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1. Wstęp 
 
Turystyka stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie. 
Przemysł obejmujący podróŜe, turystykę i wypoczynek w najbliŜszym okresie zgodnie z  
prognozami WTTC (World Travel and Tourism Council – Światowa Rada Turystyki i 
PodróŜy) będzie rozwijał się w najbliŜszych latach bardzo dynamicznie. W roku 2008 
wygeneruje obroty na poziomie 7,9 bilionów dolarów. WTTC szacuje, Ŝe w następnych 
dziesięciu latach moŜliwe jest osiągnięcie kwoty 14,8 bilionów dolarów. Wskaźnik wzrostu w 
2008 wyniesie 3%, w porównaniu do 3,9% z 2007 r.  Pomimo chwilowego spowolnienia, 
spowodowanego kryzysem ekonomicznym, przewidywania długoterminowe wskazują średni 
roczny współczynnik wzrostu w wysokości 4,4%. W 2018 roku światowy przemysł 
turystyczny osiągnie 297 milionów miejsc pracy ( 9,2 % ogółu zatrudnionych).  Jego udział w 
produkcie światowym brutto osiągnie wartość 10,5% (w Polsce udział gospodarki 
turystycznej w PKB w 2007 r. wyniósł 6%).1 Jednym z jego waŜniejszych elementów 
gospodarki turystycznej jest turystyka wodna, której udział sięga 8-10 % dochodów 
przemysłu turystycznego. 

 
Województwo Zachodniopomorskie, mając na względzie zarówno istniejące trendy na 
rynkach turystycznych, jak i walory turystyczne regionu, stopniowo rozwija potencjał 
turystyki wodnej, w szczególności w odniesieniu do infrastruktury Ŝeglarskiej. Program 
rozwoju infrastruktury portów i przystani Ŝeglarskich województwa zachodniopomorskiego w 
regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeŜa Morza Bałtyckiego obejmuje 
kompleksową koncepcję stworzenia bazy dla uprawiania turystyki wodnej wraz                                
z mechanizmami organizacji, promocji, zarządzania informacją, doskonalenia kadr, 
propozycjami imprez oraz innymi narzędziami niezbędnymi dla administrowania projektami 
ukierunkowanymi na zapewnienie  zrównowaŜonego rozwoju regionu.    

   
Działania realizowane w projekcie tj. dostosowanie infrastruktury turystyki wodnej  

do poziomu akceptowanego w Unii Europejskiej oraz oczekiwanego przez turystów,  
którzy przypływają do województwa zachodniopomorskiego, stanowią bezpośrednią 
realizację  zapisów Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 - 
celu strategicznego: konkurencyjność gospodarki, w ramach którego zaplanowano działania 
związane z budową markowych produktów turystycznych Województwa 
Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu wpisuje się równieŜ w priorytety   Strategii 
Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku: 
1. Priorytet 1 - „Rozwój Markowych Produktów Turystycznych Pomorza Zachodniego” 
Działanie I.2.2. - Budowa i rozwój produktów markowych turystyki wodnej 

Autorzy dokumentu Strategii nadali uprzywilejowane miejsce tej formie turystyki i 
wyodrębnili ją spośród  rodzajów turystyki aktywnej. Turystka wodna ma szansę stać się nie 
tylko obszarem kreacji całej gamy produktów markowych, ale takŜe wizytówką regionu. Z tą 
formą turystyki wiąŜe się moŜliwość kreowania imprez o charakterze wizerunkowym, które 
ze względu na swą naturę są oczywistym obiektem zainteresowania mediów.   
Jako konieczne inwestycje infrastrukturalne w dokumencie wymieniono m.in. 
− Budowa portów, marin i przystani wodnych, 
− Rozwój i rozbudowa do standardów europejskich sieci portów, marin, przystani i stanic 

wodnych wchodzących w skład szlaków, a w szczególności:  
� Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego oraz pozostałych portów zalewowych; 

                                                 
1 Progress and Priorities 2007 -2008, www.wttc.org 
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� Odrzańskiego Szlaku Wodnego; 
� Portów morskich, w tym w Dźwirzynie, Świnoujściu, Kołobrzegu; 
� Rozwój infrastruktury turystycznej wzdłuŜ miejskich nabrzeŜy w miastach 

połoŜonych nad wodą m.in. Szczecin, Gryfino, Świnoujście, Kołobrzeg; 
� Zagospodarowanie turystyczne Jeziora Jamno. 

2. Priorytet 3 – „Kształtowanie przestrzeni turystycznej” - Wsparcie infrastruktury turystyki 
wodnej i sportów wodnych. 

3. Priorytet 4  - „Marketing i Informacja” 
 
Zagadnienia związane z rozwojem turystyki wodnej zostały uwzględnione w 

przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w październiku 2006 roku   
programie wojewódzkim pt. "Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie 
Zachodniopomorskim do roku 2015". Działania realizowane w ramach Programu ujęte są w 
zadaniach inwestycyjnych i projektach ujętych w celach strategicznych: 

� dostosowanie infrastruktury turystycznej oraz oferty do rosnących wymagań turystów, 
� utworzenie portów jachtowych w Szczecinie – rozbudowa Mariny Pogoń i innych 

marin wzdłuŜ południowego brzegu jeziora Dąbie, odbudowa Mariny Gocław, 
budowa portu jachtowego w TrzebieŜy, Stepnicy, Świnoujściu, Wolinie, Dziwnowie, 
Kołobrzegu, Dźwirzynie, MrzeŜynie i Darłowie, 

� budowa gminnych miejsc postojowych dla jednostek rekreacyjnych w Widuchowej, 
Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łunowie, Wicku, Lubiniu i Podgrodziu, 

� zagospodarowanie terenu Basenu Północnego na regionalny port jachtowy w 
Świnoujściu oraz poprawa jego dostępności (remont ul. Władysława IV), 

� zagospodarowanie terenu Basenu Mulnik (obszar pojarowski) na cele związane                           
z turystyką morską (zimowanie jachtów, usługi), 

� budowa mariny w porcie Kołobrzeg,  
� modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w porcie Kołobrzeg, 
� modernizacja Wałów Chrobrego w celu rozwoju ich funkcji Ŝeglugowo-turystycznej, 
� budowa portu jachtowego nad Kanałem Jemeńskim, łączącym Jezioro Jamno                          

z Morzem Bałtyckim, 
� budowa mól spacerowo – cumowniczych w miejscowościach Gminy Mielno. 

 
 
Realizacja Programu wpisuje się równieŜ w Cel strategiczny Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia (NSRO), który określono jako „przyspieszenie rozwoju społeczno-
gospodarczego Polski, wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej z krajami UE”. Budowa infrastruktury marin i portów jachtowych  
w bezpośredni sposób stymuluje rozwój gospodarki turystycznej Polski. Wzmacnia równieŜ 
jej konkurencyjność poprzez rozwój markowego produktu turystycznego, jakim jest 
Zachodniopomorski Szlak śeglarski. Poprzez  podniesienie standardu infrastruktury turystyki 
Ŝeglarskiej i budowę sieciowego, wysokiej jakość produktu turystycznego o charakterze 
ponadgranicznym stymuluje rozwój gospodarczy regionu wokół Zalewu Szczecińskiego i 
wybrzeŜa Bałtyku  po obu stronach granicy polsko – niemieckiej. Realizuje równieŜ  cele 
horyzontalne NSRO: 
• budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, 
• wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej 
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Działania w zakresie rozwoju infrastruktury turystyki Ŝeglarskiej, a co za tym idzie 
podnoszenia konkurencyjności turystycznej Pomorza Zachodniego i Polski,  są  zgodne  z 
załoŜeniami Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013, której celem jest m.in.  
„Podniesienie konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów 
kulturowych i przyrodniczych”.   
 
Z uwagi na fakt, Ŝe celem Programu jest rozwój konkurencyjnego produktu turystyki wodnej 
w Polsce poprzez budowę i modernizację marin i przystani Ŝeglarskich Pomorza 
Zachodniego, wpisuje się on w obszar priorytetowy 1 Strategii -  „Obszar priorytetowy 1 - 
Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności” w zakresie realizacji celów 

1. Kreowanie i rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych 
2. Rozwój infrastruktury turystycznej 
3. Integracja produktów i oferty turystycznej regionów 
4. Rozwój wiodących typów turystyki 

oraz  „Obszar priorytetowy 4 - Kształtowanie przestrzeni turystycznej” w zakresie realizacji 
celów: 

1. Kształtowanie rozwoju turystyki w sposób zachowujący i podnoszący wartość 
przestrzeni 
działanie: wsparcie inicjatyw proturystycznych o charakterze ponadlokalnym, 
działanie: wykorzystanie terenów i obiektów o potencjalnym znaczeniu dla turystyki. 

2. Zwiększenie dostępności turystycznej do regionów przez rozwój transportu 
działanie: wsparcie budowy i modernizacji portów pasaŜerskich Ŝeglugi śródlądowej i 
morskiej z uwzględnieniem ruchu turystycznego. 

Realizacja Programu jest spójna z załoŜeniami Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Zdecydowanie  zwiększa udział innowacyjnych produktów polskiej gospodarki 
w rynku międzynarodowym. Tworzy trwałe i lepsze miejsca pracy, umoŜliwia podnoszenie 
konkurencyjność gospodarki turystycznej Polski. Realizowane w ramach Programu projekty 
posiadają walory innowacyjności  w skali kraju i na poziomie międzynarodowym. Połączenie  
akwenów,  krajów i regionów w ramach szlaku Ŝeglarskiego stwarza moŜliwość budowy 
unikalnej oferty, przyciągającej zainteresowanie turystów Ŝeglarzy z Polski, Niemiec, krajów 
skandynawskich i innych krajów Europy Zachodniej.  
 
Na poziomie regionalnym Program  wpisuje się bezpośrednio w załoŜenia  osi priorytetowej 5 
– turystyka, kultura i rewitalizacja, w ramach której wspierane będą projekty związane z 
budową oraz rozbudową infrastruktury turystycznej, m.in. w zakresie: turystyki wodnej.   
Działania realizowane w ramach Programu  pozwalają  na dywersyfikację oraz poprawę 
jakości oferty turystycznej Pomorza Zachodniego oraz zdecydowanie przyczynią się do 
wzrostu roli turystyki, jako czynnika sprzyjającego rozwojowi społeczno - gospodarczemu 
regionu. Projekty, które zostały zaplanowane do realizacji w ramach Programu 
ukierunkowane zostały na efekt ekonomiczny. Program ma szansę stać się dźwignią 
zrównowaŜonego rozwoju  terenów wokół portów i przystani Ŝeglarskich.  
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2. Infrastruktura Ŝeglarska w regionie uj ścia Odry, Zalewu  
Szczecińskiego i wybrze Ŝa Bałtyku  
  

 

Podział przystani 2  
 
Podział przystani zgodnie z ich typem (porty jachtowe, mariny i przystanie) zaleŜy od jakości, 
potencjalnych funkcji, standardu i poziomu przystani. Klasyfikacja ta słuŜy porównaniu 
przystani. Kryteria są zróŜnicowane w zaleŜności od cech odnoszących się do połoŜenia i 
wyposaŜenia. Na kryteria dotyczące połoŜenia nie da się wpłynąć, jednakŜe są one niezwykle 
waŜne przy ocenie ośrodków sportów wodnych. Zalicza się do nich dostępność (połączenie 
drogowe), atrakcyjność turystyczną (zabytki, oferta kulturalna i gastronomiczna, architektura, 
charakterystyczne krajobrazy) oraz warunki bezpieczeństwa (bezpieczne wpłynięcie w 
kaŜdych warunkach pogodowych, osłonięte połoŜenie, stopień ogólnej dostępności). 
Cechy odnoszące się do wyposaŜenia są zmienne. Zalicza się tu dostępność miejsc 
postojowych (warunek główny, stałe, okresowe i zimowe miejsca postojowe), instalacje 
zaopatrzeniowe i odprowadzające odpady (woda pitna, prąd, sanitariaty, stacja benzynowa), 
jak i usługi techniczne (slipy, dźwig, moŜliwość naprawy). PoniŜej zdefiniowane zostały 
rodzaje przystani. 
 
Port Jachtowy - zespół akwenów portowych, hydrotechnicznych budowli portowych, 
budowli lądowych oraz urządzeń technicznych zapewniających bezpieczny postój i obsługę 
jachtów oraz innych rekreacyjnych  lub turystycznych jednostek  i urządzeń pływających. 
Akwatorium portowe powinno być zasłonięte przed wpływem wiatrów, fal, prądów i pochodu 
lodu. Wejście do portu powinno być odpowiednio oznaczone i zapewnić bezpieczną Ŝeglugę 
w cięŜszych warunkach pogodowych. 
Porty jachtowe moŜna podzielić na małe, średnie i duŜe w zaleŜności od ilości miejsc 
postojowych 
 
Marina -  port jachtowy połączony z dopełniającą zabudową mieszkalną. Przez dopełniającą 
zabudowę mieszkalną naleŜy rozumieć pawilony lub inne budynki klubowe i portowe 
zapewniające miejsca hotelowe, sklepy, bary, kawiarnie i restauracje oraz wszelkie funkcje 
wymagane przez tymczasowych lub stałych mieszkańców. 
 Nowoczesną koncepcją portu jachtowego – mariny jest miasteczko jachtowe - marina 
village, charakteryzujące się tym, Ŝe wokół mariny istnieje osiedle mieszkaniowe 
zintegrowane z  mariną. 
 
Przystań jachtowa -  miejsca postojowe dla jachtów lub innych jednostek rekreacyjnych  
przy nabrzeŜach lub pomostach. Przystań jachtowa winna zapewniać w miarę bezpieczny 
postój ilości 50 jednostek. 
 
Usługi podstawowe dostępne w porcie jachtowym (przystani) i otoczeniu 

� bosmanat portu 
� Miejsca gościnne dla jachtów 
� Zaplecze sanitarne  WC + natryski 

                                                 
2 Porty Jachtowe – Mariny. Projektowanie. Bolesław K. Mazurkiewicz. Gdańsk 2004 
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� Punkty poboru wody pitnej 
� Punkty poboru energii elektrycznej 
� Śmietnik 
� Odbiór ścieków zaolejonych 
� Odbiór ścieków 
� Parking 
� Place do zimowania jednostek 
� Urządzenia do wodowania i wyciągania jednostek 
� Ogólnodostępne połączenia telekomunikacyjne – Internet 
� Punkt Informacji Turystycznej 

 
Przystań turystyczna- miejsca postojowe przy nabrzeŜach lub pomostach w atrakcyjnych 
turystycznych miejscach lub w pobliŜu znaczących zabytków. Przystanie turystyczne mogą 
być równieŜ lokowane w centrach miejscowości. 
Usługi podstawowe przy przystani turystycznej: 

� Zaplecze sanitarne  WC + natryski 
� Punkty poboru wody pitnej 
� Punkty poboru energii elektrycznej 
� Punkt Informacji Turystycznej 
� Śmietnik 

 

Przystanie oferują postój w celu krótkiego pobytu na lądzie. Nie przewiduje się tu praktycznie 
stałych miejsc postojowych, a liczba tych przeznaczonych dla turystów jest ograniczona. Nie 
istnieje tu serwis podstawowy, oprócz punktu odbioru odpadów i w idealnym przypadku 
tablicy informacyjnej. PoŜądana byłaby moŜliwość poboru wody i prądu oraz sanitariaty dla 
gości. Tego typu przystanie połoŜone są często w pobliŜu zabytków, sklepów i punktów 
gastronomicznych. Dysponują one obok moŜliwości cumowania takŜe miejscem do 
odpoczynku na lądzie. W tym celu obszar brzegowy musi być odpowiednio wzmocniony. 

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne przyjęte w portach jachtowych oraz oferowane 
usługi powinny spełniać oczekiwania uŜytkowników, którzy uprawiają Ŝeglarstwo. 
 
UŜytkowników tych moŜemy podzielić na dwie grupy3: 

a) rezydenci, czyli armatorzy jachtów, dla których port jest portem stałego 
postoju i najczęściej miejscem przechowywania jachtu w okresie zimowym; 

b) goście, czyli Ŝeglarze, głownie turyści, wpływający do portu na krótki okres 
czasu. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Porty jachtowe – Mariny. Projektowanie. Bolesław Mazurkiewicz, Gdańsk 2004 
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Wymagania poszczególnych grup uŜytkowników zestawione zostały w poniŜszej tabeli. 
 
