
 

ZARZĄDZENIE Nr 6 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

z dnia 21 listopada 2006 r. 
 

w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Międzyzdroje. 
 
Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich  
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t. j.  Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1502  
z późniejszymi zmianami), zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 
2003 r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego  
i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89, poz. 820),  
po zasięgnięciu opinii Rady Miasta i Gminy Wolin zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Granicę pasa technicznego wybrzeŜa Morza Bałtyckiego od strony lądu okre-

śla się – jak następuje: 
 

1) obręb ewidencyjny nr 22 Woliński Park Narodowy  
 

Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 181, połoŜonego w punkcie przecięcia  
granicy obrębów ewidencyjnych 20 Międzyzdroje  i 22 Woliński Park Narodowy z północno-
wschodnią granicą Morskiej Przystani Rybackiej w Międzyzdrojach, granica pasa  
technicznego biegnie w kierunku południowo-zachodnim, południowo-wschodnią granicą  
Morskiej Przystani Rybackiej w Międzyzdrojach, przez punkty graniczne nr 359, 360, 361, 362 
do punktu granicznego nr 363 połoŜonego u podnóŜa skarpy klifu, na południowo-wschodniej 
stronie wjazdu na przystań, w punkcie przecięcia granicy obrębów ewidencyjnych 20  
Międzyzdroje i 22 Woliński Park Narodowy z północno-zachodnią granicą Morskiej  
Przystani Rybackiej w Międzyzdrojach. Od punktu granicznego nr 363 granica pasa  
technicznego zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie granicą wymienionych  
obrębów ewidencyjnych przez punkty graniczne nr 364 i 365 do punktu granicznego nr 366 
identycznego z punktem szczegółowej osnowy poziomej nr 33339. Od punktu granicznego  
nr 366 granica pasa technicznego zmienia kierunek na północno-wschodni, przecina  
działkę ewidencyjną nr 16/5 i biegnie przez  teren Wolińskiego Parku Narodowego przez  
punkty nr 1 i 2 do punktu granicznego nr 4634, usytuowanego na północnym skraju drogi  
leśnej, na granicy działek ewidencyjnych nr 16/5 i 842. Dalej granica pasa technicznego  
biegnie nie zmieniając kierunku granicą działek ewidencyjnych nr 842 i 16/5 do punktu  
granicznego nr 1255. Od tego punktu granica pasa technicznego biegnie dalej gruntami  
Skarbu Państwa w zarządzie Wolińskiego Parku Narodowego, przecinając działki  
ewidencyjne nr 400, 15, 14, 13/1, 12/2, 11 w średniej odległości około 80,0m. od górnej  
krawędzi klifu, przez punkty nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11, 12 do punktu granicznego nr 1210,  
i dalej przez punkty nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 do punktu 21 połoŜonego na granicy dzia-
łek ewidencyjnych nr 11 i 1 w odległości około 95,0m od linii brzegu Morza Bałtyckiego. Od  
punktu nr 21 granica pasa technicznego biegnie nadal w kierunku północno-wschodnim,  
w odległości około 50,0m. od górnej krawędzi klifu, gruntami Skarbu Państwa w zarządzie 
Wolińskiego Parku Narodowego, przecinając działki  ewidencyjne nr 1, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3/2, 2, 
i 1/2, przez punkty nr 22, 23, 24, 25, 26, punkt graniczny nr 481, punkt nr 27, punkty  
graniczne nr 468, 467, 2196, punkt nr 28, punkty graniczne nr 181, 182, 179, 4811, 4812, 
4813, 4814, 153, 4815, punkt nr 29, 30, 31, punkt graniczny nr 85, punkt nr 32 i punkt  
graniczny nr 5 do punktu nr 33. Punkt nr 33 połoŜony jest w odległości 117,3m od linii  
brzegu Morza Bałtyckiego, na granicy wspólnej obrębów ewidencyjnych nr 22 Woliński Park 
Narodowy gmina Międzyzdroje i Kołczewo gmina Wolin.  
W punkcie nr 33 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego od strony lądu  
w obrębie ewidencyjnym 22 Woliński Park Narodowy, 
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2) obręb ewidencyjny 20 Międzyzdroje 
 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 181, połoŜonego u podnóŜa zbocza klifu, 
w punkcie przecięcia granicy obrębów ewidencyjnych 20 Międzyzdroje i 22 Woliński Park  
Narodowy z północno-wschodnią granicą Morskiej Przystani Rybackiej w Międzyzdrojach, 
granica pasa technicznego biegnie w kierunku północno-zachodnim, granicą przystani, do 
punktu granicznego nr 182. W punkcie granicznym nr 182 granica pasa  
technicznego zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie dalej granicą Morskiej  
Przystani Rybackiej w Międzyzdrojach, przez punkty graniczne nr 183, 184, 185, 186, 187, 
