Załączniki do Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia……
ZAŁĄCZNIK NR …

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO AKWENÓW PORTU
MORSKIEGO W ELBLĄGU
‒ ROZSTRZYGNIĘCIA SZCZEGÓŁOWE
Projekt v.0 z dnia 16.04.2021 r.
§ 1. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.01.T, określone w karcie
akwenu.

2. NUMER

KARTA AKWENU

1. OZNACZENIE LITEROWE

ELB.01.T

T

01

3. OPIS

AKWENU

4. POLE

POŁOŻENIA

…km2

POWIERZCHNI

5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TRANSPORT (T)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
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9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
b) w akwenie jest zlokalizowany obiekt wpisany do rejestru zabytków A-1274;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony w obszarze gminy wiejskiej Elbląg i gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) w akwenie zlokalizowany jest tor wodny podejściowy portu morskiego w Elblągu;
5) w akwenie zlokalizowana jest obrotnica;

–3–

6) w akwenie są realizowane inwestycje związane z „Budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską”, w tym tor wodny o długości 10,4 km i szerokości podstawowej 60m;
7) na sąsiadującym obszarze lądowym, w niedalekiej odległości od obrotnicy przy połączeniu z
Kanałem Jagiellońskim, wnioskowana jest budowa promenady nabrzeżnej, która będzie
uzupełnieniem inwestycji spółki Energa Kogeneracja dotyczącej stworzenia kompleksu
kongresowo-muzealno-rozwojowego;
8) na obszarze spółki Energa Kogeneracja graniczącej z akwenem, na wysokości obrotnicy przy
połączeniu z Kanałem Jagiellońskim, wnioskowane jest wykorzystanie nabrzeża nad rzeką Elbląg
i bocznicy kolejowej na terenie Spółki do przeładunku towaru i ruchu turystycznego;
9) w akwenie wnioskowane jest, przez spółkę Energa Kogeneracja, wykorzystanie entalpii rzeki
Elbląg do produkcji ciepła;
10) w akwenie odbywa się ruch jednostek towarowych, pasażerskich oraz rekreacyjnych;
11) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
12) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
13) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
14) w akwenie zlokalizowany jest obiekt chroniony wpisany do rejestru zabytków – A-1274 z dn.
17.01.1979 – tj. północny odcinek rzeki Elbląg rozciągający się od mostu kolejowego w Elblągu
do ujścia rzeki do Zalewu;
15) w akwenie wnioskowane jest przez Wójta gminy Elbląg ułożenie gazociągu niskiego ciśnienia
DN 500/700;
16) przez akwen przechodzą kable energetyczne WN i SN oraz rurociągi, w tym linie napowietrzne
WN 110kV: Elbląg Radomska – Elbląg Zachód, Elbląg Zachód – Malbork Rakowiec, Elbląg
Zamech – Elbląg Radomska, Elbląg – Nowy Dwór Gdański, Elbląg – Gdańsk Błonie, linia
napowietrzna SN: 5200 PZ Oczyszczalnia – Nowakowo, linie kablowe SN 15kV 11302
Radomska – Browar, 5201 Radomska - Elektryczna ZRiBK, 2801 Radomska – ZKSN 42, 11010
Radomska – Elektryczna, 0622 Radomska – STER, 0415 Radomska – Grażyny, 1327 Radomska
– Barona, 11007 Radomska – ZKSN 9, 11010 Radomska – WPK Dąbka 2, 6000 Elbląg Zachód –
ZAS POLMO, 6001 Elbląg Zachód – ZKSN 10, 11202 ELSIN – ZKSN 16, 11101 Elbląg Zachód
– ZKSN 35, 4900 Elbląg Zachód – Żuławska.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 2. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.02.P, określone w karcie
akwenu.