     

Tab.1  Wymagania poszczególnych grup u Ŝytkowników w odniesieniu do przystani i portów 
jachtowych uwzgl ędniaj ące ich stopie ń waŜności 

       Rezydenci                                                                                                                                    Goście  

Stopień waŜności Stopień waŜności 

Mało 
waŜne PoŜądane WaŜne 

Bardzo 
waŜne 

Wymagania Bardzo 
waŜne WaŜne PoŜądane 

Mało 
waŜne 

      x 
Właściwa odległość między 

portami x       

      x 
Bezpieczeństwo na wejściu do 

portu x       
      x Standard miejsca postoju   x     

      x 

Podstawowe usługi sanitarne: 
WC, prysznic, woda słodka x       

      x 
Podstawowe zaopatrzenie w 

czynniki energetyczne     x   

      x 

Czynna ochrona środowiska, 
odbiór śmieci i zanieczyszczeń   x     

    x   

Walory otoczenia: zachowane 
środowisko naturalne i 

krajobrazy   x     
      x Dostępność od strony lądu     x   
      x Podstawowe usługi techniczne     x   

    x   
Specjalistyczne usługi 

techniczne       x 

      x 
MoŜliwość przechowywania 
jachtów w okresie zimowym       x 

    x   Łączność - telefon, fax     x   

x       
MoŜliwość uzupełnienia 

zaopatrzenia, gastronomia   x     
x       Informacja turystyczna     x   

x       
Dodatkowe atrakcje 

turystyczne     x   

    x   
Usługi dodatkowe - hotel, 

budynek klubowy, itp.   x     
x       Usługi pocztowe i bankowe   x     

x       
Usługi medyczne 

    x   
 
Źródło: Porty jachtowe – Mariny. Projektowanie. Bolesław Mazurkiewicz, Gdańsk 2004 
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Funkcjonuj ące porty, przystanie Ŝeglarskie 
 
 
Infrastruktura Ŝeglarska w regionie ujścia Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeŜa Bałtyku 
została przedstawiona w podziale określonym przez lokalizację obiektów marin i przystani: 
 
 
Rejon ujścia Odry: 

 
1. Gryfino. Przystań Sekcji śeglarskiej Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Hermes” 

(przy  Kanale Ciepłym, Regalica) 
 

 
Rejon Szczecina i jez. Dąbie Małe: 

   
1. Marina Pogoń 
2. Przystań Porta Hotele 
3. Jacht Klub AZS 
4. Szczeciński Jacht Klub Morski LOK 
5. Ośrodek Morski Pałacu MłodzieŜy Po morskiego Centrum Edukacji 
6. Camping Marina PTTK 
7. Przystań Klubu Ligi Morskiej „PrawobrzeŜe” 
8. Harcerski Ośrodek Morski 
9. Marina Gocław 
10. Miejsce postojowe Wały Chrobrego 
11. Lubczyna – Ośrodek Wodny Goleniowskiego MłodzieŜowego Domu Sportu w 

Lubczynie 
 
 
Rejon Zalewu Szczecińskiego:   
 

1. Police – TKKF Olimpia ( Łarpia) 
2. TrzebieŜ. Centralny Ośrodek śeglarstwa 
3. TrzebieŜ. Port Rybacki.   
4. Nowe Warpno 
5. Stepnica 

• Stepnica Port miejski  
• Stepnica Klub śeglarski i Motorowodny LOK  
• Klub Roztoka  w Stepnicy 

6. Port rybacki w Lubiniu nad jez Wicko 
7. Wapnica – nad. j. Wicko 
8. Łunowo – nad. Jez. Wicko, Przystań MłodzieŜowego Domu Kultury w Świnoujściu 

 
Rejon rzeki Dziwnej i Zalewu Kamieńskiego: 

1. Wolin 
• Przystań UKS Albatros 
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• Przystań Klubu Ligi Morskiej i Rzecznej 
 

2. Kamień Pomorski 
• NabrzeŜe postojowe, pomost spacerowy i pirs pasaŜerski 
• Przystań  Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu 

 
3. Dziwnów 

• Port rybacko – handlowy 
• Marina Polmax 
 

Rejon WybrzeŜa Bałtyku: 
 

1. Świnoujście 
• Basen Północny 
• Przystań JKMW Kotwica 
• Przystań Cztery Wiatry 

2. MrzeŜyno 
3. Kołobrzeg 
4. Dźwirzyno 
5. Mielno 
6. Darłowo 

 
  
 

Rejon Ujścia Odry 
 
Rzeka Odra w obrębie województwa zachodniopomorskiego przebiega wzdłuŜ zachodniej 
granicy pasma, będącej jednocześnie granicą państwową polsko-niemiecką. Część 
południowa pasma Odry to tereny rolnicze z siecią małych miast, dla których jako główne 
funkcje przyjmuje się turystykę i rolnictwo oraz produkcję „zdrowej Ŝywności” i 
przetwórstwo rolno-spoŜywcze. Północną część stanowi aglomeracja szczecińska obejmująca 
Szczecin z kompleksem przemysłowo- portowym i przylegającymi do niego gminami oraz 
Police i Świnoujście. Dominujące tutaj funkcje i kierunki rozwoju stanowi logistyka 
transportowa, handel międzynarodowy, przemysł i usługi wyŜszego rzędu. WybrzeŜe 
Bałtyku, tereny wokół Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie, to równieŜ tereny turystyczne 
szczególnie intensywnie wykorzystywane w sezonie letnim. 
Zasoby wodne Odry są generalnie skromne, a przepływy bardzo nierównomierne. Sytuację 
Ŝeglugi utrudniają długie okresy suszy latem oraz zamarzanie rzek zimą. 

W regionie zachodniopomorskim do rzek Ŝeglownych zaliczyć moŜna: 

- rzekę Odrę od miejscowości Szumiłowo (665 km Odrzańskiej Drogi Wodnej) do 
miejscowości Widuchowa (704,1 km ODW), oraz jej ujściowe odcinki, tj.: 

o Odrę Zachodnią, od Widuchowej ( 0 km) do Trasy Zamkowej w Szczecinie 
(36,54 km); 

o Kanał Kurowski, płynący równolegle do Odry Zachodniej (wlot – 27 km Odry 
Zachodniej, wylot – 30 km Odry Zachodniej) 

o Odrę Wschodnią, od miejscowości Widuchowa (704,1 km ODW) do Przekopu 
Klucz Ustowo ( 730 km ODW); 

o Kanał Gartz  - Marwice, łączący Odrę Zachodnią z Odrą Wschodnią (wlot – 
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7,9  km Odry Zachodniej; wylot – Odra Wschodnia – 710,7 km   ODW ); 
o Przekop Klucz Ustowo, łączący Odrę Zachodnią i Odrę Wschodnią  (wlot - 29 

km Odry Zachodniej; wylot – 730 km ODW)  
o Regalicę, od Przekopu Klucz Ustowo (730  km ODW) do jez. Dąbie (741,6 km 

ODW). 
- Odrzańską Drogę Wodną (ODW) - stanowiącą szlak Ŝeglugowy przede wszystkim dla 
śródlądowych statków towarowych -  w regionie zachodniopomorskim przebiega rzeką  Odrą, 
Odrą Wschodnią, Regalicą i  jeziorem Dąbie. 

Połączenia wodne Odrzańskiej Drogi Wodnej z Pętlą Wielkopolski tworzonej przez 
Noteć, system jezior kujawsko – wielkopolskich i Wartę, umoŜliwia bezpośrednie 
przemieszczanie się turystów jednostkami pływającymi z obszaru wodnego Wielkopolski do 
obszaru wodnego Pomorza Zachodniego. Takie przemieszczanie się jest moŜliwe równieŜ z 
obszaru wodnego Brandenburgii poprzez drogę wodną  Kanału Odra – Havela (HOW).  
 
Odra ma połączenie z europejskim systemem dróg wodnych śródlądowych przez kanały 
łączące ją z niemieckimi rzekami Szprewą oraz Hawelą. 
 
 
 
Tab.2 Typy przystani, podział miejsc postojowych w rejonie Ujścia Odry 
 

Typ przystani Nazwa Właściciel * Miejsca 
postojowe 
ogółem 

Miejsca 
postojowe dla 
turystów 

Przystań 
turystyczna 

  Gryfino – Przystań Sekcji śeglarskiej 
MKS „Hermes” 

K 30  20   

Przystań  Widuchowa – Nadzór Wodny, przejście 
graniczne 

 K  5 5  

 
* 
ST – stowarzyszenie 
PR – właściciel prywatny 
K – przystań komunalna 
 

 

  

 
Liczba miejsc postojowych w rejonie Uj ścia Odry 
 

 
35 

  
25 

 
Źródło: Opracowanie własne. Stowarzyszenie POMOST- Instytut Gospodarki Morskiej w Szczecinie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 3 Gryfino - Przystań Sekcji śeglarskiej Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Hermes” 



Program rozwoju infrastruktury portów i przystani Ŝeglarskich województwa zachodniopomorskiego 
w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeŜa Morza Bałtyckiego 

 
  

                       Stowarzyszenie POMOST – Instytut Gospodarki Morskiej w Szczecinie 

 
15 

 
Gryfino - Przysta ń Sekcji śeglarskiej 
Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Hermes” 
(przy Kanale Ciepłym, Regalia) 
 

ul. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino      
tel/fax 91 4151658      
www.mos-gryfino.neostrada.pl 
mosgryfino@kki.pl 
 

 
 
 

Przystań jest zlokalizowana na kanale portowym 
połączonym z Ciepłym Kanałem - Regalica w 
granicach administracyjnych miasta Gryfina. Obiekt 
leŜy w pobliŜu drogi prowadzącej w kierunku Chojny. 
Do obiektu prowadzi utwardzona droga o długości 300 
metrów. Lokalizacja zapewnia osłonę przed 
działaniem wiatru i zafalowania. Szerokość kanału 
wynosi ok. 10 metrów. Głębokość na torze wodnym 
wynosi 3 metry, w obrębie przystani – do 2 metrów. 
Obowiązuje cumowanie burta do nabrzeŜa, 
manewrowanie na silniku Suma miejsc na przystani 
wynosi 30, w tym miejsc gościnnych 20. Pomosty 
mają konstrukcję stalową, są obłoŜone blachą 
aluminiową. Obiekt posiada mały budynek klubowy o 
lekkiej konstrukcji. Teren przystani jest ogrodzony. 
W obrębie przystani dostępne są: sanitariat, 
elektryczność, woda, slip dla małych łodzi, dźwig o 
nośności do 1,5 tony. 
Elementy infrastruktury uzupełniającej i elementy 
usługowej infrastruktury miejskiej znajdują się w 
odległości 1 kilometra na terenie miejscowości 
Gryfino. 
 
Obiekt ma profil przystani klubowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Mocne strony 

 
Słabe strony 

• Bezpośrednie 
połoŜenie obiektu przy 
trasie wodnej Berlin – 
Szczecin.  

• Intensywna 
działalność 
szkoleniowo – 
wychowawcza 
realizowana na 
terenie przystani. 

• Ustawienie przystani 
zapewniające dobre 
warunki postoju. 

•  Stan infrastruktury. 
• Brak potencjału 

finansowego do realizacji 
działań inwestycyjnych. 

• Ograniczony potencjał 
inwestycyjny gminy w 
odniesieniu do 
infrastruktury Ŝeglarskiej. 

 

 
Perspektywa rozwojowa 

 

Obecnie obiekt jest wykorzystywany – według informacji 
administratora – głównie przez dzieci do rekreacyjnego i 
szkoleniowego uprawiania Ŝeglarstwa. 
Z racji połoŜenia przystani, jej wielkości i formuły działania 
przewidywane jest jej dalsze funkcjonowanie jako 
przystani klubowej o ograniczonym wykorzystaniu dla 
potrzeb postojowych dla jachtów zewnętrznych.  
 

Zalecane działania 
 Przewidywana jest budowa budynku sanitarno – 
socjalnego. Niezbędne jest takŜe pogłębienie kanału 
portowego. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie zlecił 
wykonanie kosztorysu na budowę stanicy wodnej. 
Podstawową potrzebą inwestycyjną jest podniesienie 
standardu korzystania z przystani dla gości komercyjnych. 
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Tab. Miejsca postojowe w Widuchowej. Nadzór Wodny.   

 

Widuchowa – Nadzór Wodny. 
 

 

 

Administratorem Nadzoru Wodnego Widuchowa z 
ramienia właściciela terenu – Skarbu Państwa – jest 
Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
Obiekt jest dostępny dla łodzi motorowych Ŝeglujących 
Odrą.   
Obowiązuje cumowanie burtą do nabrzeŜa. Liczba 
miejsc   wynosi 5. 
Obiekt jest wyposaŜony w nabrzeŜe utwardzone 
ścianką Larsena. Długość nabrzeŜa Nadzoru 
Wodnego wynosi 35 metrów.   
Brak lądowej infrastruktury o funkcji turystycznej i 
Ŝeglarskiej. Obiekt nie posiada specjalnej infrastruktury 
turystycznej i Ŝeglarskiej. W obiekcie  dostępna jest 
elektryczność i woda. 
 
Obiekty ma  profil publicznego miejsca postojowego. 

 

 
Mocne strony 

 
Słabe strony 

• Lokalizacja przy 
szlaku wodnym 

•  Niemal zupełny brak 
infrastruktury dla obsługi 
ruchu Ŝeglarskiego 

 
 

Perspektywa rozwojowa 
 

Lokalizacja pełni rolę miejsca postojowego stanowiącego 
zaplecze dla jednostek pokonujących drogę wodną Berlin 
– Szczecin. W związku jej pierwotną funkcją nie dotyczy jej 
plany inwestycyjne o charakterystyce Ŝeglarskiej.   

 

  

 
Szczecin i jez. Dąbie Małe 
 
Dąbie jest jeziorem deltowym w dolinie Odry. Powstało w wyniku zamknięcia jednego z jej 
ujść. Jest dawną zatoką Zalewu Szczecińskiego. Jego powierzchnia wynosi 5600 hektarów, 
długość około 15 km, a szerokość 7 km. Linia  brzegowa jeziora liczy 55 km. Akwen jest 
znany Ŝeglarzom jako stosunkowo płytki. 
Jezioro Dąbie jest połączone systemem kanałów z głównym biegiem Odry. Przez Dąbie 
przepływa wschodnia odnoga Odry - Regalica, łącząc się w jego północnej części z głównym 
nurtem. Tor z południa na północ prowadzi jako kontynuacja prądu Regalicy przez Jezioro 
Dąbie DuŜe. Od Odry przez Przekop Parnicki i dalej przez Kanał Jacka wiedzie tor przez 
Jezioro Dąbie Małe. 
Klimat w rejonie zbliŜony jest do klimatu Niziny Szczecińskiej. Na Jeziorze Dąbie przez cały 
rok dominują wiatry północno zachodnie.  
Najtrudniejsze warunki do Ŝeglowania występują na akwenie w okresie jesienno - zimowym. 
Jest to spowodowane niewielkimi rozmiarami i małą głębokością jeziora dochodzącą do 
maksimum 4,2 metra. Zbiornik charakteryzuje się krótką falą (do 1,5 metra), co przy silnych 
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wiatrach stwarza pewne niebezpieczeństwo dla Ŝeglugi. 
Innym utrudnieniem dla Ŝeglarzy są bardzo liczne sieci rybackie. Ich długość moŜe dochodzić 
nawet do 900 metrów. Sieci stanowią istotny element wpływający na warunki nawigacyjne na 
akwenie. Ich oznakowanie stanowią tablice, tyczki i chorągiewki. W związku z duŜą ilością 
sieci bezwzględnie wskazane jest pływanie wzdłuŜ torów wodnych. 
 
Szczególnie na południowym brzegu Jeziora Dąbie do dyspozycji turysty jest szeroka oferta 
miejsc postojowych.     
 
 
Tab.4  Typy przystani, podział miejsc postojowych nad jez. Dąbie 
 

Typ przystani Nazwa Właściciel* Miejsca 
postojowe 
ogółem 

Miejsca 
postojowe dla 
turystów 

Marina Szczecin Euro Jachtklub „Pogoń” ST 160 25 
 Szczecin Camping Marina PTTK ST 30 15 
 Szczecin Marina Gocław ST 60 40 
Port jachtowy Szczecin Jacht Klub HOM ST 110 20 
 Szczecin Marina Porta Hotele PR 80 15 
 Szczeci Jacht Klub AZS ST 90 10 
Przystań 
turystyczna 

Szczecin Pałac MłodzieŜy PCE K 70 10 

 Goleniów -Przystań Lubczyna K 75 30 
 
* 
ST – stowarzyszenie 
PR – właściciel prywatny 
K – przystań komunalna 
 

 

  

 
Liczba miejsc postojowych nad jez. D ąbie 
 

 675  165 

 
Źródło: Opracowanie własne. Stowarzyszenie POMOST – Instytut Gospodarki Morskiej w Szczecinie. 
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Tab.5  Marina Euro Jachtklubu POGOŃ 
 

Jacht Klub Pogo ń 
53° 24,0’ N / 14° 37,1’ E 
 

Stowarzyszenie Euro Jacht Klub „Pogoń“ 
Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin 
Tel.: +48 91/461 41 72, fax: +48 91/462 46 57 
Tel.kom.: +48 602/80 82 80 
e-mail: sejk@fr.pl lub sejkPogoń@neostrada.pl 
Internet: www.marinaPogoń.pl 
 

 
 

 
 
 

Przystań jest zlokalizowana we południowo - wschodniej 
części Szczecina, na południowym brzegu Jeziora Dąbie, 
przy Dąbskiej Strudze łączącej jezioro z Regalicą. Obiekt 
znajduje się w odległości 2 kilometrów od dzielnicy Dąbie 
oraz 5 kilometrów od centrum Szczecina. LeŜy przy ulicy 
Przestrzennej bezpośrednio łączącej się z drogą wylotową 
z miasta w kierunku wschodnim.                      
 
Ten połoŜony w osłoniętym miejscu port dysponuje 160 
miejscami postojowymi, z czego 25 jest przeznaczona dla 
turystów. 
 
Głębokość na torze wodnym prowadzącym do przystani 
wynosi 3 metry, głębokość w obrębie przystani – 2,5 
metra.  Minimalne głębokości na przystani wynoszą: 

Tor podejściowy  -  3 metry 
Basen postojowy – 2,5 metra 
Basen techniczny – 3,5 meta 
NabrzeŜe Dąbska Struga – 2 metry 

Dostępne jest cumowanie do kei i do boi we wszystkich 
układach łodzi. Obowiązuje manewrowanie na silniku. 
Port posiada dość bogate wyposaŜenie, na które składają 
się nie tylko przyłącza wody i prądu przy pomoście, ale 
równieŜ serwis naprawczy łodzi - warsztat szkutniczy i 
mechaniczny, slip, dźwig (10 Ton), czarter, transport łodzi 
na lądzie, 500 miejsc do zimowania, sanitariaty (WC i 
natryski) w budynku klubu, w którym znajduje się takŜe 
skromny punkt gastronomiczny, a takŜe odbiór odpadów, 
fekaliów i wody zęzowej. 
 
Na miejscu moŜna skorzystać z kempingu i noclegu. Poza 
tym na terenie portu znajduje się plac do grilla i na ognisko 
oraz wypoŜyczalnia rowerów. NaleŜący do klubu parking 
jest strzeŜony całodobowo. 
  
Stacja benzynowa dla statków oddalona jest o 300 m. W 
pobliŜu turyści mają do dyspozycji takŜe sklep z 
wyposaŜeniem łodzi. Szczecin leŜy w odległości 4 km. 
Port Jacht Klubu Pogoń jest jedynym po polskiej stronie 
portem oznaczonym znakiem „Gelbe Welle”.   
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Tab.6 Szczecin. Port Jachtowy  Porta Hotele 
 
 

Port Jachtowy Porta Hotele Ul. Przestrzenna 7 & 11, 70-800 Szczecin 
Tel./ fax: +48 91/46 93 800 
Tel. kom.: +48 601/98 48 65, tel. kom.: +48 601/98 48 97 
e-mail: przestrzenna@porta-hotele.com.pl 
Internet: www.porta-hotele.com.pl 
Zarządca: Porta-Hotele Sp. z o.o. 
Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin 

 
 

Przystań jest zlokalizowana w południowo – wschodniej 
części Szczecina, na południowym brzegu Jeziora Dąbie, 
przy Dąbskiej Strudze łączącej jezioro z Regalicą. Obiekt 
znajduje się w odległości 2 kilometrów od dzielnicy Dąbie 
oraz 5 kilometrów od centrum Szczecina. LeŜy przy ulicy 
Przestrzennej bezpośrednio łączącej się z drogą 
wylotową z miasta w kierunku wschodnim. 
 
DzierŜawcą i administratorem przystani jest Porta Hotele 
sp. z o.o.  Obiekt ma profil przystani komercyjnej. 
 
Port jest dobrze osłonięty od wiatrów. W regionie portu 
dominują wiatry zachodnie i północno – zachodnie. 
Zafalowanie pojawia się jedynie w przypadku ruchu 
większych jachtów. Sporadycznie występuje cofka. 
Głębokość wejścia do portu wynosi 6 m. Głębokość na 
przystani – 2 do 3,5 metrów. Obowiązuje manewrowanie 
na silniku. Jachty cumują we wszystkich systemach, 
jednostki o długości do 8 metrów w basenie 
wewnętrznym, jednostki większe – na zewnętrz pirsu. 
Przystań ma pojemność 60 miejsc, w tym 10 miejsc 
gościnnych. 
 
Łączna powierzchnia terenu, na którym zlokalizowana jest 
przystań, wynosi 5 ha. 
Basen portowy ma powierzchnię 70 m2. 
Łączna długość nabrzeŜy wynosi 120 metrów,  
 
Wysokość pirsu nad powierzchnią wody wynosi 0,5 – 1 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Bezpośrednie połoŜenie 
przy drodze łączącej 
Szczecin z Autostradą A6 

• Bezpośrednie połoŜenie 
przy drodze wodnej Berlin 
– Szczecin -Bałtyk 

• Gelbe Welle 
• dobre wyposaŜenie portu 

• utrudnienia dla osób 
niepełnosprawnych 

• za małą ilość miejsc 
postojowych zarówno na 
wodzie jak i na lądzie w 
stosunku do powierzchni 
obiektu 

Zalecane działania 
 

• kwalifikacja i modernizacja urządzeń  serwisowych 
 

Potrzeby inwestycyjne 
• powiększenie akwenu, budowa nowych nabrzeŜy 
• odbudowa części istniejących nabrzeŜy 
• budowa hal do przechowywania jachtów 
• budowa umocnienia rzeki Regalica 
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metra. Poszczególne nabrzeŜa są wyposaŜone w 
drewniane pomosty. 
 
Port dysponuje 80 miejscami postojowymi, z których 15 
przeznaczonych jest dla turystów. Jest to miejsce 
przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Port 
oferuje noclegi i skromny punkt gastronomiczny. Do 
wyposaŜenia portu naleŜą sanitariaty, przyłącza wody i 
prądu, serwis naprawczy i miejsca do przezimowania.   
 
Na terenie przystani znajduje się następująca 
infrastruktura Ŝeglarska: 
sanitariat, elektryczność, zbiornik paliwa, woda, warsztat 
szkutniczy i mechaniczny, sklep Ŝeglarski, mały slip, 
dźwig, moŜliwość zimowania na placu i w hangarze, 
moŜliwość czarterowania jachtów, transport łodzi na 
lądzie, prysznic. 
 
Elementy infrastruktury uzupełniającej: punkt informacji 
turystycznej, parking, punkt gastronomiczny. Inne 
elementy usługowej infrastruktury miejskiej są dostępne w 
zasięgu 3 kilometrów. 
Wjazd na teren obiektu jest ograniczony szlabanem. 
Obowiązuje całoroczna zewnętrzna ochrona budynku 
hangaru. Dostęp bezpośrednio do nabrzeŜy posiadają 
jedynie armatorzy jednostek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

Bezpośrednie połoŜenie przy 
drodze łączącej Szczecin z 
autostradą A6. 
Przystań osłonięta od wiatru 
Dobre zaplecze lokalowo 0 
gastronomiczne  przystani. 
Własne zaplecze 
gastronomiczne 
łącze internetowe i WLAN 

brak wielojęzycznej obsługi 
odległość od centrum 
miasta 
brak potencjału 
finansowego do realizacji 
działań inwestycyjnych 

Zalecane działania 
 

• klasyfikacja 
• internacjonalizacja (wielojęzyczny personel i 

oznakowanie) 
• otwarcie punktu informacyjnego 



Program rozwoju infrastruktury portów i przystani Ŝeglarskich województwa zachodniopomorskiego 
w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeŜa Morza Bałtyckiego 

 
  

                       Stowarzyszenie POMOST – Instytut Gospodarki Morskiej w Szczecinie 

 
21 

Tab.7  Szczecin. Port jachtowy Jacht Klub AZS 
 

Port jachtowy Jacht Klub AZS  
53° 23,0’ N / 14° 37,0’ E 
 

Jacht Klub AZS, Przestrzenna 9, 70-800 Szczecin 
Tel.: +48 91/4612 734, fax: +48 91/4614 739 
e-mail: jkazs@jkazs.szczecin.pl 
Internet: www.jlkazs.szczecin.pl 
 

 

Przystań jest zlokalizowana na południowym brzegu 
Jeziora Dąbie. Obiekt znajduje się w odległości 2 
kilometrów od dzielnicy Dąbie oraz 5 kilometrów od 
centrum Szczecina. LeŜy przy ulicy Przestrzennej 
bezpośrednio łączącej się z drogą wylotową z miasta w 
kierunku wschodnim. Na akwenie dominują wiatry 
zachodnie. Przystań jest osłonięta od falowania. Panują tu 
jedne z najlepszych warunków dla postoju jachtów nad 
Jeziorem Dąbie. Głębokość na akwenie w rejonie przystani 
sięga 9 metrów (przy uwzględnieniu pokładów mułu), w 
samej przystani wynosi od 1,5 do 9 metrów. Szerokość 
między główkami pomostów zamykających basen przystani 
wynosi 10 metrów. 
Pojemność przystani sięga 90 miejsc do cumowania 
jachtów, z czego 10 stanowią miejsca gościnne. 
Zasadniczo obowiązuje cumowanie w systemie boja – 
keja, przy mniejszej liczbie jednostek dopuszczalne jest 
cumowanie burta do nabrzeŜa.  
 
Infrastruktura Ŝeglarska: sanitariat, elektryczność, woda, 
warsztat szkutniczy, slip, dźwig, czarter jachtów, prysznic. 
Stacja paliwowa znajduje się w odległości 150 metrów, 
warsztat mechaniczny i sklep Ŝeglarski – w odległości 300 
metrów. Transport łodzi na lądzie odbywa się we własnym 
zakresie.  
Elementy infrastruktury uzupełniającej: parking, sezonowy 
punkt gastronomiczny, plac na grilla. 
 
Kemping jest oddalony o 400 metrów. Sklep spoŜywczy 
oraz pełna infrastruktura miejska i usługi znajdują się w 
zasięgu 1,5 kilometra od przystani. 
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Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Dogodny układ pomostów 
• Bliskość centrum miasta 
• MoŜliwość zrobienia 

zakupów 

• Zbyt mało miejsc dla 
turystów. 

• Zjawisko ruchu wody w 
obrębie przystani 
powodujące jej 
zmętnienie. 

• Mały potencjał 
inwestycyjny. 

Perspektywa rozwojowa 
 

UŜytkownicy przystani skupieni w Jacht Klubie AZS 
narzekają na utrudnienia biurokratyczne ograniczające 
moŜliwość rozbudowy obiektu. Działając społecznie i 
dysponując jedynie budŜetem stowarzyszenia nie mają takŜe 
takich moŜliwości zaangaŜowania w rozwój obiektu 
niezbędnego wkładu własnego w skali porównywalnej do 
obiektów administrowanych przez niektóre samorządy 
lokalne i podmioty komercyjne. Wskazane ograniczenia 
rzutują w sposób wyraźny na stan bazy przystani, w chwili 
obecnej  nieadekwatnej do potrzeb środowiska członków 
klubu. 

Zalecane działania 
 
• otwarcie klubu na turystów 

 
Planowane inwestycje  

• rozbudowa pomostów 
• budowa nowego budynku sanitarnego 
• przygotowanie bazy do zimowania jachtów 

połączonej z funkcją parkowania pojazdów 
• rozbudowa ogrodzenia 
• budowa monitoringu przystani 

Planowane działania mają na celu rozwój działalności 
klubowej wobec modernizacji i rosnącej liczby jednostek 
znajdujących się w posiadaniu członków klubu. Obecnie są 
one w pewnym stopniu cumowane takŜe w innych 
przystaniach Ŝeglarskich Szczecina. Zrealizowane inwestycje 
poprawią takŜe standard korzystania z przystani. 
 
 

 



Program rozwoju infrastruktury portów i przystani Ŝeglarskich województwa zachodniopomorskiego 
w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeŜa Morza Bałtyckiego 

 
  

                       Stowarzyszenie POMOST – Instytut Gospodarki Morskiej w Szczecinie 

 
23 

Tab. 8 Szczeciński Jacht Klub Morski LOK – Przystań Ŝeglarska 
  
 

Przystań Ŝeglarska - Jacht Klub Morski LOK Szczeciński Jacht Klub Morski Ligi Obrony Kraju w 
Szczecinie 
ul. Przestrzenna 3, 71 – 800 Szczecin 
 

 

Przystań jest zlokalizowana w południowo – 
wschodniej części Szczecina, na południowym 
brzegu Jeziora Dąbie. Obiekt znajduje się w 
odległości 2 kilometrów od dzielnicy Dąbie oraz 5 
kilometrów od centrum Szczecina. LeŜy przy ulicy 
Przestrzennej bezpośrednio łączącej się z drogą 
wylotową z miasta w kierunku wschodnim.  
W obrębie przystani dominują wiatry północne i 
północno – wschodnie. Obiekt jest stosunkowo 
mocno wystawiony na falowanie ze strony Jeziora 
Dąbie. Głębokość na akwenie w regionie przystani 
wynosi około 4 – 5 metrów, w samej przystani w 
granicach 2,5 – 3 metrów. MoŜliwe jest 
manewrowanie na silniku i na Ŝaglu. Jachty 
cumują w systemie boja – keja. Pojemność obiektu 
wynosi 50 miejsc, w tym 3 – 5 miejsc gościnnych.  
 
Infrastruktura Ŝeglarska: sanitariat, elektryczność,  
woda, warsztat szkutniczy, sklep Ŝeglarski, slip dla 
małych jednostek, dźwig (na telefon), moŜliwość 
zimowania na placu i w hangarze, moŜliwość 
czarterowania jachtów, pralnia. Zbiornik paliwa  
znajduje się w odległości 200 metrów.  
Elementy infrastruktury uzupełniającej: parking, 
pole namiotowe, punkt gastronomiczny.  
Sklep spoŜywczy znajduje się w odległości 1,5 
kilometra. 
Inne elementy usługowej infrastruktury miejskiej są 
dostępne w odległości 1,5 kilometra w dzielnicy 
Dąbie. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Lokalizacja przystani z 
bezpośrednim wyjściem na 
akwen. 

•  Intensywna działalność 
szkoleniowo – 
wychowawcza na terenie 
przystani. 

• Obecny stan 
infrastruktury. 

• Ograniczony potencjał 
decyzyjny, organizacyjny 
i finansowy dzierŜawcy 
obiektu. 

Perspektywa rozwojowa 
 

W przystani stacjonują przede wszystkim jachty rezydenckie, 
wykorzystanie przez nie obiektu sięga 95 procent. W trakcie 
sezonu przystań przyjmuje około 10 jednostek goszczących. 
W perspektywie realizacji projektów inwestycyjnych i 
poprawy stanu bazy przystań zachowa swój klubowy, 
kameralny charakter ze stopniową rozbudową funkcji 
komercyjnej.  

