest to, aby cały 
obszar Polski, w tym polskie obsza-
ry morskie, cechowały się dobrym 
stanem środowiska przyrodnicze-
go, umożliwiającym zachowanie 
pełnego bogactwa różnorodności 
biologicznej polskiej przyrody oraz 
trwałości i równowagi procesów 
przyrodniczych – tereny o najwyż-
szych walorach przyrodniczych 
objęte będą skuteczną ochroną 
prawną i połączone systemem 
funkcjonujących korytarzy ekolo-
gicznych.  

1. Zapisy dotyczące ochrony środowiska i 
przyrody, w tym także odwołujące się do 
projektów planów ochrony dla obszarów 
Natura 2000. 

 

 

21 Strategia rozwoju Miasta Świno-
ujście na lata 2014-2020 

Lokalny  Cele strategiczne:  
1) Poprawa zewnętrznego i we-

wnętrznego systemu komunika-
cji i transportu miasta (w tym 
usprawnienie połączeń trans-
portowych pomiędzy wyspami 
Wolin i Uznam), 

2) Świnoujście całorocznym kuror-
tem, 

3) Świnoujście atrakcyjne dla inwe-
storów, szczególnie związanych 
z gospodarką morską. 

1. Zapisy dotyczące toru wodnego na rzece 
Świnie. 

2. Zapisy dotyczące realizacji inwestycji 
związanych z gospodarką morską i tury-
styką.  

 

22 Strategia rozwoju gminy Mię-
dzyzdroje na lata 2014-2025  

Lokalny  Cele strategiczne i operacyjne: 
1) Międzyzdroje – Gmina wysokiej 

jakości życia: 

1. Zapisy dotyczące ochrony środowiska i 
przyrody.  

2. Wyznaczenie turystyki, sportu i rekreacji 

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

a) Ochrona oraz wykorzystanie 
walorów przyrodniczych, 

2) Międzyzdroje – Gmina atrakcyj-
na turystycznie: 

a) Rozwój infrastruktury tury-
stycznej, sportowej i rekre-
acyjnej, 

b) Rozwijanie istniejących i two-
rzenie nowych produktów 
turystycznych,  

jako funkcji podstawowej w akwenach 
wykorzystywanych turystycznie.  

23 Strategia rozwoju gminy Wolin na 
lata 2016-2026  

Lokalny  Wizja: Gmina Wolin jako atrakcyjne 
miejsce zamieszkania i rozwoju 
gospodarki lokalnej bazującej na 
turystyce. 
W kontekście PZP POM najistot-
niejszy jest Cel strategiczny nr 3: 
Poprawa stanu środowiska natu-
ralnego, dziedzictwa kulturowego 
gminy oraz rozwój turystyki. Zaso-
by naturalne i kulturowe obszaru 
są unikatowym dobrem, które wy-
różnia gminę. Istotny jest rozwój 
infrastruktury turystycznej oraz 
okołoturystycznej. Cel ten będzie 
oddziaływał na rozwój gospodarczy 
gminy, poprawi jakość życia miesz-
kańców oraz przyciągnie turystów. 

1. Zapisy dotyczące ochrony środowiska i 
przyrody.  

2. Zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa 
kulturowego. 

3. Zapisy dotyczące realizacji funkcji tury-
stycznych.  

 

 

24 Strategia rozwoju gminy Stepnica 
do roku 2025  

Lokalny  Cele strategiczne: 
1) Rozwój gminnej gospodarki 

opartej na turystyce, 

1. Zapisy dotyczące realizacji funkcji tury-
stycznych.  

2. Zapisy dotyczące infrastruktury tech-

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

2) Jakość życia mieszkańców gminy 
(w tym przede wszystkim po-
prawa ilości i jakości sieci dys-
trybucji energii elektrycznej), 

3) Dobrostan środowiska natural-
nego („Adekwatnie do najsilniej-
szego w gminie Stepnica poten-
cjału turystycznego, jaki niesie 
ze sobą obecność w gminie Za-
lewu Szczecińskiego, to właśnie 
on powinien być chroniony - dla 
dobra turystyki - w szczególny 
sposób”).  

nicznej.  
3. Zapisy dotyczące ochrony środowiska i 

przyrody.  
 

25 Strategia rozwoju gminy Nowe 
Warpno 2005-2007 

Lokalny - 
nieaktualny  

Cele strategiczne: 
1) Budowa i modernizacja infra-

struktury służącej wzmocnieniu 
konkurencyjności gminy,  

2) Wzmocnienie rozwoju gospo-
darczego w gminie („Obok sys-
temu transportowego sprzyjają-
cego rozwojowi, ważną kwestią 
jest dostępność do wód Zale-
wu”), 

3) Stworzenie mieszkańcom gminy 
nowej jakości życia (dbałość o 
środowisko naturalne), 

4) Wykorzystanie walorów przy-
rodniczych, rozwój funkcji tury-
styczno-rekreacyjnej,  

1. Zapisy dotyczące realizacji funkcji tury-
stycznych.  

2. Zapisy dotyczące infrastruktury tech-
nicznej.  

3. Zapisy dotyczące ochrony środowiska i 
przyrody.  

4. Zapisy dotyczące rybołówstwa.  
 

 

26 Strategia rozwoju gminy Gole- Lokalny  Cele strategiczne gminy: 1. Zapisy dotyczące realizacji funkcji tury-  



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

niów na lata 2014-2023 1) Stworzenie w gminie elemen-
tów wyposażenia turystycznego 
i rekreacyjnego, 

stycznych.  
 

27 Strategia rozwoju gminy Police do 
roku 2020  

Lokalny  Priorytet I: Poprawa konkurencyj-
ności Gminy Police: 
CEL 1. Sprawny, funkcjonalny i bez-
pieczny system komunikacyjny w 
gminie. CEL 2. Nowoczesna infra-
struktura ochrony środowiska. CEL 
3. Rozwój infrastruktury komunal-
nej. CEL 4. Zrównoważony rozwój 
przestrzenny. 
Priorytet II: Trwały rozwój gospo-
darczy. CEL 1. Dywersyfikacja go-
spodarcza gminy. CEL 2. Rozwój 
współpracy z partnerami gospo-
darczymi. CEL 3. Rozwój terenów 
inwestycyjnych. CEL 4. Rozwój tu-
rystyki, sportu i rekreacji. 
Priorytet III: Poprawa jakości życia 
mieszkańców. CEL 1. Nowoczesna 
baza edukacyjna. CEL 2. Dostęp do 
zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty 
kulturalnej. CEL 3. Dostęp do atrak-
cyjnej oferty sportowo – rekreacyj-
nej. CEL 4. Zapobieganie wyklucze-
niu społecznemu CEL 5. Wspieranie 
aktywności lokalnej. CEL 6. Popra-
wa bezpieczeństwa. CEL 7. Promo-
cja zdrowia. CEL 8. Rozwój instytu-

1. Zapisy dotyczące realizacji funkcji tury-
stycznych.  

2. Zapisy dotyczące infrastruktury tech-
nicznej.  

3. Zapisy dotyczące ochrony środowiska i 
przyrody.  

4. Zapisy dotyczące rybołówstwa.  
 

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

cjonalny. 
Priorytet IV: Zachowanie, ochrona i 
wykorzystanie walorów środowiska 
naturalnego. CEL1. Podnoszenie 
świadomości ekologicznej. CEL 
2.Rewitalizacja i ochrona walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych 
gminy. CEL 3. Zagospodarowanie 
terenów zielonych 

