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Projekt – wersja v.2 z dnia 19.12.2018 r. 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1 ORAZ 

MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU2 

z dnia …………………………….. 

w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 

 

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 morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1: 200 000, 

zwany dalej „planem” w granicach określonych następująco: 

Granica planu biegnie od punktu nr 2001 do punktu nr 2013 wzdłuż zewnętrznej granicy 

morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej linię geodezyjną łączącą punkty 

nr 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013, których 

położenie zostało określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r.  

w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza 

terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 

2017 poz. 183). 

Od punktu nr 2013 granica planu biegnie do punktu M wzdłuż granicy między obszarami 

szelfu kontynentalnego i stref rybołówczych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej 

                                                 
1  Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka 

morska, gospodarka wodna i rybołówstwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 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 
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Republiki Demokratycznej stanowiącej linię geodezyjną łączącą punkt 2013 oraz punkty J, K, 

L i M, których położenie zostało określone w umowie między Polską Rzecząpospolitą Ludową 

a Niemiecką Republiką Demokratyczną w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich  

w Zatoce Pomorskiej, podpisanej w Berlinie dnia 22 maja 1989 r. (Dz.U. 1989 nr 43 poz. 233). 

Od punktu M granica planu biegnie wzdłuż linii geodezyjnej do punktu nr 3, którego 

położenie zostało określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 maja 1978 r.  

w sprawie określenia zewnętrznej granicy polskiej strefy rybołówstwa morskiego (Dz.U. 1978 

nr 13 poz. 57). 

Od punktu nr 3 granica planu biegnie do punktu nr 9 wzdłuż zewnętrznej granicy polskiej 

strefy rybołówstwa morskiego stanowiącej linię geodezyjną łączącą punkty nr 3, 4, 5, 6, 7, 8  

i 9, których położenie zostało określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 maja 1978 

r. w sprawie określenia zewnętrznej granicy polskiej strefy rybołówstwa morskiego (Dz.U. 

1978 nr 13 poz. 57). 

Od punktu nr 9 granica planu biegnie wzdłuż linii geodezyjnej do punktu A, którego 

położenie zostało określone w umowie w sprawie rozgraniczenia szelfu kontynentalnego i stref 

rybołówczych między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Szwecji, sporządzonej 

w Warszawie dnia 10 lutego 1989 r. 

Od punktu A granica planu biegnie do punktu F wzdłuż linii rozgraniczającej między 

obszarami szelfu kontynentalnego i stref rybołówczych między Polską Rzecząpospolitą 

Ludową a Królestwem Szwecji, stanowiącej linię geodezyjną łączącą punkty A, B, C, D, E i F, 

których położenie zostało określone w umowie w sprawie rozgraniczenia szelfu 

kontynentalnego i stref rybołówczych między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem 

Szwecji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lutego 1989 r. 

Od punktu F granica planu biegnie wzdłuż linii geodezyjnej do wspólnego punktu 

rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, którego położenie zostało określone 

w umowie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rządem Królestwa Szwecji  

i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie wspólnego punktu 

rozgraniczenia obszarów morskich na morzu Bałtyckim, podpisanej w Sztokholmie dnia 30 

czerwca 1990 r (Dz.U. 1990 nr 74 poz. 441). 

Od wspólnego punktu rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim granica 

planu biegnie wzdłuż linii geodezyjnej do punktu D, którego położenie zostało określone  

w umowie między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik 

Radzieckich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, 
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strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim, podpisanej  

w Moskwie dnia 17 lipca 1985 r (Dz.U. 1986 nr 16 poz. 85). 

Od punktu D granica planu biegnie do punktu A wzdłuż granicy strefy ekonomicznej, 

strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego między Polską Rzecząpospolitą 

Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich stanowiącej linię geodezyjną 

łączącą punkty D, C, B i A, których położenie zostało określone w umowie między Polską 

Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich  

o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy 

rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Moskwie 

dnia 17 lipca 1985 r (Dz.U. 1986 nr 16 poz. 85). 

Od punktu A granica planu biegnie wzdłuż linii geodezyjnej do punktu nr 2901, którego 

położenie zostało określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r.  

w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza 

terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 

2017 poz. 183). 