2801, 188, 189 do punktu granicznego nr 190, w którym zmienia kierunek na południowo-
wschodni i dochodzi do punktu granicznego nr 2988, połoŜonego na północno wschodnim 
naroŜniku nieruchomości prywatnej KW Nr 27338 (dawna stacja ratownictwa morskiego).  
Od punktu granicznego nr 2988 granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowo-
zachodni i biegnie granicami działek ewidencyjnych przez punkt graniczny nr 2987, przecina 
zejście na plaŜę i dochodzi do punktu granicznego nr 4518, w którym zmienia kierunek  
na południowo-wschodni i dochodzi do punktu granicznego nr 2799 połoŜonego na zapleczu 
punktu małej gastronomii. Dalej granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowo-
zachodni i biegnie w średniej odległości 9,0m na północny zachód od północno-zachodniej 
granicy pasa drogowego alei Promenada Gwiazd, przez punkt graniczny nr 193 do punktu 
granicznego nr 194. W punkcie granicznym nr 194 granica pasa technicznego zmienia  
kierunek na północno-zachodni i biegnie granicą działek ewidencyjnych, do punktu graniczne-
go nr 195, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie w średniej  
odległości 15,0m na południowy wschód od krawędzi wydmy nadmorskiej, przez punkty gra-
niczne nr 196 (połoŜony w kilometraŜu 412,0), 235, 197 (połoŜony na południowo-zachodniej 
granicy zejścia na plaŜę), 198, 2285, 199, 200 i 201 do punktu granicznego  
nr 4517 połoŜonego na tarasie widokowym, w odległości 1,5m na północny zachód  
od naroŜnika części restauracyjnej hotelu „Amber Baltic”. Dalej granica pasa technicznego 
nieznacznie odchyla się na południe i biegnie do punktu granicznego nr 2281 połoŜonego  
w północno-wschodniej granicy zejścia na plaŜę. Od punktu granicznego nr 2281 granica pasa 
technicznego biegnie północno-zachodnią granicą nieruchomości komunalnych,  
na których zlokalizowany jest skwer nadmorski z obiektami kulturalno-rekreacyjnymi, przez 
punkty graniczne nr 204, 205, 206, 207 i 208 do punktu granicznego nr 209, połoŜonego na 
północno wschodniej granicy kompleksu handlowo-usługowego przy molo. Od punktu  
granicznego nr 209 granica pasa technicznego biegnie linią łamaną, w kierunku północno-
zachodnim i południowo-zachodnim, granicą kompleksu handlowo-usługowego, przez punkty 
graniczne nr 210, 2832, 2796, 2927 i 2852 do punktu granicznego nr 2851 połoŜonego 
w południowo-wschodniej granicy Przystani Morskiej w Międzyzdrojach. Od punktu  
granicznego nr 2851 granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowo-zachodnim,  
południowo-wschodnią granicą przystani morskiej (molo spacerowe z przystanią pasaŜerską) 
do punktu granicznego nr 2850. W punkcie granicznym nr 2850 granica pasa technicznego 
zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie granicą działki ewidencyjnej, przez punkt 
graniczny nr 2849 do punktu granicznego nr 2926 w północno-zachodniej granicy skweru 
nadmorskiego przy molo, u wylotu zejścia na plaŜę po zachodniej stronie mola. Od punktu 
granicznego nr 2926 granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowo-zachodnim, 
północno-zachodnią granicą skweru nadmorskiego, wzdłuŜ krawęŜnika alejki spacerowej, 
przez punkty graniczne nr 214, 2791, 2830, 215, 216, 217, 218 i 219 do punktu granicznego  
nr 220 połoŜonego po zachodniej stronie zejścia na plaŜę w ciągu ulicy Rybackiej. Od punktu 
granicznego nr 220 granica pasa technicznego biegnie nie zmieniając kierunku, wzdłuŜ  
nadmorskiej ścieŜki spacerowej, przez punkty graniczne nr 221, 222, 223, 224, 225, przecina 
zejście na plaŜę w ciągu ulicy Cichej i biegnie dalej przez punkty graniczne nr 226 i 2789  
do punktu granicznego nr 227 połoŜonego po wschodniej stronie zejścia na plaŜę w ciągu  
ul. Wesołej, przecina zejście na plaŜę i biegnie nie zmieniając kierunku, granicami działek 
ewidencyjnych przez punkt graniczny nr 2786, przecina nadmorską ścieŜkę spacerową 
i dochodzi do punktu granicznego nr 228 znajdującego się na północno-zachodnim krańcu 
pasa drogowego ulicy Bohaterów Warszawy. Dalej granica pasa technicznego biegnie  
granicą działek ewidencyjnych, wzdłuŜ ogrodzenia ośrodka wypoczynkowego, przez punkt 
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graniczny nr 230 do punktu granicznego nr 4516. Punkt graniczny nr 4516 połoŜony jest na 
granicy obrębów ewidencyjnych 20 Międzyzdroje i 16 Międzyzdroje, po północno-zachodniej 
stronie ogrodzenia.  
W punkcie granicznym nr 4516 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego od 
strony lądu w obrębie ewidencyjnym 20 Międzyzdroje, 
 