2. NUMER

KARTA AKWENU

1. OZNACZENIE LITEROWE

ELB.02.P

P

02

3. OPIS

AKWENU

4. POLE

POŁOŻENIA

…km2

POWIERZCHNI

5. FUNKCJA PODSTAWOWA
REZERWA DLA PRZYSZŁEGO ROZWOJU (P)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
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1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
5) akwen graniczy z terenem Oddziału Urzędu Celnego w Elblągu;
6) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
7) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
8) w akwenie zgodnie z pozwoleniem nr 2/15 z dnia 3 lipca 2015 jest planowana bądź istnieje sieć
wodociągowa;
9) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 3. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.03.Ip, określone w karcie
akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.03.Ip

LITEROWE
Ip

2.NUMER
AKWENU
4.POLE

3.OPIS
03

POŁOŻENIA

…km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip)
6.FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
3) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
4) nabrzeże w granicach akwenu jest w większości utwardzone, zabetonowane;
5) akwen graniczy z obszarem o charakterystyce przemysłowej;
6) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
7) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
8) w akwenie zlokalizowane są wyloty miejskiej kanalizacji deszczowej;
9) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
10) w akwenie zgodnie z pozwoleniem nr 2/15 z dnia 3 lipca 2015 jest planowana bądź istnieje sieć
wodociągowa;
11) przez akwen przechodzą linie napowietrzne WN 110 kV Elbląg Radomska – Elbląg Zachód,
Elbląg Zachód – Malbork Rakowiec.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:

–8–

§ 4. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.04.S, określone w karcie
akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.04.S

LITEROWE
S

2.NUMER

04

AKWENU
4.POLE

3.OPIS
POŁOŻENIA

…km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
TURYSTYKA, SPORT I REKRACJA (S)
6.FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
3) akwen jest położony w obszarze gminy miejskiej Elbląg;
4) akwen graniczy z obszarem Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Powstańców
Warszawskich;
5) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
6) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
7) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
8) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 5. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.05.Sm, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.05.Sm

LITEROWE
Sm

2.NUMER

05

AKWENU
4.POLE

3.OPIS
POŁOŻENIA

…. km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
MARINY (Sm)
6.FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
5) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
6) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
7) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
8) przez akwen przechodzi linia napowietrzna WN 110kV Elbląg Radomska – Elbląg Zachód,
Elbląg Zachód – Malbork Rakowiec.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 6. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.06.Ds, określone w karcie
akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.06.Ds

LITEROWE
Ds

2.NUMER

06

AKWENU
4.POLE

3.OPIS
POŁOŻENIA

… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
KULTUROWE WATERFRONTY (Ds)
6.FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
b) w akwenie jest zlokalizowany obiekt wpisany do rejestru zabytków A-514;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony w obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) akwen graniczy z obszarem rewitalizowanego obszaru Starego Miasta Elbląg, z m.in. Bulwarem
Zygmunta Augusta;
5) nabrzeże pasażerskie, betonowe w północnej części akwenu na wysokości Bulwaru Zygmunta
Augusta;
6) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
7) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
8) w akwenie zlokalizowany jest obiekt chroniony wpisany do rejestru zabytków – A-514 z dn.
27.06.1959, tj. część układu urbanistycznego i nabrzeże starego miasta w Elblągu;
9) w akwenie zlokalizowane są wyloty miejskiej kanalizacji deszczowej;
10) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
11) przez akwen przechodzą linie kablowe SN 15kV 6000 Elbląg Zachód – ZAS POLMO, 6001
Elbląg Zachód – ZKSN 10, 11202 ELSIN – ZKSN 16, 11101 Elbląg Zachód – ZKSN 35, 4900
Elbląg Zachód - Żuławska oraz rurociąg.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 7. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.07.Ds, określone w karcie
akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.07.Ds

LITEROWE
Ds

2.NUMER

07

AKWENU
4.POLE

3.OPIS
POŁOŻENIA

… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
KULTUROWE WATERFRONTY (Ds)
6.FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
b) w akwenie jest zlokalizowany obiekt wpisany do rejestru zabytków A-1221;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) nabrzeże w granicach akwenu jest utwardzone, z brzegiem betonowym;
5) akwen graniczy z obszarem historycznej Wyspy Spichrzów, na którym zlokalizowana jest m.in.
przystań ogniska sportów wodnych FALA;
6) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
7) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
8) w akwenie zlokalizowany jest obiekt chroniony wpisany do rejestru zabytków – A-1221 z dn.
03.11.1977 fosy Wyspy Spichrzów;
9) w akwenie zlokalizowane są wyloty miejskiej kanalizacji deszczowej;
10) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
11) przez akwen przechodzą linie kablowe SN 15kV 6000 Elbląg Zachód – ZAS POLMO, 6001
Elbląg Zachód – ZKSN 10, 11202 ELSIN – ZKSN 16, 11101 Elbląg Zachód – ZKSN 35, 4900
Elbląg Zachód - Żuławska oraz rurociąg.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 8. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.08.Ip, określone w karcie
akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.08.Ip