28 Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Świnoujście  

Lokalny  Cel nadrzędny Studium: Świnouj-
ście - regionalnym centrum wysp 
południowego Bałtyku w układzie 
transgranicznym, międzynarodo-
wym kurortem nadmorskim o wy-
sokim prestiżu i nowoczesnym mia-
stem portowym. I 

Do głównych kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Świ-
noujścia zaliczyć należy: 

 zapewnienie warunków rozwoju 
przestrzennego przy zachowaniu 
walorów funkcji miejskich oraz 
funkcji uzdrowiskowych i tury-
stycznych, środowiska natural-
nego, kulturowego i krajobrazu 
zindywidualizowanego lokalnie;  

 zapewnienie rozwoju funkcji 
gospodarczych wykorzystujący 
nadmorskie położenie Świnouj-
ścia; 

1. Zapisy dotyczące realizacji funkcji tury-
stycznych.  

2. Zapisy dotyczące infrastruktury tech-
nicznej.  

3. Zapisy dotyczące torów wodnych.  
4. Zapisy dotyczące ochrony środowiska i 

przyrody.  
5. Zapisy dotyczące rybołówstwa.  
 

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

 uporządkowanie struktury prze-
strzennej miasta;  

 rozwój funkcji portowo-
przemysłowej;  

 rozbudowę układu komunika-
cyjnego miasta, w tym realizację 
połączenia stałego, bezpośred-
niego powiązania portu z drogą 
krajową;  

 rozwój powiązań transgranicz-
nych w tym komunikacyjnych i 
infrastrukturalnych. 

29 Miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego miasta 
Świnoujście, bezpośrednio sąsia-
dujące z obszarem planu  

Lokalny  1) mpzp dla Obszaru VI – Karsibór: 
a) uchwała Nr XXVI/226/2007 

Rady Miasta Świnoujście z 
dnia 25 października 2007 r. w 
sprawie uchwalenia mpzp 
miasta Świnoujście obszaru VI 
– Karsibór:  
Ustalono następujące katego-
rie przeznaczenia terenów: 
a. tereny budowlane: OM 

tereny ogólnomieszka-
niowe, PM podmiejskie 
tereny mieszkaniowe, RM 
wiejskie tereny mieszka-
niowe, OG tereny dla po-
trzeb powszechnych, PW 
tereny zabudowy pensjo-
natowej, PS tereny pro-

Plan stanowi kontynuację funkcji turystycz-
nych oraz związanych z rybołówstwem na 
wodzie.  

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

dukcyjno - składowe, UT 
tereny turystyczne i spor-
towe, TT tereny technicz-
ne; 

b. tereny komunikacji: TP te-
reny portów i przystani, KD 
tereny komunikacji drogo-
wej; 

c. tereny niebudowlane: LS 
tereny leśne, TO tereny 
otwarte, ZP tereny zieleni 
parkowej, ZC tereny cmen-
tarzy. 

b) uchwała Nr XXXV/269/2017 
Rady Miasta Świnoujście z 
dnia 30 marca 2017r. w spra-
wie zmiany mpzp miasta Świ-
noujście dla Obszaru VI – Kar-
sibór w rejonie ul. 1 Maja: 
Przeznaczenie podstawowe 
przystań morska – rybacka 
oraz tereny otwarte rolnicze z 
dopuszczeniem funkcji tury-
stycznej; 

2) mpzp Jednostka obszarowa III w 
rejonie ul. Karsiborskiej: 

a) uchwała Nr XXII/180/2004 
Rady Miasta Świnoujścia z 
dnia 29  kwietnia  2004 r. w 
sprawie mpzp miasta Świnouj-



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

ścia – Jednostka obszarowa III: 
W planie wydzielono dwie 
jednostki planistyczne; A – 
„przemysłowo – portowa i B- 
„Swidny Las”, 

b) uchwała nr XLIV/361/2013 
Rady Miasta Świnoujście 
z dnia 24 października 2013 r. 
w sprawie zmiany mpzp: 
Zmian planu miejscowego do-
tyczy terenów produkcyjno-
składowych, terenów komuni-
kacji drogowej, zaplecza ko-
munikacji samochodowej, te-
renów technicznych i terenów 
zieleni; 

3) mpzp miasta Świnoujście – dla 
obszaru Dzielnicy Przytór Łuno-
wo przyjęty uchwałą nr 
XLIII/351/2005 Rady Miasta 
Świnoujście z dni a30 czerwca 
2005 r.: Przedmiotem planu jest 
ukształtowanie struktury prze-
strzennej dzielnicy Przytór-
Łunowo poprzez ustalenie prze-
znaczenia terenów pod osiedla 
mieszkaniowe z pełną infra-
strukturą techniczną. 

4) zmiana mpzp miasta Świnouj-
ścia. Przyjęty uchwalą nr 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

XIII/110/2003 Rady Miasta Świ-
noujście z dnia 25 września 
2003r. (Dz. Urz. z 2003 r. nr 105 
poz. 1787) – dawniej Jednostka 
obszarowa IV:  

30 Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Międzyzdroje  

Lokalny  W studium gminy określone zostały 
następujące obszary planistyczne 
sąsiadujące z obszarem planu: 
I. Zespół miejscowości Wicko, 

Wapnica, Lubin.  
II. Tereny WPN wraz z wodami Za-

lewu Szczecińskiego.  
Przy uwzględnieniu ustaleń Stu-
dium dla obszaru morskich wód 
wewnętrznych (jez. Wicko Małe i 
Duże oraz Zalew Szczeciński) zakła-
da się: 
1. gospodarcze wykorzystanie 

akwenów na potrzeby rybołów-
stwa,  

2. turystyczne wykorzystanie 
akwenów w oparciu o zaplecze 
lokalizowane w portach i przy-
staniach w Zalesiu, Wicku, Wap-
nicy i Lubinie a także w ramach 
plaż, pomostów i innych ele-
mentów turystycznego zago-
spodarowania brzegów przy 
uwzględnieniu warunków wyni-
kających z przepisów odręb-

Plan stanowi kontynuację funkcji turystycz-
nych oraz związanych z rybołówstwem na 
wodzie. 

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

nych, w tym w zakresie bezpie-
czeństwa żeglugi, oznakowania 
nawigacyjnego, ochrony pasa 
technicznego i ochrony środowi-
ska.  

31 Miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego gminy 
Międzyzdroje, bezpośrednio są-
siadujące z obszarem planu  

Lokalny  1) mpzp gminy Międzyzdroje na 
terenie miejscowości Wicko przy-
jęty uchwałą nr XXXI/302/05 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
21 kwietnia 2005 roku:  

Na obszarze objętym opracowa-
niem ustalono następujące katego-
rie przeznaczenia terenów:  

a) CM - tereny centralne miej-
scowości i miejsca koncentracji 
usług; 

b) OM - tereny ogólnie mieszka-
niowe; 

c) SW - tereny specjalne służące 
wypoczynkowi; 

d) MM - tereny wyłącznie miesz-
kaniowe; 

e) PW - tereny zabudowy pen-
sjonatowej; 

f) UT - tereny obiektów i urzą-
dzeń sportowo-rekreacyjnych; 

g) TT - tereny techniczne; 
h) KS - tereny zaplecza komuni-

kacji samochodowej; 
i) KD- tereny komunikacji dro-

Plan stanowi kontynuację funkcji turystycz-
nych oraz związanych z rybołówstwem na 
wodzie. 

