
 
Załączniki do Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia…… 

ZAŁĄCZNIK NR … 

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MORSKICH WÓD 

WEWNĘTRZNYCH ZALEWU WIŚLANEGO  

ROZSTRZYGNIĘCIA SZCZEGÓŁOWE 

Projekt v.0 z dnia 16.04.2021 r. 

§ 1. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.01.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.01.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 T 

2. NUMER 

AKWENU 

01 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

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) akwen jest położony w granicach obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen częściowo położony w granicach otuliny „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wiślana”; 

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  
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2) akwen jest położony w granicach gmin: Sztutowo, Krynica Morska, Tolkmicko, Frombork i 
wiejskiej Braniewo; 

3) akwen obejmuje tor wodny, będący składową infrastruktury zapewniającej dostęp do portu 
Elbląg, wyznaczony zarządzeniami Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Parametry toru 
wodnego: długość: 38 km, szerokość: 50 m, głębokość: zmienna; 

4) przez akwen przebiega międzynarodowa droga wodna E-70, łącząca Antwerpię z Kłajpedą; 

5) w akwenie prowadzone są prace mające na celu utrzymanie parametrów toru wodnego; 

6) akwen we wschodniej części graniczy z obszarem chronionego krajobrazu „Rzek Szkarpawy i 
Tugi”; 

7) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się rezerwat „Ujście Nogatu”; 

8) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

9) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb (m.in. kozy, będącej przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH 280007); 

10) w zachodniej części akwenu istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła leszcza; 

11) w zachodniej części akwenu istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego 
tarła śledzia; 

12) w zachodniej części akwenu istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła okonia; 

13) w akwenie znajduje się ujście rzeki Nogat;  

14) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111). 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 2. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.02.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.02.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 T  

2. NUMER 

AKWENU 

02 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na 
stałe - obszar przyujściowy Wisły Królewieckiej; 

c) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo; 

3) akwen obejmuje tor podejściowy, będący składową infrastruktury zapewniającej dostęp do portu 
morskiego w Kątach Rybackich, wyznaczony zarządzeniami Dyrektora Urzędu Morskiego w 
Gdyni, łączący Kąty Rybackie z głównym torem wodnym Zalewu Wiślanego; 

4) w akwenie wykonywane są prace związane z utrzymywaniem toru podejściowego do portu Kąty 
Rybackie. Parametry toru podejściowego: długość: 1330 m, szerokość: 40 m, głębokość: 1,5 m; 

5) akwen obejmuje tor podejściowy do ujścia Wisły Królewieckiej, która stanowi jedno z połączeń 
Gdańska z Zalewem; 
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6) akwen w północnej części położony w projektowanej strefie ochronnej kompleksu wojskowego. 
Obowiązują przepisy zewnętrzne; 

7) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

8) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb (m.in. kozy, będącej przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH 280007); 

9) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

10) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła sandacza; 

11) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 3. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.03.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.03.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

03 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Kąty Rybackie; 

4) akwen wyznaczony dla morskiej przystani rybackiej Kąty Rybackie II, którego granice zostały 
określone w Zarządzeniu Nr 3 Naczelnego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 
września 1991 r. w sprawie ustalenia granic lądowych dla morskich przystani rybackich 
położonych w obrębie pasa technicznego zarządzanego przez Urząd Morski w Gdyni; 

5) na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, dostęp 
do morskiej przystani rybackiej Kąty Rybackie II, jest realizowany bez infrastruktury 
zapewniającej dostęp do przystani; 

6) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany nabrzeżami, sztucznym zasilaniem, a także wałem przeciwsztormowym (kilometraż 
70,00 – 71,80). Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej 
linii ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 
dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego 
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oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa 
wynosi 100 (kilometraż 70,00 -71,05) oraz nie więcej niż 20 (kilometraż 67,6 – 70,00). Zapisy te 
nie mają mocy w granicach przystani; 

7) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej na części akwenu wyznaczono obszary z zakazem cumowania i 
poruszania się wszelkich jednostek pływających (oprócz jednostek rybackich) – zarządzenie 
porządkowe nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 4 stycznia 2021 r.;  

8) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 

9) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu położony jest rezerwat „Kąty Rybackie”; 

10) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

11) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb (m.in. kozy, będącej przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH 280007); 

12) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 

13) w akwenie obowiązuje koncesja Stegna (nr. Koncesji 18/2007/Ł); 

14) w akwenie wnioskowane jest wybudowanie w Kątach Rybackich od strony Zalewu Wiślanego 
plaży dla turystów z pomostami widokowymi i kąpieliskiem; 

15) w akwenie wnioskowane jest umożliwienie budowy pomostów cumowniczych od strony Zalewu 
Wiślanego wzdłuż miejscowości Kąty Rybackie, Skowronki do granic Gminy Sztutowo. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 4. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.04.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.04.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Sm 

2. NUMER 

AKWENU 

04 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Kąty Rybackie; 

4) w akwenie odbywa się ruch jednostek z i do morskiej przystani w Kątach Rybackich III; 

5) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany nabrzeżami lub sztucznym zasilaniem, a także wałem przeciwsztormowym 
(kilometraż 70,00 – 71,80). Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia 
granicznej linii ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu 
morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom 
bezpieczeństwa wynosi 100 (kilometraż 70,00 -71,05) oraz nie więcej niż 20 (kilometraż 67,6 – 
70,00); 

6) w akwenie znajduje się ujście kolektora ściekowego; 

7) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 
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8) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu położony jest rezerwat „Kąty Rybackie”; 

9) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

10) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb (m.in. kozy, będącej przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH 280007); 

11) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 

12) w akwenie obowiązuje koncesja Stegna (nr. Koncesji 18/2007/Ł); 

13) wnioskowane w akwenie wybudowanie w Kątach Rybackich od strony Zalewu Wiślanego plaży 
dla turystów z pomostami widokowymi i kąpieliskiem; 

14) wnioskowane w akwenie umożliwienie budowy pomostów cumowniczych od strony Zalewu 
Wiślanego wzdłuż miejscowości Kąty Rybackie, Skowronki do granic Gminy Sztutowo. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 5. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.05.Sp, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.05.Sp 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Sp 

2. NUMER 

AKWENU 

05 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

PRZYSTANIE TURYSTYCZNE (Sp) 

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) 



– 14 – 

 

 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Kąty Rybackie; 

4) akwen wyznaczony dla morskiej przystani rybackiej w Kątach Rybackich III, której granice 
zostały określone w Zarządzeniu nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21 stycznia 
2013 r. w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani w Kątach Rybackich III; 

5) na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, dostęp 
do morskiej przystani rybackiej Kąty Rybackie III, jest realizowany bez infrastruktury 
zapewniającej dostęp do przystani; 

6) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany nabrzeżami lub sztucznym zasilaniem, a także wałem przeciwsztormowym 
(kilometraż 70,00 – 71,80). Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia 
granicznej linii ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa 
brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom 
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bezpieczeństwa wynosi 100 (kilometraż 70,00 -71,05) oraz nie więcej niż 20 (kilometraż 67,6 – 
70,00). Zapisy te nie mają mocy w granicach przystani; 

7) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 

8) odległości do dwóch kilometrów od akwenu położony jest rezerwat „Kąty Rybackie”; 

9) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

10) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb (m.in. kozy, będącej przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH 280007); 

11) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 

12) w akwenie obowiązuje koncesja Stegna (nr. Koncesji 18/2007/Ł); 

13) w akwenie wnioskowane jest wybudowanie w Kątach Rybackich od strony Zalewu Wiślanego 
plaży dla turystów z pomostami widokowymi i kąpieliskiem; 

14) w akwenie wnioskowane jest umożliwienie budowy pomostów cumowniczych od strony Zalewu 
Wiślanego wzdłuż miejscowości Kąty Rybackie, Skowronki do granic Gminy Sztutowo. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 6. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.06.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.06.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

06 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, na 
których obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Kąty Rybackie; 

4) akwen wyznaczony dla morskiego portu rybackiego w Kątach Rybackich, którego granice zostały 
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie 
ustalenia granicy portu morskiego w Kątach Rybackich od strony lądu; 

5) na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 
określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu w Kątach Rybackich. Parametry toru 
podejściowego: długość: 1330 m, szerokość: 40 m, głębokość: 1,5 m; 

6) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany umocnieniami brzegowymi lub sztucznym zasilaniem, a także wałem 
przeciwsztormowym (kilometraż 70,00 – 71,80) oraz nabrzeżami (port morski). Określono 
wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 



– 18 – 

 

 

 

  

linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi 100 (kilometraż 
70,00 -71,05 oraz 71,28 -71,60) oraz nie więcej niż 20 (kilometraż 67,60 – 70,00). Zapisy te nie 
mają mocy w granicach portu; 

7) akwen częściowo położony w projektowanej strefie ochronnej kompleksu wojskowego. 
Obowiązują przepisy zewnętrzne; 

8) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 

9) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu położony jest rezerwat „Kąty Rybackie”; 

10) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

11) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb (m.in. kozy, będącej przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH 280007); 

12) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

13) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

14) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 7. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.07.O, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.07.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 O 

2. NUMER 

AKWENU 

07 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na 
stałe - obszar przyujściowy Wisły Królewieckiej; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo; 

3) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałami przeciwsztormowymi lub sztucznym zasilaniem. Określono wymagania 
odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 67,60 – 70,00); 

4) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej w akwenie wyznaczono obszary z zakazem cumowania i 
poruszania się wszelkich jednostek pływających (oprócz jednostek rybackich) – zarządzenie 
porządkowe nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 4 stycznia 2021 r.; 
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5) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 

6) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu położony jest rezerwat „Kąty Rybackie”; 

7) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

8) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb (m.in. kozy, będącej przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH 280007); 

9) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

10) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

11) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 

12) w akwenie obowiązuje koncesja Stegna (nr. Koncesji 18/2007/Ł). 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 8. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.08.Sp, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.08.Sp 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Sp 

2. NUMER 

AKWENU 

08 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

PRZYSTANIE TURYSTYCZNE (Sp) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na 
stałe - obszar przyujściowy Wisły Królewieckiej; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo; 

3) w akwenie znajduje się ujście rzeki Wisła Królewiecka, która stanowi jedno z połączeń Gdańska 
z Zalewem i która od 2019 roku uznawana jest za drogę wodną (Dz.U. 2019 poz. 1208); 

4) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym lub sztucznym zasilaniem. Określono wymagania 
odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 59,25 – 67,40 oraz 67,60 – 70,00); 

5) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono obszary z zakazem cumowania i poruszania się 
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wszelkich jednostek pływających do czasu zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi 
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” - zarządzenie porządkowe nr 2 Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 4 stycznia 2021 r.; 

6) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej w akwenie wyznaczono obszary z zakazem cumowania i 
poruszania się wszelkich jednostek pływających (oprócz jednostek rybackich) – zarządzenie 
porządkowe nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 4 stycznia 2021 r.; 

7) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

8) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb (m.in. kozy, będącej przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH 280007); 

9) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

10) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

11) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 

12) wnioskowane w akwenie wybudowanie przystani dla jachtów przy ujściu Wisły Królewieckiej do 
Zalewu Wiślanego. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 9. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.09.O, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.09.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 O 

2. NUMER 

AKWENU 

09 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA ŚRODOWOWISKA 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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na 
stałe - obszar przyujściowy Wisły Królewieckiej; 

c) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko oraz Sztutowo; 

3) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym lub sztucznym zasilaniem. Określono wymagania 
odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 59,25 – 67,40); 

4) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono obszary z zakazem cumowania i poruszania się 
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wszelkich jednostek pływających do czasu zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi 
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” - zarządzenie porządkowe nr 2 Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 4 stycznia 2021 r.; 

5) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej w akwenie wyznaczono obszary z zakazem cumowania i 
poruszania się wszelkich jednostek pływających (oprócz jednostek rybackich) – zarządzenie 
porządkowe nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 4 stycznia 2021 r.; 

6) akwen graniczy z obszarem chronionego krajobrazu „Rzek Szkarpawy i Tugi”; 

7) w południowo-wschodniej części akwenu jest prowadzona intensywna działalność związana z 
rybołówstwem. Akwen ma duże znaczenie dla połowów z użyciem żaków; 

8) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się obszar chronionego krajobrazu 
„Rzeki Nogat (woj. pomorskie)” oraz rezerwat „Ujście Nogatu”; 

9) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

10) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb (m.in. kozy, będącej przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH 280007); 

11) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

12) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła sandacza; 

13) w akwenie istnieją optymalne i dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 10. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.10.Sp, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.10.Sp 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Sp 

2. NUMER 

AKWENU 

10 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

PRZYSTANIE TURYSTYCZNE (Sp) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo; 

3) w akwenie znajduje się naturalne miejsce schronienia dla żeglarzy przy miejscowości Łaszka; 

4) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym lub sztucznym zasilaniem. Określono wymagania 
odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
r. w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu 
granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie 
więcej niż 20 (kilometraż 59,25 – 67,40); 

5) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono obszary z zakazem cumowania i poruszania się 
wszelkich jednostek pływających do czasu zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi 
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” - zarządzenie porządkowe nr 2 Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 4 stycznia 2021 r.; 
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6) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej w akwenie wyznaczono obszary z zakazem cumowania i 
poruszania się wszelkich jednostek pływających (oprócz jednostek rybackich) – zarządzenie 
porządkowe nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 4 stycznia 2021 r.; 

7) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się obszar chronionego krajobrazu 
„Rzeki Nogat (woj. pomorskie)”; 

8) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

9) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb (m.in. kozy, będącej przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH 280007); 

10) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

11) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła sandacza; 

12) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 11. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.11.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.11.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 T 

2. NUMER 

AKWENU 

11 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo oraz Krynica Morska; 

3) akwen jest torem wodnym skracającym drogę z Kątów Rybackich oraz Krynicy Morskiej do 
kanału żeglugowego, łączącego wody Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską: 

4) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono obszary z zakazem żeglugi i rybołówstwa - 
zarządzenie porządkowe nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 8 maja 2020 r.; 

5) akwen częściowo położony w projektowanej strefie ochronnej kompleksu wojskowego; 

6) w zachodniej części akwenu jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. 
Akwen ma duże znaczenie dla połowów z użyciem żaków ; 

7) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb; 
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8) w akwenie istnieją optymalne oraz dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego 
tarła leszcza; 

9) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

10) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia;  

11) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111). 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 12. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.12.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.12.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 T 

2. NUMER 

AKWENU 

12 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko oraz Sztutowo; 

3) akwen jest projektowanym torem wodnym zapewniającym połączenie kanału żeglugowego z 
portem Elbląg; 

4) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono obszary z zakazem żeglugi i rybołówstwa - 
zarządzenie porządkowe nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 marca 2020 r.; 

5) akwen częściowo położony w projektowanej strefie ochronnej kompleksu wojskowego; 

6) w północnej części akwenu jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. 
Akwen ma duże znaczenie dla połowów z użyciem żaków; 

7) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb; 

8) w północnej części akwenu istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła leszcza; 
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9) w południowej części akwenu istnieją optymalne oraz umiarkowane warunki habitatowe i 
hydrologiczne do skutecznego tarła sandacza; 

10) w południowej części akwenu istnieją optymalne oraz dobre warunki habitatowe i hydrologiczne 
do skutecznego tarła okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.13.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 O 

2. NUMER 

AKWENU 

13 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…. km2 

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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo; 

3) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany sztucznym zasilaniem. Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i 
położenia granicznej linii ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa 
brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom 
bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 (kilometraż 71,60 – 78,40) oraz 100 (kilometraż 71,28 -
71,60); 

4) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono obszary z zakazem żeglugi i rybołówstwa - 
zarządzenie porządkowe nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 marca 2020 r.; 

5) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 

6) akwen położony w projektowanej strefie ochronnej kompleksu wojskowego; 
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7) w granicach akwenu jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. Akwen 
ma duże znaczenie dla połowów z użyciem żaków; 

8) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

9) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb (m.in. kozy, będącej przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH 280007); 

10) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

11) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

12) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
okonia; 

13) wnioskowane w akwenie umożliwienie budowy pomostów cumowniczych od strony Zalewu 
Wiślanego wzdłuż miejscowości Kąty Rybackie, Skowronki do granic Gminy Sztutowo. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 14. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.14.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.14.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

14 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (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) 



– 41 – 

 

 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo; 

3) akwen wyznaczony dla budowy i utrzymania infrastruktury portowej związanej z 
funkcjonowaniem kanału żeglugowego, m.in. stanowisk oczekiwania, kierownic, itp., jak i 
infrastruktury zapewniającej dostęp do niego. 

4) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany nabrzeżami. Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia 
granicznej linii ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu 
morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom 
bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 (kilometraż 71,60 – 78,40). Zapisy te nie mają mocy w 
granicach portu; 

5) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono obszary z zakazem żeglugi i rybołówstwa - 
zarządzenie porządkowe nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 marca 2020 r.; 
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6) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 

7) w granicach akwenu jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. Akwen 
ma duże znaczenie dla połowów z użyciem żaków ; 

8) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

9) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb (m.in. kozy, będącej przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH 280007); 

10) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

11) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

12) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 15. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.15.O, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.15.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 O 

2. NUMER 

AKWENU 

15 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo; 

3) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

4) w zachodniej części akwenu istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła leszcza; 

5) w zachodniej części akwenu istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego 
tarła sandacza; 

6) w zachodniej części akwenu istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego 
tarła okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 
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1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 16. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.16.L, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.16.L 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 L 

2. NUMER 

AKWENU 

16 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

ROZWÓJ LOKALNY (L) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami: 

a) w akwenie znajduje się obiekt zabytkowy; zabrania się penetracji wnętrza wraku, 
naruszania struktury oraz wydobywania zalegających na nim i w jego otoczeniu 
elementów;  

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo; 

3) w centralnej części akwenu znajduje się wrak do rozpoznania; 

4) akwen użytkowany przez rybołówstwo; 

5) w akwenie odbywa się ruch turystyczny i rekreacyjny. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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



– 48 – 

 

 

§ 17. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.17.O, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.17.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 O 

2. NUMER 

AKWENU 

17 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach rezerwatu „Ujście Nogatu” oraz częściowo „Zatoka 
Elbląska”, w których obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

b) akwen położony w obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa w terminie od 
10 kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko oraz wiejskiej Elbląg; 

3) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym, umocnieniami brzegowymi lub sztucznym 
zasilaniem. Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii 
ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
17 listopada 2017 w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz 
przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi 
nie więcej niż 20 (kilometraż 44,60 – 58,30 oraz 58,95 – 59,20); 

4) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono obszary z zakazem cumowania i poruszania się 
wszelkich jednostek pływających do czasu zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi 
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wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” - zarządzenie porządkowe nr 2 Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 4 stycznia 2021 r.; 

5) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej w akwenie wyznaczono obszary z zakazem cumowania i 
poruszania się wszelkich jednostek pływających (oprócz jednostek rybackich) – zarządzenie 
porządkowe nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 4 stycznia 2021 r.; 

6) akwen graniczy z obszarem chronionego krajobrazu „Rzeki Nogat” (woj. pomorskie) oraz „Rzeki 
Nogat” (woj. warmińsko-mazurskie); 

7) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się obszar chronionego krajobrazu „Rzek 
Szkarpawy i Tugi”; 

8) w akwenie znajduje się ujście rzeki Cieplicówka; 

9) w akwenie jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. Akwen ma duże 
znaczenie dla połowów z użyciem żaków ; 

10) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

11) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb (m.in. kozy, będącej przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH 280007); 

12) w akwenie istnieją optymalne, dobre oraz umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła leszcza; 

13) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła sandacza; 

14) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 18. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.18.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.18.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

18 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (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) 
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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 obszarów Natura 2000: 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) 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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko; 

3) na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, 
wyznaczono w akwenie kotwicowisko przy stawie „Gdańsk”, wchodzące w skład infrastruktury 
zapewniającej dostęp do portu morskiego w Elblągu; 

4) w akwenie znajduje się stawa „Gdańsk”; 

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się otulina parku krajobrazowego 
„Mierzeja Wiślana”; 

6) w akwenie jest prowadzona działalność związana z rybołówstwem; 

7) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

8) w południowej części akwenu istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła leszcza; 

9) w południowej części akwenu istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła sandacza; 
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10) w południowej części akwenu istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 19. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.19.L, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.19.L 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 L 

2. NUMER 

AKWENU 

19 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

ROZWÓJ LOKALNY (L) 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko; 

3) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się otulina parku krajobrazowego 
„Mierzeja Wiślana” oraz rezerwat „Zatoka Elbląska”; 

4) w południowej części akwenu jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. 
Akwen ma duże znaczenie dla połowów z użyciem żaków ; 

5) w akwenie odbywa się ruch turystyczny i rekreacyjny; 

6) we wschodniej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła leszcza; 

7) we wschodniej części akwenu istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła sandacza; 

8) we wschodniej części akwenu istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła okonia. 
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13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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



– 57 – 

 

 

§ 20. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.20.O, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.20.O 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 O 

2. NUMER 

AKWENU 

20 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach rezerwatu „Zatoka Elbląska”, w którym obowiązują 
odrębne przepisy; 

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko oraz wiejskiej Elbląg; 

3) w akwenie położona jest przystań żeglarska Jagodno;  

4) akwen atrakcyjny dla turystyki kajakowej;  

5) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym lub umocnieniami brzegowymi. Określono 
wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 35,82 -44,30 oraz 44,60 – 58,30); 

6) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej” oraz jego otuliną; 
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7) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajdują się użytki ekologiczne „Jagodno” i 
„Jagodno II” oraz obszar chronionego krajobrazu „Rzeki Nogat” (woj. warmińsko-mazurskie); 

8) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

9) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb (m.in. różanki, będącej przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH 280007); 

10) w północnej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła leszcza; 

11) w północnej części akwenu istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego 
tarła sandacza; 

12) w akwenie istnieją optymalne i dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
okonia; 

13) w akwenie obowiązuje koncesja Stegna (nr. Koncesji 18/2007/Ł); 

14) w akwenie wnioskowane jest uwzględnienie trzech lokalizacji punktów widokowych, umocnienie 
i przystosowanie nabrzeży w miejscach planowanych punktów widokowych, planowane tarasy 
widokowe, przystanki przesiadkowe. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 21. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.21.C, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.21.C 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 C 

2. NUMER 

AKWENU 

21 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA BRZEGU MORSKIEGO (C) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo oraz Krynica Morska; 

3) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym. Określono wymagania odnośnie poziomu 
bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 w sprawie minimalnych 
poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu 
morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa w zależności od kilometrażu wynosi nie więcej 
niż 20 (kilometraż 71,60 -78,40 oraz 81,50 – 82,80), 100 (kilometraż 78,40 - 81,50) lub 200 
(kilometraż 82,8 -87,23); 

4) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono obszary z zakazem żeglugi i rybołówstwa - 
zarządzenie porządkowe nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 marca 2020 r.; 
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5) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 

6) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się rezerwat „Buki Mierzei Wiślanej”; 

7) akwen częściowo położony w projektowanej strefie ochronnej kompleksu wojskowego; 

8) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

9) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb; 

10) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza 

11) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

12) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia;  

13) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111); 

14) w akwenie wnioskowane jest tworzenie kąpielisk, torów wakeboardowych i nart wodnych 
(również w oparciu o wyciągi linowe wymagające ustawienia na akwenie masztów), akwenów 
dla szkółek wind i kitesurfingowych, miejsc do wodowania jednostek pływających z torami 
wodnymi dla jednostek motorowych wyprowadzającymi poza strefę kąpielisk (sezonowych 
pomostów pływających); 

15) w akwenie wnioskowana jest budowa pomostu cumowniczego w Przebrnie; 

16) w akwenie wnioskowana jest możliwość lokalizacji pływających pomostów na terenie całej 
Krynicy Morskiej w nadzalewowych obrębach zurbanizowanych; 

17) w akwenie wnioskowane umożliwienie budowy pomostów cumowniczych od strony Zalewu 
Wiślanego wzdłuż miejscowości Kąty Rybackie, Skowronki do granic Gminy Sztutowo. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 22. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.22.L, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.22.L 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 L 

2. NUMER 

AKWENU 

22 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

ROZWÓJ LOKALNY (L) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo oraz Krynica Morska; 

3) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono obszary z zakazem żeglugi i rybołówstwa - 
zarządzenie porządkowe nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 marca 2020 r.; 

4) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono obszary z zakazem żeglugi i rybołówstwa - 
zarządzenie porządkowe nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 8 maja 2020 r.; 

5) akwen użytkowany przez rybołówstwo; 

6) w akwenie odbywa się ruch turystyczny i rekreacyjny; 

7) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się park krajobrazowy „Mierzeja 
Wiślana”, rezerwat „Buki Mierzei Wiślanej” oraz użytek ekologiczny „Krynicki Starodrzew”; 
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8) akwen częściowo położony w projektowanej strefie ochronnej kompleksu wojskowego; 

9) w akwenie występują rośliny zanurzone oraz rośliny o liściach pływających; 

10) w akwenie występuje roślinność wynurzona, cenna dla rozrodu i zimowania ptaków oraz rozrodu 
ryb; 

11) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza 

12) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

13) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia;  

14) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111). 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 23. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.23.C, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.23.C 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 C 

2. NUMER 

AKWENU 

23 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA BRZEGU MORSKIEGO (C) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Krynica Morska;  

4) na przyległym obszarze lądowym znajduje się zabytkowy układ ruralistyczny wpisany do rejestru 
zabytków województwa pomorskiego; 

5) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwsztormowym (na zachód od portu rybackiego) lub sztucznym 
zasilaniem. Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii 
ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
17 listopada 2017 w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz 
przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi 
200 (kilometraż 82,8 -87,23); 

6) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 

7) w do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się użytek ekologiczny „Krynicki Starodrzew” 
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8) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

9) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

10) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 

11) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111); 

12) w akwenie wnioskowana jest możliwość lokalizacji pływających pomostów na terenie całej 
Krynicy Morskiej w nadzalewowych obrębach zurbanizowanych; 

13) w akwenie wnioskowane jest stworzenie miejsc typu Wake Park do uprawiania sportów wodnych 
po przybrzeżnej stronie Zalewu Wiślanego. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 24. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.24.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.24.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 S 

2. NUMER 

AKWENU 

24 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) akwen użytkowany jest przez rybołówstwo i rekreację; 

4) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się użytek ekologiczny „Krynicki 
Starodrzew” oraz park krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”; 

5) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

6) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

7) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia;  

8) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111); 

9) w akwenie wnioskowane jest stworzenie miejsc typu Wake Park do uprawiania sportów wodnych 
po przybrzeżnej stronie Zalewu Wiślanego. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 
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1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 25. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.25.L, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.25.L 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 L 

2. NUMER 

AKWENU 

25 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

ROZWÓJ LOKALNY (L) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo oraz Krynica Morska; 

3) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono obszary z zakazem żeglugi i rybołówstwa - 
zarządzenie porządkowe nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 8 maja 2020 r.; 

4) akwen użytkowany przez rybołówstwo; 

5) w akwenie odbywa się ruch turystyczny i rekreacyjny;  

6) w północnej części akwenu istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła leszcza; 

7) w północnej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła sandacza; 
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8) w północnej części akwenu istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego 
tarła okonia;  

9) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111). 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 26. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.26.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.26.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

26 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (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) 



– 76 – 

 

