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Morze Bałtyckie 

Zalew Szczeciński 

Zatoka Pomorska 

Zalew Szczeciński, stanowiący część 

estuarium Odry, jest rozległym 

akwenem przymorskim. 

Powierzchnia: 687 km2. 

Średnia głębokość: 3,8 m. 

Długość 55 km. 

Szerokość 22 km.  

Objętość wód: wynosi 2,58 km3. 

Wymiana wód: przeciętnie 6-7 razy w 

roku. 

 

Zalew położony jest na terytorium 

Polski i Niemiec. Uchodzi od niego 

rzeka Odra, dzięki czemu akwen jest 

częścią jej rozbudowanego systemu 

ujściowego.  

 



Odpływ wód odbywa się trzema cieśninami: 

- Świną (między wyspami Uznam i Wolin) i Dziwną (między wyspą Wolin i stałym 

lądem) do Zatoki Pomorskiej, 

- Pianą (między wyspą Uznam, a stałym lądem) do Zalewu Greifswaldzkiego.  

 

Największym z jezior leżących w ujściu Odry jest jezioro Dąbie o powierzchni 

5570 ha. Ponieważ jezioro to jest bezpośrednio połączone z Zalewem 

Szczecińskim, poziom wody w nim jest zależny od poziomu wody w Zalewie. 

Od północy zalew jest zamknięty wyspami Uznam i Wolin. 

 

Granica państwowa pomiędzy Niemcami i Polską przebiega z północy na południe 

i dzieli ten akwen na dwie części: zachodnią, zwaną Małym Zalewem i część 

wschodnią, odznaczającą się większą dynamiką wymiany wody, tzw. Wielki Zalew. 

 

Wielki Zalew (polska część akwenu) posiada powierzchnię 410 km2. Przebiega 

tędy tor wodny prowadzący ze Świnoujścia do Szczecina. 

Newralgicznymi cechami tego akwenu, z punktu widzenia możliwości 

prowadzenia żeglugi jest mała średnią głębokość (3,8 m) i istnienie licznych 

mielizn (25% powierzchni Zalewu). 

 



W Zalewie Szczecińskim wyróżnia 

się także zatoki i mielizny.  

 

Głównymi zatokami Zalewu 

Szczecińskiego są: Zatoka 

Nowowarpieńska, Zatoka 

Skoszewska i Roztoka Odrzańska 

do której uchodzi Odra. 

 

Mielizny Zalewu Szczecińskiego 

to: Mielizna Kopicka, Krzecka 

Mielizna, Krzecki Wyskok, Mielizna 

Osiecka, Płocińska Mielizna, 

Pomorska Mielizna, Wolińska 

Mielizna, Wyskok Warpieński, 

Mielizna Rzepczyńska (niem. 

Repziner Haken), Hart Schaar, 

Kamig-Haken, Ueckerhaken, 

Borken-Haken, Göschenbrinks-

Fläche. 



Głównym dopływem Zalewu jest Odra. 

Zlewnia tej rzeki stanowi 1/3 

powierzchni naszego kraju (ok.119000 

km2). Pozostałe znaczące dopływy to 

Gowienica, Gunica, Dziwna, Świna, 

Piana, Świniec, Wkra, Wołczenica i 

Zarów. Ze zlewni bezpośredniej do 

Zalewu odprowadzane są wody z 

polderów melioracyjnych. Największe 

obszary zmeliorowane znajdują się w 

rejonie Czarnocina (wschodni brzeg ) i 

w rejonie Warnołęki (południowy 

brzeg). Największe obszary podmokłe 

znajdują się w rejonie: Delty Wstecznej 

Świny, Obniżenia Kodrąbskiego, Doliny 

Świńca, dolnej Grzybnicy i Wołczenicy, 

jeziora Ostrowo i Piaski, wschodniego 

obrzeża Zalewu - rejon Stepnicy, 

Skoszewa, doliny Odry – rejon 

Szczecina, zlewni Gunicy 



Wody zalewu po stronie polskiej należą 

do czterech powiatów w woj. 

zachodniopomorskim (powiat policki, 

powiat goleniowski, powiat kamieński i 

gminy z prawami powiatu Świnoujście). 