LITEROWE
Ip

2.NUMER

08

AKWENU
4.POLE

3.OPIS
POŁOŻENIA

… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip)
6.FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) nabrzeże w granicach akwenu jest utwardzone, zabetonowane;
5) akwen graniczy z obszarem przemysłowym oraz historycznym Zakładów Schichau, w którym
aktualnie znajdują się przedsiębiorstwa jak, Elzam-Zamech Sp. z o.o., Kromet Sp. z o.o., GE
Power Sp. z o.o., Stokota Sp. z o.o.;
6) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
7) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
8) w akwenie zlokalizowane jest miejsce zrzutu ścieków;
9) w akwenie zlokalizowane są wyloty miejskiej kanalizacji deszczowej;
10) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
11) przez akwen przechodzą cztery linie kablowe SN SUB oraz linia napowietrzna WN 110kV Elbląg
Zamech – Elbląg Radomska.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 9. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.09.B, określone w karcie
akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.09.B

LITEROWE
B

2.NUMER

09

AKWENU

3.OPIS
POŁOŻENIA

… km2

4.POLE
POWIERZCHNI

5.FUNKCJA PODSTAWOWA
OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA (B)
6.FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) w akwenie zlokalizowany jest pomost pływający z punktem odpraw granicznych;
5) akwen graniczy z terenem Placówki Straży Granicznej;
6) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
7) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
8) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 10. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.10.Sm, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.10.Sm

LITEROWE
Sm

2.NUMER

10

AKWENU
4.POLE

3.OPIS
POŁOŻENIA

… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
MARINY (Sm)
6.FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
5) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
6) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
7) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 11. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.11.Sm, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.11.Sm

LITEROWE
Sm

2.NUMER

11

AKWENU
4.POLE

3.OPIS
POŁOŻENIA

… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
MARINY (Sm)
6.FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) w akwenie zlokalizowana jest przystań kajakowa MOSIR Elbląg;
5) nabrzeże w granicach akwenu jest w większości nieumocnione;
6) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
7) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
8) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 12. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.12.Ip, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.12.Ip

LITEROWE
Ip

2.NUMER

12

AKWENU
4.POLE

3.OPIS
POŁOŻENIA

… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip)
6.FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) akwen graniczy z Terminalem Portowym Elbląg Sp. z o.o, specjalizującym się w przeładunku
węglowym;
5) nabrzeże w granicach akwenu jest utwardzone i zabetonowane;
6) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
7) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
8) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 13. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.13.P, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.13.P

LITEROWE
P

2.NUMER

13

AKWENU
4.POLE

3.OPIS
POŁOŻENIA

… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
REZERWA DLA PRZYSZŁEGO ROZWOJU (P)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
5) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
6) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
7) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
8) przez akwen przechodzą dwie linie kablowe SUB SN.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 14. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.14.Ip, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.14.Ip

LITEROWE
Ip

2.NUMER

14

AKWENU
4.POLE

3.OPIS
POŁOŻENIA

…. km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) w akwenie zlokalizowana jest przystań Oddziału Technicznego Urzędu Morskiego w Gdyni;
5) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
6) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
7) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
8) przez akwen przechodzi linia napowietrzna WN 110kV Elbląg Zamech – Elbląg Radomska oraz
linie kablowe SN 15kV 0415 Radomska – Grażyny, 1327 Radomska – Barona, 11007 Radomska
– ZKSN 9, 11010 Radomska – WPN Dąbka 2.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 15. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.15.Sm, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.15.Sm

LITEROWE
Sm

2.NUMER

15

AKWENU
4.POLE

3.OPIS
POŁOŻENIA

… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
MARINY (Sm)
6.FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
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a) brak;
2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) brak;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) w akwenie zlokalizowany jest basen portowy;
5) nabrzeża w granicach akwenu są częściowo utwardzone, zabetonowane;
6) akwen graniczy z obszarem należącym do Tramwajów Elbląskich;
7) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
8) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 16. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.16.Ip, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.16.Ip

LITEROWE
Ip

2.NUMER

16

AKWENU
4.POLE

3.OPIS
POŁOŻENIA

… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) w akwenie zlokalizowany jest basen portowy;
5) nabrzeża w granicach akwenu częściowo utwardzone, zabetonowane;
6) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
7) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
8) w akwenie zlokalizowane są wyloty miejskiej kanalizacji deszczowej;
9) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
10) przez akwen przechodzi linia napowietrza WN 110kV EC Elbląg – Elbląg Zamech oraz rurociąg.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 17. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.17.Sm, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.17.Sm

LITEROWE
Sm

2.NUMER

17

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
MARINY (Sm)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) akwen graniczy z terminalem pasażerskim Portu Elbląg;
5) nabrzeże pasażerskie w granicach akwenu jest utwardzone i zabetonowane;
6) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
7) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
8) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
9) przez akwen przechodzi linia kablowa SN 15kV 0622 Radomska – STER, 0415 Radomska –
Grażyny, 1327 Radomska – Barona, 11007 Radomska – ZKSN 9, 11010 Radomska – WPN
Dąbka 2.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 18. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.18.Ip, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.18.Ip

LITEROWE
Ip

2.NUMER

18

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
…km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
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a) brak;
2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) akwen graniczy z terminalem towarowym portu morskiego w Elblągu;
5) w akwenie realizowane są inwestycje związane z „Budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską”, w tym tor wodny o długości 10,4 km i szerokości podstawowej 60m;
6) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
7) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
8) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
9) przez akwen przechodzi linia kablowa SN 15kV 0622 Radomska - STER.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 19. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.19.Sm, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.19.Sm

LITEROWE
Sm

2.NUMER

19

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
MARINY (Sm)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) w akwenie zlokalizowana jest przystań Harcerskiego Ośrodka Wodnego Bryza;
5) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
6) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
7) w akwenie zlokalizowany jest wylot miejskiej kanalizacji deszczowej;
8) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE
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§ 20. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.20.Sm, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.20. Sm

LITEROWE
Sm

2.NUMER

20

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
MARINY (Sm)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) w akwenie zlokalizowana jest przystań Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg;
5) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
6) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
7) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 21. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.21.Ip, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.21. Ip

LITEROWE
Ip

2.NUMER

21

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
5) akwen graniczy z obszarami należącymi do ENERGI KOGENERACJI oraz Glenport Sp. z o.o.;
6) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
7) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
8) w akwenie planowany jest wylot kanalizacji burzowej;
9) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
10) przez akwen przechodzi linia kablowa SN 15kV 11302 Radomska – Browar, 5201 Radomska –
Elektryczna ZRiBK, 2801 Radomska – ZKSN 42, 11010 Radomska – Elektryczna.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 22. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.22.Ip, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.22.Ip

LITEROWE
Ip

2.NUMER

22

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
5) akwen częściowo graniczy z obszarem, którego właścicielem jest Janmor Stocznia Jachtowa;
6) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
7) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
8) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
9) przez akwen przechodzą linie kablowe SN 15kV 11302 Radomska – Browar, 5201 Radomska –
Elektryczna ZRiBK, 2801 Radomska – ZKSN 42, 11010 Radomska – Elektryczna.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 23. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.23.S, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.23.S

LITEROWE
S

2.NUMER

23

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
TURYSTYKA, SPORT I REKRACJA (S)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) brak;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy wiejskiej Elbląg i gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) akwen znajduje się na Kanale Jagiellońskim;
5) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
6) akwen graniczy z wnioskowanym przez Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg obszarem budowy
przystani dla jachtów motorowych, barek turystycznych i houseboatów;
7) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
8) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
9) przez akwen przechodzą linie napowietrzne WN 110kV Elbląg – Nowy Dwór Gdański, Elbląg –
Gdańsk Błonie.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 24. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.24.T, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.24.T

LITEROWE
T

2.NUMER

24

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
TRANSPORT (T)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;