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

gowej. 
Na obszarze objętym opracowa-
niem ustalono następujące katego-
rie przeznaczenia terenów niebu-
dowlanych:  

a) LS - tereny lasów;  
b) TO - tereny otwarte; 

2) mpzp gminy Międzyzdroje na 
obszarze obejmującym część miej-
scowości Lubin gminy Międzyzdro-
je przyjęty uchwałą nr L/492/14 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z 
dnia 27 marca 2014 roku: 
W planie ustalono następujące 
podstawowe przeznaczenie tere-
nów: 

a) tereny parków, skwerów oraz 
zieleni naturalnej, oznaczone 
na rysunku planu symbolem 
ZP,  

b) tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, ozna-
czone na rysunku planu sym-
bolem MN; 

c) tereny zabudowy usługowej, 
oznaczone na rysunku planu 
symbolem U; 

d) tereny zabudowy usług tury-
stycznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem UT; 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

e) tereny zabudowy usług zdro-
wia, oznaczone na rysunku 
planu symbolem UZ; 

f) tereny sportu i rekreacji, pla-
ce zabaw oznaczone na ry-
sunku planu symbolem U,; 

g) tereny dróg publicznych, 
oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDD 

h) tereny dróg wewnętrznych, 
oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDW,  

i) tereny ciągów pieszych ozna-
czone na rysunku planu sym-
bolem KX; 

j) tereny infrastruktury tech-
nicznej.  

Plan miejscowy ustala m.in., że 
wszelkie obiekty na obszarze obję-
tym planem, widoczne od strony 
wody, o ile nie są oznakowaniem 
nawigacyjnym, nie mogą go przy-
pominać swoją formą, kolorystyką 
i charakterystyką świecenia świateł 
oraz nie mogą utrudniać jego iden-
tyfikacji. Oświetlenie planowanych 
obiektów nie Może powodować 
padania promieni świetlnych bez-
pośrednio na akwen Zalewu Szcze-
cińskiego, w sposób powodujący 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

możliwość nieprawidłowej inter-
pretacji oznakowania nawigacyjne-
go - zgodnie o z przepisami odręb-
nymi.  

32 Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wolin  

Lokalny  Poniżej przedstawiono zapisy stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wolin dotyczące terenów 
wód i terenów nabrzeżnych.  
 W odniesieniu do powierzch-

niowych wód publicznych należy 
zachować strefę wolną od gro-
dzenia zgodnie z ustawą prawo 
wodne (z wyjątkiem ośrodków 
turystyki i sportów wodnych);  

 Nie należy zabudowywać tere-
nów nadbrzeżnych rzek i cieków 
stanowiących urządzenia melio-
racji podstawowych. Wzdłuż 
cieku należy pozostawić nieza-
budowany pas terenu o szero-
kości 6,0 metrów w celu umoż-
liwienia jego modernizacji lub 
konserwacji; 

 Zalecana odległość lokalizacji 
obiektów kubaturowych min. 
25 m od linii brzegowej Zalewu 
Szczecińskiego, cieśniny Dziwny, 
jezior i kanałów (za wyjątkiem 
obiektów związanych z sportami 

Plan uwzględnia zapisy studium dotyczące 
ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony 
przed powodzią.  

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

wodnymi oraz turystyką wodną i 
przywodną) z uwzględnieniem 
ustaleń dotyczących ochrony 
przed powodzią.  

33 Miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Wo-
lin, bezpośrednio sąsiadujące z 
obszarem planu  

Lokalny  1) mpzp terenu położonego w 
obrębie geodezyjnym Sułomino 
gm. Wolin przyjęty uchwałą nr 
LIX/718/14 Rady Miejskiej w 
Wolinie z dnia 30 września 
2014 r.  
Przedmiotem planu miejscowe-
go jest wyznaczeni terenów pod 
funkcję mieszkaniową wraz z 
pełną infrastrukturą techniczną. 

2) mpzp terenu położonego w 
obrębie geodezyjnym Sułomino 
gm. Wolin przyjęty uchwałą nr 
LXXVIII/771/10 Rady Miejskiej w 
Wolinie z dnia 19 października 
2010.  
Funkcją wiodącą jest mieszkal-
nictwo wraz z możliwo-
ścią lokalizowania obiektów re-
kreacji indywidualnej. 

Plan stanowi kontynuację funkcji turystycz-
nych oraz związanych z rybołówstwem na 
wodzie. 

 

34 Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Stepnica  

Lokalny  1) na obszarze opracowania w 
Studium określono wariantowy 
przebieg projektowanego gazo-
ciągu wysokiego ciśnienia do Dn 
1000 jest przejście przez Zalew 
Szczeciński z lądowaniem w Za-

1. Plan stanowi kontynuację funkcji tury-
stycznych oraz związanych z rybołów-
stwem na wodzie. 

2. Zapisy planu dotyczące infrastruktury 
technicznej.  

3. Zapisy dotyczące torów wodnych.  

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

toce Wódzkiej. 
2) W zakresie dróg wodnych: Za-

kłada się rozbudowę transportu 
wodnego na Zalewie Szczeciń-
skim i Roztoce Odrzańskiej:  

 pogłębienie istniejących torów 
wodnych:  

 uzupełnienie istniejącego i bu-
dowa nowego oznakowania na-
wigacyjnego na torach wodnych 
i na lądzie;  

 budowa nowoczesnego sys-
temu nawigacyjnego;  

 prawidłowe oznakowanie sieci 
rybackich;  

 rozbudowa portu przeładun-
kowego; 

 budowa przystani pasażer-
skiej, promowej, przystani jach-
towych, lotniska wodnosamolo-
tów;  

 budowa morskiego przejścia 
granicznego (w razie gdyby wy-
stąpiła taka potrzeba). 

W Studium wydzielono strefy funk-
cjonalne o różnych, dominujących 
lub preferowanych na tych tere-
nach funkcjach.  
Ze względu na szczególne uwarun-
kowania przyrodniczo-

4. Zapisy dotyczące ochrony środowiska i 
przyrody.  

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

krajobrazowe, a także utrudnienia 
wynikające z zagrożenia powo-
dziowego, ustalono zakaz zabudo-
wy na terenach zalewowych 
(zwłaszcza rejony wsi Stepnico, 
Pieski Małe, Gąsierzyno, Kopice, 
Czarnocin i Stepniczka).  

35 Miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego gminy 
Stepnica, bezpośrednio sąsiadu-
jące z obszarem planu  

Lokalny  1) mpzp gminy Stepnica dla po-
trzeb przebudowy gazociągu wy-
sokiego ciśnienia DN 500 relacji 
Goleniów – Police przyjęty uchwa-
łą nr XVI/177/16 Rady Miejskiej w 
Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016. 
Przedmiotem planu miejscowego 
jest przebudowa gazociągu o wy-
sokim ciśnieniu DN 500 relacji Go-
leniów-Police; 

2) mpzp gminy Stepnica, część 
obrębu Stepnica przyjęty uchwałą 
Nr IV/45/2011 Rady Gminy Step-
nica z dnia 28 marca 2011r. 
(zmiana planu). Przedmiotem 
planu miejscowego to zmian te-
renów zieleni parkowej na funkcje 
usług turystyki – zabudowa pen-
sjonatowej z usługami hotelar-
skimi i gastronomicznymi;  

3) mpzp gminy Stepnica, w obrę-
bie wsi Stepnica przyjęty uchwałą 
Nr XXX/215/2001 Rady Gminy 

1. Plan stanowi kontynuację funkcji tury-
stycznych oraz związanych z rybołów-
stwem na wodzie. 

2. Zapisy planu dotyczące infrastruktury 
technicznej.  

3. Zapisy dotyczące torów wodnych.  
4. Zapisy dotyczące ochrony środowiska i 

przyrody.  
 