Wody zalewu po stronie niemieckiej 

należą do dwóch powiatów w kraju 

związkowym Meklemburgia-Pomorze 

Przednie - północna cześć do powiatu 

Vorpommern-Greifswald i południowa do 

powiaty Vorpommern-Greifswald. 



Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) 

wody dzielą się na: 

1) podziemne; 

2) powierzchniowe: 

- wody morskie: m.in. morskie wody wewnętrzne (m.in. Zalew Szczeciński), 

- wody śródlądowe: płynące i stojące. 

 

Dla potrzeb gospodarowania wodami wody dzieli się na: 

1) jednolite części wód powierzchniowych, z wyodrębnieniem jednolitych części: 

a) wód przejściowych lub przybrzeżnych; 

b) wód sztucznych lub silnie zmienionych, 

2) jednolite części wód podziemnych. 

 

Wody przejściowe oznaczają wody powierzchniowe znajdujące się w ujściach rzek 

lub w pobliżu ujść rzek, które z uwagi na bliskość wód słonych wykazują 

częściowe zasolenie, pozostając w zasięgu znaczących wpływów wód słodkich, 

oraz morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. 



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

i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.) określa 

położenie prawne obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, pasa 

nadbrzeżnego oraz organy administracji morskiej i ich kompetencje. 

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1. ww. ustawy - obszarami morskimi Rzeczypospolitej 

Polskiej są m. in. morskie wody wewnętrzne. 

 

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy morskimi wodami wewnętrznymi są: część Jeziora 

Nowowarpieńskiego i część Zalewu Szczecińskiego wraz ze Świną i Dziwną oraz 

Zalewem Kamieńskim, znajdująca się na wschód od granicy państwowej między 

Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, oraz rzeka Odra pomiędzy 

Zalewem Szczecińskim a wodami portu Szczecin. 





Zgodnie z art. 38 ww. ustawy organami administracji morskiej są: 

- minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - jako naczelny organ 

administracji morskiej, który sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów 

urzędów morskich; 

- dyrektorzy urzędów morskich - jako terenowe organy administracji morskiej, 

którzy wykonują swoje kompetencje przy pomocy urzędu morskiego. 

 





Zgodnie z art. 42 ust. 2 ww. ustawy do organów administracji morskiej należą 

sprawy z zakresu administracji rządowej związane z korzystaniem z morza, m.in.: 

- zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad 

gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145). 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo wodne - morskie wody wewnętrzne (Zalew 

Szczeciński) stanowią własność Skarbu Państwa. Wody stanowiące własność 

Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego są wodami publicznymi. 

 

Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo wodne - prawa właścicielskie w stosunku do wód 

publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy 

do spraw gospodarki morskiej - w stosunku do morskich wód wewnętrznych. 



Wokół Zalewu Szczecińskiego rozciąga się pas nadbrzeżny stanowiący obszar 

lądowy przyległy do brzegu morskiego, w skład którego wchodzi: 

- pas techniczny (strefa wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu, 

jest obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z 

wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska; 

- pas ochronny (obszar, w którym działalność człowieka wywiera bezpośredni 

wpływ na stan pasa technicznego). 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia 

minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz 

sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. z 2003 Nr 89 poz. 820). 

 



Ponadto pas techniczny, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 6c ppkt d ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) jest 

obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. 

Stosownie do przepisów art. 88l ust. 1 pkt 3 przytoczonej ustawy, na obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz 

czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie 

powodziowe, w tym: zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz 

wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych  z regulacją lub 

utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem, odbudową, 

rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami 

związanymi z nimi funkcjonalnie. 

 

Zgodnie z art. 88l ust 9 przytoczonej ustawy, jeżeli prowadzone działania nie 

utrudnią ochrony przed powodzią - Dyrektor Urzędu Morskiego może zwolnić z 

powyższych zakazów. 



Pas techniczny wokół Zalewu Szczecińskiego 



Pas ochronny wokół Zalewu Szczecińskiego 



Zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. 

zm.) nadzór nad obszarem Natura 2000 lub proponowanym 

obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty sprawuje 

właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska lub na 

obszarach morskich - dyrektor urzędu morskiego, z 

zastrzeżeniem art. 32 ust. 5, który mówi, że w przypadku gdy 

obszar Natura 2000 obejmuje w całości lub w części obszar 

parku narodowego, sprawującym nadzór nad obszarem Natura 

2000 w granicach parku narodowego jest dyrektor parku 

narodowego. 