3) obręb ewidencyjny 16 Międzyzdroje 
 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 4516, połoŜonego na granicy obrębów 
ewidencyjnych 16 i 20 Międzyzdroje w odległości 114,8m od linii brzegu Morza Bałtyckiego, 
granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuŜ ogrodzenia 
ośrodka wypoczynkowego do punktu granicznego nr 421, od którego zmienia kierunek  
na południowo-wschodni i biegnie linią łamaną wzdłuŜ ogrodzenia, przez punkty graniczne  
nr 422, 420, 419 do punktu granicznego nr 67, usytuowanego na północnej granicy pasa  
drogowego ulicy Gryfa Pomorskiego. Od punktu granicznego nr 67 granica pasa technicznego 
biegnie w kierunku południowo-zachodnim, północno-zachodnią granicą pasa drogowego ulicy 
Gryfa Pomorskiego, przez punkty graniczne nr 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76  
do punktu granicznego nr 77 w którym ulica Gryfa Pomorskiego przechodzi w drogę leśną. 
Dalej granica pasa technicznego biegnie w tym samym kierunku, granicą nieruchomości  
Skarbu Państwa KW Nr 38006 w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego  
Nadleśnictwo Międzyzdroje, linią łamaną wzdłuŜ północnej strony drogi leśnej przez punkty 
graniczne nr 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 366, 86, 87, 88, 89, 90, 91 i 92 do punktu  
granicznego nr 93, leŜącego na granicy nieruchomości Skarbu Państwa KW Nr 38006  
i nieruchomości komunalnej KW Nr 23475. Od punktu granicznego nr 93 granica pasa  
technicznego biegnie w kierunku południowo-zachodnim, północną stroną drogi gruntowej, 
przez punkty graniczne nr 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 i 103 do punktu granicznego  
nr 13, połoŜonego na granicy obrębów ewidencyjnych 16 Międzyzdroje i 17 Międzyzdroje,  
w kilometraŜu wybrzeŜa 415,590, w odległości 142,7m od linii brzegu Morza Bałtyckiego, 
na skrzyŜowaniu drogi gruntowej z drogą leśną prowadzącą do zejścia na plaŜę. 
W punkcie granicznym nr 13 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego od strony 
lądu w obrębie ewidencyjnym 16 Międzyzdroje, 
 