 
Potrzeby inwestycyjne  

Na terenie przystani realizowane są bieŜące remonty 
infrastruktury lądowej i wodnej, następuje adaptacja 
elementów starej zabudowy. Podstawowe potrzeby 
inwestycyjne dotyczą poprawy stanu nabrzeŜy i zwiększenia 
ich pojemności. Obecnie administrator obiektu otrzymuje 
zapytania dotyczące moŜliwości cumowania jachtów na 
obiekcie, co przy istniejącym standardzie przystani i stopniu 
jej wykorzystania nie jest moŜliwe do realizacji. 
Brak projektów i dokumentacji, które mogą być podstawa do 
oceny perspektyw realizacji projektów. 
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 Tab. 9  Ośrodek Morski Pałacu MłodzieŜy Pomorskiego Centrum Edukacji 

 
 

Ośrodek Morski Pałacu Młodzie Ŝy  
53° 23,8’ N / 14° 38,1’ E  

ul.Przestrzenna 21, 70-800 Szczecin 
Tel./fax: +48 91/46 00 319 
e-mail: przystanpalac@wp.pl 
Zarządca: Pałac MłodzieŜy PCE w Szczecinie 
Wojska Polskiego 84/90, 70-482 Szczecin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Przystań jest zlokalizowana w południowo – wschodniej 
części Szczecina, na południowym brzegu Jeziora 
Dąbie. Obiekt znajduje się w odległości 2 km od dzielnicy 
Dąbie oraz 5 km od centrum Szczecina. LeŜy przy ulicy 
Przestrzennej bezpośrednio łączącej się z drogą 
wylotową z miasta w kierunku wschodnim 
W obrębie przystani dominują wiatry południowo – 
zachodnie i zachodnie. Przy wietrze o sile 8°B fala n a 
przystani moŜe sięgać wysokości 1 metra. Jej wpływ 
ograniczają pomosty pełniące funkcję falochronów. 
Głębokość w basenie wynosi 2 – 4 metrów. Obowiązuje 
manewrowanie na silniku i na Ŝaglu, cumowanie w 
systemie keja – boja. Pojemność przystani wynosi 70 
miejsc, w tym 5 gościnnych. 
Głębokość wejścia do portu wynosi 4  m. Port dysponuje 
70 miejscami postojowymi, z których 10 przeznaczonych 
jest dla turystów. Jest on przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.   
Infrastruktura Ŝeglarska: sanitariat, elektryczność, woda, 
mały slip, dźwig, moŜliwość zimowania na placu i w 
hangarze, moŜliwość czarterowania jachtów, transport 
łodzi na lądzie, prysznic. Sklep Ŝeglarski jest dostępny w 
odległości 200 metrów, zbiornik paliwa w odległości 600 
metrów. 
Elementy infrastruktury uzupełniającej: punkt informacji 
turystycznej, parking, kemping, sklep spoŜywczy. Punkt 
gastronomiczny jest dostępny w odległości 200 metrów. 
Inne elementy usługowej infrastruktury miejskiej są 
dostępne w odległości 3 kilometrów. 
 
 Port jest w trakcie rozbudowy. 
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Tab.10 Camping Marina PTTK 

 
    

Camping Marina PTTK 
53° 23,9 ′ N | 14° 38,0 ′ E 
 
 

ul.Przestrzenna 23, 70-800 Szczecin 
Tel./fax: +48 91/4601165, Tel./fax: +48 91/4601166 
Tel.kom.: +48 604/630307 
e-mail: camping.marina@pro.onet.pl 
Internet: www.campingmarina.pl 
Zarządca: UW Service Sp. z o.o. 
Ogińskiego14a/1, 71-431 Szczecin 

 
 

Komercyjny port jachtowy i kemping połoŜony w 
południowo-wschodniej części Szczecina ( 5 km od 
centrum miasta) nad Jeziorem Dąbie.   
PrzewaŜają wiatry zachodnie i północno – zachodnie, o sile 
do 5°B. Przy silnym wietrze zachodnim ma miejsce 
intensywne falowanie i cofka. Głębokość basenu przystani 
wynosi od 2,5 do 4 metrów. Dozwolone jest manewrowanie 
na silniku i na Ŝaglu. Goście mogą cumować rufą lub 
wzdłuŜ środkowego pirsu. Jachty cumują do kei i do pali. 
Wejście do portu przez osoby nie znające terenu moŜliwe 
jest tylko w trakcie dnia.  Dojście od strony wschodniej 
przez jezioro Dąbie Małe o głębokości 1,5 m nie jest 
oznaczone i nie powinno być uŜywane przez osoby nie 
znające okolicy. 
Głębokość wody w wejściu do portu wynosi 3 m, a w 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• realizowane działania 
inwestycyjne, 
zaangaŜowanie gminy w 
rozwój obiektu 

• potencjał zaplecza 
lądowego przystani 

• tradycja i realizowane 
działania edukacyjno - 
szkoleniowe 

• brak wolnych miejsc 
postojowych 

• słaba rozpoznawalność 
międzynarodowa obiektu 

 

Perspektywa rozwojowa 

Wykorzystanie obiektu w sezonie sięga 100 procent. Jest to 
obecnie obiekt będący przedmiotem najpowaŜniejszych prac 
inwestycyjnych wśród przystani śródlądowych regionu. Wraz 
z budową Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego i 
realizacją działań inwestycyjnych będzie to jedna z najlepiej 
wyposaŜonych przystani, leŜąca bezpośrednio przy szlaku 
wodnym. 

 

Zalecane działania 
• klasyfikacja 
• internacjonalizacja (wielojęzyczny personel i oznakowanie) 
• otwarcie punktu informacyjnego 
 

Potrzeby inwestycyjne 
 
Intensywnie rozbudowywane jest zaplecze noclegowe 
przystani, realizowana jest budowa hangaru i instalacja 
pomostów pływających o łącznej długości 180 metrów. 
Dalsze plany inwestycyjne obejmują: 
- budowę 8 domków rekreacyjnych (o pojemności 10 – 12 
osób) 
- zaplecze obiektów budowlanych tworzących zaplecze 
dydaktyczno – gastronomiczne obiektu   
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basenie portu 1,8 – 3 m. 
Łączna długość nabrzeŜa przy kei wynosi 70 metrów, 
długość pomostu do cumowania  - 56 metrów. Suma 
miejsc na przystani wynosi 40, w tym miejsc gościnnych – 
10. 
 
Infrastruktura Ŝeglarska: sanitariat, elektryczność, woda, 
slip, dźwig o nośności 10 ton, zimowanie na placu i w 
hangarze, transport łodzi na lądzie, prysznic i pralnia. 
Sklep Ŝeglarski jest oddalony o około 500 metrów, stacja 
paliwowa – o 1 kilometr. 
Elementy infrastruktury uzupełniającej: Informacja 
turystyczna, parking, pole namiotowe, kemping, punkt 
gastronomiczny. Sklep spoŜywczy oraz pełna infrastruktura 
miejska i usługi znajdują się w zasięgu 1,5 kilometra od 
przystani.  Teren przystani jest ogrodzony, znajduje się pod 
całodobową ochroną bosmana, jest wyposaŜony w 
systemy alarmowe. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

 
 
  
 
 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Dobry stan techniczny 
nabrzeŜy i pomostów 

• nowoczesne wyposaŜenie 
portu 

• całodobowa obsługa 
bosmańska w trzech 
językach (angielski, 
niemiecki, polski) 

• jeden z wielu portów nad 
jeziorem Dąbie, a przez 
to brak wyłączności w 
tego typu usługach 

• słaba rozpoznawalność 
międzynarodowa obiektu 

 
Perspektywa rozwojowa 

 
Teren przystani jest otoczony innymi obiektami, co 
determinuje kierunek i moŜliwości rozwoju obiektu. W toku 
realizacji będzie to dobrze wyposaŜona przystań, jedna z 
nielicznych w regionie o profilu komercyjnym. NaleŜy jednak 
przewidywać koncentrację działań inwestycyjnych na lądowej 
infrastrukturze noclegowo – wypoczynkowej obiektu. 
 
 

 

Zalecane działanie 
 
• pogłębienie toru wodnego do zalecanej dla Zalewu 

Szczecińskiego głębokości minimalnej 2,0 m 
 

Potrzeby inwestycyjne 
 
Planowana jest dalsza rozbudowa kei w kierunku 
wschodnim. Zostało wydane pozwolenie na jej budowę. 
W dalszych planach administratora obiektu znajduje się 
budowa mola – falochronu. 
Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie ilości miejsc 
postojowych 
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Tab.11  Przystań Klubu Ligi Morskiej „PrawobrzeŜe” 
 
  
 

Przysta ń Klubu Ligi Morskiej „Prawobrze Ŝe” w 
Szczecinie 
 

ul. Portowa 14 a, Szczecin 
Tel. 091 4 312 881 

 

Przystań jest zlokalizowana w południowo – 
wschodniej części Szczecina, na południowo - 
wschodnim brzegu Jeziora Dąbie. Obiekt znajduje 
się w odległości 6 km od centrum Szczecina. Do 
przystani prowadzi dojazd ulica Portową 
prowadzącą od zabudowań dzielnicy Dąbie o 
długości 1,5 kilometra. 
Właścicielem terenu, na którym zlokalizowany jest 
obiekt, jest gmina. Jest on dzierŜawiony przez klub 
będący oddziałem stowarzyszenia Liga Morska. 
Obiekt ma profil przystani klubowej. 
Przystań jest osłonięta od zachodu przez 
półwysep, od wschodu przylega do stałego lądu. 
Na jej terenie nie jest odczuwalny wpływ 
dominujących w tej okolicy wiatrów zachodnich i 
północnych. Z racji depresyjnego połoŜenia 
przystań jest jednak zagroŜona podnoszeniem się 
poziomu wody i zalewaniem nabrzeŜy oraz terenu 
obiektu.  
Szerokość wejścia do zatoki, w której 
zlokalizowana jest przystań, wynosi 50 metrów. 
Głębokość akwenu na torze wynosi 2 metry, 
głębokość w przystani – 1,6 metra. Dostępne jest 
manewrowanie na silniku i na Ŝaglu. Obowiązuje 
cumowanie w systemie boja – keja, na miejscach 
gościnnych moŜliwe jest cumowanie burtą.  
Łączna ilość miejsc na przystani wynosi 50, w tym 
10 miejsc gościnnych. Obiekt jest otwarty dla 
Ŝeglarzy w okresie od maja do października. 
Przystań jest połoŜona na terenie depresyjnym, 
wymaga systematycznego utwardzania i 
zabezpieczania przed zalaniem. Ponadto na 
terenie basenu znajduje się ujście kanalizacji 
miejskiej, co powoduje stałe wypłycanie akwenu i 
nanoszenie urobku. Powierzchnia terenu, na 
którym zlokalizowana jest przystań, wynosi 21624 
m2.  
Podstawowe zaplecze lądowe przystani stanowi 
pawilon Ośrodka Szkolenia Zawodowego 
Gospodarki Morskiej. Jest to parterowy budynek na 
płycie, zbudowany z betonowych elementów 
konstrukcyjnych, w którym mieszczą się m.in. biuro 
bosmana i toalety.  
W obrębie obiektu znajdują się takŜe domki 
kontenerowe słuŜące jako zaplecze 
wykorzystywane w działalności szkoleniowo – 
wychowawczej przystani. 
 
Powierzchnia akwenu w obrębie przystani wynosi 
2235 m2.  
Przystań posiada nabrzeŜe uŜytkowe o łącznej 
długości 540 metrów, w tym 200 metrów z płyt 
betonowych, 40 metrów z nabrzeŜem drewnianym i 
200 metrów nabrzeŜa nieutwardzonego. W obręb 
przystani wchodzi mały basen dla wędkarzy i łodzi 
motorowych oraz część porośniętego roślinnością 
brzegu wyłączonego z eksploatacji. 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Tradycja obiektu 
• DuŜe wykorzystanie 

obiektu 

• ZagroŜenie dewastacją 
przez wpływ wody 

• Niski potencjał 
administracyjny 
koordynatora obiektu 

• gorsza lokalizacja w 
odniesieniu do 
bezpośrednio 
konkurujących przystani 

 
Perspektywa rozwojowa 

 
Miejsca rezydenckie przystani (ok. 40) w ciągu sezonu są 
wykorzystane w pełnym wymiarze. Ponadto obiekt przyjmuje 
w sezonie około 40 jednostek goszczących. W perspektywie 
realizacji projektów inwestycyjnych i poprawy stanu bazy 
przystań zachowa swój klubowy, kameralny charakter. Nie 
ma moŜliwości znaczącego powiększenia jej obszaru i 
zwiększenia ilości miejsc postojowych ani wielkości ruchu 
jachtów w oparciu o nią. 
 
 

 

 
Potrzeby inwestycyjne 

 
- umocnienie nabrzeŜa 
- utworzenie większej ilości stanowisk do cumowania 
- budowa hangaru na sprzęt 
- budowa wiaty polowej 
 
W związku z ukształtowaniem terenu niezbędne jest 
podniesienie wysokości terenu przystani zapobiegające 
zagroŜeniu powodziowemu.  
Administrator obiektu posiada wstępne koncepcje 
zagospodarowania terenu przystani i modernizacji istniejącej 
infrastruktury. 
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Obiekt posiada ogrodzenie, własną ochronę 
całodobową, budynek przystani własną ochronę 
całodobową.  
 

Na terenie przystani znajduje się następująca 
infrastruktura Ŝeglarska: sanitariat, elektryczność, 
woda, warsztat szkutniczy i mechaniczny (na 
telefon), slip, dźwig na telefon, moŜliwość 
zimowania na placu, prysznic, pralnia. 
Elementy infrastruktury uzupełniającej: parking, 
pole namiotowe. PlaŜa miejska jest oddalona o 500 
metrów, sklep spoŜywczy i punkt gastronomiczny 
znajdują się w odległości 800 metrów. Inne 
elementy usługowej infrastruktury miejskiej 
znajdują się w odległości 1,5 kilometra. 
 

 
  

  

   
Tab.12 Harcerski Ośrodek Morski 

  
 

Jacht Klub Harcerski O środek Morski 
53° 24,1’ N / 14° 39,59’ E  
 
 

Harcerski Ośrodek Morski, ul.śaglowa 2, 70-832 Szczecin 
Tel.: +48 91/4600 852, fax: +48 91/4691 289 
Tel.kom.: +48 609/546 835 
e-mail: hom@home.pl, Internet: www.hom.home.pl 
 
 

 

Przystań jest zlokalizowana w południowo – wschodniej 
części Szczecina, na południowo - wschodnim brzegu 
Jeziora Dąbie. Obiekt znajduje się w odległości 6 
kilometrów od centrum Szczecina. Do przystani prowadzi 
dojazd ulicą Portową prowadzącą od zabudowań dzielnicy 
Dąbie o długości 1,5 kilometra. Właścicielem terenu 
przystani jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedziba w 
Warszawie. BieŜącą administrację obiektu sprawuje 
komenda chorągwi w Szczecinie.  
Obiekt ma profil przystani klubowej i komercyjnej. 
Przystań jest bardzo dobrze osłonięta i zabezpieczona 
przed wiatrami za sprawą ukształtowania terenu i drzew. 
Przy sztormowych wiatrach północno – zachodnich 
wysteruje drobne zafalowanie. 
Szerokość wejścia do zatoki stanowiącej akwen przystani 
wynosi 25 – 30 metrów. Głębokość na torze wynosi 2 
metry, głębokość w obrębie przystani – 2,5 metra. 
Obowiązuje manewrowanie na silniku. Jachty cumują na 
bojach, 10 procent nabrzeŜa jest przeznaczone do 
cumowania burtą. Suma miejsc w obrębie przystani wynosi 
80 do 100 (w zaleŜności od techniki cumowania), w tym 
miejsc gościnnych – 20. 
Powierzchnia obiektu wynosi 3,6 ha. Lądowa infrastruktura 
obiektu obejmuje łącznie 12 obiektów. Zasadnicze 
zaplecze lądowe przystani stanowi budynek 
administracyjny, ceglany, dwukondygnacyjny, o 
powierzchni ok. 100 m2. 
Przystań posiada hangar o konstrukcji stalowo – szklanej, 
w układzie halowym, pełniący funkcje zaplecza 
magazynowego, powierzchni 800 m2. 
Funkcję Ŝeglarską pełni basen wewnętrzny z nabrzeŜem 
betonowym wzmocnionym ścianka Larsena, o szalowaniu 
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drewnianym. 
Teren przystani jest ogrodzony, posiada systemy 
alarmowe, znajduje się pod dozorem ochrony. 
 
Na terenie przystani znajduje się następująca infrastruktura 
Ŝeglarska: 
Dwa sanitariaty, elektryczność, woda, warsztat szkutniczy i 
mechaniczny, slip, dźwig o nośności 12 ton, moŜliwość 
zimowania na placu i w hangarze (do 100 jednostek), 
moŜliwość czarterowania jachtów, prysznic, pralnia. 
Zbiornik paliwa znajduje się w odległości 400 metrów 
Elementy infrastruktury uzupełniającej: parking, pole 
namiotowe, internet. Na terenie obiektu znajduje się plaŜa, 
wypoŜyczalnia sprzętu wodnego i teren do grillowania 
Sklep spoŜywczy i punkt gastronomiczny znajdują się w 
odległości 300 metrów. Inne elementy usługowej 
infrastruktury miejskiej są dostępne w odległości 0,5 
kilometra na terenie dzielnicy Dąbie. 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Wystarczająca głębokość 
basenów  

 

• skromne wyposaŜenie 
portu 

• przystosowany do 
większych jednostek 

• utrudnienia dla osób 
niepełnosprawnych 

• niewygodne podejście do 
przystani 

 
Perspektywa rozwojowa 

 
Wobec potencjału organizacyjno – finansowego 
administratora obiektu przewidywane jest utrzymanie 
obecnego stanu przystani. 
 