 

 

 



Na Zalewie Szczecińskim wyznaczono następujące obszary Natura 20000: 

 

- Obszar specjalnej ochrony ptaków „Zalew Szczeciński” (kod obszaru 

PLB320009) wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 

2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 

133, z późn. zm.). Celem wyznaczenia obszaru jest ochrona populacji dziko 

występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich siedlisk 

zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz 

tworzenie biotopów. 

 

- Specjalny obszary ochrony siedlisk „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (kod 

obszaru PLH320018) uznany są za obszar mający znaczenie dla wspólnoty 

(zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody), na podstawie Decyzji wykonawczej Komisji z dnia 18 listopada 2011 r. 

w sprawie przyjęcia piątego zaktualizowanego wykazu terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8278) (Dz. U. L 11 z 

13.01.2012 r.). Celem wyznaczenia obszaru jest trwała ochrona siedlisk 

przyrodniczych, populacji i siedlisk roślin oraz zwierząt, a także odtworzenie 

siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków roślin lub 

zwierząt. 







Art. 28 ust. 11 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody mówi, że „Planu zadań 

ochronnych nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części (…): 

znajdującego się w obszarach morskich”. 

 

Art. 29 ust. 1 określa sporządzającego plany ochrony dla obszarów Natura 2000: 

„Projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części sporządza 

sprawujący nadzór nad obszarem”. 

 

Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 zobowiązany jest do wykonania i 

umieszczenia tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody, zgodnie z 

art. 115 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, o wzorze określonym w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzory tablic (Dz. U. z 

2004 r. Nr 268, poz. 2665). 



Specjalny obszar ochrony siedlisk „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (kod obszaru 

PLH320018) - 31.12.2009 r. został nominowany jako obszar BSPA (Baltic Sea 

Protected Areas) utworzony w celu realizacji Konwencji Helsińskiej (Konwencja o 

ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w 

Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346) ratyfikowana 

przez Polskę dnia 8 października 1999 r. i weszła w życie dnia 17 stycznia 2000 r. 

Podstawowym celem Konwencji jest kompleksowa ochrona środowiska 

morskiego obszaru Morza Bałtyckiego). 



Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 

2012 r. poz. 145) oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych (m.in.. 

morskich wód wewnętrznych) określa się jako jednolite części wód 

powierzchniowych. 

 

Jak wynika z przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej UE oraz ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005: Nr 239, poz. 2012 z późn. zm.), celem 

środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych nie wyznaczonych 

jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie 

stanu, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód do 2015 r. 

 

Zalew Szczeciński stanowi jednolitą część wód powierzchniowych. Stan wód w 

ww. jednolitej części wód powierzchniowych, określony jest jako zły, czyli 

wskazujący na zmiany hydromorfologiczne i konieczność podjęcia działań  

naprawczych, zgodnie z Dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w 

dziedzinie polityki wodnej. 

 

W Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. Nr 

40, poz. 451) ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy 

Wodnej zostało określone dla Zalewu Szczecińskiego jako zagrożone. 



Za zarządzanie i gospodarowanie strefą Zalewu Szczecińskiego odpowiedzialne 

są: 

- Administracja samorządowa: Urząd Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego oraz administracja samorządowa na szczeblu 

powiatowym i gminnym – odpowiedzialna za zarządzanie i gospodarowanie na 

obszarach podległych jednostek administracyjnych. 

- Administracja rządowa: Urząd Wojewody Zachodniopomorskiego wraz z 

podległymi wydziałami i instytucjami – realizuje politykę państwa na obszarze 

województwa. 

- Inne urzędy państwowe administracji zespolonej i niezespolonej, w tym: 

Urząd Morski w Szczecinie – jest odpowiedzialny za zarządzanie wodami morskimi 

oraz strefą wzajemnego oddziaływania wód morskich i lądu. W konsekwencji 

wszystkie plany i projekty inwestycji związane z zagospodarowaniem pasa 

technicznego, morskich wód wewnętrznych są zatwierdzane lub uzgadniane przez 

ten organ administracji morskiej. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie – jest odpowiedzialny za 

określenie strategii użytkowania i ochrony zasobów wodnych na obszarze 

swojego działania. Administruje on wybranymi głównymi rzekami dorzecza Odry, 

drogami wodnymi i kanałami, niektórymi zbiornikami zaporowymi wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą: śluzami, jazami, pompowniami, bramami 

przeciwpowodziowymi oraz gruntami położonymi nad administrowanymi wodami 

będącymi własnością Skarbu Państwa. 