4) obręb ewidencyjny 17 Międzyzdroje 
 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 13, połoŜonego na granicy obrębów  
ewidencyjnych 17 Międzyzdroje i 16 Międzyzdroje, w kilometraŜu 415,590, w odległości 
142,7m od linii brzegu Morza Bałtyckiego, granica pasa technicznego biegnie linią łamaną  
w kierunku południowo-zachodnim, granicą działek ewidencyjnych, północną stroną drogi  
leśnej, przez punkty graniczne nr 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 145, 144, 143,,142, 
141, 140, 139, 23, 138, 136, 135, 134, 133 i 132 do punktu granicznego nr 278. Punkt gra-
niczny nr 278 połoŜony jest na granicy gmin Międzyzdroje i Miasto Świnoujście,  
w kilometraŜu wybrzeŜa 416,780, w odległości 255,0m od linii brzegu Morza Bałtyckiego.  
W punkcie granicznym nr 278 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego  
od strony lądu w obrębie ewidencyjnym 17 Międzyzdroje. 

 
§ 2. Granicę pasa technicznego wybrzeŜa Zalewu Szczecińskiego od strony lądu okre-

śla się – jak następuje: 
 
1) obręb ewidencyjny nr Wicko 

 
Opis przebiegu granicy pasa technicznego rozpoczęto od punktu granicznego nr 1068  
połoŜonego na granicy nieruchomości połoŜonych obrębie 18 Przytór Miasto Świnoujście  
i obrębu Wicko gmina Międzyzdroje na brzegu jeziora Wicko Wielkie. Od punktu granicznego 
1068 granica pasa technicznego biegnie na zachód do punktu granicznego 780 tu zmienia 
kierunek na północno – wschodni i przez punkt graniczny nr 781 do punktu granicznego  
nr 782 dalej granicą nieruchomości zmieniając kierunek na północny do punktu granicznego  
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nr 114, wyŜej opisany odcinek granicy pasa technicznego jest zarazem granicą gminy miasta 
Świnoujście i gminy Międzyzdroje. W punkcie granicznym nr 114 granica pasa technicznego 
zmienia kierunek na północno – wschodni i biegnie po granicy prawnej nieruchomości przez 
punkt graniczny nr 113 dochodzi do punktu granicznego nr 112,. W punkcie granicznym  
nr 112 granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowo – wschodni i biegnie  
po granicy prawnej nieruchomości przez punkty graniczne nr 111, 783, 110 do punktu  
granicznego nr 109 gdzie znowu granica pasa technicznego zmienia kierunek na północno – 
wschodni i przez punkt graniczny nr 784 dochodzi do punktu granicznego nr 785 tu zmienia 
kierunek na północno – zachodni i dalej granicą nieruchomości biegnie przez punkty graniczne 
nr 786, 787 do punktu granicznego nr 108. Od punktu granicznego nr 108 granica pasa  
technicznego biegnie w kierunku ogólnym północno – wschodnim po granicy nieruchomości 
przez punkty graniczne o nr 107, 788, 789, 106 do punktu granicznego nr 105 tu zmienia  
kierunek na wschodni i dochodzi do punktu granicznego nr 104 w którym zmienia kierunek na 
północny i po granicy nieruchomości dochodzi do punktu granicznego nr 103. Ten  
odcinek granicy to granica pomiędzy obrębem Wicko a obrębem Lasy Państwowe w gminie 
Międzyzdroje. W punkcie granicznym nr 103 granica pasa technicznego zmienia kierunek  
na wschodni i biegnie granicą nieruchomości oznaczonej KW 4705 do punktu granicznego  
nr 124 połoŜonego na skraju drogi przecina tę drogę i dalej w kierunku południowym przez 