 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Sztutowo oraz Krynica Morska; 

3) akwen wyznaczony dla wyspy refulacyjnej, powstającej w ramach inwestycji pn. „budowa drogi 
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”; 

4) na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej wyznaczono obszary z zakazem żeglugi i rybołówstwa - 
zarządzenie porządkowe nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 8 maja 2020 r.; 

5) w północnej części akwenu istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła leszcza; 

6) w północnej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła sandacza; 
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7) w północnej części akwenu istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego 
tarła okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 27. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.27.L, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.27.L 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 L 

2. NUMER 

AKWENU 

27 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

ROZWÓJ LOKALNY (L) 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko; 

3) akwen użytkowany przez rybołówstwo; 

4) w akwenie odbywa się ruch turystyczny i rekreacyjny;  

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się otulina parku krajobrazowego 
„Mierzeja Wiślana”; 

6) w południowej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła leszcza; 

7) w południowej części akwenu istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła sandacza; 

8) w południowej części akwenu istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

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



– 80 – 

 

 

§ 28. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.28.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.28.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

28 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (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) 
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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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko; 

3) na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, 
wyznaczono w akwenie kotwicowisko przy stawie „Elbląg”, wchodzące w skład infrastruktury 
zapewniającej dostęp do portu morskiego w Elblągu; 

4) w akwenie znajduje się stawa „Elbląg”; 

5) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111); 

6) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się otulina parku krajobrazowego 
„Mierzeja Wiślana”. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 29. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.29.L, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.29.L 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 L 

2. NUMER 

AKWENU 

29 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

ROZWÓJ LOKALNY (L) 

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 obszarów Natura 2000: 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 znajdują się obiekty oraz obszary zabytkowe; zabrania się penetracji wnętrza 
wraku, naruszania struktury oraz wydobywania zalegających na nim i w jego otoczeniu 
elementów;  

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; 

b) akwen położony w obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa w terminie od 
10 kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko; 

3) akwen użytkowany przez rybołówstwo; 

4) w akwenie odbywa się ruch turystyczny i rekreacyjny; 

5) akwen graniczy z obszarem chronionego krajobrazu „Rzeki Nogat (woj. warmińsko-mazurskie)”; 

6) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się obszar Natura 2000 „Doliny Erozyjne 
Wysoczyzny Elbląskiej” (PLH280030 – obszar siedliskowy), otulina parku krajobrazowego 
„Mierzeja Wiślana”, park krajobrazowy „Wysoczyzny Elbląskiej” oraz rezerwat „Kadyński Las”; 

7) w północnej części akwenu położone są zabytki techniki – wraki samochodów zatopionych w 
czasie ewakuacji w 1945; 

8) w południowej części akwenu znajduje się wrak do rozpoznania; 
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9) w południowej części akwenu znajduje się obszar bitwy morskiej 1463; 

10) w południowej części akwenu jest prowadzona intensywna działalność związana z 
rybołówstwem. Akwen ma duże znaczenie dla połowów z użyciem żaków ; 

11) w południowo-wschodniej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i 
hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

12) w południowej części akwenu istnieją optymalne oraz dobre warunki habitatowe i hydrologiczne 
do skutecznego tarła sandacza; 

13) w południowej części akwenu istnieją optymalne i dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła okonia;  

14) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111); 

15) w akwenie wnioskowane jest utworzenie strefy ochrony archeologicznej wraz z wprowadzeniem 
zapisów: obszar bitwy 1463 wprowadzenie obowiązku nieinwazyjnych badań archeologicznych 
niezależnie od oceny oddziaływania na środowisko. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 30. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.30.C, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.30.C 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 C 

2. NUMER 

AKWENU 

30 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA BRZEGU MORSKIEGO (C) 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko; 

3) w akwenie odbywa się ruch z i do przystani położonych na południowym brzegu Zalewu; 

4) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym, sztucznym zasilaniem lub nabrzeżami. Określono 
wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 27,40 – 35,68 oraz 35,82 – 44,30); 

5) w akwenie znajduje się obszar bitwy morskiej 1463 r.; 

6) w akwenie jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. Akwen ma duże 
znaczenie dla połowów z użyciem żaków ; 

7) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
leszcza; 

8) w akwenie istnieją optymalne oraz dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego 
tarła sandacza; 
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9) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 

10) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej”; 

11) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111); 

12) na lądowym obszarze przyległym do akwenu przebiega trasa rowerowa Green Velo; 

13) w akwenie wnioskowane jest utworzenie strefy ochrony archeologicznej wraz z wprowadzeniem 
zapisów: obszar bitwy 1463 wprowadzenie obowiązku nieinwazyjnych badań archeologicznych 
niezależnie od oceny oddziaływania na środowisko; 

14) w akwenie wnioskowane jest uwzględnienie możliwości rozwoju przestrzennego sieci portów i 
przystani na południowym brzegu Zalewu Wiślanego; 

15) w akwenie wnioskowana jest budowa bazy szkoleniowej sportów wodnych dla dzieci i młodzieży 
na bazie istniejącego portu w Kamienicy Elbląskiej i/lub na bazie dawnego portu Kupta 
(pomiędzy Kamienicą Elbląską a Nadbrzeżem). 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 „Zalew Wiślany” (PLB280010) oraz 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” (PLH280007). 
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§ 31. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.31.Sp, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.31.Sp 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Sp 

2. NUMER 

AKWENU 

31 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

PRZYSTANIE TURYSTYCZNE (Sp) 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko; 

3) akwen wyznaczony dla przystani morskiej Kamienica Elbląska, której granice określone zostały 
w Zarządzeniu nr 3 Naczelnego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 września 1991 
r.; 

4) na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, dostęp 
do morskiej przystani Kamienica Elbląska, jest realizowany bez infrastruktury zapewniającej 
dostęp do przystani; 

5) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym, sztucznym zasilaniem lub nabrzeżami. Określono 
wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
r. w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu 
granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie 
więcej niż 20 (kilometraż 27,40 – 35,68 oraz 35,82 – 44,30). Zapisy te nie mają mocy w 
granicach przystani; 

6) w akwenie jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. Akwen ma duże 
znaczenie dla połowów z użyciem żaków ; 
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7) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
leszcza; 

8) w akwenie istnieją optymalne oraz dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego 
tarła sandacza; 

9) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 

10) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej”; 

11) w odległości do 2 km od akwenu położony jest rezerwat „Zatoka Elbląska”; 

12) w akwenie wnioskowana jest budowa bazy szkoleniowej sportów wodnych dla dzieci i młodzieży 
na bazie istniejącego portu w Kamienicy Elbląskiej i/lub na bazie dawnego portu Kupta 
(pomiędzy Kamienicą Elbląską a Nadbrzeżem). 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 32. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.32.Sp, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.32.Sp 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Sp 

2. NUMER 

AKWENU 

32 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

PRZYSTANIE TURYSTYCZNE (Sp) 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko; 

3) akwen wyznaczony dla przystani morskiej Nadbrzeże, której granice zostały określone w 
Zarządzeniu nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie 
określenia granicy przystani morskiej Nadbrzeże od strony lądu i wody; 

4) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym, sztucznym zasilaniem lub nabrzeżami. Określono 
wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 27,40 – 35,68 oraz 35,82 – 44,30). Zapisy te nie mają mocy w granicach przystani; 

5) w akwenie znajduje się obszar bitwy morskiej 1463 r.; 

6) w akwenie jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. Akwen ma duże 
znaczenie dla połowów z użyciem żaków ; 

7) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
leszcza; 
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8) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła sandacza; 

9) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 

10) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej”; 

11) na lądowym obszarze przyległym do akwenu przebiega trasa rowerowa Green Velo; 

12) w akwenie wnioskowane jest utworzenie strefy ochrony archeologicznej wraz z wprowadzeniem 
zapisów: obszar bitwy 1463 wprowadzenie obowiązku nieinwazyjnych badań archeologicznych 
niezależnie od oceny oddziaływania na środowisko; 

13) w akwenie obowiązuje decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr 10/17 z 
dnia 30 maja 2017 r. dotycząca pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, 
konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa 
Przystani Morskiej w Nadbrzeżu”. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 33. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.33.Sp, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.33.Sp 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Sp 

2. NUMER 

AKWENU 

33 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

PRZYSTANIE TURYSTYCZNE (Sp) 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko; 

3) akwen wyznaczony dla przystani morskiej w Suchaczu, której granice określone zostały w 
Zarządzeniu nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie 
określenia granicy lądowej dla morskiej przystani w Suchaczu; 

4) na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 
określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do przystani morskiej w Suchaczu, w skład której 
wchodzą: falochron Wschodni oraz umocnienie brzegu wschodniego; 

5) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym, sztucznym zasilaniem lub nabrzeżami. Określono 
wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 27,40 – 35,68 oraz 35,82 – 44,30). Zapisy te nie mają mocy w granicach przystani; 

6) w akwenie znajduje się obszar bitwy morskiej 1463 r.; 
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7) w akwenie jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. Akwen ma duże 
znaczenie dla połowów z użyciem żaków ; 

8) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
leszcza; 

9) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła sandacza; 

10) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 

11) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej”; 

12) na lądowym obszarze przyległym do akwenu przebiega trasa rowerowa Green Velo; 

13) w akwenie wnioskowane jest utworzenie strefy ochrony archeologicznej wraz z wprowadzeniem 
zapisów: obszar bitwy 1463 wprowadzenie obowiązku nieinwazyjnych badań archeologicznych 
niezależnie od oceny oddziaływania na środowisko. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 34. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.34.Sp, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.34.Sp 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Sp 

2. NUMER 

AKWENU 

34 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

PRZYSTANIE TURYSTYCZNE (Sp) 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko; 

3) akwen wyznaczony dla przystani Suchacz (Marita); 

4) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym, sztucznym zasilaniem lub nabrzeżami. Określono 
wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 27,40 – 35,68 oraz 35,82 – 44,30); 

5) w akwenie znajduje się obszar bitwy morskiej 1463 r.; 

6) w akwenie jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. Akwen ma duże 
znaczenie dla połowów z użyciem żaków ; 

7) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
leszcza; 

8) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła sandacza; 

9) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 
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10) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej”; 

11) na lądowym obszarze przyległym do akwenu przebiega trasa rowerowa Green Velo; 

12) w akwenie wnioskowane jest utworzenie strefy ochrony archeologicznej wraz z wprowadzeniem 
zapisów: obszar bitwy 1463 wprowadzenie obowiązku nieinwazyjnych badań archeologicznych 
niezależnie od oceny oddziaływania na środowisko. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: 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 ZWI.35.Sp, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.35.Sp 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Sp 

2. NUMER 

AKWENU 

35 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

PRZYSTANIE TURYSTYCZNE (Sp) 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko; 

3) akwen wyznaczony dla przystani morskiej Cegielnia w Suchaczu, której granice określone 
zostały w Zarządzeniu Nr 8 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 6 lipca 2015 r. w 
sprawie określenia granicy przystani morskiej Cegielnia w Suchaczu od strony lądu; 

4) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym, sztucznym zasilaniem lub nabrzeżami. Określono 
wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 27,40 – 35,68 oraz 35,82 – 44,30). Zapisy te nie mają mocy w granicach przystani; 

5) w akwenie znajduje się obszar bitwy morskiej 1463 r.; 

6) w akwenie jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. Akwen ma duże 
znaczenie dla połowów z użyciem żaków ; 

7) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
leszcza; 
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8) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła sandacza; 

9) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 

10) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej”; 

11) na lądowym obszarze przyległym do akwenu przebiega trasa rowerowa Green Velo; 

12) w akwenie wnioskowane jest utworzenie strefy ochrony archeologicznej wraz z wprowadzeniem 
zapisów: obszar bitwy 1463 wprowadzenie obowiązku nieinwazyjnych badań archeologicznych 
niezależnie od oceny oddziaływania na środowisko. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: 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 ZWI.36.Sp, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.36.Sp 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Sp 

2. NUMER 

AKWENU 

36 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

PRZYSTANIE TURYSTYCZNE (Sp) 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko; 

3) akwen wyznaczony dla przystani w Pęklewie; 

4) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym, sztucznym zasilaniem lub nabrzeżami. Określono 
wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 27,40 – 35,68 oraz 35,82 – 44,30); 

5) w akwenie znajduje się obszar bitwy morskiej 1463 r.; 

6) w akwenie jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. Akwen ma duże 
znaczenie dla połowów z użyciem żaków ; 

7) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
leszcza; 

8) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła sandacza; 
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9) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 

10) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej”; 

11) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111); 

12) na lądowym obszarze przyległym do akwenu przebiega trasa rowerowa Green Velo; 

13) w akwenie wnioskowane jest utworzenie strefy ochrony archeologicznej wraz z wprowadzeniem 
zapisów: obszar bitwy 1463 wprowadzenie obowiązku nieinwazyjnych badań archeologicznych 
niezależnie od oceny oddziaływania na środowisko. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 37. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.37.Sp, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.37.Sp 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Sp 

2. NUMER 

AKWENU 

37 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

PRZYSTANIE TURYSTYCZNE (Sp) 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko; 

3) akwen wyznaczony dla przystani morskiej Kadyny, której granice wyznaczone zostały w 
Zarządzeniu nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie 
określenia granicy morskiej przystani Kadyny od strony lądu i wody; 

4) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym, sztucznym zasilaniem lub nabrzeżami. Określono 
wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 27,40 – 35,68 oraz 35,82 – 44,30). Zapisy te nie mają mocy w granicach przystani; 

5) w akwenie jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. Akwen ma duże 
znaczenie dla połowów z użyciem żaków ; 

6) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
leszcza; 

7) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła sandacza; 
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8) w akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 

9) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej”; 

10) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111); 

11) na lądowym obszarze przyległym do akwenu przebiega trasa rowerowa Green Velo. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 38. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.38.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.38.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 S 

2. NUMER 

AKWENU 

38 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (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) 
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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 obszarów Natura 2000: 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) 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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko; 

3) przy akwenie położona jest największa plaża wykorzystywana turystycznie na Zalewie Wiślanym 
(kilometraż ok. 30.5 – 31.9); 

4) w akwenie znajduje się duża, płytka mielizna sprzyjająca uprawianiu sportów wodnych; 

5) akwen wykorzystywany przez windsurfing; 

6) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym lub sztucznym zasilaniem. Określono wymagania 
odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 35,82 – 44,30); 

7) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej”; 
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8) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się obszar Natura 2000 „Doliny Erozyjne 
Wysoczyzny Elbląskiej” (PLH280030 – obszar siedliskowy) oraz rezerwat „Kadyński Las”; 

9) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła sandacza; 

10) w akwenie istnieją optymalne i dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
okonia; 

11) na lądowym obszarze przyległym do akwenu przebiega trasa rowerowa Green Velo. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 39. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.39.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.39.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 T 

2. NUMER 

AKWENU 

39 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko; 

3) akwen obejmuje tor podejściowy będący składową infrastruktury zapewniającej dostęp do portu 
morskiego w Tolkmicku, wyznaczony zarządzeniami Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, 
łączący Tolkmicko z pozostałymi portami zalewowymi. Parametry toru podejściowego: długość: 
700 m, szerokość: 40 m, głębokość: 2 m; 

4) w akwenie wykonywane są prace związane z utrzymywaniem toru podejściowego do portu 
morskiego w Tolkmicku; 

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się park krajobrazowy „Wysoczyzny 
Elbląskiej” oraz otulina parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”; 

6) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

7) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 

8) na lądowym obszarze przyległym do akwenu przebiega trasa rowerowa Green Velo oraz szlak 
rowerowy Święty Kamień;  

9) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111). 
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13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 40. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.40.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.40.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

40 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (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) 
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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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko; 

3) akwen wyznaczony dla portu morskiego w Tolkmicku; 

4) na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 
określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu morskiego w Tolkmicku, w skład której 
wchodzą: Falochron Wsch. i Zach., umocnienia brzegowe. Parametry toru podejściowego: 
długość: 700 m, szerokość: 40 m, głębokość: 2 m; 

5) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Tolkmicko; 

6) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym, sztucznym zasilaniem oraz nabrzeżem. Określono 
wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 15,90 -26,78 oraz 35,82 – 44,30). Zapisy te nie mają mocy w granicach portu; 

7) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej”; 
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8) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się obszar Natura 2000 „Doliny Erozyjne 
Wysoczyzny Elbląskiej” (PLH280030 – obszar siedliskowy), rezerwat „Nowinka” oraz rezerwat 
„Dolina Stradanki”; 

9) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

10) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia;  

11) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111). 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 41. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.41.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.41.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 T 

2. NUMER 

AKWENU 

41 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) akwen obejmuje tor podejściowy będący składową infrastruktury zapewniającej dostęp do 
morskiego portu rybackiego w Krynicy Morskiej (d. Łysica), zapewniający połączenie basenu 
rybackiego z pozostałymi portami zalewowymi. Parametry toru podejściowego: długość: 1050 m, 
szerokość: 35 m, głębokość: 1,5 m; 

4) w akwenie wykonywane są prace związane z utrzymywaniem torów podejściowych do 
morskiego portu rybackiego w Krynicy Morskiej;  

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się park krajobrazowy „Mierzeja 
Wiślana” oraz użytek ekologiczny „Krynicki Starodrzew”; 

6) w północnej części akwenu istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego 
tarła leszcza; 

7) w północnej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła sandacza; 
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8) w północnej części akwenu istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego 
tarła okonia;  

9) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111). 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 42. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.42.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.42.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 T 

2. NUMER 

AKWENU 

42 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na 
stałe – korytarz migracyjny ryb; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) akwen obejmuje tor podejściowy będący składową infrastruktury zapewniającej dostęp do 
morskiego portu rybackiego w Krynicy Morskiej (d. Łysica), zapewniający połączenie basenu 
pasażerskiego z pozostałymi portami zalewowymi. Parametry toru podejściowego: długość: 1650 
m, szerokość: 40 m, głębokość 2 m; 

4) w akwenie wykonywane są prace związane z utrzymywaniem torów podejściowych do 
morskiego portu rybackiego w Krynicy Morskiej; 

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się park krajobrazowy „Mierzeja 
Wiślana” oraz użytek ekologiczny „Krynicki Starodrzew”; 

6) w północnej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła leszcza; 
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7) w północnej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła sandacza; 

8) w północnej części akwenu istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego 
tarła okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 43. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.43.L, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.43.L 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 L 

2. NUMER 

AKWENU 

43 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

ROZWÓJ LOKALNY (L) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami: 

a) w akwenie znajduje się obiekt zabytkowy; zabrania się penetracji wnętrza wraku, 
naruszania struktury oraz wydobywania zalegających na nim i w jego otoczeniu 
elementów;  

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) akwen użytkowany przez rybołówstwo; 

4) w akwenie odbywa się ruch turystyczny i rekreacyjny; 

5) w północnej części akwenu znajduje się wrak do rozpoznania. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 44. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.44.L, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.44.L 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 L 

2. NUMER 

AKWENU 

44 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

ROZWÓJ LOKALNY (L) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) akwen użytkowany przez rybołówstwo; 

4) w akwenie odbywa się ruch turystyczny i rekreacyjny; 

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się park krajobrazowy „Mierzeja 
Wiślana” oraz użytek ekologiczny „Krynicki Starodrzew”; 

6) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

7) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

8) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 45. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.45.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.45.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

45 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Krynica Morska;  

4) akwen wyznaczony dla morskiego portu rybackiego w Krynicy Morskiej (d. Łysica), którego 
granice zostały wyznaczone na podstawie Rozporządzenia Ministra Żeglugi z dnia 18 lutego 1957 
r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Łysicy; 

5) na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 
określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do morskiego portu rybackiego w Krynicy Morskiej 
(d. Łysica). Parametry toru podejściowego: długość: 1050 m, szerokość: 35 m, głębokość: 1,5 m; 

6) na przyległym obszarze lądowym znajduje się zabytkowy układ ruralistyczny wpisany do rejestru 
zabytków województwa pomorskiego; 

7) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwsztormowym (pomiędzy portem pasażerskim a rybackim oraz na 
zachód od portu rybackiego) oraz nabrzeżem. Określono wymagania odnośnie poziomu 
bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
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Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 w sprawie minimalnych 
poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu 
morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi 200 (kilometraż 82,8 -87,23). Zapisy te 
nie mają mocy w granicach portu; 

8) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 

9) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się użytek ekologiczny „Krynicki 
Starodrzew”; 

10) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

11) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza;  

12) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111); 

13) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 

14) w akwenie wnioskowana jest możliwość lokalizacji pływających pomostów na terenie całej 
Krynicy Morskiej w nadzalewowych obrębach zurbanizowanych; 

15) w akwenie wnioskowane jest stworzenie miejsc typu Wake Park do uprawiania sportów wodnych 
po przybrzeżnej stronie Zalewu Wiślanego. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 46. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.46.C, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.46.C 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 C 

2. NUMER 

AKWENU 

46 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA BRZEGU MORSKIEGO (C) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Krynica Morska;  

4) na przyległym obszarze lądowym znajduje się zabytkowy układ ruralistyczny wpisany do rejestru 
zabytków województwa pomorskiego; 

5) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwsztormowym (pomiędzy portem pasażerskim a rybackim) lub 
nabrzeżem. Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii 
ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
17 listopada 2017 w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz 
przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi 
200 (kilometraż 82,8 -87,23); 

6) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 
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7) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się użytek ekologiczny „Krynicki 
Starodrzew”; 

8) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

9) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

10) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia;  

11) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111); 

12) w akwenie wnioskowana jest możliwość lokalizacji pływających pomostów na terenie całej 
Krynicy Morskiej w nadzalewowych obrębach zurbanizowanych; 

13) w akwenie wnioskowane jest stworzenie miejsc typu Wake Park do uprawiania sportów wodnych 
po przybrzeżnej stronie Zalewu Wiślanego. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 47. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.47.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.47.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 S 

2. NUMER 

AKWENU 

47 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 

4) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się użytek ekologiczny „Krynicki 
Starodrzew”; 

5) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

6) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

7) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia; 

8) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111); 

9) w akwenie wnioskowana jest możliwość lokalizacji pływających pomostów na terenie całej 
Krynicy Morskiej w nadzalewowych obrębach zurbanizowanych; 



– 136 – 

 

 

 

  

10) w akwenie wnioskowane jest stworzenie miejsc typu Wake Park do uprawiania sportów wodnych 
po przybrzeżnej stronie Zalewu Wiślanego. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 48. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.48.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.48.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

48 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Krynica Morska;  

4) akwen wyznaczony dla morskiego portu rybackiego w Krynicy Morskiej (d. Łysica), którego 
granice zostały wyznaczone na podstawie Rozporządzenia Ministra Żeglugi z dnia 18 lutego 1957 
r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Łysicy; 

5) na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 
określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do morskiego portu rybackiego w Krynicy Morskiej 
(d. Łysica). Parametry toru podejściowego: długość: 1650 m, szerokość: 40 m, głębokość 2 m; 

6) na przyległym obszarze lądowym znajduje się zabytkowy układ ruralistyczny wpisany do rejestru 
zabytków województwa pomorskiego; 

7) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwsztormowym (pomiędzy portem pasażerskim a rybackim) oraz 
nabrzeżem. Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii 
ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
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17 listopada 2017 w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz 
przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi 
200 (kilometraż 82,8 -87,23). Zapisy te nie mają mocy w granicach portu; 

8) w akwenie i w lądowej części do niego przyległej znajdują się złoża wód leczniczych; 

9) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 

10) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się użytek ekologiczny „Krynicki 
Starodrzew”; 

11) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

12) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

13) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia;  

14) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111); 

15) w akwenie wnioskowana jest możliwość lokalizacji pływających pomostów na terenie całej 
Krynicy Morskiej w nadzalewowych obrębach zurbanizowanych; 

16) w akwenie wnioskowane jest stworzenie miejsc typu Wake Park do uprawiania sportów wodnych 
po przybrzeżnej stronie Zalewu Wiślanego. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 49. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.49.C, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.49.C 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 C 

2. NUMER 

AKWENU 

49 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA BRZEGU MORSKIEGO (C) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Krynica Morska;  

4) na przyległym obszarze lądowym znajduje się zabytkowy układ ruralistyczny wpisany do rejestru 
zabytków województwa pomorskiego; 

5) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwsztormowym (na wschód od portu pasażerskiego) lub sztucznym 
zasilaniem. Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii 
ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
17 listopada 2017 w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz 
przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi 
200 (kilometraż 82,8 -87,23) oraz nie więcej niż 20 (kilometraż 87,23 – 97,50); 

6) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 
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7) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się użytek ekologiczny „Krynicki 
Starodrzew”; 

8) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

9) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

10) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia;  

11) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111); 

12) w akwenie wnioskowana jest możliwość lokalizacji pływających pomostów na terenie całej 
Krynicy Morskiej w nadzalewowych obrębach zurbanizowanych; 

13) w akwenie wnioskowane jest stworzenie miejsc typu Wake Park do uprawiania sportów wodnych 
po przybrzeżnej stronie Zalewu Wiślanego. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 50. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.50.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.50.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 S 

2. NUMER 

AKWENU 

50 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 

4) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się użytek ekologiczny „Krynicki 
Starodrzew”; 

5) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła leszcza; 

6) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

7) w akwenie istnieją dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła okonia;  

8) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111); 

9) w akwenie wnioskowane jest stworzenie miejsc typu Wake Park do uprawiania sportów wodnych 
po przybrzeżnej stronie Zalewu Wiślanego. 

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



– 146 – 

 

 

§ 51. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.51.C, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.51.C 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 C 

2. NUMER 

AKWENU 

51 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA BRZEGU MORSKIEGO (C) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany opaską brzegową (kilometraż 95,92 – 97,05 oraz 95,92 – 96,30). Określono 
wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 87,23 – 97,50); 

4) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 

5) w zachodniej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła leszcza; 

6) w akwenie istnieją umiarkowane i dobre warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego 
tarła sandacza; 
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7) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
okonia; 

8) w akwenie wnioskowana jest możliwość lokalizacji pływających pomostów na terenie całej 
Krynicy Morskiej w nadzalewowych obrębach zurbanizowanych, stworzenie miejsc typu wake 
park oraz rewitalizacja plaż. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 52. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.52.L, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.52.L 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 L 

2. NUMER 

AKWENU 

52 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

… km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

ROZWÓJ LOKALNY (L) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na 
stałe – korytarz migracyjny ryb; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska oraz Frombork; 

3) akwen użytkowany przez rybołówstwo; 

4) w akwenie odbywa się ruch turystyczny i rekreacyjny; 

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się park krajobrazowy „Mierzeja 
Wiślana”; 

6) w akwenie znajdują się ujścia kolektorów ściekowych; 

7) w zachodniej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła leszcza; 

8) w północnej części akwenu istnieją dobre i umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła sandacza; 
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9) w zachodniej części akwenu istnieją dobre i umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła okonia;  

10) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111). 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 53. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.53.L, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.53.L 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 L 

2. NUMER 

AKWENU 

53 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

ROZWÓJ LOKALNY (L) 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko oraz Frombork; 

3) akwen użytkowany przez rybołówstwo; 

4) w akwenie odbywa się ruch turystyczny i rekreacyjny; 