 

 
Potrzeby inwestycyjne 

 
Na terenie obiektu realizowany jest remont kapitalny budynku 
socjalno – administracyjnego. 
Podstawowe potrzeby inwestycyjne obiektu obejmują 
rozbudowę infrastruktury lądowej i pełniejsze wykorzystanie 
terenu przystani. W dalszej kolejności wskazane jest 
udostępnienie w większym zakresie basenów przystani do 
potrzeb cumowania jednostek.  
 

Zalecane działania 
 

• kwalifikacja oferty usługowej i serwisowej 
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Tab.13  Marina Gocław 

 
Marina Gocław 
 53° 28,28’ N / 14° 36,15’ E  
 

F.H.U. Hom, ul. Lipowa 5/6, 71-734 Szczecin 
Tel.: +48 91 423 06 56, tel.kom.: +48 501/09 14 21 
Tel.kom.: +48 501/55 34 11 
e-mail: goclaw@marina.szczecin.pl 
Internet: www.marina.szczecin.pl 
 

 

Przystań jest połoŜona na zachodnim brzegu Odry, w 
północnej części Szczecina, w dzielnicy Gocław. 
Głębokość wejścia do portu wynosi 3,8  m, a w basenie 
2,8 – 3,5 m. Przytań jest osłonięta od wiatrów. Falowanie 
występuje jedynie przy ruchu duŜych statków na pobliskim 
torze wodnym. Wejście do przystani jest jednak na tyle 
wąskie, Ŝe fale rozchodzą się w sposób ograniczający 
wpływ falowania na warunki postoju jachtów. Szerokość 
wejścia do przystani wynosi 11 metrów, głębokość na 
torze wodnym – 8 metrów, głębokość w basenie – 3,5 
metra. Obowiązuje manewrowanie na silniku. Jednostki 
cumują w systemie boja – keja. 
 
Suma miejsc na przystani wynosi 60, w tym 40 stanowią 
miejsca gościnne. 
 
Na infrastrukturę Ŝeglarską obiektu składają się: 
sanitariaty, elektryczność, woda, warsztat szkutniczy i 
mechaniczny na telefon, slip dla jednostek płaskodennych, 
dźwig o nośności do 1 tony, moŜliwość zimowania jachtów 
na placu. MoŜliwość transportowania jednostek na lądzie, 
odbiór odpadów i fekaliów, prysznic i pralnia. 
 
Elementy infrastruktury uzupełniającej: punkt informacji 
turystycznej, parking, pole namiotowe, kemping, sklep 
spoŜywczy, punkt gastronomiczny. W odległości 100 m 
znajduje się hotel z restauracją. Inne elementy usługowej 
infrastruktury miejskiej są dostępne w obrębie 1 kilometra.  
Do szczególnego wyposaŜenia portu naleŜy całodobowe 
biuro, parking strzeŜony i łącze internetowe. 
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Tab.14 Lubczyna – Ośrodek Wodny Goleniowskiego MłodzieŜowego Domu Sportu w 
Lubczynie 
 
Lubczyna – O środek Wodny Goleniowskiego 
Młodzie Ŝowego Domu Sportu w Lubczynie 
 

ul. śeglarska 1, 72-105 Lubczyna 
Tel.: +48 91/419 16 12, fax: +48 91/418 21 04 
e-mail: gmds@op.pl 
Internet: www.gmds.goleniow.pl/lubczyna 
Zarządca: Goleniowski MłodzieŜowy Dom Sportu 
Sportowa 25, 72-100 Goleniów 

 

 

 
Przystań jest połoŜona w na wschodnim brzegu 
Jeziora Dąbie, w miejscowości Lubczyna, w 
odległości 15 kilometrów od Goleniowa. Droga 
międzynarodowa Szczecin - Świnoujście znajduje 
się w odległości 10 kilometrów. 
Do obiektu prowadzi asfaltowa droga gminna.  
 
Właścicielem terenu obiektu jest gmina Goleniów. 
Znajduje się on w zarządzie Goleniowskiego 
MłodzieŜowego Domu Sportu – jednostki budŜetowej 
gminy.  Obiekt ma profil przystani klubowej 
 
W obrębie przystani dominują wiatry południowe i 
zachodnie. W basenie gościnnym występuje duŜe 
falowanie. Szerokość na wejściu do basenu 
południowego wynosi 20 metrów, przy wejściu do 
basenu gościnnego – 40 metrów. Głębokość na 
torze wynosi 2,40 metrów. Głębokość basenów 
wynosi od 1,70 (południowy) do 2 metrów 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

•  Brak konkurencyjnego 
obiektu w promieniu 
kilkunastu kilometrów,  

• Tradycje – przystań działa 
w oparciu o infrastrukturę 
przedwojennego Stettiner 
Yachtklub, jest najstarszym 
tego rodzaju obiektem  w 
regionie 

 

• Skromne wyposaŜenie 
portu 

• Przystosowanie do 
większych jednostek 

• Utrudnienia dla osób 
niepełnosprawnych słabe 
wyposaŜenie obiektu, 
duŜe zaniedbania 
inwestycyjne 

• Niski własny potencjał 
inwestycyjny obecnego 
administratora obiektu 

• ZłoŜona struktura 
własnościowa terenu, na 
którym zlokalizowana jest 
przystań 

 
Perspektywa rozwojowa 

 
W ciągu roku 20 procent bazy przystani jest wykorzystywane 
przez jachty rezydenckie. Rozwój przystani moŜe obejmować 
podniesienie standardu obiektu, zwiększenia oferty 
usługowej. Wobec lokalizacji bezpośrednio przy atrakcyjnym 
szlaku wodnym stanie się to z czasem reprezentacyjny 
obiekt turystyki Ŝeglarskiej w północnej części miasta.  

 

Potrzeby inwestycyjne 
 
• naprawa nabrzeŜa – wstawienie nowej konstrukcji typu 

ścianka Larsena 
• budowa hangaru magazynowo – naprawczego 
• budowa nowego zaplecza sanitarnego 
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Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Zakres bazy 
infrastrukturalnej 
obiektu 

• Potencjał gminy i 
zainteresowanie władz 
rozwojem obiektu 

• Brak konkurencyjnego 
obiektu o zbliŜonym 
standardzie w jego 
bezpośrednim 
otoczeniu 

• Słaba rozpoznawalność 
obiektu, brak promocji 

• Stosunkowo płytki basen 
• Oddalenie od turystycznej 

oferty uzupełniającej 
 

 
Perspektywa rozwojowa 

Z roku na  rok wykorzystanie obiektu jest coraz większe. 
Ponad 90 procent uŜytkowników przystani stanowią Ŝeglarze 
z Goleniowa i Szczecina. Stopniowo przybywa Ŝeglarzy z 
Niemiec, Wrocławia, Jeleniej Góry. W sezonie weekendowe 
obłoŜenie obiektu wynosi 60 – 70 procent, w ciągu tygodnia 
ok. 20 procent. Wraz z budową Zachodniopomorskiego 
Szlaku śeglarskiego i realizacją działań inwestycyjnych 
będzie to jedna z najlepiej wyposaŜonych przystani, bez 
bezpośredniej konkurencji. 

 

 
Zalecane działania 

• pogłębienie 3 basenów 
• budowa nabrzeŜa – wymiana 76 metrowego nabrzeŜa 

pływającego 
• budowa ścianka Larsena w basenie małym na długości 

25 metrów 
 

(gościnny). Obowiązuje generalnie manewrowanie 
na silniku, ewentualnie na Ŝaglu. Jachty cumują do 
kei. Przystań dysponuje 70 miejscami, w tym 30 
stanowią miejsca gościnne.  
 
Obiekt  posiada trzy baseny portowe. NabrzeŜe jest 
umocnione ścianką Larsena. Ścianka północna w 
basenie północnym posiada konstrukcję z płyt 
betonowych. Przystań jest wyposaŜona w 3 pomosty 
pływające o łącznej długości 76 metrów. Obiekt 
dysponuje takŜe rezerwowym pomostem 
pływającym o długości 15 metrów przeznaczonym 
dla jachtów klasy Optymist. 
 
Lądowe zaplecze przystani stanowią 

a) budynek bosmanki murowany 
b) budynek bosmanki drewniany 
c) budynek toalety publicznej, murowany, o 

powierzchni 30 m2 
d) świetlica 
e) kompleks domków campingowych o łącznej 

pojemności 50 miejsc noclegowych 
f) duŜy hangar regatowy, o powierzchni 450 

m2 
g) mały hangar regatowy, metalowy, o 

powierzchni 40 m2 
Na terenie przystani znajduje się następująca 
infrastruktura Ŝeglarska: sanitariat, elektryczność, 
woda, warsztat szkutniczy i mechaniczny, sklep 
Ŝeglarski, slip, dźwig (do 0,5 tony), moŜliwość 
zimowania na placu i w hangarze, moŜliwość 
czarterowania jachtów, transport łodzi na lądzie, 
prysznic, pralnia, punkt informacji turystycznej, 
parking, pole namiotowe, kemping, sklep spoŜywczy, 
punkt gastronomiczny, punkt medyczny. Stacja 
paliwowa znajduje się w odległości 10 kilometrów.  
mi do piłki siatkowej, noŜnej i koszykowej.  
Turyści mają do dyspozycji 70 miejsc noclegowych o 
róŜnym standardzie z aneksami kuchennymi i 
toaletami, wypoŜyczalnię sprzętu pływającego, 
wypoŜyczalnię kajaków, rowery górskie, postój 
łódek, narty wodne, krąg piknikowy (grillowanie) 
Inne elementy usługowej infrastruktury miejskiej 
znajdują się w odległości 12 kilometrów w 
Goleniowie 
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Zalew Szczeciński   
 
Zalew Szczeciński to największy śródlądowy zbiornik wodny w okolicy Szczecina. Jego 
powierzchnia wynosi 687 km2. Połączony jest z Morzem Bałtyckim cieśniną Pianą (na 
zachodzie), Świną (między wyspami Uznam i Wolin) i Dźwiną (na wschodzie). Od północy 
jest zamknięty wyspami Uznam i Wolin. Dzieli się na część wschodnią - Wielki Zalew i 
zachodnią - Mały Zalew. Zalew Szczeciński to  akwen o małej głębokości. Charakteryzuje go 
urozmaicona linia brzegowa. Powstał w wyniku wtargnięcia na ląd morza w czasie transgresji 
litorynowej. Doszło w nim do nieznacznego zasolenia w wyniku słabej wymiany wód 
ograniczonej przez warunki morfometryczne. Nad Zalewem powstało wiele portów  
handlowych, rybackich, jachtowych. Znajdują się one w miejscowościach Stepnica, Wolin, 
Kamień Pomorski, Dziwnów, TrzebieŜ, Nowe Warpno. Przez Zalew ciągnie się pogłębiony 
tor wodny ze Szczecina do Świnoujścia. Średnia głębokość Zalewu to 3,8 m (największa na 
wyŜej wspomnianym torze wodnym). Pomiary potwierdzają, Ŝe w obrębie Zalewu 
Szczecińskiego główne kierunki prądu układają się wzdłuŜ rynny toru wodnego Szczecin - 
Świnoujście. Występują równieŜ prądy prostopadłe do tego toru przyczyniające się do jego 
zamulenia. Prędkość prądu waha się na ogół wokół prędkości 0,1 m/s, w wyjątkowych 
przypadkach dochodzą do 1 m/s. Największe fale na wodach Zalewu Szczecińskiego 
występują jesienią i zimą do około 2 metrów. W sezonie letnim wysokość fali nie przekracza 
1,3 metra. Zdecydowanie przewaŜają fale z sektora zachodniego, najrzadziej ze wschodu. 
Przy wietrze do 5° w skali Beauforta nie ma zagroŜenia dla małych jednostek. Pojawia się 
ono przy prędkościach powyŜej 10 m/s. 
 
Długą wąską cieśniną Zalew Szczeciński jest połączony z Zalewem Kamieńskim. Na tym 
zbiorniku fale dochodzą maksymalnie do 1,5 m wysokości i ok. 14 m długości. Wytworzone 
na nim falowanie jest znamienne dla fal wiatrowych występujących na płytkich wodach. 
Zalew popularny jest jako teren rekreacji, sportów wodnych, oraz rybołówstwa (spotykamy 
na tym terenie ryby słodkowodne przystosowane do wody słonawej takie jak węgorz, okoń, 
płoć, szczupak, leszcz). Na południu Zalewu brzeg jest obniŜony. Na brzeg, na niewielkim 
odcinku, wkrada się Puszcza Wkrzańska. Kierując się wskazówkami zegara kolejnym portem 
jest TrzebieŜ, a za nim połoŜone na północy Nowe Warpno. Na północy Zalewu rozpościera 
się wyspa Wolin z Wolińskim Parkiem Narodowy. śeglarze znajdą schronienie w tutejszej 
przystani. Stąd moŜna dostać się do Międzyzdrojów. Wpływając na rzekę Dziwną moŜna 
dotrzeć do mariny w Kamieniu Pomorskim (nad Zalewem Kamieńskim). Koniec tej trasy 
prowadzi do Dziwnowa (stąd tylko kilkaset metrów do morza). 
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Tab.15  Typy przystani, podział miejsc postojowych w rejonie Zalewu Szczecińskiego 
 

Typ przystani Nazwa Właściciel * Miejsca 
postojowe 
ogółem 

Miejsca 
postojowe dla 
turystów 

Port jachtowy  Wolin UKS Albatros    12 8  
 TrzebieŜ Centralny Ośrodek śeglarstwa ST 90   50 
 Łunowo   16 16  
Przystań 
turystyczna 

 Świnoujście Jacht Klub „Kotwica”  15  5  

 Świnoujście Jacht Klub „Cztery Wiatry” ST  47  5 
  Police TKKF „Olimpia”   38 8  
 Port Rybacki TrzebieŜ (Kapitanat Portu)   458  102  
 Nowe Warpno  60 60 
 Kamień Pomorski K 45 10 
 Stepnica LOK  35 10 
Przystań  Wapnica  K 28  10  
 Port Miejski Stepnica K 35 35 
 Stepnica Klub Roztoka  5 5 
 
* 
ST – stowarzyszenie 
PR – właściciel prywatny 
K – przystań komunalna 
 

 

  

 
Liczba miejsc postojowych w rejonie Zalewu Szczeci ńskiego 
 

 
884 

 
 319 

 
Źródło: Opracowanie własne. Stowarzyszenie POMOST – Instytut Gospodarki Morskiej w Szczecinie. 
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Tab.16  Police – TKKF Olimpia ( Łarpia) 
 

Police TKKF Olimpia 
 
 
 
 

TKKF „Olimpia”, ul. Konopnickiej 20, 72-010 Police  
E-Mail: olimpia@police.pl,  
Internet: www.olimpia.police.pl 
 Ul. OdzieŜowa 11/3, 71-502 Szczecin   
Tel.: +48 91/450 1492, Tel. kom.: +48 501/ 28 45 38 
Kazimierz Szulc, TKKF ”Olimpia”,  
ul. Konopnickiej 20 
tel. +48 91/317 94 73 

 
 
 
 
 

 

 

  Przystań jest zlokalizowana na zachodnim brzegu rzeki   
  Łarpia, we wschodniej  części miejscowości Police. Do   
  przystani prowadzi bezpośredni dojazd ulicą   
  Konopnickiej.  
  Obiekt jest własnością TKKF „Olimpia” w Policach.   
  Obiekt ma charakter przystani klubowej i tranzytowej.  
 
   W obrębie przystani dominują wiatry zachodnie i 

zachodnio – północne. Przy tym ostatnim kierunku 
wiatrów zdarza się cofka do 1 metra wysokości. 
Głębokość na torze w pobliŜu przystani wynosi 1,5 – 2,5 
metra, głębokość na przystani – 2,5 – 3 metra. 
Dozwolone jest manewrowanie zarówno na silniku, jak i 
na Ŝaglu. Suma miejsc na przystani wynosi 38, w tym 
miejsc gościnnych – 8. Cumowanie odbywa się w 
systemie boja – keja.  

   Problemem przystani jest systematyczne osiadanie 
gruntu w tempie 20 centymetrów rocznie. Jest to 
spowodowane ulokowaniem obiektu nad bagienną 
poduszką oraz wpływem ruchu wody systematycznie 
wypłukującej ziemię.  