punkt graniczny nr 97 dochodzi do punktu granicznego nr 96 tu zmienia kierunek  
na wschodni i przez punkty graniczne nr 792, 95, 94 dochodzi do punktu granicznego  
93. Odcinek granicy pasa technicznego od punktu granicznego nr 97 do punktu granicznego 
nr 93 to granica pomiędzy obrębem Wicko a obrębem Lasy Państwowe w gminie  
Międzyzdroje. W punkcie granicznym nr 93 granica pasa technicznego zmienia kierunek  
na południowy i przez punkt graniczny nr 151 dochodzi do punktu granicznego nr 149,  
tu zmienia kierunek na wschodni przecina rów i dochodzi do punktu granicznego nr 148  
i dalej przez punkt graniczny nr 660 do punktu granicznego nr 147 znajdującego się  
na poboczu drogi. Zachodnią stroną drogi – ulicy NadbrzeŜnej, na południe, przez punkty gra-
niczne nr 165, 166, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 do punktu granicznego nr 696.  
Dalej nie zmieniając kierunku na południe granica pasa technicznego biegnie przez punkty  
o numerach 1, 2 i 3 do punktu granicznego nr 250 włączając w granice pasa technicznego 
części nieruchomości osób fizycznych działki oznaczone KW 15474, 4693, 4700 i 4697.  
Z punktu nr 250 granica pasa technicznego biegnie granicą prawną nieruchomości w kierunku 
ogólnym na południe przez punkty graniczne nr 251, 268, 269, 270, 271 do punktu  
granicznego nr 272 poboczem drogi ul. NadbrzeŜna. W punkcie nr 272 granica pasa  
technicznego zmienia kierunek na zachodni i po granicy prawnej nieruchomości oznaczonej 
KW 4704 biegnie zmieniając kierunek na południowy przez punkty graniczne nr 273, 274, 275 
do punktu granicznego 276. Z punktu granicznego nr 276 granica pasa technicznego biegnie 
dalej na południe do punktu nr 4 włączając w granice pasa technicznego część wyŜej  
wymienionej nieruchomości. W punkcie nr 4 granica zmienia kierunek na zachodni i granicą 
nieruchomości dochodzi do punktu granicznego nr 287, tu granica pasa technicznego  
zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty graniczne nr 293, 700, 833, 
832 do punktu nr 5 gdzie zmienia kierunek na południowy, dalej przez punkt nr 6 do punktu 
granicznego nr 26, przecina nieruchomości oznaczone KW 4692 i 14377 włączając  
w granice pasa technicznego zachodnie części tych nieruchomości. Dalej po granicy prawnej 
nieruchomości do punktu granicznego nr 27 i dalej na południe przez punkty nr 7, 8 i 9  
granica pasa technicznego przecina nieruchomość prywatna oznaczoną KW 15529  
włączając w granice pasa technicznego zachodnią część tej nieruchomości. Z punktu nr 9 
granica pasa technicznego zmienia kierunek na zachodni i po granicy prawnej  
nieruchomości oznaczonych KW 15529 i 5066 dochodzi do punktu granicznego nr 30,  
tu granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowy i granicą prawną dochodzi  
do punktu granicznego nr 31. Dalej granica pasa technicznego biegnie przez punkty  
o numerach 10, 11, 12, 13 do punktu nr 14 przez nieruchomości prywatne oznaczone  
KW 26388, 4691, 39523 i 11344 tu granica pasa technicznego zmienia kierunek  
na wschodni i dochodzi do punktu granicznego nr 96 połoŜonego na granicy obrębów Wicko  
i Wapnica. 
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W punkcie nr 96 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego obrębu  
ewidencyjnego Wicko,  
 