Od punktu nr 2901 granica planu biegnie wzdłuż linii geodezyjnej do punktu nr 2902 , 

którego położenie zostało określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 

r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza 

terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 

2017 poz. 183).  

Od punktu 2902 granica planu biegnie do punktu nr 4001 znajdującym się miejscu 

przecięcia linii brzegu morskiego z granicą państwa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską  

a Federacja Rosyjską.  

Od punktu nr 4001 granica planu biegnie do punktu 4002 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4002 granica planu biegnie do punktu 4003 wzdłuż granicy między 

śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi określonej  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między 

śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami 

morza terytorialnego (Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2035 z późn. zm.).  
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Od punktu nr 4003 granica planu biegnie do punktu 4004 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4004 granica planu biegnie do punktu 4005 wzdłuż granicy między 

śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi określonej  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między 

śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami 

morza terytorialnego (Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2035 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4005 granica planu biegnie do punktu 4006 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4006 granica planu biegnie do punktu 4007 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego w Gdańsku ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4007 granica planu biegnie do punktu 4008 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4008 granica planu biegnie do punktu 4009 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego w Gdańsku ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4009 granica planu biegnie do punktu 4010 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4010 granica planu biegnie do punktu 4011 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego w Gdańsku ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4011 granica planu biegnie do punktu 4012 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  
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Od punktu nr 4012 granica planu biegnie do punktu 4013 granicy wód portów Portu 

Morskiego w Gdańsku ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 ustawy  

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4013 granica planu biegnie do punktu 4014 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4014 granica planu biegnie do punktu 4015 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego w Gdyni ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 ustawy 

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4015 granica planu biegnie do punktu 4016 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4016 granica planu biegnie do punktu 4017 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego w Gdyni ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 ustawy 

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4017 granica planu biegnie do punktu 4018 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4018 granica planu biegnie do punktu 4019 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego w Gdyni ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 ustawy 

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4019 granica planu biegnie do punktu 4020 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4020 granica planu biegnie do punktu 4021 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego w Gdyni ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 ustawy 

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.). 
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Od punktu nr 4021 granica planu biegnie do punktu 4022 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4022 granica planu biegnie do punktu 4023 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego w Jastarni ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 ustawy 

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4023 granica planu biegnie do punktu 4024 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4024 granica planu biegnie do punktu 4025 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego w Helu ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 ustawy 

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4025 granica planu biegnie do punktu 4026 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4026 granica planu biegnie do punktu 4027 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego we Władysławowie ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 

pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  

i administracji morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4027 granica planu biegnie do punktu 4028 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4028 granica planu biegnie do punktu 4029 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego w Łebie ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 ustawy 

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4029 granica planu biegnie do punktu 4030 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4030 granica planu biegnie do punktu 4031 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego w Rowach ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 
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ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4031 granica planu biegnie do punktu 4032 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4032 granica planu biegnie do punktu 4033 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego w Ustce ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 ustawy 

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4033 granica planu biegnie do punktu 4034 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4034 granica planu biegnie do punktu 4035 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego w Darłowie ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4035 granica planu biegnie do punktu 4036 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4036 granica planu biegnie do punktu 4037 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego w Kołobrzegu ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.). 

Od punktu nr 4037 granica planu biegnie do punktu 4038 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4038 granica planu biegnie do punktu 4039 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego i Rybackiego w Dźwirzynie ustalonej na zasadach określonych w przepisach 

art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  

i administracji morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4039 granica planu biegnie do punktu 4040 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  



 

8 

Od punktu nr 4040 granica planu biegnie do punktu 4041 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego w Mrzeżynie ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4041 granica planu biegnie do punktu 4042 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4042 granica planu biegnie do punktu 4043 wzdłuż granicy wód portów 

Portu Morskiego w Dziwnowie ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 4 pkt. 3 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.).  

Od punktu nr 4043 granica planu biegnie do punktu nr 6 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

Od punktu nr 6 granica planu biegnie do punktu 683 wzdłuż granicy portu morskiego  

w Świnoujściu odcinkami prostymi łączącymi punkty 6, 5, 4, 3, 2, 1, 687, 686, 685, 684, 683, 

których położenie zostało określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  

1 października 2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony 

lądu (Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1275). 