 

   Na terenie przystani zlokalizowana jest bosmanka – 
kontener przenośny. Zaplecze magazynowe przystani 
tworzą 3 hangary o lekkiej konstrukcji mieszczące 
łącznie 30 boksów o wymiarach 4 m / 12 m. Są one 
własnością członków klubu. NabrzeŜe przystani jest 
umocnione, wyłoŜone płytami cementowymi. Jego łączna 
długość wynosi 185 metrów. Przystań posiada 
ogrodzenie, znajduje się pod ochroną pełniących 
społeczne dyŜury członków klubu, posiada takŜe system 
alarmowy w formie czujników świetlnych. 

   
   Na terenie przystani znajduje się następująca 

infrastruktura Ŝeglarska: sanitariat, elektryczność, woda, 
warsztat szkutniczy i mechaniczny, slip, zimowanie w 
hangarze, transport łodzi na lądzie, prysznic. Stacja 
paliwowa znajduje się w odległości 1 kilometra, sklep 
Ŝeglarski – 30 kilometrów. W bliskim otoczeniu znajdują 
się: parking, sklep spoŜywczy, punkt gastronomiczny.  

   Punkt informacji turystycznej jest oddalony o 1 kilometr, 
tak jak plaŜa z moŜliwością kąpieli. Pole namiotowe i 
kemping oddalone są o 6 kilometrów, pozostałe 
elementy usług i infrastruktury miejskiej – dostępne są w 
Policach.   

   W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zlokalizowana jest  
przystań WOPR.   
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Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Lokalizacja przystani – 
punktu tranzytowego między 
przystaniami Szczecina i 
rejonem Zalewu 
Szczecińskiego  

• Zaplecze warsztatowe 
przystani 

   

• Warunki hydrotech. i 
własnościowe  gruntu – 
znaczne osiadanie 

• Konieczność znaczących 
nakładów finansowych na 
utrzymanie gruntu 

• Istnienie na południe od 
przystani w odległości 
200m rury przesyłowej 
instalacji Zakładów 
Chemicznych Police 
ograniczającej ruch 
jachtów na rzece Łarpii do 
jednostek o maks. wys. 
masztu 7 - 8m. 

 
Perspektywa rozwojowa 

 
Obiekt jest utrzymywany ze składek członkowskich. O ile są 
to środki wystarczające do bieŜącego utrzymania przystani w 
jej obecnej postaci, wobec niezbędnych kosztownych prac 
związanych ze stałą rekonstrukcja nabrzeŜa i umacnianiem 
gruntu potencjał obecnego właściciela obiektu nie otwiera w 
znaczącym stopniu perspektywy rozwojowej. W 
przewidywalnej przyszłości nie naleŜy spodziewać się 
wzrostu standardu obiektu. Pozostanie on przystanią o 
charakterze klubowym, słuŜącą jako punkt tranzytowy na 
trasie Odra – Szczecin – Zalew Szczeciński, z ograniczoną 
funkcją komercyjną 

 
Potrzeby inwestycyjne 

 
Konieczna jest renowacja gruntu na terenie przystani. 
Obecne potrzeby w tym względzie wynoszą 40 ton gruntu 
rocznie.  
  

Zalecane działania 
• Utrzymanie i modernizacja terenu portu 
• Budowa sanitariatów 
• Budowa kolejnych hangarów ( co najmniej 4-5) 
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Tab.17  TrzebieŜ. Centralny Ośrodek śeglarstwa 
 
 
Trzebie Ŝ COś  
(Centralny O środek śeglarstwa) 
53° 39,4’ N / 14° 31,0’ E 
 

ul. Portowa 23, 72-020 TrzebieŜ Szczecińska 
Tel: +48 91/312 83 46, Fax: +48 91/312 83 79 
Kom.: +48 601/57 79 76 
e-Mail: coz@coz.com.pl , www.coz.com.pl  
Zarządca: Centralny Ośrodek śeglarstwa PZś Sp. z o.o., ul. 
Rybacka 26, 72-020 TrzebieŜ Szczecińska 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obiekt znajduje się na południowo – zachodnim brzegu 
Zalewu Szczecińskiego, na północ od Szczecina i Polic. 
Przez TrzebieŜ przebiega tranzytowa droga wodna z Berlina 
na niemiecką część Zalewu Szczecińskiego i Bałtyk. 
Przystań jest zlokalizowana w południowej części 
miejscowości, w bezpośredniej bliskości kompleksu 
zabudowań. Miejscowość TrzebieŜ leŜy przy drodze 
krajowej 114 łączącej Szczecin z Policami, TrzebieŜą i 
Nowym Warpnem. Właścicielem obiektu jest Polski Związek 
śeglarski z siedzibą w Warszawie. W jego imieniu 
uŜytkownikiem przystani jest Centralny Ośrodek śeglarstwa 
PZś Sp. z o.o.  
W obrębie przystani występuje niekorzystne falowanie przy 
wiatrach północno–zachodnich i północnych. Przy 
pozostałych kierunkach wiatru przystań jest dobrze 
osłonięta. Głębokość na torze wodnym wynosi 4,5 m. 
Głębokość w porcie wynosi od 3,1 m do 4,3 m. Obowiązuje 
cumowanie do boi lub burtą. Łączna liczba miejsc w 
przystani wynosi 90, w tym 50 stanowią miejsca  gościnne. 
Znajduje się tu takŜe punkt odprawy granicznej.  
 
  
Baseny przystani mają łączną powierzchnię 16.250 m2. 
Łączna długość nabrzeŜy na terenie portu wynosi 465,5 
metrów bieŜących.  
Składają się na nią: 
1) nabrzeŜe północne    41,4 mb 
2) nabrzeŜe północno-zachodnie     121,1 mb 
3) nabrzeŜe zachodnie    19,7 mb 
4) pirs północny     30,4 mb 
5) pirs „T”                   81,9 mb 
 
Lądową infrastrukturę obiektu stanowią: 
a) budynek socjalny (biurowo–hotelowy),  
     parterowy z uŜytkowym poddaszem,  
b) budynek stołówki 
c) hala remontowa 
d) kontenerowe zaplecze magazynowo – warsztatowe 
 
Na terenie przystani znajduje się następująca infrastruktura 
Ŝeglarska: sanitariat, elektryczność, paliwo/gaz, woda, 
warsztat szkutniczy i mechaniczny, slip, dźwig o nośności 30 
ton, moŜliwość zimowania na placu i w hangarze, czarter 
łodzi, transport łodzi na lądzie, prysznic, pralnia. 
Elementy infrastruktury uzupełniającej: parking, sklep 
spoŜywczy, mała gastronomia, lekarz, apteka, Internet.  
W pobliŜu przystani znajduje się kompleks plaŜowo-
turystyczny z zapleczem sanitarnym punktem 
gastronomicznym i wypoŜyczalnią sprzętu wodnego. (Cena 
postoju jachtu w przystani wynosi średnio 25 złotych za 
dobę). 
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Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Tradycja i marka 
przystani 

• Dobre lądowe zaplecze 
lokalowe przystani 

• Prowadzenie szkoleń i 
organizacja regat 

• Zainteresowanie samorządu 
lokalnego rozwojem terenu 
przystani 

 

• Brak decyzyjności i 
potencjału inwestycyjnego 
zarządcy obiektu 

Standard usług 
okołoŜeglarskich w regionie 
przystani  

 
Perspektywa rozwojowa 

 
Planowana jest rozbudowa i modernizacja istniejącego portu 
jachtowego. Program inwestycyjny realizowany w ramach 
wspólnej inwestycji z Gminą Police pod roboczą nazwą. 
„Budowa infrastruktury dla ekologicznego rozwoju turystyki, 
rekreacji i sportów wodnych w TrzebieŜy”. 
 
Przystań posiada bogatą tradycję, markę rynkową, jest 
jednym z najlepiej rozpoznawanych i najczęściej 
odwiedzanych obiektów Ŝeglarskich regionu. Jego rozwojowi 
nie sprzyja przede wszystkim brak działań ze strony PZZ na 
rzecz pozyskania niezbędnych funduszy i wdroŜenia 
koncepcji tworzonych w środowisku lokalnym przystani. 
Samorząd gminy Police podejmuje kroki na rzecz integracji 
oferty Ŝeglarskiej portu z programem rozwoju funkcji 
turystycznej miejscowości TrzebieŜ. 
 

 
Potrzeby inwestycyjne 

 
Podstawowe potrzeby inwestycyjne przystani obejmują 
modernizację nabrzeŜy i uzbrojenia terenu, zwiększenie 
ilości miejsc postojowych dla jachtów, zwiększenie ilości 
miejsc hotelowych oraz zaplecza gastronomicznego. 
  

Zalecane działania 
• Modernizacja nabrzeŜa, uzbrojenie terenu 
• Planowanie na terenie portu, koncepcja uŜytkowania 
•   Klasyfikacja portu  
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Tab.18 TrzebieŜ. Port rybacki w TrzebieŜy. Kapitanat Portu 
 
Trzebie Ŝ Kapitanat Portu 
53° 39,35’ N / 14° 31,1’ E 
 
 

ul. Portowa 23, 72-020 TrzebieŜ Szczecin 
Tel: +48 91/312 83 46, Tel: +48 91/424 16 54 
Fax: +48 91/312 84 05 
e-Mail: sekretariat_kpt@ums.gov.pl 
Internet: www.ums.gov.pl 
Zarządca: Urząd Morski w Szczecinie 
Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin 
 

 
www.nv-portpilot.de 
 
 

 

Przystań jest zlokalizowana w południowej części 
miejscowości, w bezpośredniej bliskości kompleksu 
zabudowań. Miejscowość TrzebieŜ leŜy przy drodze 
krajowej 114 łączącej Szczecin z Policami, TrzebieŜą i 
Nowym Warpnem. Do przystani prowadzi bezpośredni 
dojazd ulicą Rybacką. Port jest administrowany przez 
Urząd Morski w Szczecinie. Obiekt ma profil publicznego 
miejsca postojowego. 
 

Baseny portowe osłania od północnego wschodu 
wyspowy, szeroki zadrzewiony falochron (Wyspa 
Refulacyjna) o długości 600 m. Po jego zewnętrznej 
stronie leŜy mielizna Kopanicka sięgająca aŜ do toru 
wodnego Świnoujście – Szczecin. Port w TrzebieŜy składa 
się z dwóch części: w basenie jachtowym A odczuwalne 
jest falowanie. Przy wiatrach z kierunków północnych w 
basenie B powstaje silne falowanie i prąd południowy 
osiągający do 1 węzła prędkości. Przy wiatrach 
południowych falowanie jest znacznie mniejsze, prąd 
jednak ma podobną siłę, lecz przeciwny kierunek. 
 

W porcie istnieje 458 miejsc postojowych, w tym 102 
miejsca gościnne, oraz punkt odprawy granicznej.  
 

Port składa się z dwóch części; pierwsza obejmuje basen 
handlowy (południowy) i trzy małe baseny dla postoju łodzi 
rybackich. Drugą stanowi basen północny przyległy do 
Centralnego Ośrodka śeglarstwa, przedzielony 
betonowym pirsem w kształcie litery T na dwa baseny A i 
B. Pomiędzy Basenem Północnym a Południowym 
znajduje się nabrzeŜe tranzytowe, gdzie odbywają się 
odprawy graniczne i cumują statki pasaŜerskie. W obrębie 
basenu portowego znajduje się nabrzeŜe oczepowo-
skarpowe o łącznej długości 535 m, z wyciągiem 
łodziowym o szerokości 4 metry i długości 15 metrów. W 
obrębie portu infrastrukturę lądową stanowią toalety i 
warsztat szkutniczy. śeglarze korzystać mogą równieŜ z 
zaplecza portu w postaci bazy Centralnego Ośrodka 
śeglarskiego. 
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Teren przystani jest ogrodzony i znajduje się pod 
całodobową ochroną obsługi portu. Znajduje się tutaj 
następująca infrastruktura Ŝeglarska: sanitariaty, 
elektryczność, zbiornik paliwa, woda, warsztat szkutniczy i 
mechaniczny, sklep Ŝeglarski, dźwig (na telefon), 
zapewniona jest moŜliwość zimowania na placu i w 
hangarze i moŜliwość czarterowania jachtów. Inne 
elementy infrastruktury uzupełniającej i usługowej 
infrastruktury miejskiej są dostępne w odległości do 1 km. 
 

 
 

... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Dostępność zaplecza COś 
TrzebieŜ 

• Turystyczny potencjał 
miejscowości TrzebieŜ 

•   Korzystne połoŜenie 
przystani, dogodne warunki 
postoju 

• Słabo rozwinięta 
infrastruktura dla Ŝeglarzy 

•  Brak perspektyw 
rozbudowy infrastruktury 
Ŝeglarskiej przystani 

 
Perspektywa rozwojowa 

 
Obiekt w przyszłości zachowa swój dotychczasowy rybacki 
charakter, z marginalnym znaczeniem dla Ŝeglarzy 

 
Potrzeby inwestycyjne 

 
Według informacji Urzędu Morskiego nie jest przewidywane 
podejmowana istotnych działań inwestycyjnych w obrębie 
przystani, w szczególności w rozwijanie jej funkcji Ŝeglarskiej.   
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 Tab.19 Nowe Warpno 

Nowe Warpno 
 53° 43,7’ N / 14° 16,9’ E 
 
 

ul. Dworcowa 7, 72-022 Nowe Warpno 
Tel. +48 91/312 97 40, fax: +48 91/312 95 05 
Zarządca: Urząd Morski w Szczecinie  
Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin  

 

 
 
 

Przystań jest zlokalizowana na południowo – zachodnim 
brzegu estuarium rzeki Odry, które tworzy w tym 
miejscu Jezioro Nowowarpieńskie. Jezioro 
Nowowarpieńskie o powierzchni ok. 18 km2 leŜy w 
południowo – zachodniej części Zalewu 
Szczecińskiego. W tym rejonie dwa półwyspy wcinają 
się głęboko w toń Jeziora Nowowarpieńskiego, 
łączącego się z Zalewem Szczecińskim. Przejście z 
Zalewu przegradza Łysa Wyspa. Dla Ŝeglugi jest 
dostępny przesmyk między jej zachodnim brzegiem, a 
niemiecką miejscowością Altwarp. Po zachodniej 
stronie przejścia zalega mielizna Wyskok Warpieński z 
głębokościami 1,0–2,0 m. Poza torem wodnym 
występują spłycenia i mielizny, które limitują zanurzenie 
statków, ponadto wystawiane są teŜ sieci rybackie. 
Wskazane jest korzystanie wyłącznie z oznakowanego 
toru wodnego. Przystań znajduje się w zachodniej 
części miejscowości Nowe Warpno, na północny 
zachód od Szczecina i Polic. Przystań jachtowa jest 
funkcjonalnym elementem portu rybackiego i znajduje 
się obecnie w przebudowie. Obiekt znajduje się w 
administracji Urzędu Morskiego w Szczecinie. Przystań 
posiada bardzo niewiele miejsc gościnnych. Ponadto 
często cumują przy niej łodzie Urzędu Morskiego w 
Szczecinie i statek pasaŜerski (z Altwarp).  

    W regionie przystani dominują wiatry zachodnie. 
Falowanie jest niskie nawet przy silnych wiatrach. 
Średni poziom przyjęty dla portu wynosi 508 cm 
(wartość mierzona na łacie wodowskazowej, wg zera w 
Amsterdamie). NajwyŜsze stany wody występują przy 
wiatrach z sektora północnego – do 100 cm powyŜej 
stanu średniego, a najniŜsze przy wiatrach z sektora 
południowego – do 76 cm poniŜej stanu średniego. 
Obowiązuje manewrowanie na silniku i na Ŝaglu, 
cumowanie w dowolnym układzie. Głębokość wody 
oscyluje między 1,6 i 3,6 m. Zalecane jest wcześniejsze 
zgłoszenie u bosmana portowego. Cumowanie 
zalecane tylko w dzień. 

    Łączna długość nabrzeŜa wynosi 95 m. NabrzeŜe jest   
wyposaŜone w: 

    a) pirs (szer. 16 m; dł. 56 m), obecnie w trakcie 
modernizacji) 

    b) cztery pomosty (dł. 18 m, szer. 10 m). 
  
    Infrastruktura Ŝeglarska: sanitariat, elektryczność, 

zbiornik paliwa, woda, warsztat szkutniczy i 
mechaniczny, sklep Ŝeglarski, dźwig (na telefon), 
moŜliwość zimowania na placu i w hangarze, moŜliwość 
czarterowania jachtów. 