2) obręb ewidencyjny Wapnica 

 
Opis przebiegu granicy pasa technicznego rozpoczęto w punkcie granicznym nr 96, leŜącym 
na granicy obrębów Wicko i Wapnica. Z punktu granicznego nr 96 granica pasa  
technicznego biegnie na południe przez punkty graniczne nr 30, 29, 28, 801, 27, 26, 25 do 
punktu granicznego nr 24, po granicach prawnych nieruchomości oznaczonych  
KW 11597, 46, 61, 58, 48, 53, 37183,10887, 8882 i 7471. W punkcie granicznym nr 24 grani-
ca pasa technicznego zmienia kierunek na wschodni i biegnie linią łamaną przez punkty gra-
niczne nr 912, 119, 122, 123 do punktu granicznego nr 23 obiegając naturalny basen  
w ujściu kanału melioracyjnego. Z punktu granicznego nr 23 granica pasa zmienia kierunek na 
południowy i biegnie przez punkty graniczne nr 22, 898 do punktu granicznego 897  
po granicy prawnej nieruchomości oznaczonej w KW 7471. W punkcie granicznym nr 897  
granica pasa technicznego zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu granicznego  
nr 896 tu zmienia kierunek na południowy i dalej po granicy prawnej nieruchomości  
oznaczonej w KW nr 16805 do punktu granicznego nr 894. Dalej granica pasa technicznego 
biegnie na południe przez punkty graniczne nr 21, 20, 19, 18, 17, 893. W punkcie granicznym 
nr 893 granica pasa technicznego skręca na zachód i północną granicą morskiego portu  
rybackiego w Wapnicy biegnie do punktu granicznego nr 1292 połoŜonego na brzegu linii  
wody jeziora Wicko Wielkie. Kolejny odcinek granicy pasa technicznego rozpoczyna się w  
punkcie nr 1157, leŜącym na południowej ścianie południowego falochronu, w miejscu, gdzie 
granica morskich wód wewnętrznych dochodzi do granicy morskiego portu rybackiego w 
Wapnicy. Od punktu nr 1157 granica pasa technicznego biegnie na wschód, po granicy portu, 
przez punkt graniczny nr 15 do punktu granicznego nr 11. W punkcie granicznym nr 11 grani-
ca pasa technicznego zmienia kierunek na południowy i przez punkty graniczne nr 10, 9, 8, 
892, 7, 796, 6 do punktu granicznego nr 5, po granicach prawnych nieruchomości zapisanych 
w KW nr 14750, 16742 i 31882. Punkt graniczny nr 5 jest połoŜony na granicy obrębów Wap-
nica i Lubin. W punkcie granicznym nr 5 granica pasa technicznego zmienia kierunek na za-
chodni i dochodzi do punktu granicznego nr 1042 połoŜonego na północnej granicy morskiego 
portu rybackiego w Lubiniu i na brzegu jeziora Wicko Wielkie.  
W punkcie nr 1042 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego obrębu  
ewidencyjnego Wapnica,  
 
3) obręb ewidencyjny Lubin 

 
Opis przebiegu granicy pasa technicznego zaczyna się w punkcie nr 15, w którym  
południowa granica morskiego portu rybackiego w Lubinie zbiega się z linią brzegu morskich 
wód wewnętrznych – jeziora Wicko Wielkie. Od punktu nr 15 granica pasa technicznego  
biegnie na wschód, południową granicą morskiego portu rybackiego w Lubinie, do punktu  
nr 16. W punkcie nr 16 granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowy i biegnie 
górną krawędzią skarpy kifu, przez punkty graniczne nr 1151, 1150, 32, 48, 759, 31, 30, 758, 
29, 28, 27, 26, 757, 25, 24, 23, 22 do punktu granicznego nr 21, tu zmienia kierunek na  
południowo – wschodni i przez punkt graniczny nr 756 do punktu granicznego 20. Od punktu 
granicznego nr 20 granica pasa technicznego schodzi na dół skarpy w ciągu ulicy  
Skarpowej, przecina te ulice i dochodzi do punktu granicznego nr 19, w którym zmienia  
kierunek na południowo zachodni i biegnie granicą działek ewidencyjnych, przez punkty gra-
niczne nr 739, 755, do punktu granicznego nr 754 połoŜonego u podstawy klifu  
w odległości około 13m od linii brzegu Zalewu Szczecińskiego. W punkcie granicznym 754 
granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowo – wschodni, do punktu graniczne-
go nr 18 po istniejących granicach prawnych nieruchomości oznaczonych KW nr 16851, 8879, 
24124, 26363, 24602, 431 i 5153, 16837, 67 i 39758. 
Następnie granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, od punktu granicznego nr 18 
do punktu granicznego nr 753, na północ do punktu granicznego nr 17 i na północny wschód, 
wznosząc się po skarpie do punktu granicznego nr 16. Dalej biegnie granicami nieruchomości 
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połoŜonych na południowym zboczu klifowego brzegu, na północny wschód do punktu  
granicznego nr 15, następnie na południowy wschód przez punkty graniczne nr 14 i 13 osa-
dzone na krawędzi skarpy oraz na wschód do punktu granicznego nr 12. Stąd, granicami dzia-
łek połoŜonych na południowym zboczu klifowego wzgórza biegnie na południowy wschód do 
punktu granicznego nr 11, na południe do punktu  granicznego nr 10 i na wschód przez punkt  
graniczny nr 9 i punktu granicznego nr 8 połoŜonego na wschodniej krawędzi jaru, i dalej do 
punktu granicznego nr 7. Dalej, biegnąc w ogólnym kierunku wschodnim przechodzi przez 
punkty graniczne usytuowane na górnej krawędzi zalesionej skarpy klifowego brzegu, równo-
legle do linii brzegowej Zalewu Szczecińskiego, przez punkty graniczne o numerach: 6, 5, 4, 3, 
2, 1 i 752 do punktu granicznego nr 825. W punkcie granicznym nr 825 zakończono opis prze-
biegu granic pasa technicznego od strony lądu w obrębie ewidencyjnym Lubin i 22 Woliński 
Park Narodowy, 
 