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

Stepnica z dnia 23 października 
2001 r. (zmiana planu). Przedmio-
tem planu miejscowego jest Cen-
trum rekreacyjno-żeglarskie w 
Stepnicy obejmujący m.in. Kanał 
Młyński. Plan wyznacza tereny: 
mieszkalnictwa jednorodzinnego, 
rekreacji indywidualnej, zabudo-
wy pensjonatowej i hotelowej, 
tereny usług, tereny zaplecza 
przystani jachtowej, akwen przy-
stani jachtowej i nabrzeża, tereny 
akwenu i przystani pasażerskiej;  

36 Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Nowe Warpno  

Lokalny  Studium gminy wyznacza strefy 
rozwoju zagospodarowania prze-
strzennego z dominującą funkcją 
zabudowy turystyki, rekreacji i 
sportu w rejonach nadbrzeżnych 
nie kolidujących w rażących sposób 
z wymogami ochrony środowiska i 
innymi ważnymi uwarunkowania-
mi. Strefy zlokalizowane nad brze-
gami wód otwartych są predyspo-
nowane do rozwoju form turystyki 
i rekreacji związanych z wodą, a 
więc plażowania, wędkowania, 
sportów wodnych czy żeglarstwa, a 
w okresie zimowym – także spor-
tów zimowych uprawianych na 
taflach zamarzniętych akwenów 

Plan stanowi kontynuację funkcji turystycz-
nych oraz związanych z rybołówstwem na 
wodzie. 
 

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

wodnych. Na cele turystyki żeglar-
skiej wskazano strefę rozwoju po-
łożoną nad północnym i wschod-
nim brzegiem Zatoki Nowowar-
pieńskiej – pomiędzy rejonem por-
towym miasta Nowe Warpno a 
Podgrodziem, a także strefę poło-
żoną w samym Podgrodziu - obej-
mującą zachodnie pasmo cypla. 
Natomiast uprawianie sportów 
wodnych przyjaznych środowisku 
jest najbardziej wskazane w strefie 
położonej w Karsznie nad Jeziorze 
Nowowarpieńskim. Terenami 
głównie biernej formy wypoczynku 
(plażowania i wędkowania) są 
brzegi Jeziora Nowowarpieńskiego, 
a w szczególności południowoza-
chodnie pasmo cypla miasta Nowe 
Warpno oraz ciąg brzegu Zalewu 
Szczecińskiego – poczynając od 
Miroszewa, poprzez Warnołękę i 
Brzózki, aż do Popielewa (przyna-
leżnego do Brzózek).  
Poszczególne strefy rozwoju zabu-
dowy turystycznej połączone zosta-
ły siecią ścieżek rowerowych o 
różnym znaczeniu, w także o zna-
czeniu międzynarodowym.  
W studium wyznaczono trzy rejony 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

odkładu refulatu, w tym: 

• polder Nowe Warpno o po-
wierzchni ok. 100 ha do wyko-
rzystania pod przyszłe zago-
spodarowanie na cele rozwoju 
strefy z dominującą funkcją 
zabudowy turystyki, rekreacji i 
sportu oraz strefy z dominują-
cą funkcją zieleni urządzonej, 

• tereny pod wodami przybrzeż-
nymi do wykorzystania pod 
przyszłe zagospodarowanie 
(rozbudowę plaż), z których to 
teren pierwszy położony w 
Nowym Warpnie, teren drugi 
położony w Podgrodziu, teren 
trzeci położony pomiędzy Mi-
roszewem a Podgrodziem, te-
ren czwarty położony w War-
nołęce, teren piąty położony w 
Brózkach i teren szósty poło-
żony Popielewie (Brzózkach) o 
łącznej powierzchni ok. 65 ha.  

Następnymi inwestycjami o zna-
czeniu także ponadlokalnym, a 
dotyczącymi zagadnień gospodarki 
morskiej, będzie zagospodarowa-
nie fragmentów pasa technicznego 
wybrzeża na cele urządzenia plaż. 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

studium we wskazanych strefach 
rozwoju o dominujących funkcjach 
zabudowy portowej oraz zabudowy 
turystycznej, rekreacji i sportu, 
będą mogły być lokowane inwesty-
cje kwalifikowane jako inwestycje o 
znaczeniu ponadlokalnym z zakresu 
gospodarki morskiej. Wśród tych 
inwestycji wystąpią: 

 budowa nabrzeży żeglugi pa-
sażerskiej i promowej, 

 budowa przystani jachtowych, 

 budowa i utrzymanie torów 
wodnych zapewniających do-
godne warunki podejścia do 
nabrzeży żeglugi pasażerskiej i 
promowej oraz przystani jach-
towych, 

 budowa urządzeń nawigacyj-
nych. 

37 Miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego gminy No-
we Warpno, bezpośrednio sąsia-
dujące z obszarem planu  

Lokalny  Brak mpzp w bezpośrednim są-
siedztwie obszaru opracowania.  

-  

38 Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Goleniów  

Lokalny  Studium wskazuje na sposób zago-
spodarowania i użytkowania obsza-
rów przyległych do wód Zalewu 
Szczecińskiego w kontekście 
ochrony przed powodzią i zjawiska 
tzw. cofki.  

Zapisy planu w zakresie ochrony brzegu 
morskiego (ochrona przed powodzią).  

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

Zasady i kierunki rozwoju: 

 utrzymanie istniejącego systemu 
przeciwpowodziowego wraz z nie-
zbędną jego modernizacją,  

 zagospodarowanie terenów w 
bezpośrednim sąsiedztwie wałów 
przeciwpowodziowych winno 
uwzględniać ograniczenia i zakazy 
określone w przepisach odrębnych.  

39 Miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Go-
leniów, bezpośrednio sąsiadujące 
z obszarem planu  

Lokalny  Brak mpzp w bezpośrednim są-
siedztwie obszaru opracowania.  

-  

40 Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Police  

Lokalny  W Studium wyznaczono następu-
jące strefy funkcjonalno-
przestrzenne: 

 Strefa portowo-przemysłowa 
obejmuje tereny istniejących 
portów wraz z terenami rozwo-
jowymi dla lokalizacji funkcji 
wykorzystujących dostępność 
do akwenów żeglownych i 
funkcji związanych z szeroko 
rozumianą funkcją podstawową 
terenów portowych z dopusz-
czeniem lokalizacji urządzeń 
energetyki wiatrowej. Studium 
gminy zakłada następujący 
układ i kierunki rozwoju por-
tów: 

Zapisy dotyczące ochrony środowiska i przy-
rody oraz rybołówstwa.  
 

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

 Port morski Trzebież: funkcje: 
żeglarstwo (morski port jach-
towy o znaczeniu międzynaro-
dowym), rybołówstwo, żegluga 
towarowa, żegluga pasażerska 
(morskie przejście graniczne); 

 Wielofunkcyjna strefa gospo-
darcza obejmuje tereny poło-
żone wzdłuż brzegu Zalewu 
Szczecińskiego pomiędzy Trze-
bieżą a ujściem rzeki Gunicy. 
Jest to obszar problemowy, 
który z uwagi na występujące 
uwarunkowania przyrodniczo-
krajobrazowe, możliwości roz-
mieszczenia zakładanych na-
stępujących funkcji: gospodarka 
morska, turystyka i rekreacja 
oraz energetyka wiatrowa. 