    Inne elementy infrastruktury uzupełniającej i usługowej 
infrastruktury miejskiej są dostępne w odległości do 1 
kilometra. 
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Tab.20 Stepnica Port miejski  

 
Stepnica Port Miejski Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica 

tel. +4891 418 85 21, fax +4891 418 85 80 
E-Mail: sekretariat@stepnica.pl 
 
Bosmanat Portu Stepnica, ul. Portowa 6,  
72-112 Stepnica 
Tel / faks +48 91 41 88 427 

 

Przystań znajduje się na południowo –zachodnim brzegu 
Zalewu Szczecińskiego, w Zatoce Stepnickiej, w 
odległości 500 metrów od centralnej części miejscowości 
Stepnica. Port jest własnością gminy Stepnica. 
Administrację na nim sprawuje gospodarstwo pomocnicze 
gminy – Port Miejski Stepnica. Obiekt ma profil 
publicznego miejsca postojowego. Głębokość w Basenie 
Rybackim wynosi 1,5 – 2,5 metra, w Basenie Kolejowym 
– 3,5 metra. Łodzie cumują burtą do nabrzeŜa. Łączna 
pojemność obu basenów wynosi 35 miejsc. Powierzchnia 
akwatorium basenów Kolejowego i Rybackiego wynosi 
0,0203 km2. Łączna powierzchnia lądowa terenu obu 
basenów wynosi 2,9 ha. W Basenie Kolejowym znajdują 
się następujące obiekty hydrotechniczne: 
a) falochron Północny i Południowy o długości   
   13,96 m kaŜdy, 
b) nabrzeŜe Północne o długości 167,30 m, 
c) nabrzeŜe Czołowe o długości 61,00 m, 
d) nabrzeŜe Południowe o długości 146,50 m, 
 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• potencjalnie bardzo 
korzystna lokalizacja dla 
rozwoju funkcji Ŝeglarskiej 
w centralnej części 
regionu  

• Brak konkurencyjnego 
obiektu o zbliŜonym 
standardzie 

• Atrakcyjna oferta 
turystyczna 

 

• Słabo rozwinięta 
infrastruktura dla Ŝeglarzy 

• Ograniczony potencjał 
inwestycyjny gminy  

 
 

Perspektywa rozwojowa 
 
Nowe Warpno z racji lokalizacji i charakterystyki osady 
rybackiej z bogatymi tradycjami ma potencjał do budowy 
pozycji małego portu jachtowego o lokalnym zasięgu.   
 

Potrzeby inwestycyjne 
 
Dla rozwoju funkcji Ŝeglarskiej portu w Nowym Warpnie  
niezbędna jest modernizacja całego zaplecza lądowego i 
wodnego. 
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W Basenie Rybackim znajdują się następujące obiekty 
hydrotechniczne: 
a) falochron o długości 98,60 m, 
b) nabrzeŜe przeładunkowe o dł. 75,00 m, 
c) wyciąg łodziowy. 
 
Port nie posiada elementów infrastruktury lądowej 
pełniących funkcję turystyczną i Ŝeglarską. Teren portu 
jest ogrodzony, znajduje się pod całodobowym dozorem. 
Na terenie przystani znajduje się następująca 
infrastruktura Ŝeglarska: sanitariat, elektryczność, woda, 
moŜliwość zimowania jednostek na lądzie. Elementy 
infrastruktury uzupełniającej i miejskiej infrastruktury 
usługowej są dostępne na terenie miejscowości Stepnica 
w odległości do 1 kilometra. 

  

 
  
 
 
Tab.21 Stepnica Klub śeglarski i Motorowodny LOK  
 
Stepnica Klub śeglarski i Motorowodny LOK 
(Liga Obrony Kraju) 
53° 39,1’ N / 14° 36,4’ E 
 

ul. Młynarska 1, 72-112 Stepnica 
Tel. kom.: +48 888/52 53 02,  
Tel. kom.: +48 513/13 13 84 

 

 

Przystań znajduje się na południowo – zachodnim 
brzegu Zalewu Szczecińskiego, przy Kanale Młyńskim 
w Zatoce Stepnickiej, w odległości 500 metrów od 
centralnej części miejscowości Stepnica. 
Administratorem obiektu jest Klub śeglarsko – 
Motorowodny Ligi Obrony Kraju w Stepnicy. 
Właścicielem terenu jest  Liga Obrony Kraju oraz Polski 
Związek śeglarski. Kanał naleŜy do gminy. Obiekt 
nastawiony jest na realizację szkoleń młodzieŜy w 
zakresie Ŝeglarstwa i sportów motorowodnych. Obiekt 
ma profil przystani klubowej. 

 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• PołoŜenie w pobliŜu centrum • Brak infrastruktury lądowej 
ze względu na całkowite 
otoczenie płotem 

 
Zalecane działanie 

 

 
Nie jest przewidywane podejmowanie działań inwestycyjnych 
dotyczących infrastruktury Ŝeglarskiej w odniesieniu do 
istniejącego portu.  
Przewidywana jest budowa portu jachtowego na południe od 
terenu portu, w rejonie działek nr 663, nr 625/1 do 625/9, nr 
646, nr 664 i obręb Bogusławie 14/1. W lipcu 2006 roku 
inwestycja była przedmiotem uchwały gminy. 
Nowy obiekt ma mieć parametry portu jachtowego na 500 
jednostek.  
 



Program rozwoju infrastruktury portów i przystani Ŝeglarskich województwa zachodniopomorskiego 
w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeŜa Morza Bałtyckiego 

 
  

                       Stowarzyszenie POMOST – Instytut Gospodarki Morskiej w Szczecinie 

 
44 

 
 
 

 

 
Lokalizacja przystani w Kanale Młyńskim, zapewnia 
osłonę przed działaniem wiatru. Jesienią i na wiosnę 
występuje zjawisko cofki. Szerokość kanału wynosi 10 
metrów. Głębokość na torze wodnym i w obrębie 
przystani wynosi 2 metry. Z racji specyficznego 
ukształtowania przystani większość jednostek wchodzi 
do basenu tyłem. Obowiązuje cumowanie burtą do 
nabrzeŜa.  
Suma miejsc na przystani wynosi 35, w tym miejsc 
gościnnych 10. Powierzchnia terenu przystani wynosi 
0,5 ha. Przystań posiada nabrzeŜe wyposaŜone w 
drewniany pomost o długości 350 metrów, wyniesiony 
ponad powierzchnię gruntu. Jego wysokość nad lustrem 
wody wynosi 0,8 metra. NabrzeŜe jest oświetlone. 
Lądową infrastrukturę przystani tworzą: 
- kontener pełniący funkcję bosmanki oraz   
- kontener z toaletą i prysznicem 
Na terenie przystani dostępna jest następująca 
infrastruktura Ŝeglarska: elektryczność, woda, slip, 
dźwig, moŜliwość zimowania na placu, moŜliwość 
czarterowania jachtów, transport łodzi na lądzie.  
 
Teren przystani jest ogrodzony. Sklep spoŜywczy i 
punkt gastronomiczny znajdują się w odległości 300 
metrów. Elementy infrastruktury uzupełniającej i 
elementy usługowej infrastruktury miejskiej znajdują się 
w odległości 0,5 – 1 kilometra na terenie miejscowości 
Stepnica. Port leŜy na obszarze Europejskiego 
Rezerwatu Ptaków (tereny SPA).    

 

 
 
  

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• PołoŜenie: ujście 
Odry/Zalewu 

• Bliskość Stepnicy  

• Infrastruktura słaba, 
konieczna rozbudowa 
portu 

 
Perspektywa rozwojowa 

 
Okres sezonu Ŝeglarskiego na przystani trwa od 1 maja do 
31 października. W czasie weekendów obiekt jest 
wykorzystany w pełni, w inne dni tygodnia cumuje w nim do 5 
jachtów na dobę. W perspektywie realizacji projektów 
inwestycyjnych i poprawy stanu bazy przystań zachowa swój 
klubowy, kameralny charakter. Nie ma moŜliwości 
znaczącego powiększenia jej obszaru i zwiększenia ilości 
miejsc postojowych ani wielkości ruchu jachtów w oparciu o 
nią. 

Potrzeby inwestycyjne 
Administrator obiektu przewiduje w najbliŜszym czasie 
ograniczone działania inwestycyjne: 
- zainstalowanie locji na wejściu do przystani od strony 
Zalewu Szczecińskiego ułatwiającej nawigację Ŝeglarzom 
niezorientowanym w specyfice akwenu 
- budowa nowej, bardziej rozbudowanej bosmanki o lekkiej, 
przenośnej konstrukcji  

Zalecane działania 
 

• Rozbudowa portu, zaop. w media, utylizacja, sanitariaty 
• Budowa zaplecza biurowego m.in. na potrzeby Punktu 

Informacji Turystycznej. 
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Tab.22  Klub Roztoka  w Stepnicy 
 

Stepnica Przystań Klubowa Roztoka   
 53° 39,1’ N / 14° 37,5’ E 
 
 

Klub Roztoka, ul. Krzywoustego,  
72-122 Stepnica 
Tel: +48 91/41 88 458, Faks: +48 91/41 88 604 
 
 

 

Jest to mały port o charakterze klubowym, posiada ok. 5 
miejsc postojowych. Istniejąca infrastruktura to: sanitariaty, 
utylizacja odpadów, usługi naprawcze w zakresie elektroniki 
łodziowej, stacja gazu, dźwig oraz moŜliwość zimowania łodzi. 
Zakład wyrobu Ŝagli oddalony o 5 km.  
 
Punkty gastronomiczne, poczta, bank i apteka oddalone o ok. 
500 m.   
 

 
 
 
 
  
Tab.23 Port rybacki w Lubiniu nad jez. Wicko 
 
Port rybacki w Lubiniu nad jez Wicko ul. Portowa 4 

Lubin 
Gmina Międzyzdroje 
Istniejąca przystań rybacka w Lubiniu nie jest przystanią 
Ŝeglarską i nie spełnia podstawowych warunków obiektu 
Ŝeglarskiego. Brak zaplecza terenowego dla Ŝeglarzy i miejsc  
cumowania dla jachtów i nie pozwala na swobodne 
korzystanie z tego portu. 

Istniejący port rybacki posiada stosunkowo małą 
powierzchnię basenu i krótką linię nabrzeŜy, która jest 
nieprzystosowana i niezabezpieczona dla cumujących tam 
jachtów. NabrzeŜa w basenie portowym są wysokie i 
niedostosowane dla cumowania jachtów. Nawierzchnia 
istniejących nabrzeŜy jest zajęta przez rybaków i ich sprzęt. 
NajbliŜsza marina Ŝeglarska znajduje się w niedalekiej 
Wapnicy w odległości około 6,5 kbl (1200 m), gdzie moŜna 
swobodnie cumować i korzystać z postoju. 
  
Port rybacki w Lubiniu jest waŜną jednostkę w gospodarce 
rybnej na północno – zachodnim akwenie Zalewu 
Szczecińskiego i taką jednostką pozostanie jeszcze przez 
długie lata. 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Bliskość centrum miasta 
Stepnica 

 

• Brak informacji 
• Mało miejsc postojowych 
• Brak strony internetowej 
 

Zalecane działania 
 

• nie zaleca się otwarcia portu klubowego, gdyŜ Stepnica 
wraz z dwoma pozostałymi portami dysponuje 
wystarczającą ilością miejsc. 
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Tab.24 Wapnica  nad. j. Wicko 
 

 
 Wapnica 
53° 52,9’ N / 14° 25,6’ E 
 

Wapnica 
Gmina Międzyzdroje 

 
 

 

    Port w Wapnicy  to przystań kanałowa w płn. części 
Zalewu Szczecińskiego, na wschód od Świnoujścia nad 
jeziorem Wielkie Wicko. Przy 180 m ściance szczelnej 
nabrzeŜa południowego głębokość wody wynosi 1,8-2,4 
m.  PoniewaŜ przystań została wybudowana przed 
rokiem 1945, nie istnieją juŜ ramy kierunkowe i odbojowe, 
a ze ściany wystają jedynie 15 cm stalowe pręty. NaleŜy 
zatem szczególnie uwaŜnie manewrować łodzią. 
Zatrzymuje się tutaj niewiele miejscowych łodzi 
sportowych. Część wschodnia kanału słuŜy jako stałe 
miejsce postojowe kilku łodziom rybackim. 

    Port posiada 28 miejsc postojowych, z tego 20 miejsc 
gościnnych.   

    Na terenie portu brak jest sanitariatów. Ograniczone 
moŜliwości zaopatrzenia się w potrzebne produkty 
istnieją w oddalonej o 300 m miejscowości.   

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Dobry stan nabrzeŜy 
• Lokalizacja w pobliŜu 

silnego ośrodka 
turystycznego 

 
 

• Brak infrastruktury 
Ŝeglarskiej. 

• Funkcja rybacka obiektu 
• Ograniczenia 

administracyjne dla postoju 
jachtów. 

 
Perspektywy rozwojowe 

Portowy charakter przystani rybackiej i jego znaczenie w 
gospodarce rybnej nie pozwala w najbliŜszej przyszłości 
zmienić jego przeznaczenia, dlatego teŜ naleŜy zachować 
jego rybacki charakter. 

Zalecane działania 
 

• Wyodrębnienie miejsc postojowych dla jednostek 
turystycznych 

• Uporządkowanie otoczenia 
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Tab.25 Łunowo – nad. Jez. Wicko, Przystań MłodzieŜowego Domu Kultury w Świnoujściu 
 
Łunowo - Przysta ń Młodzie Ŝowego Domu Kultury 
w Świnouj ściu  
 
 

MłodzieŜowy Dom Kultury w Świnoujściu 
ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście 
Tel. / faks: (91) 321 28 30 
www.mldk.swi.pl , e-mail: mldk@fornet.com.pl  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Przystań znajduje się na północnym brzegu Jeziora 
Wicko Wielkie, w zlewni Zalewu Szczecińskiego. 
Obiekt znajduje się w odległości 10 kilometrów od 
Świnoujścia  i 4 kilometrów od Międzyzdrojów oraz 1 
km od drogi Świnoujście – Szczecin. Do przystani 
prowadzi droga bita o utwardzonej nawierzchni. 
Właścicielem terenu przystani jest gmina Świnoujście, 
trwały zarząd na nim sprawuje MłodzieŜowy Dom 
Kultury w Świnoujściu. NabrzeŜe południowe naleŜy 
do Wolińskiego Parku Narodowego, część obiektu jest 
w uŜytkowaniu Szkoły Morskiej w Świnoujściu. 
Do przystani prowadzi z jeziora Wicko Wielkie kanał 
długości 150 metrów o szerokości 10 metrów. Sama 
przystań jest całkowicie osłonięta. Wiatry i falowanie 
nie są odczuwane. Głębokość zarówno na torze 
wodnym jak i w przystani wynosi 1,8 – 2 m. 
Obowiązuje manewrowanie na silniku. Jachty cumują 
w systemie keja – boja. Liczba miejsc na przystani 
wynosi 40, w tym 10 to miejsca gościnne.  
W okresie przed II wojna światową na terenie obiektu 
funkcjonował spław drewna. Funkcję Ŝeglarską 
przyjęła ona w latach sześćdziesiątych XX wieku. Od 
roku 1978 obiekt znajdował się w administracji 
kuratorium. Prawdopodobnie z powodu błędu w 
sporządzaniu dokumentacji teren przystani został 
włączony w obręb Wolińskiego Parku Narodowego.  
Od roku 2005 znajduje się w trwałym zarządzie 
MłodzieŜowego Domu Kultury w Świnoujściu. Łączna 
długość nabrzeŜa wynosi 180 m, w rozbiciu na 
poszczególne elementy: 

� nabrzeŜe północne   – 51 m 
� nabrzeŜe wschodnie – 64 m 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Dogodne połoŜenie   w 
ciekawej krajobrazowo 
okolicy. 

• Obiekt chroniony  

• Brak wyposaŜenia 
portowego 

• Infrastruktura portu w złym 
stanie 

• Ograniczone perspektywy 
rozwoju obiektu 

 
Perspektywa rozwojowa 

 
Potencjalnie ciekawa lokalizacja. Rozwój jej jest 
uwarunkowany zwiększeniem powierzchni basenu. Realizacji 
inwestycji sprzyja Woliński Park Narodowy, który posiada 
działkę na terenie przyległym do przystani. 