– 49 –

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) brak;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy wiejskiej Elbląg i gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) akwen znajduje się na Kanale Jagiellońskim;
5) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
6) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
7) przez akwen przechodzą linie napowietrzne WN 110kV Elbląg – Nowy Dwór Gdański, Elbląg –
Gdańsk Błonie.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 25. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.25.P, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.25.P

LITEROWE
P

2.NUMER

25

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
REZERWA DLA PRZYSZŁEGO ROZWOJU (P)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) brak;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy wiejskiej Elbląg i gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) akwen znajduje się na Kanale Jagiellońskim;
5) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
6) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
7) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
8) przez akwen przechodzą linie napowietrzne WN 110kV Elbląg – Nowy Dwór Gdański, Elbląg –
Gdańsk Błonie.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 26. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.26.O, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.26.0

LITEROWE
O

2.NUMER

26

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY (O)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
5) akwen obejmuje starorzecze rzeki Elbląg;
6) w części starorzecza, możliwe jest gniazdowanie bączka Ixobrychus minutus;
7) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
8) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
9) w akwenie znajduje się wylot awaryjny ścieków z oczyszczalni ścieków;
10) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 27. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.27.P, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.27.P

LITEROWE
P

2.NUMER

27

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
REZERWA DLA PRZYSZŁEGO ROZWOJU (P)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy wiejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
5) w części akwenu realizowane są inwestycje związane z „Budową drogi wodnej łączącej Zalew
Wiślany z Zatoką Gdańską”, w tym tor wodny o długości 10,4 km i szerokości podstawowej
60m;
6) akwen graniczy z obszarem wnioskowanego potencjalnego rozwoju terminala przeładunkowego;
7) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
8) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
9) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 28. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.28.P, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.28.P

LITEROWE
P

2.NUMER

28

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
REZERWA DLA PRZYSZŁEGO ROZWOJU (P)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
5) akwen graniczy z obszarem oczyszczalni ścieków w Elblągu;
6) w północnej części akwenu realizowane są inwestycje związane z „Budową drogi wodnej
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, w tym tor wodny o długości 10,4 km i szerokości
podstawowej 60m;
7) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
8) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
9) w akwenie zlokalizowany jest wylot z oczyszczalni ścieków;
10) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 29. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.29.Ip, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.29.Ip

LITEROWE
Ip

2.NUMER

29

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU (Ip)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
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a) brak;
2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy wiejskiej Elbląg i gminy miejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
5) w akwenie realizowane są inwestycje związane z „Budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską”, w tym tor wodny o długości 10,4 km i szerokości podstawowej 60m;
6) akwen graniczy z obszarem wnioskowanym przez Urząd Miasta Elbląg przyszłego terminalu
przeładunkowego;
7) nad akwenem zlokalizowana jest strefa czasowo rezerwowana (temporary reserved area) TRA
lotnictwa wojskowego;
8) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
9) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 30. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.30.P, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.30.P

LITEROWE
P

2.NUMER

30

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
REZERWA DLA PRZYSZŁEGO ROZWOJU (P)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy wiejskiej Elbląg;
3) część akwenu znajduje się w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
5) w akwenie realizowane są inwestycje związane z „Budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską”, w tym tor wodny o długości 10,4 km i szerokości podstawowej 60m;
6) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
7) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 31. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.31.P, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.31.P

LITEROWE
P

2.NUMER

31

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
REZERWA DLA PRZYSZŁEGO ROZWOJU (P)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy wiejskiej Elbląg;
3) część akwenu znajduje się w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
5) w akwenie realizowane są inwestycje związane z „Budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską”, w tym tor wodny o długości 10,4 km i szerokości podstawowej 60m;
6) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
7) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.
8) przez akwen przechodzi rurociąg.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 32. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.32.Sm, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.32.Sm

LITEROWE
Sm

2.NUMER

32

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
MARINY (Sm)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) brak;
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2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy wiejskiej Elbląg;
3) akwen jest położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
5) w akwenie realizowane są inwestycje związane z „Budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską”, w tym tor wodny o długości 10,4 km i szerokości podstawowej 60m;
6) w akwenie wnioskowana jest lokalizacja budowy przystani Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg;
7) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
8) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
9) w akwenie znajduje się most pontonowy przeznaczony do rozróbki;
10) przez akwen przechodzi linia napowietrzna SN 5200 PZ Oczyszczalnia - Nowakowo.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) REKOMENDACJE:
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§ 33. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.33.T, określone w karcie
akwenu.

2. NUMER

KARTA AKWENU

1. OZNACZENIE LITEROWE

ELB.33.T

T

33

3. OPIS

AKWENU

4. POLE

POŁOŻENIA

… km2

POWIERZCHNI

5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TRANSPORT (T)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
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1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) akwen jest położony w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zalew Wiślany”
PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i Mierzeja
Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne przepisy;
2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
b) w akwenie jest zlokalizowany obiekt wpisany do rejestru zabytków A-1274;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy wiejskiej Elbląg;
3) akwen jest częściowo położony w granicach portu morskiego w Elblągu;
4) w akwenie zlokalizowany jest tor wodny podejściowy Portu Elbląg;
5) w akwenie realizowane są inwestycje związane z „Budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską”, w tym tor wodny o długości 10,4 km i szerokości podstawowej 60m;
6) w akwenie odbywa się ruch jednostek towarowych, pasażerskich oraz rekreacyjnych;
7) w akwenie zbierają się duże liczebności lęgowych drobnych ptaków wróblowatych (szczególnie
z rodzaju Acrocephalus), związanych z szuwarami trzcinowymi;
8) w akwenie zlokalizowane są wielkopowierzchniowe płaty szuwaru, które są preferowanym
siedliskiem lęgowym przez lokalne populacje ptaków oraz buforem oddzielającym wodny tor
rzeczny od awifaunistycznego rezerwatu przyrody Zatoka Elbląska;
9) w akwenie zlokalizowane są dwa gatunki makrofitów objętych ochroną, tj. salwinię pływającą
Salvinia natas (ochrona ścisła), występująca w rozproszonych stanowiskach na odcinku od
Nowakowa do ujścia rzeki do Zalewu, głównie poza głównym nurtem wody, w strefach
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przybrzeżnych, w skupiskach roślin wynurzonych, oraz grzybienie białe Nymphaea alba (ochrona
częściowa), stwierdzane w punkcie pomiarowo-kontrolnym WIOŚ Elbląg Nowakowo
(zlokalizowanym 250 m na północ od mostu pontonowego w Nowakowie);
10) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat;
11) na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono minimalny poziom bezpieczeństwa brzegu
morskiego oraz graniczną linię ochrony brzegu morskiego. Minimalny poziom bezpieczeństwa
musi być zapewniony przez system ochrony brzegu morskiego. Nie dopuszcza się cofania brzegu
morskiego poza graniczną linię ochrony;
12) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
13) w akwenie zlokalizowany jest obiekt chroniony wpisany do rejestru zabytków – A-1274 z dn.
17.01.1979 rozciągający się od mostu kolejowego w Elblągu do ujścia rzeki do Zalewu.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą
obowiązywać zapisy planu ochrony Natura 2000 obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zalew
Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i
Mierzeja Wiślana” PLH280007;
2) REKOMENDACJE:
a) Koniecznym jest zachowanie zieleni wysokiej nad rzeką Elbląg w celu utrzymania
wielopowierzchniowych płatów szuwarów.

– 69 –

§ 34. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.34.P, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.34.P

LITEROWE
P

2.NUMER

34

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
REZERWA DLA PRZYSZŁEGO ROZWOJU (P)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) akwen jest położony w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zalew Wiślany”
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PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i Mierzeja
Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne przepisy;
2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy wiejskiej Elbląg;
3) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
4) w akwenie realizowane są inwestycje związane z „Budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską”, w tym tor wodny o długości 10,4 km i szerokości podstawowej 60m;
5) w akwenie zbierają się duże liczebności lęgowych drobnych ptaków wróblowatych (szczególnie z
rodzaju Acrocephalus), związanych z szuwarami trzcinowymi;
6) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
7) na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono minimalny poziom bezpieczeństwa brzegu
morskiego oraz graniczną linię ochrony brzegu morskiego. Minimalny poziom bezpieczeństwa
musi być zapewniony przez system ochrony brzegu morskiego. Nie dopuszcza się cofania brzegu
morskiego poza graniczną linię ochrony;
8) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą
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obowiązywać zapisy planu ochrony Natura 2000 obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zalew
Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i
Mierzeja Wiślana” PLH280007.
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§ 35. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.35.S, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.35.S