41 Miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Poli-
ce, bezpośrednio sąsiadujące z 
obszarem planu  

Lokalny  1) mpzp gminy Police, w części 
dotyczącej obszaru miejscowości 
Trzebież przyjęty, uchwałą Nr 
XLV/345/01 Rady Miejskiej w Po-
licach z dnia 20 grudnia 2001 r. 
Przedmiotem zmian w planie jest 
całościowe opracowanie terenu z 
uwzględnieniem funkcji: zabudo-
wy mieszkaniowej, mieszkaniowo-
usługowej, rekreacyjno-
wypoczynkowej, usługowej, usłu-

1. Plan stanowi kontynuację funkcji tury-
stycznych oraz związanych z rybołów-
stwem na wodzie. 

2. Zapisy dotyczące infrastruktury technicz-
nej.  

 

 



Lp.  
Nazwa  

dokumentu 
Ranga do-
kumentu  

Określone cele 
Sposób uwzględnienia celów w planie – 

zgodność z celami określonymi w dokumen-
cie  

Uwagi 

gowo-produkcyjnej, przemysło-
wej, portowej, urządzeń obsługi 
komunikacji i funkcji towarzyszą-
cych, terenów rolnych, leśnych 
oraz dolesień, 

2) mpzp gminy Police, w części 
dotyczącej „Starych Polic” przyję-
ty, uchwałą Nr XI/85/03 Rady 
Miejskiej w Policach z dnia 8 lipca 
2003 r. – zmian planu. Przedmio-
tem zmian w planie jest całościo-
we opracowanie terenu z 
uwzględnieniem funkcji: zabudo-
wy mieszkaniowej, mieszkaniowo-
usługowej, rekreacyjno-
wypoczynkowej, usługowej, usłu-
gowo-produkcyjnej, przemysło-
wej, portowej, urządzeń obsługi 
komunikacji i funkcji towarzyszą-
cych, terenów rolnych, leśnych 
oraz dolesień; z przeznaczeniem 
pod zabudowę mieszkaniową 
mieszkaniowo-usługową usługo-
wą (w tym handlową), usługowo-
produkcyjną (w tym przemysłową 
i bazowo-składową) oraz związa-
ną z transportem; 

3) mpzp gminy Police, w obrębach 
Zalesie, Węgornik, Tanowo, 
Trzeszczyn, Tatynia, Wieńkowo, 
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Drogoradz, Karpin, Dębostrów, w 
części dotyczącej wprowadzenia 
do planu trasy gazociągu wyso-
kiego ciśnienia DN 700 i strefy 
wokół gazociągu określającej za-
sady zagospodarowania, tzw. 
„Gaz” – przyjęty uchwałą Nr 
XIV/106/03 Rady Miejskiej w Poli-
cach z dnia 28 października 
2003 r. Przedmiotem zmiany w 
planie jest zmiana funkcji części 
terenów przeznaczonych pod 
uprawy polowe, łąki, pastwiska, 
tereny lasów, zabudowy zagro-
dowej na tereny trasy przebiegu 
gazociągu i strefy wokół gazociągu 
określającej zasady zagospodaro-
wania, urządzeń infrastruktury 
technicznej, urządzeń obsługi ko-
munikacji i funkcji towarzyszących 
oraz uszczegółowienie ustaleń dla 
istniejącej funkcji zabudowy 
mieszkaniowej, zagrodowej, usłu-
gowej i produkcyjnej; 

4) mpzp gminy Police w części 
dotyczącej: przebiegu istniejących 
rurociągów i obszaru stacji prze-
ładunku kwasu siarkowego i 
amoniaku na „Mijance Polickiej” i 
terenu budownictwa mieszka-
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niowego przy ul. T. Kościuszki nr 
40÷59, przyjęty uchwałą nr 
XVII/124/03 Rady Miejskiej w Po-
licach z dnia 30 grudnia 2003 r.  
Przedmiotem zmian w planie jest:  

a)  wprowadzenie istniejącego 
przebiegu rurociągów i lo-
kalizacji stacji przeładunku 
kwasu siarkowego i amo-
niaku na „Mijance Polic-
kiej” (przystani dalbowej 
„Mijanka Statków w Poli-
cach”) w formie lokalizacji 
stałych;  

b)  określenie możliwości i zasad 
funkcjonowania budownic-
twa mieszkalno-
usługowego i produkcyjno-
usługowego.  

5) mpzp gminy Police, w części 
dotyczącej obrębów Dębostrów, 
Niekłończyca, Uniemyśl, Drogo-
radz, Karpin, tzw. „Dębostrów”, 
przyjęty uchwałą Nr XVII/125/03 
Rady Miejskiej w Policach z dnia 
30 grudnia 2003 r. Przedmiotem 
zmiany planu jest zmiana funkcji 
części terenów przeznaczonych 
pod uprawy polowe, łąki, pastwi-
ska i tereny lasów na tereny za-
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budowy mieszkaniowej, mieszka-
niowo-usługowej, usługowej, 
usługowo- produkcyjnej, urządzeń 
infrastruktury technicznej, urzą-
dzeń obsługi komunikacji i funkcji 
towarzyszących oraz na dolesie-
nia; 

6) mpzp gminy Police pn. „Zakła-
dy”, przyjęty uchwałą Nr 
XLVI/361/06 Rady Miejskiej w Po-
licach z dnia 4 lipca 2006 r. 
Przedmiotem mpzp są tereny o 
funkcji mieszkaniowo-usługowej i 
usługowej, tereny obiektów pro-
dukcyjnych, składów i magazy-
nów, tereny obiektów produkcyj-
no-usługowych, tereny zieleni i 
wód wraz z infrastrukturą tech-
niczną i komunikacyjną;  

42 Polityka morska Rzeczypospolitej 
Polskiej do roku 2020 (z perspek-
tywą do roku 2030) 

Dokument 
krajowy  

Strategia wskazuje cele i działania 
na rzecz: 

a) zapewnienia warunków dla 
rozwoju portów; 

b) zapewnienia warunków dla 
bezpiecznego i efektywnego upra-
wiania żeglugi, w tym dostępu ry-
baków do łowisk; 

c) bezpieczeństwa energetycznego 
kraju (możliwie pełne wykorzysta-
nie surowców mineralnych i mor-

1. Ustalona struktura funkcjonalno-
przestrzenna, a więc nadanie poszczegól-
nym akwenom funkcji związanych z tury-
styką, rybołówstwem, transportem. 

2. Zapisy w zakresie transportu. 
3. Zapisy w zakresie uprawiania rybołów-

stwa.  
4. Zapisy w zakresie poszukiwania, rozpo-

znawania i wydobywania kopalin.  
5. Zapisy w zakresie ochrony brzegów mor-

skich.  
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skich zasobów energii odnawial-
nej); 

d) zapewnienia warunków dla 
utrzymania systemu zabezpiecze-
nia brzegu morskiego przed erozją i 
powodzią morską; 

e) zapewnienia warunków dla 
ochrony i racjonalnego wykorzy-
stania ożywionych zasobów morza; 

f) zapewnienia warunków dla 
ochrony środowiska morskiego 

6. Zapisy w zakresie ochrony środowiska i 
przyrody.  

43 Strategia Zrównoważonego Roz-
woju Unii Europejskiej (Strategia z 
Goteborga) 

Dokument 
międzynaro-
dowy  

Jednym z głównych celów strategii 
jest: 
1) zrównoważona gospodarka 

zasobami naturalnymi i środo-
wiskiem (w tym m.in.: inwesto-
wanie w zrównoważony trans-
port, wspieranie zrównoważo-
nego rybołówstwa, działania na 
rzecz zapobiegania katastrofom 
naturalnym), 

1. Zapisy w zakresie transportu. 
2. Zapisy w zakresie uprawiania rybołów-

stwa.  
3. Zapisy w zakresie poszukiwania, rozpo-

znawania i wydobywania kopalin.  
4. Zapisy w zakresie ochrony brzegów mor-

skich. 
5. Zapisy w zakresie ochrony środowiska i 

przyrody. 

