Zarządzenie porządkowe Nr 1/2004
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku
z dnia 21 stycznia 2004 roku
(Dziennik Województwa Pomorskiego nr 13 poz. 265 ; Dziennik Województwa
Zachodniopomorskiego nr 10 poz.192)
w sprawie określenia wymogów zabezpieczenia brzegu morskiego, wydm nadmorskich i
zalesień ochronnych w nadbrzeżnym pasie technicznym
Na podstawie art.48 ust.1,2 i 4 w związku z art.42 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1991
roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2003
r. Nr 153, poz.1502 i Dz.U.170 poz.1652), zarządza się, co następuje:
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Przepisy niniejszego zarządzenia obowiązują na obszarze chronionego nadbrzeżnego pasa
technicznego oraz w pasie morskich wód przybrzeżnych o szerokości 200 m od linii wody,
znajdujących się w terytorialnym zakresie działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.
§ 2.
1. Nadbrzeżny pas techniczny stanowi strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania
morza i lądu, będąc obszarem przeznaczonym do utrzymywania brzegu morskiego w stanie
zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
2. Szerokość pasa technicznego określają odrębne przepisy.
§ 3.
Osoby przebywające w pasie technicznym obowiązane są:
1) przestrzegać przepisów niniejszego zarządzenia oraz stosować się do wskazań zawartych
w ogłoszeniach i na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych na terenie plaży, wydm i
lasów nadbrzeżnych pasa technicznego,
2) stosować się do doraźnych poleceń pracowników służby ochrony wybrzeża.
§ 4.
Upoważnieni pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku, legitymujący się pisemnym
upoważnieniem Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, są uprawnieni do:
1) podejmowania działań w celu ustalenia tożsamości osób, które wykroczyły przeciwko
przepisom porządkowym niniejszego zarządzenia oraz wymierzania tym osobom kar
pieniężnych,
2) wydawania osobom przebywającym w nadbrzeżnym pasie technicznym doraźnych
poleceń mających na celu usunięcie skutków naruszenia przepisów porządkowych przez te
osoby.
II. Ochrona plaży (przedwydmy), wydm i klifów
§ 5.

Zabrania się na plaży (przedwydmie), wydmach i klifach:
1) zrywania, ścinania, koszenia i deptania trawy i wszelkiej roślinności,
2) kopania rowów i dołów na wydmach oraz na plaży (przedwydmie) w pasie o
dwumetrowej szerokości licząc od podstawy wydmy,
3) niszczenia umocnień brzegowych przez wybieranie z nich faszyny, chrustu i innych
materiałów oraz niszczenia ogrodzeń na przejściach, wydmach i klifach,
4) ustawiania na plaży (przedwydmie) i wydmach płotków z chrustu, faszyny i innych
materiałów, jako zasłon,
5) wchodzenia na hydrotechniczne umocnienia brzegowe,
6) przejazdu i przechodzenia na plaże i do kąpielisk poza oznaczonymi przejściami i
drogami – z wyjątkiem przedstawicieli uprawnionych do tego służb,
7) parkowania wszelkich pojazdów na wydmach i w przejściach na plaże,
8) biwakowania i plażowania na wydmach i klifach,
9) rozpalania na plaży (przedwydmie) ognisk w odległości mniejszej niż 100 m od
granicy lasu oraz terenów zatrawionych i zakrzewionych,
10) wpuszczania na teren wydm i klifów zwierząt domowych,
11) zwożenia gruzu, śmieci i innych materiałów oraz zanieczyszczania terenu,
12) zabierania i przywłaszczania mienia wyrzuconego przez morze na brzeg.
§ 6.
Zabrania się, bez uzyskania zezwolenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku:
1) pozyskiwania z terenu pasa technicznego piasku, kamienia, gliny, żwiru, bursztynu i
innych kopalin,
2) eksploatacji terenów trzcinowych i zbierania wodorostów wyrzuconych przez morze
na brzeg,
3) lokalizowania obiektów małej architektury ,tymczasowych obiektów budowlanych
oraz innych urządzeń i instalacji,
4) umieszczania reklam oraz prowadzenia handlu na plaży i w przejściach na plaże,
5) jeżdżenia konno, zaprzęgami konnymi i pojazdami mechanicznymi po terenach plaży i
przejść na plaże,
6) sprzedaży napojów alkoholowych, w tym piwa.
§ 7.
Zabrania się osobom nieuprawnionym przebywania na terenach zamkniętych (ogrodzonych)
oznaczonych tablicami ostrzegawczymi oraz na terenach, na których prowadzone są prace
zabezpieczające związane z utrzymaniem brzegu morskiego.
§ 8.
Pozyskanie bursztynu dozwolone jest wyłącznie na obszarze plaży, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.
III. Ochrona lasów nadbrzeżnych
§ 9.
Zabrania się w lasach nadbrzeżnych:
1) niszczenia drzew, krzewów i innej roślinności leśnej,
2) palenia tytoniu i rozniecania ognia,
3) przechodzenia, przejazdu lub przeganiania zwierząt przez las poza przejściami i
drogami oznakowanymi,

4) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi do lasu i parkowania pojazdów w terenach
leśnych,
5) biwakowania i plażowania,
6) wpuszczania psów i innych zwierząt,
7) wyrzucania śmieci, gruzu oraz zanieczyszczania terenów leśnych w inny sposób,
8) umieszczania reklam oraz prowadzenia handlu.
§ 10.
Zabrania się bez uzyskania zezwolenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku:
1) dokonywania wyrębu drzew i krzewów, karczowania pni, obcinania gałęzi oraz
wyrywania korzeni drzew i krzewów,
2) wydobywania żywicy i soków z drzew i krzewów,
3) zbierania gałęzi, chrustu, kory, wiórów, darni, trawy, wrzosu, mchu, ściółki, szyszek,
grzybów, jagód, owoców, ziół i innych użytków leśnych,
4) pasania zwierząt gospodarskich,
5) wydobywania piasku, żwiru, gliny, marglu, kamieni, torfu i innych kopalin,
6) polowania.
IV. Postanowienia końcowe
§ 11.
1. Osobom naruszającym przepisy porządkowe niniejszego zarządzenia może być
wymierzona kara pieniężna w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca
1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (.
Dz.U. z 2003 roku Nr 153, poz. 1502 i Dz.U.170 poz.1652).
2. Kary wymierzają - na podstawie imiennego upoważnienia – uprawnieni pracownicy
Urzędu Morskiego w Słupsku.
3. Na żądanie osoby ukaranej, pracownicy wymienieni w ust.2, powinni okazać
legitymację służbową i upoważnienie do wymierzania kar.
§ 12.
Traci moc zarządzenie porządkowe Nr 2/93 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia
15 czerwca 1993 roku w sprawie określenia wymogów zabezpieczenia brzegu morskiego,
wydm nadmorskich i zalesień ochronnych w nadbrzeżnym pasie technicznym ( Dz. Urz. Woj.
Słupskiego Nr 14, poz. 140, Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 19, poz. 183, zm. Dz.Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 16, poz. 215).
§ 13.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dziennikach Urzędowych Województw: Pomorskiego i
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2004 roku.
DYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO
w Słupsku
z up. Henryk Kowalski
Z-ca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej