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się: otulina parku krajobrazowego 
„Mierzeja Wiślana”, park krajobrazowy „Wysoczyzny Elbląskiej”, „Park Krajobrazowy 
Wysoczyzny Elbląskiej” – otulina, obszar chronionego krajobrazu „Rzeki Baudy”, obszar 
chronionego krajobrazu „Wysoczyzny Elbląskiej – Wschód” oraz użytek ekologiczny 
„Marszałkowe Bagna”; 

6) w akwenie znajduje się wrak do rozpoznania; 

7) w południowo-zachodniej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i 
hydrologiczne do skutecznego tarła sandacza; 

8) w południowo-zachodniej części akwenu istnieją dobre i umiarkowane warunki habitatowe i 
hydrologiczne do skutecznego tarła okonia;  

9) przez akwen przechodzi trasa lotnictwa wojskowego (MRT - 111). 
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13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 54. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.54.C, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.54.C 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 C 

2. NUMER 

AKWENU 

54 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA BRZEGU MORSKIEGO (C) 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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; 

b) w akwenie położony jest obszar wyłączony z wykonywania rybołówstwa w terminie od 
15 sierpnia do 31 grudnia – ujścia rzek; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko oraz Frombork; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Tolkmicko; 

4) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego nie 
jest wspomagany. Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia 
granicznej linii ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu 
morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom 
bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 (kilometraż 15,90 -26,78); 

5) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej” oraz jego otuliną, użytkiem 
ekologicznym „Marszałkowe Bagna” oraz obszarem chronionego krajobrazu „Wysoczyzny 
Elbląskiej – Wschód”; 

6) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się rezerwat „Nowinka” oraz obszar 
chronionego krajobrazu „Rzeki Baudy”; 
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7) w zachodniej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła sandacza; 

8) w akwenie istnieją dobre i umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego 
tarła okonia; 

9) w akwenie położony jest „Święty Kamień”; 

10) na lądowym obszarze przyległym do akwenu przebiega trasa rowerowa Green Velo oraz szlak 
rowerowy Święty Kamień. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 55. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.55.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.55.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

55 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANIE (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) 



– 159 – 

 

 

 

  

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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Tolkmicko oraz Frombork; 

3) na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, 
wyznaczono w akwenie kotwicowisko przy stawie „FRO”, wchodzące w skład infrastruktury 
zapewniającej dostęp do portu morskiego we Fromborku; 

4) w akwenie znajduje się stawa „FRO”; 

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się: otulina parku krajobrazowego 
„Mierzeja Wiślana”, obszar chronionego krajobrazu „Wysoczyzny Elbląskiej – Wschód” oraz 
obszar chronionego krajobrazu „Rzeki Baudy”. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 56. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.56.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.56.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 S 

2. NUMER 

AKWENU 

56 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (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) 
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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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Frombork; 

3) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się: otulina parku krajobrazowy 
„Wysoczyzny Elbląskiej”, obszar chronionego krajobrazu „Wysoczyzny Elbląskiej – Wschód” 
oraz obszar chronionego krajobrazu „Rzeki Baudy”; 

4) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 57. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.57.C, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.57.C 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 C 

2. NUMER 

AKWENU 

57 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA BRZEGU MORSKIEGO (C) 

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) 



– 163 – 

 

 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Frombork; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Frombork; 

4) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany sztucznym zasilaniem. Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i 
położenia granicznej linii ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa 
brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom 
bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 (kilometraż 15,90 -26,78) oraz 100 (kilometraż 15,71 – 
15,90); 

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się: otulina parku krajobrazowy 
„Wysoczyzny Elbląskiej”, obszar chronionego krajobrazu „Wysoczyzny Elbląskiej – Wschód” 
oraz obszar chronionego krajobrazu „Rzeki Baudy”; 

6) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 
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1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 58. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.58.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.58.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

58 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (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) 
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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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Frombork; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Frombork; 

4) akwen wyznaczony dla portu morskiego we Fromborku, którego granice zostały wyznaczone na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia 
granicy portu morskiego we Fromborku od strony lądu; 

5) na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 
określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu morskiego we Fromborku, w skład której 
wchodzą Falochron Wsch. i Zach., nabrzeże zewnętrzne, umocnienia brzegowe. Parametry toru 
podejściowego: długość: 500 m, szerokość: 60 m, głębokość: 2,4 m; 

6) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany sztucznym zasilaniem, nabrzeżem oraz opaską brzegową. Określono wymagania 
odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi 100 (kilometraż 
14,50 -15,14 oraz 15,71 – 15,90). Zapisy te nie mają mocy w granicach portu; 
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7) w akwenie obowiązuje decyzja nr 24/13 wydana przez Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń 
w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa pirsu (falochronu 
zachodniego) z miejscami do cumowania”; 

8) w akwenie obowiązuje decyzja nr 70/01/09 wydana przez Ministra Infrastruktury na wznoszenie i 
wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla 
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku”; 

9) w akwenie obowiązuje decyzja nr 9/13 wydana przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w 
polskich obszarach morskich dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nabrzeża w porcie rybackim 
we Fromborku”; 

10) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się: otulina parku krajobrazowy 
„Wysoczyzny Elbląskiej”, obszar chronionego krajobrazu „Wysoczyzny Elbląskiej – Wschód” 
oraz obszar chronionego krajobrazu „Rzeki Baudy”; 

11) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
okonia; 

12) na lądowym obszarze przyległym do akwenu przebiega trasa rowerowa Green Velo. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 59. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.59.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.59.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 T 

2. NUMER 

AKWENU 

59 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Frombork; 

3) akwen obejmuje tor podejściowy będący składową infrastruktury zapewniającej dostęp do portu 
morskiego we Fromborku, zapewniający połączenie basenu pasażerskiego z pozostałymi portami 
zalewowymi. Parametry toru podejściowego: długość: 500 m, szerokość: 60 m, głębokość: 2,4 m; 

4) w akwenie wykonywane są prace związane z utrzymywaniem torów podejściowych do portu 
morskiego we Fromborku; 

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się: otulina parku krajobrazowego 
„Mierzeja Wiślana”; 

6) w południowej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 60. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.60.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.60.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 T 

2. NUMER 

AKWENU 

60 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na 
stałe – korytarz migracyjny ryb; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska oraz Frombork; 

3) w akwenie wykonywane są prace związane z utrzymywaniem toru podejściowego do przystani 
morskiej w Krynicy Morskiej – Basen III – Nowa Karczma. Parametry toru podejściowego: 
długość: 1120 m, szerokość: 40 m, głębokość: 2 m; 

4) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się park krajobrazowy „Mierzeja 
Wiślana”; 

5) w północno-zachodniej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne 
do skutecznego tarła okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 61. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.61.C, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.61.C 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 C 

2. NUMER 

AKWENU 

61 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA BRZEGU MORSKIEGO (C) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Nowa Karczma; 

4) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany sztucznym zasilaniem oraz opaską brzegową (kilometraż 95,92 – 97,05). Określono 
wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 87,23 – 97,50); 

5) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 

6) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

7) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
okonia. 
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13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 62. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.62.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.62.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 S 

2. NUMER 

AKWENU 

62 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się park krajobrazowy „Mierzeja 
Wiślana”; 

4) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
sandacza; 

5) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 63. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.63.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.63.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

63 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Nowa Karczma; 

4) akwen wyznaczony dla przystani Krynica Morska - Basen III - Nowa Karczma (Piaski), którego 
granice zostały wyznaczone na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Urzędu Morskiego w 
Gdyni z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani w 
Krynicy Morskiej – basen III – Nowa Karczma; 

5) na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 
określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do morskiej przystani Krynica Morska - Basen III - 
Nowa Karczma (Piaski). Parametry toru podejściowego: długość: 1120 m, szerokość: 40 m, 
głębokość: 2 m; 

6) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany opaską brzegową, sztucznym zasilaniem oraz nabrzeżem. Określono wymagania 
odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 



– 179 – 

 

 

  

w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi 100 (kilometraż 
97,50 – 99,00). Zapisy te nie mają mocy w granicach portu; 

7) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 

8) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 64. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.64.C, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.64.C 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 C 

2. NUMER 

AKWENU 

64 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA BRZEGU MORSKIEGO (C) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Nowa Karczma; 

4) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany sztucznym zasilaniem. Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i 
położenia granicznej linii ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie minimalnych poziomów 
bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. 
Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi 100 (kilometraż 97,50 – 99,00); 

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się park krajobrazowy „Mierzeja 
Wiślana”; 

6) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 
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1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 65. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.65.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.65.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 S 

2. NUMER 

AKWENU 

65 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się park krajobrazowy „Mierzeja 
Wiślana”; 

4) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 66. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.66.C, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.66.C 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 C 

2. NUMER 

AKWENU 

66 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA BRZEGU MORSKIEGO (C) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska; 

3) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego nie 
jest wspomagany. Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia 
granicznej linii ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa 
brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom 
bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 (kilometraż 99,00 – 102,10); 

4) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”; 

5) w akwenie istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do skutecznego tarła 
okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) 1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 67. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.67.L, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.67.L 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 L 

2. NUMER 

AKWENU 

67 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

ROZWÓJ LOKALNY (L) 

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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na 
stałe – korytarz migracyjny ryb; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy Krynica Morska oraz Frombork; 

3) akwen użytkowany przez rybołówstwo; 

4) w akwenie odbywa się ruch turystyczny i rekreacyjny; 

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się park krajobrazowy „Mierzeja 
Wiślana”; 