 

44 Europa 2020. Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu 

Dokument 
międzynaro-
dowy  

Strategia Europa 2020 obejmuje 
trzy wzajemnie ze sobą powiązane 
priorytety: – rozwój inteligentny: 
rozwój gospodarki opartej na wie-
dzy i innowacji;  
– rozwój zrównoważony: wspiera-
nie gospodarki efektywniej korzy-
stającej z zasobów, bardziej przy-
jaznej środowisku i bardziej konku-

1. Zapisy w zakresie poszukiwania, rozpo-
znawania i wydobywania kopalin.  

2. Zapisy w zakresie ochrony środowiska i 
przyrody. 
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rencyjnej;  
– rozwój sprzyjający włączeniu 
społecznemu: wspieranie gospo-
darki o wysokim poziomie zatrud-
nienia, zapewniającej spójność 
społeczną i terytorialną. 

45 Strategia Unii Europejskiej dla 
regionu Morza Bałtyckiego 

Dokument 
międzynaro-
dowy  

Jednym z głównych celów strategii 
jest „Ocalenie morza”. Wśród ce-
lów szczegółowych wskazuje się na: 
1) czystość wód w morzu, 
2) bogatą i zdrową dziką faunę i 

florę, 
3) ekologiczny i bezpieczny trans-

port morski,  
4) poprawę współpracy.  

1. Zapisy w zakresie transportu. 
2. Zapisy w zakresie ochrony wód przed 

zanieczyszczeniem.  
3. Zapisy w zakresie uprawiania rybołów-

stwa.  
4. Zapisy w zakresie ochrony środowiska i 

przyrody. 

 

46 Strategia Unii Europejskiej w za-
kresie przystosowania się do 
zmiany klimatu 

Dokument 
międzynaro-
dowy  

Strategia ma na celu budowanie 
odporności terytorium UE poprzez 
lepsze przygotowanie na skutki 
zmian klimatu i zwiększanie zdol-
ności do reagowania na te zmiany 
na wszystkich poziomach sprawo-
wania władzy. Strategia ma trzy 
cele: wspieranie działań państw 
członkowskich, uodparnianie się na 
zmiany klimatu w skali UE oraz 
ulepszenie procesu decyzyjnego.  
Z punktu widzenia projektu planu 
realizacji tych celów służą następu-
jące działania: 
1) działanie nr 6: Ułatwienie uod-

1. Zapisy w zakresie uprawiania rybołów-
stwa.  

2. Zapisy w zakresie ochrony środowiska i 
przyrody. 

3. Zapisy w zakresie infrastruktury tech-
nicznej.  
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pornienia wspólnej polityki rol-
nej (WPR), polityki spójności i 
wspólnej polityki rybołówstwa 
na zmianę klimatu  

2) działanie nr 7: Zapewnienie 
bardziej odpornej infrastruktury. 

47 Program ochrony i zrównoważo-
nego użytkowania różnorodności 
biologicznej. Plan działań na lata 
2015 – 2020 

Dokument 
krajowy  

Cel główny: Poprawa stanu różno-
rodności biologicznej i pełniejsze 
powiązanie jej ochrony z rozwojem 
społecznym i gospodarczym kraju. 
Cele szczegółowe: 
1) Doskonalenie systemu ochrony 

przyrody, 
2) Zachowanie i przywracanie sie-

dlisk przyrodniczych oraz popu-
lacji zagrożonych gatunków, 

3) Utrzymanie i odbudowa funkcji 
ekosystemów będących źródłem 
usług dla człowieka, 

4) Zwiększenie integracji działalno-
ści sektorów gospodarki z celami 
ochrony różnorodności biolo-
gicznej, 

5) Ograniczanie zagrożeń wynika-
jących ze zmian klimatu oraz 
presji ze strony gatunków inwa-
zyjnych.  

1. Zapisy w zakresie ochrony środowiska i 
przyrody. 

2. Zapisy w zakresie akwakultury i rybołów-
stwa.  

 

 

48 Plan gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry z 2016 
roku – aktualizacja z 2018 roku  

Dokument 
regionalny 

1) Dla naturalnych części wód ce-
lem będzie osiągnięcie co naj-
mniej dobrego stanu ekologicz-

1. Zapisy w zakresie ochrony środowiska i 
przyrody. 

2. Zapisy w zakresie ochrony wód przed 
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nego, dla silnie zmienionych i 
sztucznych części wód – co naj-
mniej dobrego potencjału eko-
logicznego.  

2) W obydwu ww. przypadkach w 
celu osiągnięcia dobrego sta-
nu/potencjału konieczne będzie 
utrzymanie co najmniej dobrego 
stanu chemicznego.  

3) Dla obszarów chronionych funk-
cjonujących na obszarze dorze-
cza Odry celem środowiskowym 
będzie osiągnięcie lub utrzyma-
nie co najmniej dobrego stanu.  

zanieczyszczeniem.  

49 Plan zarządzania ryzykiem powo-
dziowym dla obszaru dorzecza 
Odry (2016 r.) 

Dokument 
regionalny 

Głównym celem jest ograniczenie 
potencjalnych negatywnych skut-
ków powodzi dla życia i zdrowia 
ludzi, środowiska, dziedzictwa kul-
turowego oraz działalności gospo-
darczej. 
Cele szczegółowe: 
1) Utrzymanie oraz zwiększenie 

istniejącej zdolności retencyjnej 
zlewni w regionie wodnym, 

2) Określenie warunków możliwe-
go zagospodarowania obszarów 
chronionych obwałowaniami, 

3) Ograniczenie istniejącego zagro-
żenia powodziowego, 

4) Określenie warunków możliwe-

1. Zapisy dotyczące ochrony brzegów – 
ustalone zakazy i ograniczenia.  

2. Zapisy w zakresie ochrony środowiska i 
przyrody.  
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go zagospodarowania obszarów 
chronionych przed zagrożeniami 
od strony morza,  

5) Utrzymanie naturalnych form 
ochrony brzegu morskiego,  

6) Utrzymanie technicznych form 
ochrony brzegu morskiego,  

7) Ograniczenie istniejącego zagro-
żenia powodziowego,  

50 Krajowy program ochrony wód 
morskich (2017 r.) 

Dokument 
krajowy  

Krajowy program ochrony wód 
morskich opracowany został w 
oparciu o dokumenty przygotowa-
ne uprzednio w ramach cyklu pla-
nistycznego dyrektywy ramowej w 
sprawie strategii morskiej, w któ-
rych kluczową kwestię stanowiła 
wstępna ocena środowiska wód 
morskich oraz określone w oparciu 
o tę ocenę cele środowiskowe, do 
których osiągnięcia lub utrzymania 
kraje członkowskie zobowiązane są 
do roku 2020. 
Cel środowiskowy dla ryb, ssaków 
morskich, ptaków: Zredukowanie 
lub utrzymanie na obecnym po-
ziomie presji antropogenicznej 
zapewniające utrzymanie natural-
nych siedlisk, w których zachowana 
jest naturalna różnorodność biolo-
giczna występujących elementów 

1. Zapisy w zakresie ochrony środowiska i 
przyrody. 

2. Zapisy w zakresie akwakultury i rybołów-
stwa.  
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biotycznych i zapewniona ochrona 
siedlisk w ramach obszarów chro-
nionych Natura 2000,  
Cele środowiskowe dla siedlisk 
bentosowych:  

1) Zredukowanie lub utrzymanie 
na obecnym poziomie presji an-
tropogenicznej zapewniające 
utrzymanie naturalnych siedlisk, 
w których zachowana jest natu-
ralna różnorodność biologiczna 
występujących elementów bio-
logicznych i zapewniona ochro-
na siedlisk w ramach obszarów 
Natura 2000.  