4) obręb ewidencyjny nr 22 Woliński Park Narodowy  
 
Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 825, połoŜonego na górnej krawędzi 
zbocza klifu, na granicy obrębów ewidencyjnych nr 22 Woliński Park Narodowy i Lubin,  
w odległości 21,5m od linii brzegu Zalewu Szczecińskiego, granica pasa technicznego  
biegnie w kierunku północno-wschodnim, granicą wymienionych obrębów, przez punkty gra-
niczne nr 824, 783, 782, 781, 822, 780, 823, 779 do punktu granicznego nr 819.  
W punkcie granicznym nr 819 granica pasa technicznego zmienia kierunek na wschodni  
i biegnie gruntami Skarbu Państwa w zarządzie Wolińskiego Parku Narodowego,  
przecinając działki ewidencyjne nr 135/1, 134, 140, 139, 145, 144, 146, 147/1 i 148/1  
w średniej odległości około 320,0m. od linii brzegu Zalewu Szczecińskiego, przez punkt gra-
niczny nr 2733, punkty nr 17, 18, 19, punkty graniczne nr 2659, 2658, punkty nr 20, 21, 22, 23, 
punkty graniczne nr 2748, 2759, 2765, punkty nr 24, 25 i 26 do punktu granicznego nr 611. 
Punkt graniczny nr 611 połoŜony jest na granicy obrębów ewidencyjnych nr 22  
Woliński Park Narodowy gmina Międzyzdroje i 2 Dargobądz gmina Wolin. Od punktu  
granicznego nr 611 granica pasa technicznego biegnie na południe, przez punkt graniczny 
592 do punktu granicznego nr 1301 wspólnego dla obrębów ewidencyjnych 22 Woliński Park 
Narodowy gmina Międzyzdroje, 2 Dargobądz i Karnocice gmina Wolin i dalej na południe do 
punktu granicznego nr 247. Punkt graniczny nr 247 znajduje się w odległości 136,7 od linii 
brzegu Zalewu Szczecińskiego, na południowej granicy drogi gruntowej biegnącej wzdłuŜ 
brzegu zalewu.  
W punkcie granicznym nr 247 zakończono opis przebiegu granicy pasa technicznego od stro-
ny lądu w obrębie ewidencyjnym 22 Woliński Park Narodowy. 
 
 § 3. Materiały kartograficzne i dane analityczne dotyczące granicy pasa technicznego  
morskich wód wewnętrznych na obszarze gminy Kamień Pomorski znajdują się  
w zasobie Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz w zasobie geodezyjnym  
i kartograficznym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim. 
 

  § 4. Traci moc Komunikat Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 marca 
2002 r. w sprawie wytyczenia granic pasa technicznego wokół morskich wód wewnętrznych, 
na terenie gminy Międzyzdroje (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 22, poz. 383). 
 

  § 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 

Dyrektor 
           Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 

       Józef Gawłowicz 


