Projekt z dnia 16.12.2018
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1 ORAZ
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU2
z dnia ……………
w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich
(morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego
Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, 785 i 1566 oraz z 2018 r.
poz. 317) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich
(morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego, zwany dalej „planem”.
2. Plan obejmuje obszar w granicach określonych współrzędnymi geodezyjnymi punktów,
których wykaz podano w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h. Wykaz ten
stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Obszarowi objętemu planem wskazanym w ust. 1 nadaje się unikalny kod literowy ZSZ.
§ 2. Niniejszy plan przyjmuje się w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: środowiska,
gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa, rybołówstwa, transportu,
wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej.
§3.1. Plan rozstrzyga o przeznaczeniu obszaru objętego planem, o którym mowa w § 1.
2. Plan dzieli obszar Zalewu na akweny o określonej funkcji podstawowej i wskazuje kierunki ich
rozwoju, a także określa warunki, na jakich rozwój ten może nastąpić.
3. Plan wskazuje dla każdego z akwenów:
a) lokalizację inwestycji celu publicznego, inwestycji w zakresie transportu i infrastruktury
technicznej, sztucznych wysp i konstrukcji, inwestycji w zakresie obronności i
bezpieczeństwa państwa,
b) zasady uprawiania rybołówstwa i akwakultury, poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin
i wydobywania kopalin ze złóż oraz pozyskiwania energii odnawialnej,
c) zakazy i ograniczenia w korzystaniu z obszarów przy uwzględnieniu wymogów ochrony
środowiska i dziedzictwa kulturowego.

1

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka
morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100)
2
Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i
zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i
Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 94 i 175)

§ 4. Część tekstową planu w zakresie ustaleń ogólnych zawierających wskazanie rozstrzygnięć
obowiązujących na części lub całym obszarze objętym planem, rozstrzygnięć dotyczących
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz kierunków rozwoju transportu i infrastruktury
technicznej, zwaną dalej „Ustaleniami ogólnymi planu”, określa załącznik nr 2do rozporządzenia.
§ 5. Część tekstową planu w zakresie rozstrzygnięć szczegółowych dotyczących przeznaczenia
poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych
uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów określają
„rozstrzygnięcia szczegółowe”, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 6. Uzasadnienie do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów
określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 7. Rysunek planu, przedstawiający część graficzną planu, stanowi załącznik nr 5 do
rozporządzenia.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem …..………
MINISTER GOSPODARKI
MORSKIEJ I ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ

MINISTER INWESTYCJI
I ROZWOJU

w porozumieniu
MINISTER ŚRODOWISKA
MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
MINISTER INFRASTRUKTURY
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
MINISTER OBRONY NARODOWEJ

