
 

 

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

z dnia 16 lutego 2005 r. 

w sprawie ochrony terenów pasa technicznego. 

 
 

Na podstawie art. 48 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. j.t.  2003 r., Nr 153, poz.1502, 
zm. z 2003 r. Nr 170, poz.1652, z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703)  
zarządza się, co następuje: 
 

 
§ 1. 1. Przepisy niniejszego zarządzenia obowiązują na obszarze pasa technicznego  

w zakresie terytorialnego działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie i mają 
zastosowanie do: 
1) osób fizycznych; 
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 

prowadzących swą działalność w granicach pasa technicznego lub w inny sposób 
korzystających z tego pasa, w tym z plaż i zejść na plaże. 

 
2. Pas techniczny stanowi strefę wzajemnego, bezpośredniego oddziaływania wód 

morskich i lądu. Szerokość pasa technicznego określają odrębne przepisy. 
 
§ 2. Nadzór i kontrolę pod przestrzeganiem przepisów niniejszego zarządzenia sprawują 

służby Inspektoratu Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Szczecinie i jego placówki 
terenowe. 
 

§ 3. 1. Zabrania się w pasie technicznym: 
1) niszczenia umocnień brzegowych, a w szczególności: 

a) budowli hydrotechnicznych, 
b) płotków faszynowych, trzcinowych, chrustowych itp., 
c) umocnień biologicznych w postaci zatrawień, zakrzewień i zadrzewień, 
d) konstrukcji służących do wzmocnienia wydm i klifów; 

2) niszczenia wydm i klifów, a w szczególności: 
a) chodzenia po wydmach i lasach poza oznaczonymi przejściami i drogami, 
b) plażowania na wydmach i klifach, 
c) biwakowania na wydmach i klifach, 
d) kopania rowów i dołów w odległości mniejszej niż 2m od podstawy wydmy lub klifu; 

3) zbierania i przywłaszczania mienia wyrzuconego przez wody morskie; 
4) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu; 
5) niszczenia wszelkiej roślinności; 
6) niszczenia ogrodzeń, konstrukcji zejść na plażę i tablic informacyjno-ostrzegawczych; 
7) wypuszczania zwierząt do lasów, na wydmy i klify; 
8) rozpalania ognia i palenia tytoniu w lesie. 



2. Zabrania się bez uprzedniego zezwolenia Urzędu Morskiego w Szczecinie w pasie 
technicznym: 
1) ustawiania namiotów i biwakowania; 
2) wjazdu i parkowania wszelkich pojazdów, z wyjątkiem rowerów; 
3) rozpalania ognisk na plaży; 
4) prowadzenia działalności gospodarczej połączonej z lokalizowaniem trwałych i 

tymczasowych obiektów oraz konstrukcji w celach handlowo-usługowych, promocyjno- 
reklamowych, sportowych  i rozrywkowych; 

5) umieszczania łodzi, sieci i innego sprzętu rybackiego; 
6) pasania zwierząt; 
7) polowania; 
8) jazdy konnej; 
9) pozyskiwania trzciny i koszenia trawy, zbierania wodorostów; 
10) pozyskiwania drewna a także wszelkich leśnych użytków ubocznych  

i nieleśnych oraz płodów runa leśnego; 
11) wydobywania kopalin, w szczególności piasku, żwiru, kamienia, margla, gliny, torfu, 

bursztynu. 
 

3. Zabrania się osobom nieupoważnionym przebywania na terenach zamkniętych 
(ogrodzonych lub oznaczonych tablicami ostrzegawczymi) objętych pracami 
hydrotechnicznymi lub pomiarowymi, zagrożonych erozją, pożarem i innymi zagrożeniami, 
w szczególności skażeniami, zanieczyszczeniami lub obecnością niebezpiecznych 
przedmiotów. 
 

§ 4. Wznoszenie w pasie technicznym trwałych i tymczasowych obiektów budowlanych 
wymaga zastosowania procedury wynikającej z przepisów prawa budowlanego. 
 

§ 5.  Traci moc zarządzenie porządkowe nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie z dnia 17 lipca 1995 r. w sprawie ochrony terenów pasa technicznego  
(Dz. Urz. Województwa Szczecińskiego  Nr 8, poz. 97). 

 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

 

                   Dyrektor  
Urzędu  Morskiego w Szczecinie 
 
            Piotr Nowakowski 
 
 