6) w zachodniej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła okonia. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 68. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.68.L, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.68.L 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 L 

2. NUMER 

AKWENU 

68 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

ROZWÓJ LOKALNY (L) 

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 obszarów Natura 2000: 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 znajduje się obiekt zabytkowy; zabrania się penetracji wnętrza wraku, 
naruszania struktury oraz wydobywania zalegających na nim i w jego otoczeniu 
elementów;  

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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na 
stałe – korytarz migracyjny ryb; 

c) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy wiejskiej Braniewo oraz Frombork; 

3) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się: otulina parku krajobrazowego 
„Mierzeja Wiślana”, obszar chronionego krajobrazu „Rzeki Baudy” oraz obszar chronionego 
krajobrazu „Wybrzeża Staropruskiego”; 

4) w północnej części akwenu znajduje się wrak do rozpoznania; 

5) akwen użytkowany przez rybołówstwo; 

6) w akwenie odbywa się ruch turystyczny i rekreacyjny; 

7) w południowej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła okonia. 
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13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 69. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.69.C, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.69.C 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 C 

2. NUMER 

AKWENU 

69 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA BRZEGU MORSKIEGO (C) 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

c) w akwenie położony jest obszar wyłączony z wykonywania rybołówstwa w terminie od 
15 sierpnia do 31 grudnia – ujścia rzek; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy wiejskiej Braniewo oraz Frombork; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Frombork; 

4) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany wałem przeciwpowodziowym lub sztucznym zasilaniem. Określono wymagania 
odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
r. w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu 
granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa w zależności od 
kilometrażu wynosi nie więcej niż 20 (kilometraż 5,60 – 14,50) oraz 100 (kilometraż 14,50 – 
15,14); 

5) akwen graniczy z obszarem chronionego krajobrazu „Rzeki Baudy” oraz obszarem chronionego 
krajobrazu „Wybrzeża Staropruskiego” 
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6) w akwenie znajduje się ujście kolektorów ściekowych; 

7) w południowej części akwenu istnieją umiarkowane warunki habitatowe i hydrologiczne do 
skutecznego tarła okonia; 

8) na lądowym obszarze przyległym do akwenu przebiega trasa rowerowa Green Velo; 

9) w akwenie wnioskowana jest możliwość budowy mariny w miejscowości Różaniec. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 70. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.70.Ip, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.70.Ip 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 Ip 

2. NUMER 

AKWENU 

70 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

FUNKCJONOWANIE PORTU LUB PRZYSTANI (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) 
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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 obszarów Natura 2000: 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) 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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy wiejskiej Braniewo; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Nowa Pasłęka oraz Stara Pasłęka; 

4) akwen wyznaczony dla portu morskiego w Nowej Pasłęce (d. Pasłęka), którego granice zostały 
wyznaczone na podstawie Rozporządzenia Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 7 maja 
1959 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Pasłęce; 

5) na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 
określono infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu morskiego w Nowej Pasłęce (d. Pasłęka), 
w skład w której wchodzą: falochrony (Wschodni i Zachodni) i ostroga wejściowa wschodnia. 
Parametry toru podejściowego: długość: 500 m, szerokość: 20 m, głębokość: 1,3 m; 

6) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany sztucznym zasilaniem, nabrzeżem oraz opaską brzegową. Określono wymagania 
odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
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linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 00,00 – 5,30 oraz 5,60 – 14,50). Zapisy te nie mają mocy w granicach portu; 

7) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się obszar chronionego krajobrazu 
„Wybrzeża Staropruskiego”. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 71. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.71.T, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.71.T 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 T 

2. NUMER 

AKWENU 

71 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na 
stałe – korytarz migracyjny ryb; 

c) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa w terminie od 10 
kwietnia do 20 czerwca; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy wiejskiej Braniewo; 

3) akwen obejmuje tor podejściowy będący składową infrastruktury zapewniającej dostęp do portu 
morskiego w Nowej Pasłęce (d. Pasłęka), wyznaczony zarządzeniami Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni, łączący go z pozostałymi portami zalewowymi; 

4) w akwenie wykonywane są prace związane z utrzymywaniem toru podejściowego do portu Nowa 
Pasłęka (d. Pasłęka). Parametry toru podejściowego: długość: 500 m, szerokość: 20 m, głębokość: 
1,3 m; 

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się obszar chronionego krajobrazu 
„Wybrzeża Staropruskiego”. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 
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1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 72. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.72.L, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.72.L 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 L 

2. NUMER 

AKWENU 

72 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

ROZWÓJ LOKALNY (L) 

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) 



– 202 – 

 

 

  

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 obszarów Natura 2000: 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) 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; 

b) akwen położony w obszarze wyłączonym z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na 
stałe – korytarz migracyjny ryb; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy wiejskiej Braniewo; 

3) akwen przybrzeżny położony przy miejscowości turystycznej Nowa Pasłęka oraz Stara Pasłęka; 

4) w akwenie odbywa się ruch turystyczny i rekreacyjny; 

5) w północnej części akwenu jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. 
Akwen ma duże znaczenie dla połowów z użyciem żaków ; 

6) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się obszar chronionego krajobrazu 
„Wybrzeża Staropruskiego”. 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 73. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.73.C, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.73.C 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 C 

2. NUMER 

AKWENU 

73 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA BRZEGU MORSKIEGO (C) 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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; 

b) w akwenie położony jest obszar wyłączony z wykonywania rybołówstwa w terminie od 
15 sierpnia do 31 grudnia – ujścia rzek; 

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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy wiejskiej Braniewo; 

3) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany sztucznym zasilaniem. Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i 
położenia granicznej linii ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa 
brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom 
bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 (kilometraż 00,00 – 5,30); 

4) akwen graniczy z obszarem chronionego krajobrazu „Wybrzeża Staropruskiego”; 

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się obszar Natura 2000: obszar specjalnej 
ochrony ptaków „Dolina Pasłęki” PLB280002; 

6) w akwenie znajduje się ujście rzeki Pasłęka; 

7) na lądowym obszarze przyległym do akwenu przebiega trasa rowerowa Green Velo. 
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13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 74. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.74.S, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.74.S 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 S 

2. NUMER 

AKWENU 

74 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA (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) 
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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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy wiejskiej Braniewo; 

3) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego jest 
wspomagany umocnieniami brzegowymi lub sztucznym zasilaniem. Określono wymagania 
odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia granicznej linii ochrony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej 
linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 
(kilometraż 00,00 – 5,30); 

4) akwen graniczy z obszarem chronionego krajobrazu „Wybrzeża Staropruskiego”; 

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się obszar Natura 2000 „Dolina Pasłęki” 
(PLB280002); 

6) w akwenie jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. Akwen ma duże 
znaczenie dla połowów z użyciem żaków ; 

7) na lądowym obszarze przyległym do akwenu przebiega trasa rowerowa Green Velo; 

8) w akwenie wnioskowano uwzględnienie w planie planowanej plaży w Starej Pasłęce. 
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13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 75. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.75.C, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.75.C 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 C 

2. NUMER 

AKWENU 

75 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

5. FUNKCJA PODSTAWOWA 

OCHRONA BRZEGU MORSKIEGO (C) 

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 obszarów Natura 2000: 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) 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;  

2) akwen jest położony w granicach gminy wiejskiej Braniewo; 

3) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego nie 
jest wspomagany. Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia 
granicznej linii ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu 
morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom 
bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 (kilometraż 00,00 – 5,30); 

4) akwen graniczy z obszarem chronionego krajobrazu „Wybrzeża Staropruskiego”; 

5) w odległości do dwóch kilometrów od akwenu znajduje się obszar Natura 2000 „Dolina Pasłęki” 
(PLB280002); 

6) w akwenie jest prowadzona intensywna działalność związana z rybołówstwem. Akwen ma duże 
znaczenie dla połowów z użyciem żaków . 

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska będą 
obowiązywać zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana” PLH280007. 
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§ 76. Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu ZWI.76.B, określone w karcie 

akwenu. 

KARTA AKWENU 

ZWI.76.B 

1. OZNACZENIE LITEROWE 

 B 

2. NUMER 

AKWENU 

76 3. OPIS 

POŁOŻENIA 

 

4. POLE 

POWIERZCHNI 

…km2 

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) 
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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 obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007, na których obowiązują odrębne 
przepisy; 

b) akwen jest położony w granicach otuliny parku krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, w 
której obowiązują odrębne przepisy; 

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 

2) 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;  

3) akwen jest położony w granicach gmin: wiejskiej Braniewo, Krynica Morska oraz Frombork; 

4) akwen obejmuje obszar planowanego poligonu Marynarki Wojennej RP P-9; 

5) brzeg morski w granicach akwenu ma charakter stabilny. System ochrony brzegu morskiego nie 
jest wspomagany. Określono wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa i położenia 
granicznej linii ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu 
morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego. Wymagany poziom 
bezpieczeństwa wynosi nie więcej niż 20 (kilometraż 00,00 – 5,30 oraz 99,00 – 102,10); 

6) akwen graniczy z parkiem krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” oraz obszarem chronionego 
krajobrazu „Wybrzeże Staropruskie”; 

7) we wschodniej części akwenu jest prowadzona intensywna działalność związana z 
rybołówstwem. Akwen ma duże znaczenie dla połowów z użyciem żaków . 

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