2) Osiągnięcie poziomu integral-
ności dna morskiego zapewnia-
jącego ochronę struktury oraz 
funkcji ekosystemów, gdzie nie 
obserwuje się negatywnych 
wpływów działalności człowieka 
zwłaszcza na ekosystemy denne. 

Cel środowiskowy dla gatunków 
obcych: Gatunki obce wprowadzo-
ne w wyniku działalności człowieka 
są na poziomie, który nie zmienia 
struktury ekosystemu. Gatunki 
nierodzime wprowadzone do eko-
systemu w wyniku działalności 
człowieka utrzymują się na pozio-
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mie, który nie powoduje szkodli-
wych zmian w ekosystemach. 
Cel środowiskowy dla ryb i skoru-
piaków: Celem jest utrzymanie 
populacji komercyjnie eksploato-
wanych ryb i skorupiaków w bez-
piecznych granicach biologicznych 
odpowiadających warunkom natu-
ralnym poprzez ograniczenie presji 
antropogenicznych, tj. ustanowie-
nie limitów połowowych gwarantu-
jących osiągnięcie maksymalnego 
zrównoważonego połowu eksplo-
atowanych gatunków. 

51 Plan zagospodarowania prze-
strzennego Województwa Za-
chodniopomorskiego 

Dokument 
regionalny  

W granicach województwa za-
chodniopomorskiego znajdują się 
znaczące fragmenty międzynaro-
dowych obszarów węzłowych pod 
nazwą ponadregionalnych koryta-
rzy ekologicznych: korytarz przy-
morski południowego Bałtyku (PL-
I), korytarz rzeki Odry i Zalewu 
Szczecińskiego (PL-II), korytarz pra-
doliny pomorskiej (PL-III). Sieć ta 
została uzupełniona o krajowe ko-
rytarze ekologiczne obejmujące 
doliny rzeczne Płoni (RE-2), Iny (RE-
3), Regi (RE-4), Parsęty (RE-5), 
Wieprzy (RE-7). 
Plan województwa przewiduje 

1. Zapisy w zakresie ochrony środowiska i 
przyrody. 

2. Zapisy w zakresie rybołówstwa.  
3. Zapisy w zakresie transportu. 
4. Zapisy w zakresie turystyki, sportu i rekre-

acji. 
5. Zapisy w zakresie ochrony brzegów mor-

skich. 
6. Zapisy w zakresie obronności i bezpieczeń-

stwa państwa.  
7. Zapisy w zakresie sztucznych wysp i kon-

strukcji. 
8. Zapisy w zakresie infrastruktury technicz-

nej.  
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wdrożenie monitoringu korytarzy 
ekologicznych, oraz zmian zacho-
dzących na obszarach chronionych, 
opracowywanie planów ochrony 
dla obszarów Natura 2000. 
Plan województwa w pełni 
uwzględnia te założenia, a nawet 
nadaje znacznie wyższą rangę gałę-
zi transportu wodnego wpisując, 
zgodnie z Koncepcją Zagospodaro-
wania Przestrzennego Kraju, Odrę 
jako drogę żeglowną i jeden 
z głównych elementów infrastruk-
tury transportowej korytarza 
transportowego CETC. Zakłada, 
również zgodnie z Koncepcją, pod-
noszenie parametrów technicznych 
dróg wodnych.  
Plan uwzględnia podwyższanie 
zdolności konkurencyjnej polskich 
portów, szczególnie wobec portów 
niemieckich, i ich pozycji na rynku 
usług transportowych warunkuje 
wykorzystanie atutów położenia w 
powiązaniu zarówno z potrzebami 
polskiej gospodarki, jak i głębokie-
go zaplecza gospodarczego państw 
Europy Środkowo-Wschodniej. 
Jako ważne zadanie przyjęto w 
Koncepcji potrzebę rozwiązania 
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kwestii dostępności do portów 
zarówno od strony lądu jak i morza.  
Plan województwa wskazuje i pod-
trzymuje w ustaleniach rolę portów 
morskich regionu jako elementów 
ważnych dla dalszego rozwoju.  
W planie województwa uwzględ-
niono założenia ochrony przeciw-
powodziowej, zawartej 
w Programie dla Odry 2006 i pole-
gającej m.in. na zabezpieczeniu 
odpływu wód przeciwpowodzio-
wych, przebudowy oraz remontów 
zabudowy regulacyjnej, odtworze-
nia flotylli lodołamaczy. Uwzględ-
niono także modernizację umoc-
nień brzegów morskich zgodnie z 
rządowym programem ochrony 
brzegów morskich. 
Zgodnie ze strukturą funkcjonalno-
przestrzenną województwa obszar 
opracowania zlokalizowany jest w 
strefa funkcjonalna nadodrzańska 
z dominującą funkcją gospodarczą 
(usługi, przemysł, gospodarka mor-
ska, rolnictwo) i transportową, z 
dużym udziałem turystyki i ochrony 
środowiska; w jej zasięgu szczeciń-
ski obszar funkcjonalny(obszar 
działania: Szczecin, Świnoujście 
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oraz gminy w powiatach: goleniow-
skim, gryfińskim, kamieńskim, my-
śliborksim, pyrzyckim, stargardz-
kim).  
Ważniejsze kierunki, istotne z 
punktu widzenia PZP POM: 
I. Rozwój kontaktów transgranicz-

nych w dziedzinie planowania 
przestrzennego i polityki regio-
nalnej z RFN wskazano:  

1) Współpracę z Meklenburgią 
Pomorzem Przednim i Bran-
denburgią w zakresie trans-
granicznych obszarów chro-
nionych, 

2) Współpracę z Meklenburgią 
Pomorzem Przednim i Bran-
denburgią w zakresie zago-
spodarowania turystycznego 
obszarów trans granicznych 
Dolnej Odry i Zalewu Szczeciń-
skiego,  

II. Rozbudowa infrastruktury służą-
cej wzmacnianiu powiązań ze-
wnętrznych województwa (mo-
dernizacja odrzańskiej drogi 
wodnej), Zachowanie walorów 
przyrodniczych środowiska, de-
terminujących jego funkcje i 
przeciwdziałanie negatywnym 
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skutkom antropopresji (zacho-
wanie odmienności typów kra-
jobrazów – ochrona krajobra-
zów na terenach silnej antropo-
presji, w szczególności doliny 
rzeki Odry, wybrzeży Bałtyku i 
Zalewu Szczecińskiego, na ob-
szarach pojezierzy i w komplek-
sach leśnych). 