LITEROWE
S

2.NUMER

35

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
TURYSTYKA, SPORT I REKRACJA (S)
6.FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) akwen jest położony w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zalew Wiślany”
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PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i Mierzeja
Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne przepisy;
2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy wiejskiej Elbląg;
3) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
4) w akwenie realizowane są inwestycje związane z „Budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską”, w tym tor wodny o długości 10,4 km i szerokości podstawowej 60m;
5) w akwenie zbierają się duże liczebności lęgowych drobnych ptaków wróblowatych (szczególnie
z rodzaju Acrocephalus), związanych z szuwarami trzcinowymi;
6) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
7) na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono minimalny poziom bezpieczeństwa brzegu
morskiego oraz graniczną linię ochrony brzegu morskiego. Minimalny poziom bezpieczeństwa
musi być zapewniony przez system ochrony brzegu morskiego. Nie dopuszcza się cofania brzegu
morskiego poza graniczną linię ochrony;
8) w akwenie zlokalizowane są szuwary, które są preferowanym siedliskiem lęgowym przez lokalne
populacje ptaków;
9) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.
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13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą
obowiązywać zapisy planu ochrony Natura 2000 obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zalew
Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i
Mierzeja Wiślana” PLH280007.
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§ 36. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ELB.36.S, określone w
karcie akwenu.
KARTA AKWENU

1.OZNACZENIE

ELB.36.S

LITEROWE
S

2.NUMER

36

3.OPIS

AKWENU
4.POLE

POŁOŻENIA
… km2

POWIERZCHNI
5.FUNKCJA PODSTAWOWA
TURYSTYKA, SPORT I REKRACJA (S)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE

7.ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW

8.INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

10.USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY

UWARUNKOWANIA

11.ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa
w przepisach o ochronie przyrody:
a) akwen jest położony w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zalew Wiślany”
PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i Mierzeja
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Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne przepisy;
2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami:
a) w akwenie jest zlokalizowany pomnik historii „Kanał Elbląski”;
3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) brak;
4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla
żeglugi i rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
a) brak;
5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim:
a) w akwenie obowiązują zasady, zakazy i ograniczenia obowiązujące rybołówstwo;
6) działania realizowane w ramach Krajowego programu ochrony wód morskich:
a) w akwenie obowiązują działania opisane w Krajowym programie ochrony wód morskich.

12.SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej akwen jest położony w terytorialnym zakresie działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na obszarze morskich wód wewnętrznych RP;
2) akwen jest położony na obszarze gminy wiejskiej Elbląg;
3) nabrzeże w granicach akwenu jest nieumocnione;
4) w akwenie realizowane są inwestycje związane z „Budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską”, w tym tor wodny o długości 10,4 km i szerokości podstawowej 60m;
5) w akwenie wnioskowana jest przez Urząd Gminy Elbląg, lokalizacja miejsca cumowniczego;
6) w akwenie zbierają się duże liczebności lęgowych drobnych ptaków wróblowatych (szczególnie
z rodzaju Acrocephalus), związanych z szuwarami trzcinowymi;
7) na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w
sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" ustanowiono „Kanał Elbląski” obszarem
objętym ochroną jako pomnik historii;
8) na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono minimalny poziom bezpieczeństwa brzegu
morskiego oraz graniczną linię ochrony brzegu morskiego. Minimalny poziom bezpieczeństwa
musi być zapewniony przez system ochrony brzegu morskiego. Nie dopuszcza się cofania brzegu
morskiego poza graniczną linię ochrony;
9) w akwenie udzielono koncesji Stegna nr 18/2007/Ł. 6 lipca 2018 roku, w obszarze koncesji
zostało ustanowione Użytkowanie Górnicze na okres 30 lat.

13.INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą
obowiązywać zapisy planu ochrony Natura 2000 obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zalew
Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i
Mierzeja Wiślana” PLH280007.
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