Od punktu nr 683 granica planu biegnie do punktu nr 4044 wzdłuż linii brzegu morskich 

wód wewnętrznych ustalonej na zasadach określonych w przepisach art. 220 Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).  

2. Z obszaru planu w granicach określonych w ust. 1 wyłącza się następujące enklawy: 

1) obszar lądowy Torpedowni Formoza znajdującej się w sąsiedztwie Portu Morskiego 

w Gdyni, 

2) obszar lądowy stanowiący grunt pokryty falochronem znajdującym się na działkach 

ewidencyjnych nr 32/23, 32/73, 32/74, 820 z obrębu geodezyjnego 0001 w gminie Hel. 
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3. Wykaz współrzędnych punktów, o których mowa w ust. 1, podano w Europejskim 

Ziemskim Systemie Odniesienia 1989 (ETRS89): 

 

Nr punktu 

Układ współrzędnych  

geocentrycznych geodezyjnych GRS80h 

φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna 

2001 53°55'49.288"N 14°13'36.441"E 

2002 53°59'15.820"N 14°14'31.950"E 

2003 54°07'34.060"N 14°12'05.140"E 

2004 54°14'19.680"N 14°10'04.870"E 

2005 54°16'39.510"N 14°04'10.700"E 

2006 54°26'28.070"N 14°04'41.850"E 

2007 54°26'25.830"N 14°06'45.110"E 

2008 54°19'04.270"N 14°06'21.360"E 

2009 54°18'06.230"N 14°09'23.120"E 

2010 54°15'50.240"N 14°09'55.120"E 

2011 54°15'02.130"N 14°11'56.840"E 

2012 54°07'32.800"N 14°14'14.850"E 

2013 54°07'32.800"N 14°14'15.270"E 

J (Dz.U.89.43.233) 54°10'02.290"N 14°21'01.020"E 

K (Dz.U.89.43.233) 54°22'54.210"N 14°35'51.700"E 

L (Dz.U.89.43.233) 54°29'54.170"N 14°44'52.760"E 

M (Dz.U.89.43.233) 54°31'55.460"N 14°37'38.050"E 

3 (Dz.U.78.13.57) 54°48'54.040"N 14°49'52.670"E 

4 (Dz.U.78.13.57) 54°46'54.070"N 15°02'22.550"E 

5 (Dz.U.78.13.57) 54°48'24.060"N 15°13'22.440"E 

6 (Dz.U.78.13.57) 54°51'54.050"N 15°21'52.350"E 

7 (Dz.U.78.13.57) 54°56'24.020"N 15°26'52.290"E 

8 (Dz.U.78.13.57) 55°02'23.980"N 15°30'22.250"E 

9 (Dz.U.78.13.57) 55°08'23.940"N 15°30'22.230"E 

A (Dz.U.89.54.323) 55°21'38.490"N 16°32'00.550"E 

B (Dz.U.89.54.323) 55°30'00.090"N 17°00'00.550"E 

C (Dz.U.89.54.323) 55°35'14.190"N 17°22'41.350"E 

D (Dz.U.89.54.323) 55°46'59.190"N 18°00'00.550"E 

E (Dz.U.89.54.323) 55°55'17.670"N 18°21'48.550"E 

F (Dz.U.89.54.323) 55°52'52.650"N 18°54'00.550"E 

PW (Dz.U.90.74.441) 55°52'47.370"N 18°55'33.250"E 

D (Dz.U.86.16.85) 55°50'59.060"N 18°56'04.770"E 

C (Dz.U.86.16.85) 55°20'47.050"N 19°03'40.870"E 

B (Dz.U.86.16.85) 54°48'53.040"N 19°20'34.980"E 

A (Dz.U.86.16.85) 54°40'11.040"N 19°18'47.010"E 

2901 54°36'14.040"N 19°24'15.020"E 

2902 54°27'32.949"N 19°38'15.554"E 
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Nr punktu 