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie – działa na obszarze 

województwa. Głównymi zadaniami są: kontrola użytkowników środowiska w 

zakresie przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, 

prowadzenie i koordynacja monitoringu środowiska. 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie – jest 

odpowiedzialna za nadzór nad warunkami higieny środowiska, higieny w 

zakładach pracy, szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, 

zdrowotnymi żywności i żywienia, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed 

wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych. 

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Użytków Zielonych – działający na obszarze 

województwa i podlegający Marszałkowi Województwa, administruje rzekami i 

ciekami o znaczeniu rolniczym, budowlami na tych wodach oraz eksploatowanymi 

systemami melioracyjnymi. 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dysponuje 

głównymi źródłami finansowania przedsięwzięć ekologicznych na terenie 

województwa. Środki pochodzące z opłat i kar za pobór wody i zrzut ścieków 

wymierzonych na podstawie Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz 

Prawa wodnego podlegają dystrybucji za pośrednictwem Funduszy Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie – realizuje gospodarkę 

leśną na obszarze swojego działania. 



- Woliński Park Narodowy – jest odpowiedzialna za ochronę walorów 

przyrodniczych obszaru Parku. 

- Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – jest instytucją powołaną do 

gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości 

rolnych, położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania 

przestrzennego na cele gospodarki rolnej oraz mienia pozostałego po likwidacji 

państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. 

- Użytkownicy terenu: właściciele i dzierżawcy terenów położonych na obszarze 

(przemysł, handel, usługi, rolnictwo, rybołówstwo, rekreacja, rolnictwo, 

leśnictwo), społeczność lokalna oraz wszelkiego rodzaju kluby i stowarzyszenia 

prowadzące swoją działalność na tych terenach. 

- Instytucje opiniujące, doradcze: ZUT, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Morski w 

Szczecinie, Instytut Rybactwa w Świnoujściu, Państwowy Instytut Geologiczny, 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Środowiska, Związek 

Gmin Wyspy Wolin, EUCC, LGR, instytucje pozarządowe. 



Według obowiązującego geobotanicznego podziału przedstawionego przez 

Szafera i Pawłowskiego (1972), Zalew Szczeciński położony jest na obszarze 

następujących hierarchicznych jednostek geobotanicznych:  

- Państwo Holarktydy; 

- Obszar Euro – Syberyjski; 

- Prowincja Środkowoeuropejska; 

- Podprowincja Południowobałtycka; 

- Dział Bałtycki; 

- Poddział Pas Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich; 

- Kraina Nizina Szczecińska. 

 

Położenie Zalewu Szczecińskiego w zaproponowanym przez Jana Matuszkiewicza 

(1993, 1994) nowym podziale geobotanicznym: 

- Prowincja Środkowoeuropejska; 

- Dział Pomorski; 

- Kraina Pobrzeża Południowobałtyckiego; 

- Okręg Niziny Szczecińskiej; 



Według wprowadzonego przez Kondrackiego (1978) podziału fizjograficznego 

Polski, Zalew Szczeciński leży na obszarze następujących hierarchicznych 

jednostek fizjograficznych: 

- Prowincja Niż Środkowoeuropejski; 

- Podprowincja Pobrzeże Południowobałtyckie; 

- Makroregion Pobrzeże Szczecińskie; 

- Mezoregion Dolina Dolnej Odry. 



Specjalny obszary ochrony siedlisk „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (kod 

obszaru PLH320018) został nominowany jako obszar BSPA (Baltic Sea Protected 

Areas) utworzony w celu realizacji Konwencji Helsińskiej (Konwencja o ochronie 

środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach 

dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346) ratyfikowana przez Polskę 

dnia 8 października 1999 r. i weszła w życie dnia 17 stycznia 2000 r. 

Podstawowym celem Konwencji jest kompleksowa ochrona środowiska 

morskiego obszaru Morza Bałtyckiego). 



Dziękuję za uwagę 


