
  

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 09.06.2021 r., 

 aktualizacja UMS z dnia 19.04.2022 r. i 08.09.2022 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 – port morski 

w Dźwirzynie. 

§ 2. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu DZW.01.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

DZW.01.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

T 

2. NUMER 

AKWENU 

01 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1. 54°9'34,52"N 15°23'15,06"E 

2. 54°9'34,65"N 15°23'15,57"E 

7. 54°9'28,40"N 15°23'20,17"E 

14. 54°9'25,79"N 15°23'25,63"E 

15. 54°9'25,61"N 15°23'25,10"E 

21. 54°9'29,12"N 15°23'18,78"E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 12 ust. 1 załącznika nr 1 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

3 414,83 m2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TRANSPORT (T) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) badania naukowe (N); 

2) dziedzictwo kulturowe (D);  

3) infrastruktura techniczna (I); 
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4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

5) sztuczne wyspy i konstrukcje (W).  

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

Nie ustala się. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

Utrzymanie parametrów technicznych torów wodnych w obrębie akwenu. 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) ochrona środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony przyrody; 

2) obronność i bezpieczeństwo państwa – nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego – nie ustala się; 

4) rybołówstwo i akwakultura – nie ustala się; 

5)  pozyskiwanie energii odnawialnej – nie ustala się; 

6)  poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż – zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

Nie ustala się. 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

1) akwen położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zatoka 

Pomorska” PLB 990003 i „Wybrzeże Trzebiatowskie” PLB 320010 oraz w granicach 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski” PLH 

320017, na których obowiązują przepisy odrębne; 

2) utrzymanie ustalonych parametrów technicznych torów wodnych zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) w akwenie odbywa się żegluga; 

2) w akwenie znajduje się tor wodny; 

3) akwen częściowo znajduje się w granicach terenu górniczego „Kołobrzeg”; 



– 3 – 

4) urobek powstały w wyniku pogłębiania należy odkładać na miejsca wyznaczone przez 

Dyrektora Urzędu Morskiego; 

5) w akwenie znajduje się infrastruktura techniczna – kabel telekomunikacyjny. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

Brak. 
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§ 3. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu DZW.02.F, określone w karcie 

akwenu. 

  

KARTA AKWENU 

DZW.02.F 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

F 

2. NUMER 

AKWENU 

02 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1. 54°9'34,52"N 15°23'15,06"E 

3. 54°9'29,12"N 15°23'18,78"E 

9. 54°9'25,61"N 15°23'25,10"E 

10. 54°9'25,53"N 15°23'24,87"E 

Od punktu 10 do punktu 11 granica 

przebiega zgodnie z ewidencyjną linią 

brzegu 

11. 54°9'34,46"N 15°23'14,79"E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 12 ust. 2 załącznika nr 1 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1 827,5 m2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU (F) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) badania naukowe (N); 

2) dziedzictwo kulturowe (D);  

3) infrastruktura techniczna (I); 

4) obsługa rybołówstwa (Ro); 

5) sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

6) transport (T); 

7) turystyka, sport i rekreacja (S). 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

Ogranicza się realizacje inwestycji oraz prowadzenie prac związanych z budową, rozbudową  

i przebudową infrastruktury portowej do sposobów nie naruszających stateczności brzegu lub 

budowli hydrotechnicznych. 
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8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

Nie ustala się. 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) ochrona środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony przyrody; 

2) obronność i bezpieczeństwo państwa – nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego – nie ustala się; 

4) rybołówstwo i akwakultura – nie ustala się; 

5)  pozyskiwanie energii odnawialnej – nie ustala się; 

6)  poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż – nie ustala się. 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

Nie ustala się. 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

Akwen położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zatoka 

Pomorska” PLB 990003 i „Wybrzeże Trzebiatowskie” PLB 320010 oraz w granicach specjalnego 

obszaru ochrony siedlisk „Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski” PLH 320017, na których 

obowiązują przepisy odrębne. 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1)  w akwenie znajduje się pirs; 

2)  w akwenie znajduje się infrastruktura techniczna – kabel telekomunikacyjny. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

Brak. 
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§ 4. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu DZW.03.F, określone  

w karcie akwenu.  

KARTA AKWENU 

DZW.03.F 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

F 

2. NUMER 

AKWENU 

03 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1. 54°9'34,65"N 15°23'15,57"E 

2. 54°9'34,72"N 15°23'15,85"E 

Od punktu 2 do punktu 3 granica 

przebiega zgodnie z ewidencyjną linią 

brzegu 

3 54° 9' 26,92" N 15° 23' 23,08" E 

5 54° 9' 25,89" N 15° 23' 25,88" E 

6 54° 9' 25,79" N 15° 23' 25,63" E 

11 54° 9' 27,49" N 15° 23' 21,38" E 

37.  54°9'29,27"N 15°23'19,27"E 

Pełny wykaz współrzędnych znajduje 

się w § 12 ust. 3 załącznika nr 1 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

1 579,8 m2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU (F) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) badania naukowe (N); 

2) dziedzictwo kulturowe (D);  

3) infrastruktura techniczna (I); 

4) obsługa rybołówstwa (Ro); 

5) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

6) sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

7) transport (T); 

8) turystyka, sport i rekreacja (S). 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

