
Załącznik nr 2 

KANAŁ POLICKI  

 

Tor wodny w Kanale Polickim o długości 5,32 km; o szerokościach na odcinkach: 70 m – od 

km 0 toru do km 4,11; 100 m - od km 4,11 do km 5,03; od 160 m do 130 m – od km 5,03 do 

km 5,15; od 130m do 140 m – od km 5,15 do km 5,32  i  głębokościach technicznych: 4,5 m 

– od km 0 do km 4,11; 10,5 m – od km 4,11 do km 5,32. 

 

Przebudowa Kanału Polickiego polegać będzie na pogłębieniu na całej długości toru do 14,5 

m i poszerzeniu do 100 m na odcinku km 0,0-4,11 toru.  

 
 
 
 
 
 



Podejściowy tor wodny do Świnoujścia 

 

 

Podejściowy tor wodny do Świnoujścia o długości 60,8 km, którego oś przebiega od linii 

łączącej głowice falochronów centralnego i zachodniego do punktu o współrzędnych 

podanych w układzie „WGS-84” φ = 54°14'40,9"N, λ = 014°11'00,8"E i dalej do punktu φ = 

54°16'58,2"N, λ = 014°05'13,1"E i dalej do punktu φ = 54°26'26,9"N, λ = 014°05'43,3"E, o 

szerokościach w dnie: 200 m – od km 0 do km 26,8; 220 m – od km 26,8 do km 35,6; 240 m 

– od km 35,6 do km 60,8 i głębokości technicznej 14,5 m. 

Planowana inwestycja ma na celu poszerzenie toru do 500 m na odcinku od pławy „N2” do 

staw 11-12 na km 10,00 podejściowego toru wodnego do Świnoujścia. 

 

 



Okres wykonania prac 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

 

Wykaz przepisów związanych z prawidłową realizacją zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 16 marca 1995r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2000, z późn. zm.). 

2) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.). 

3) Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie 
określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzą cych w skład infrastruktury 
zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 
(poz. 733) 

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1219, z późn. zm). 

5) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie 
trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz 
na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 166). 

6) Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona 
w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 Nr 28, poz. 346). 

 

Uwagi: 

 

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia wraz ze wszystkimi elementami składowymi musi być 

wykonana w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej na płycie CD/DVD. 

 