III. Rozbudowa potencjału gospo-
darki morskiej w oparciu o por-
ty morskie (restrukturyzacja 
portów i przystani rybackich w 
kierunku świadczenia usług tu-
rystycznych [rybactwa tury-
stycznego i przewozów pasażer-
skich]), przystosowanie portu w 
Stepnicy do obsługi Goleniow-
skiego Parku Przemysłowego z 
wybudowaniem połączeń dro-
gowych i/lub kolejowych) 

IV. Wykorzystanie potencjału tury-
stycznego województwa jako 
czynnika rozwoju gospodarcze-
go i społecznego (rozwój funkcji 
turystycznych w portach mor-
skich i w morskich przystaniach 
rybackich, budowa i moderniza-
cja marin wchodzących w skład 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
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Żeglarskiego, udrożnienie szlaku 
wodnego z Zalewu Szczecińskie-
go przez Dziwnę na Bałtyk, roz-
budowa szlaku rowerowego i in-
frastruktury wokół Zalewu 
Szczecińskiego). 

V. Rozwój transportu morskiego 
(modernizacja i pogłębienie to-
ru wodnego Świnoujście – 
Szczecin do 12,5 m, moderniza-
cja infrastruktury i realizacja in-
westycji infrastrukturalnych 
związanych z rozwojem małych 
portów, rozwiązanie kwestii wy-
korzystania lub składowania 
urobku przez wskazanie miejsc 
składowania).  

VI. Rozbudowa i modernizacja sieci 
i urządzeń elektroenergetycz-
nych.  

52 Strategia rozwoju portów mor-
skich do 2015 roku (sierpień 
2007) 

Dokument 
regionalny  

Głównym celem strategii jest po-
prawa konkurencyjności polskich 
portów morskich oraz wzrost ich 
udziału w rozwoju społeczno-
gospodarczym kraju i podniesienie 
rangi portów morskich w między-
narodowej sieci transportowej.  
Osiągnięcie celu głównego będzie 
możliwe dzięki następującym prio-
rytetom: 

1. Zapisy w zakresie infrastruktury technicz-
nej i infrastruktury portowej.  

2. Zapisy w zakresie transportu, w tym para-
metrów torów wodnych.  
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1) Poprawa stanu infrastruktury 
portowej i dostępu do portów, 
2) Rozwój oferty usługowej w 
portach,  
3) Poprawa współdziałania admi-
nistracji, podmiotów zarządzają-
cych oraz użytkowników w por-
tach,  
4) Budowa wizerunku portów ja-
ko ważnych biegunów zrównowa-
żonego rozwoju regionów i gmin 
nadmorskich.  

53 Polityka energetyczna państwa 
do 2025 roku 

Dokument 
krajowy  

Cele dokumentu jest celu zapew-
nienie bezpieczeństwa energetycz-
nego, konkurencyjności gospodar-
ki, jej efektywności energetycznej 
oraz ochrony środowiska. 
Jednym z kierunków jest „Zapew-
nienie odpowiednich zdolności 
wytwórczych, tworzenie niezbęd-
nych zapasów i połączenia trans-
graniczne”. Jednym z podstawo-
wych kierunków działań polityki 
energetycznej jest zagwarantowa-
nie wystarczającego potencjału 
produkcyjnego energii elektrycznej 
i wykorzystania krajowych źródeł 
energii pierwotnej, a także zapew-
nienie ciągłości funkcjonowania 
polskiej gospodarki w razie wystą-

1. Zapisy w zakresie infrastruktury technicz-
nej. 

2. Zapisy w zakresie ochrony środowiska i 
przyrody. 

3. Zapisy w zakresie poszukiwania, rozpo-
znawania i wydobywania kopalin.  

4. Zapisy w zakresie transportu, w tym 
przede wszystkim parametrów torów 
wodnych.  
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pienia przerw w dostawach na 
rynek określonego paliwa. W sek-
torze gazowym niezbędne będzie 
ponadto opracowanie systemu 
tworzenia zapasów, tj. rozbudowy 
podziemnych magazynów gazu 
ziemnego i wprowadzenie przejrzy-
stych zasad zarządzania nimi 
(zgodnie z Dyrektywą Rady 
2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 
2004 r.). 
Na bezpieczeństwo energetyczne 
ma wpływ poziom rozwoju infra-
struktury sieciowej, niezbędnej dla 
zapewnienia ciągłości dostaw paliw 
i energii. Obecny stan połączeń 
transgranicznych nie zapewnia 
efektywnego funkcjonowania ryn-
ku energii elektrycznej i rynku gazu 
ziemnego, ani też wykorzystania 
tranzytowego położenia Polski dla 
dostaw paliw do krajów UE. Nie-
zbędny jest więc rozwój systemów 
przesyłowych wraz z połączeniami 
transgranicznymi oraz tworzenie 
alternatywnych metod i kierunków 
dostaw importowanych paliw i 
energii. Wzrost zapotrzebowania 
na energię elektryczną wymaga 
działań zapewniających przebudo-
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wę i rozbudowę mocy wytwórczych 
i sieci elektroenergetycznych, 
szczególnie sieci dystrybucyjnych 
na obszarach wiejskich. 

54 Polityka energetyczna państwa 
do 2030 roku 

Dokument 
krajowy  

Podstawowymi kierunkami polskiej 
polityki energetycznej, istotnej z 
punktu widzenia planu są:  
• Wzrost bezpieczeństwa dostaw 
paliw i energii,  
• Rozwój konkurencyjnych rynków 
paliw i energii.  

1. Zapisy w zakresie infrastruktury technicz-
nej.  

2. Zapisy w zakresie poszukiwania, rozpo-
znawania i wydobywania kopalin.  

 

55 Strategia rozwoju woj. zachod-
niopomorskiego do roku 2020 
(2010)  

Dokument 
regionalny  

Wyznaczone cele strategiczne: 
1) Wzrost innowacyjności i efek-

tywności gospodarowania, w 
tym cele kierunkowe: 

a) Wzrost konkurencyjności wo-
jewództwa w krajowym i za-
granicznym ruchu turystycz-
nym,  

b) Zintegrowana polityka mor-
ska, 

c) Restrukturyzacja i rozwój pro-
dukcji rolnej i rybactwa,  

2) Zwiększenie przestrzennej kon-
kurencyjności regionu, w tym: 

a) Rozwój infrastruktury energe-
tycznej,  

3) Zachowanie i ochrona wartości 
przyrodniczych, racjonalna go-
spodarka zasobami, w tym: 

1. Wyznaczenie na obszarze planu akwenów 
o funkcji turystycznej oraz dopuszczenie 
wykonywania funkcji turystycznych na po-
zostałych akwenach.  

2. Zapisy w zakresie rybołówstwa.  
3. Zapisy w zakresie infrastruktury technicz-

nej.  
4. Zapisy w zakresie ochrony środowiska i 

przyrody.  
5. Zapisy w zakresie ochrony wód przed za-

nieczyszczeniami.  
6. Zapisy w zakresie ochrony dziedzictwa 

kulturowego, w tym podwodnego dziedzic-
twa kulturowego.  

W ramach 
wyznaczo-
nego celu 
„Zachowa-
nie i ochro-
na wartości 
przyrodni-
czych, ra-
cjonalna 
gospodarka 
zasobami” 
w doku-
mencie 
wskazano 
na konkret-
ne działanie 
dotyczące 
obszaru 
planu: 
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a) Poprawa jakości środowiska i 
bezpieczeństwa ekologiczne-
go,  

b) Ochrona dziedzictwa przyrod-
niczego i racjonalne wykorzy-
stanie zasobów.  

ochrona 
strefy brze-
gowej i 
zaplecza 
brzegów 
Morza Bał-
tyckiego i 
Zalewu 
Szczeciń-
skiego.  

 