Układ współrzędnych  

geocentrycznych geodezyjnych GRS80h 

φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna 

4001 54°27'29.805"N 19°38'20.696"E 

4002 54°21'32.679"N 18°57'14.875"E 

4003 54°21'37.947"N 18°56'52.437"E 

4004 54°22'16.618"N 18°46'53.092"E 

4005 54°22'14.065"N 18°46'43.914"E 

4006 54°23'13.072"N 18°43'30.005"E 

4007 54°23'38.147"N 18°43'53.254"E 

4008 54°23'52.978"N 18°43'27.395"E 

4009 54°24'11.486"N 18°43'51.881"E 

4010 54°24'22.635"N 18°42'35.056"E 

4011 54°24'16.418"N 18°42'41.318"E 

4012 54°24'59.126"N 18°39'31.454"E 

4013 54°24'39.325"N 18°39'31.747"E 

4014 54°30'59.597"N 18°33'12.328"E 

4015 54°30'57.268"N 18°33'12.144"E 

4016 54°31'04.791"N 18°33'35.587"E 

4017 54°31'01.465"N 18°33'42.131"E 

4018 54°32'06.048"N 18°33'47.232"E 

4019 54°32'11.034"N 18°33'46.935"E 

4020 54°32'18.729"N 18°33'45.140"E 

4021 54°32'22.389"N 18°33'44.306"E 

4022 54°41'33.788"N 18°40'24.969"E 

4023 54°41'33.788"N 18°40'29.061"E 

4024 54°35'58.405"N 18°47'59.178"E 

4025 54°35'58.997"N 18°48'03.287"E 

4026 54°47'48.516"N 18°25'17.096"E 

4027 54°47'47.858"N 18°25'24.640"E 

4028 54°46'08.612"N 17°33'03.410"E 

4029 54°46'12.231"N 17°33'03.068"E 

4030 54°40'11.689"N 17°03'00.934"E 

4031 54°40'11.820"N 17°02'59.198"E 

4032 54°35'31.345"N 16°51'03.221"E 

4033 54°35'30.604"N 16°51'00.711"E 

4034 54°26'31.031"N 16°22'19.224"E 

4035 54°26'29.648"N 16°22'17.946"E 

4036 54°11'26.228"N 15°32'56.120"E 

4037 54°11'21.445"N 15°32'54.196"E 

4038 54°09'34.711"N 15°23'15.835"E 

4039 54°09'34.484"N 15°23'14.901"E 

4040 54°08'51.276"N 15°17'06.734"E 

4041 54°08'54.275"N 15°17'04.990"E 
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Nr punktu 

Układ współrzędnych  

geocentrycznych geodezyjnych GRS80h 

φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna 

4042 54°01'27.711"N 14°43'33.928"E 

4043 54°01'26.402"N 14°43'30.021"E 

6 (Dz.U.2010.190.1275) 53°54'58.722"N 14°18'32.523"E 

5 (Dz.U.2010.190.1275) 53°56'31.664"N 14°17'58.163"E 

4 (Dz.U.2010.190.1275) 53°56'18.398"N 14°16'15.230"E 

3 (Dz.U.2010.190.1275) 53°55'57.364"N 14°16'17.209"E 

2 (Dz.U.2010.190.1275) 53°55'49.822"N 14°16'20.883"E 

1 (Dz.U.2010.190.1275) 53°55'35.051"N 14°16'37.968"E 

687 (Dz.U.2010.190.1275) 53°55'34.822"N 14°16'37.772"E 

686 (Dz.U.2010.190.1275) 53°55'33.674"N 14°16'38.696"E 

685 (Dz.U.2010.190.1275) 53°55'32.307"N 14°16'40.032"E 

684 (Dz.U.2010.190.1275) 53°55'31.262"N 14°16'40.986"E 

683 (Dz.U.2010.190.1275) 53°55'29.904"N 14°16'42.072"E 

4044 53°55'44.124"N 14°13'35.054"E 

 4. Obszarowi objętemu planem w granicach określonych w ust. 1 nadaje się unikalny kod 

literowy POM. 

§ 2. 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 1 

do rozporządzenia. 

§ 3. Część tekstową planu w zakresie rozstrzygnięć dotyczących przeznaczenia 

poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych 

uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów 

określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 4. Uzasadnienie do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych 

akwenów określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 5. Rysunek planu, stanowiący część graficzną planu określa załącznik nr 4 do 

rozporządzenia. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem….. 
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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 

 

 