Ogranicza się realizacje inwestycji oraz prowadzenie prac związanych z budową, rozbudową  

i przebudową infrastruktury portowej do sposobów nie naruszających stateczności brzegu lub 

budowli hydrotechnicznych. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 
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Nie ustala się. 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) ochrona środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony przyrody; 

2) obronność i bezpieczeństwo państwa – nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego – nie ustala się; 

4) rybołówstwo i akwakultura – nie ustala się; 

5)  pozyskiwanie energii odnawialnej – nie ustala się; 

6)  poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż – zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

Nie ustala się. 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

Akwen znajduje się częściowo w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

„Zatoka Pomorska” PLB 990003, na którym obowiązują odrębne przepisy. 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1)  akwen pełni funkcje postojowe i przeładunkowe; 

2)  w akwenie znajduje się infrastruktura techniczna – kabel telekomunikacyjny; 

3)  akwen częściowo znajduje się w granicach terenu górniczego „Kołobrzeg”. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

Brak. 
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§ 5. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu DZW.04.F, określone  

w karcie akwenu.  

  

KARTA AKWENU 

DZW.04.F 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

F 

2. NUMER 

AKWENU 

04 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1. 54°9'26,92"N 15°23'23,08"E 

Od punktu 1 do punktu 2 granica 

przebiega zgodnie z ewidencyjną linią 

brzegu 

2. 54°9'26,63"N 15°23'23,90"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 12 ust. 4 załącznika 

nr 1 
4. POLE 

POWIERZCHNI 

3 337,42 m2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU (F) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) badania naukowe (N); 

2) dziedzictwo kulturowe (D);  

3) infrastruktura techniczna (I); 

4) obsługa rybołówstwa (Ro); 

5) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

6) sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

7) transport (T); 

8) turystyka, sport i rekreacja (S). 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

Ogranicza się realizacje inwestycji oraz prowadzenie prac związanych z budową, rozbudową  

i przebudową infrastruktury portowej do sposobów nie naruszających stateczności brzegu lub 

budowli hydrotechnicznych. 

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

Nie ustala się. 
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9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) ochrona środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony przyrody; 

2) obronność i bezpieczeństwo państwa – nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego – nie ustala się; 

4) rybołówstwo i akwakultura – nie ustala się; 

5)  pozyskiwanie energii odnawialnej – nie ustala się; 

6)  poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż – zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

Nie ustala się. 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

Akwen znajduje się w graniach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”, 

na którym obowiązują przepisy odrębne. 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) akwen pełni funkcję postojową; 

2) w akwenie znajdują się: pirs i pomosty; 

3) akwen znajduje się w granicach Basenu Postojowego; 

4) akwen częściowo znajduje się w granicach terenu górniczego „Kołobrzeg”. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

Brak.  
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§ 6. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu DZW.05.F, określone  

w karcie akwenu.  

  

KARTA AKWENU 

DZW.05.F 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

F 

2. NUMER 

AKWENU 

05 
3. OPIS 

POŁOŻENIA 

1. 54°9'25,53"N 15°23'24,87"E 

4. 54°9'25,89"N 15°23'25,88"E 

Od punktu 4 do punktu 5 granica 

przebiega zgodnie z ewidencyjną linią 

brzegu 

5. 54°9'19,24"N 15°23'28,87"E 

7. 54°9'19,23"N 15°23'27,65"E 

Pełny wykaz współrzędnych 

znajduje się w § 12 ust. 5 załącznika 

nr 1 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

4 636,3 m2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU (F) 

6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE 

1) badania naukowe (N); 

2) dziedzictwo kulturowe (D);  

3) infrastruktura techniczna (I); 

4) obsługa rybołówstwa (Ro); 

5) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

6) sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 

7) transport (T); 

8) turystyka, sport i rekreacja (S). 

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARÓW  

1) ogranicza się realizacje inwestycji oraz prowadzenie prac związanych z budową, rozbudową  

i przebudową infrastruktury portowej do sposobów nie naruszających stateczności brzegu lub 

budowli hydrotechnicznych; 

2) wyznacza się podakwen DZW.05.F.1, na którym znajduje się most drogowy, który powoduje 

ograniczenie wysokości poruszających się pod nim jednostek. 
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8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 

Nie ustala się. 

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 

1) ochrona środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony przyrody; 

2) obronność i bezpieczeństwo państwa – nie ustala się; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego – nie ustala się; 

4) rybołówstwo i akwakultura – nie ustala się; 

5) pozyskiwanie energii odnawialnej – nie ustala się; 

6) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż – zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY 

Nie ustala się. 

UWARUNKOWANIA 

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU 

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) 

Akwen położony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Trzebiatowsko-

Kołobrzeski Pas Nadmorski” PLH 320017 oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

„Wybrzeże Trzebiatowskie” PLB 320010, na których obowiązują przepisy odrębne. 

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU 

1) przy akwenie znajduje się slip służący wodowaniu lub wyciągania na brzeg jednostek 

pływających; 

2) na nabrzeżu znajduje się zbiornik na wody zaolejone; 

3) akwen pełni funkcję postojową i przeładunkową;  

4) w podakwenie DZW.05.F.1 znajduje się most drogowy; 

5) w akwenie znajduje się infrastruktura techniczna – kable sieci elektroenergetycznej niskiego 

napięcia; 

6) akwen częściowo znajduje się w granicach terenu górniczego „Kołobrzeg”. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

Na akwenie odbywa się ruch jednostek pływających w/z kierunku jeziora Resko Przymorskie. 