  
 

Zalecane działania 
 

• Rozbudowa infrastruktury portowej, modernizacja urządzeń 
wodnych 

• Przeprowadzenie klasyfikacji portu 
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� nabrzeŜe południowo – zachodnie – 66 m 
 
NabrzeŜa północne, wschodnie oraz odcinek nabrzeŜa 
zachodniego o długości 20 metrów są w dobrym stanie 
technicznym, reszta w stanie dostatecznym. 
Powierzchnia basenu przystani wynosi 2500 m2. 
Lądową infrastrukturę przystani tworzą: 

a) budynek bosmanki,  
  b) budynek świetlicy,  
  c) trafostacja 
  d) hangary – 2 obiekty 
  e) wiaty jako miejsce zimowania łodzi. 
Obiekt jest ogrodzony, znajduje się pod cało - 
dobowym nadzorem. Na terenie przystani znajduje się 
następująca infrastruktura Ŝeglarska: sanitariat, 
elektryczność, warsztat szkutniczy w wymiarze 
drobnych napraw, mały slip, dźwig  o nośności 1,5 t, 
zapewniona moŜliwość zimowania na placu, 
moŜliwość czarterowania jachtów. Paliwo jest 
dostępne w Międzyzdrojach (4 km), warsztat 
mechaniczny i sklep Ŝeglarski w Świnoujściu (10 km). 
W odległości 1,5 kilometra od przystani znajduje się 
plaŜa. Elementy infrastruktury uzupełniającej: parking, 
pole namiotowe, kemping. Inne elementy usługowej 
infrastruktury turystycznej znajdują się w odległości 4 
km w Międzyzdrojach. Wykorzystanie obiektu w 
sezonie jest oceniane na 90 procent, w tym 
zdecydowaną większość stanowią jachty znajdujące 
się na wyposaŜeniu przystani lub korzystające z jej 
infrastruktury w skali całego sezonu 

 
 

Rejon rzeki Dziwnej i Zalewu Kamieńskiego 
 
 
Tab.26 Wolin. Przystań UKS Albatros 
 
Wolin UKS Albatros (PTZN) 
53° 50,6’ N / 14° 37,2’ E 
 

ul. Niedamira 22, 72-510 Wolin 
Tel/Faks: +48 91/326 11 16 
Zarządca: Polskie Towarzystwo Zapobiegania 
Narkomanii 
UKS Albatros, ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin 
 

 

 

12 miejsc postojowych, w tym 8 gościnnych, 
znajduje się na południe od mostu obrotowego w 
Wolinie.  
Umocniona przystań o dług. 200 m. zlokalizowana 
na południe od most drogowego. Posiada ona 
jednak niewiele pali cumowniczych, poza tym 
odbywa się tutaj ruch Ŝeglugowy. Głęb. wody 
wynosi 3,5 - 4,5 m. Od strony płd. rozciąga się 
teren klubu Ŝeglarskiego „Liga Morska" o dług. 140 
m.  
  
 

Infrastrukturę tworzą serwis naprawczy, dźwig, slip, 
zapewniona jest moŜliwość zimowania. Ponadto 
zaplecze portu stanowią przyłącza wodne i 
elektryczne oraz utylizacja odpadów i nieczystości. 
W budynku klubowym znajdują się sanitariaty, a w 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• brak konkurencyjnego 
obiektu o zbliŜonym 
standardzie na akwenie 
i w jego bezpośrednim 
otoczeniu 

 

• słaba 
rozpoznawalność 
obiektu 

• słaba charakterystyka 
głębokości akwenu 

• moŜliwość Ŝeglugi 
jedynie dla jednostek 
o małym zanurzeniu 

  
 

Perspektywa rozwojowa 

 
Wykorzystanie obiektu w sezonie jest oceniane na 
90 procent, w tym zdecydowaną większość stanowią 
jachty znajdujące się na wyposaŜeniu przystani lub 
korzystające z jej infrastruktury w skali całego 
sezonu. 

 

 
Zalecane działanie 

 
• pogłębienie toru wodnego 
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bezpośredniej bliskości portu inne elementy 
infrastruktury uzupełniającej i usługowej.    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Dobra infrastruktura 
uzupełniająca 

• W zasadzie dobre 
wyposaŜenie portu 

•   Imprezy realizowane w 
regionie przystani i przy jej 
udziale, zwiększające 
wielkość wodnego ruchu 
turystycznego (m.in. 
Festiwal Wikingów)  

 
 

 
• Sposób funkcjonowania 

mostu zwodzonego na 
Dźwinie, oddalonego o 
300 metrów od 
przystani, w znaczącym 
stopniu utrudnia ruch 
turystyczny na akwenie. 

• Niedostateczna 
infrastruktura 
turystyczna. 

 

 
Perspektywa rozwojowa 

  
Otoczenie przystani jest przedmiotem zabiegów samorządu 
lokalnego na rzecz utworzenia nowoczesnej, profesjonalnej 
przystani jachtowej. To działanie znajduje podstawę w 
strategii rozwoju gminy. Po dokonaniu stosownych ustaleń z 
urzędem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków będzie 
moŜliwe przystąpienie do realizacji inwestycji, która 
lokalizacyjnie i funkcjonalnie będzie związana z obiektem 
UKS Albatros. Wobec połoŜenia obiektu, jego zaplecza w 
postaci potencjału turystycznego Wolina, moŜliwy jest 
znaczący wzrost wodnego ruchu turystycznego w obrębie 
akwenu i samego obiektu.  
Niezbędne jest uregulowanie kwestii otwierania mostu w 
Wolinie w trybie umoŜliwiającym prowadzenie ruchu 
wodnego a takŜe pogłębienie toru podejściowego.  

 
Potrzeby inwestycyjne  

 
Przystań pełni w obecnie podstawowe funkcje usługowe 
wobec turystów wodnych, dla rozwoju tego typu działalności 
wymaga znaczących prac inwestycyjnych. Przewidywane 
jest wykonanie nowego fragmentu nabrzeŜa o długości 150 
metrów, wspólnego dla sąsiadujących ze sobą przystani UKś 
Albatros i przystani Ligi Morskiej i Rzecznej. Obok przystani 
ma teŜ powstać nowy basen jachtowy o pojemności 30 
miejsc wraz z zapleczem socjalnym. 
Dla niezbędnej poprawy infrastruktury i powstania przystani 
zapewniającej bezpieczny, wygodny postój na przystani, 
niezbędne jest uporządkowanie i racjonalne 
zagospodarowanie terenu przystani, modernizacja budynku 
administracyjnego i ogrodzenia oraz realizacja omówionych 
wcześniej, planowanych projektów inwestycyjnych.  
 

 
Zalecane działanie 

 

• Modernizacja urządzeń portowych 
• Podniesienie standardów sanitariatów 
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Tab.27  Wolin. Przystań Klubu Ligi Morskiej i Rzecznej 
 
Przysta ń Klubu Ligi Morskiej i Rzecznej w 
Wolinie 
53°50,6’N; 14°37,2 E 

Liga Morska i Rzeczna. 
Jacht Klub Wolin 
ul. Mostowa 1, 72 – 510 Wolin 
Tel. (91) 32 62 177 
 
Przystań znajduje się na zachodnim brzegu rzeki 
Dziwny, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum 
miejscowości Wolin, pomiędzy nabrzeŜem miejskim a 
portem rybackim. Dojazd do niej prowadzi ulicą 
Mostową. Przystań jest zlokalizowana w odległości 200 
metrów od drogi powiatowej, przy drodze A3 i linii 
kolejowej Świnoujście – Szczecin.  
Właścicielem terenu, na którym znajduje się przystań, 
oraz jej zabudowań jest gmina Wolin i powiat kamieński. 
Znajduje się on w bezpłatnym uŜytkowaniu Ligi Morskiej i 
Rzecznej. Obiekt łączy funkcje przystani klubowej i 
tranzytowej. 
Przystań jest połoŜona w nurcie Dziwny. Warunki 
wietrzne i falowanie są korzystne. Głębokość pobliskiego 
toru wodnego wynosi 1,5 – 3 metrów, głębokość w 
przystani to 1,5 – 2 metrów. MoŜliwe jest manewrowanie 
zarówno na silniku jak i na Ŝaglu. Obowiązuje 
cumowanie do boi lub burta do nabrzeŜa. Przystań 
dysponuje 10 – 15 miejscami do cumowania 
Całkowita powierzchnia terenu przystani wynosi 994 m2. 
Łączna długość nabrzeŜy wynosi 45 metrów.  
 
Na terenie przystani znajduje się budynek o konstrukcji 
murowanej z drewnianym dachem krytym papą, Pełni on 
rolę hangaru do zimowania jednostek klubowych. 
Powierzchnia budynku wynosi 224,44 m2. Jachty są 
takŜe przechowywane w drewnianej wiacie o powierzchni 
75,50 m2. Na przystani brak pomostów. 
 
Teren przystani jest ogrodzony siatką metalową oraz 
dozorowany przez policję i członków klubu. W sezonie 
Ŝeglarskim jest ona sporadycznie wykorzystywana jako 
pole namiotowe.   
Na terenie przystani dostępne są: prąd, woda, mały 
warsztat naprawczy, miejsce do zimowania na placu, 
usługi czarterowe.  
Elementy infrastruktury uzupełniającej: pole namiotowe i 
kemping. 
  
W odległości 2 km od przystani znajduje się plaŜa 
miejska wraz z wypoŜyczalnią sprzętu wodnego.   
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Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Realizowane działania 
klubowe – rejsy 
szkoleniowo-turystyczne 
oraz staŜowe. 

• Aktywny udział w ofercie 
turystyczno – 
rekreacyjnej gminy, 
m.in. w Festiwalu 
Wikingów, Etapowych  
Regatach 
Turystycznych. 

 

• Brak regulacji prawnej 
określającej 
długoterminową 
dzierŜawę obiektu 
umoŜliwiającą podjęcie 
prac inwestycyjnych. 

• Brak stabilności 
finansowej związany z 
brakiem inwestora 
strategicznego. 

• Niski standard 
przystani, zaniedbana 
infrastruktura. 

 
Perspektywa rozwojowa 

 
W trakcie sezonu Ŝeglarskiego przez przystań przewija się 
ok. 40 jednostek poza jachtami uczestniczącymi w imprezach 
regatowych. W zdecydowanej większości są to jachty 
balastowe. 
Gospodarze obiektu przewidują, Ŝe wraz z budową nabrzeŜa 
wzrośnie zainteresowanie otoczeniem przystani i z czasem 
powstanie w tym miejscu rozbudowane zaplecze Ŝeglarskie. 
Miałoby to zapewnić dalszy rozwój miejscowości. 
Obecnie klub utrzymuje się przede wszystkim z opłat 
postojowych, wobec nie najwyŜszego standardu przystani 
oraz ciągle ograniczonego ruchu jachtów nie są one jednak 
znaczące. 
 

Potrzeby inwestycyjne 
 
Konieczne jest wykonanie nabrzeŜa w postaci umoŜliwiającej 
bezpieczny dostęp do zacumowanych jednostek. W obecnej 
postaci zostało ono wykonane w trybie doraźnym siłami 
członków klubu.  
Niezbędna jest budowa sanitariatu oraz modernizacja 
budynku gospodarczego, w tym m.in. podwyŜszenie ścian 
oraz zamiana dachu płaskiego na dwuspadowy.  
Planowana jest budowa nabrzeŜa i slipu oraz stanowiska dla 
samobieŜnego dźwigu. Celem przewidywanych inwestycji 
jest doprowadzenie przystani do europejskich standardów, 
zabezpieczenie nabrzeŜa i dalsze zwiększanie atrakcyjności 
miejscowości poprzez rozbudowę jej bazy turystycznej. 
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Tab.28 Kamień Pomorski. NabrzeŜe Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu 
 
Kamień Pomorski - Przysta ń śeglarska 
Miejskiego O środka Kultury i Sportu 
53° 58,13’ N / 14° 45,5’ E 
 
 

ul. Wilków Morskich 2, 72-400 Kamień Pomorski 
Tel/Fax: 48 91/38 20 110,  
Tel. kom.: +48 669/423 487 
Zarządca: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu  
ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski  

 

 
 
  

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Brak konkurencyjnego 
obiektu o zbliŜonym 
standardzie 

• Atrakcyjna oferta 
turystyczna 

• Ograniczenie dostępu do 
mariny przez most 
obrotowy w Wolinie 

 

Zalecane działania 
 

• DoposaŜenie nabrzeŜa– zainstalowanie paneli 
doprowadzających prąd i wodę na keję - zainstalowanie 
pomostu pływającego o długości 100 metrów 

•   MontaŜ systemu informacyjnego i kierującego- ocieplenie i 
naprawa elewacji w budynku wielofunkcyjnym 

• Przeprowadzenie klasyfikacji portu 

 
     Obiekt znajduje się nad Zalewem Kamieńskim, u 

południowego brzegu Zatoki Kamieńskiej, w 
granicach administracyjnych miejscowości Kamień 
Pomorski. Właścicielem infrastruktury obiektu jest 
Urząd Morski w Szczecinie, jej zarządcą Miejski 
Ośrodek Kultury i Sportu w Kamieniu Pomorskim, 
jednostka budŜetowa gminy Kamień Pomorski. Do 
gminy naleŜą budynki znajdujące się na terenie 
przystani. Planowane jest wydanie przez władze 
gminy rozporządzenia o ustanowieniu trwałego 
zarządu przystani. Obiekt ma profil przystani 
klubowej z elementami funkcji komercyjnej. 

    Tor podejściowy od strony północnej ma parametry: 
długość – 4,25 km, szerokość w dnie – 30 m, 
głębokość – 2,7 m. Tor podejściowy od strony 
południowo –zachodniej ma parametry: długość–3,75 
km, szerokość w dnie - 30 m, głębokość – 2,7 m. Tor 
podejściowy do Basenu śeglarsko–Rybackiego ma 
parametry: długość – 285 m, szerokość w dnie – 30 
m, głębokość – 2 m. Głębokość na torze wynosi 1,6 - 
3,3 m, głębokość w basenie – 1,8 m. 

     Port dysponuje 45 miejscami postojowymi, w tym 10 
gościnnych. Jednostki cumują wewnątrz basenu w 
systemie keja – boja, na zewnątrz – burta do 
nabrzeŜa. 

     Lądowe zaplecze przystani tworzą: 
     a) murowany wielofunkcyjny budynek zarządu  
     przystani. Mieści on pomieszczenia  
     administracyjne oraz zaplecze hotelowe na  
     35 miejsc oraz zaplecze biurowe i warsztaty  
     szkutniczo–mechaniczne. 
     b) duŜy hangar przeznaczony do zimowania  
     jednostek  
     c) mały hangar  
    Teren przystani jest ogrodzony i podlega 

całodobowej ochronie. Na terenie przystani znajduje 
się następująca infrastruktura Ŝeglarska: sanitariat, 
elektryczność, woda, warsztat szkutniczy i 
mechaniczny, sklep Ŝeglarski, slip, dźwig, moŜliwość 
zimowania na placu i w hangarze, prysznic, pralnia. 
Zapewniona moŜliwość stawiania pojazdów 
campingowych i noclegu. Zbiornik paliwa znajduje się 
w odległości 1,5 km. Elementy infrastruktury 
uzupełniającej oraz usługowej infrastruktury miejskiej 
są dostępne w odległości do 1 km w miejscowości 
Kamień Pomorski. Znane atrakcje to doroczny 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i 
Organowej oraz Muzeum Kamienia oraz granitowy 
Królewski Głaz. Przystań posiada zaplecze 
infrastrukturalne adekwatne do jej potrzeb. 
Planowane jest poprawa jej standardu poprzez 
doposaŜenie nabrzeŜa, zainstalowanie pomostu 
pływającego o długości 100 m oraz modernizację 
budynku wielofunkcyjnego. 
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Tab. Kamień Pomorski. NabrzeŜe postojowe, pomost spacerowy i pirs pasaŜerski 
 

Kamień Pomorski. Nabrze Ŝe postojowe, 
pomost spacerowy i pirs pasa Ŝerski 
 

 

 

W obecnej postaci jest to miejsce postojowe nie 
posiadające infrastruktury Ŝeglarskiej.  

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Lokalizacja w centrum 
turystycznym Kamienia 
Pomorskiego. 

• DuŜa perspektywa 
rozwojowa lokalizacji, jako 
potencjalnie największej 
przystani w regionie.  
 

•  Brak infrastruktury 
Ŝeglarskiej. 

 

 
Perspektywy rozwojowe 

 
Akwen Zalewu Kamieńskiego wyznaczony od zachodu 
przez NabrzeŜe PasaŜerskie, od wschodu przez 
Ŝelbetową kładkę do śółcina, a od południa ograniczony 
istniejącym nabrzeŜem miejskim tworzy naturalną 
przystań Ŝeglarską, która po adaptacji i odpowiedniej 
modernizacji stworzy nowoczesny port jachtowy dla około 
300 jachtów. Basen Portu Jachtowego zabezpieczony 
odpowiednimi  falochronami  i  wyposaŜony w pomosty 
pływające zapewni doskonałe warunki dla cumowania 
jachtów o głębokości zanurzenia do 2,0 m. 

 
Zalecane działania 

 
Budowa nowoczesnego portu jachtowego o standardzie 
europejskim. 

 
 

Rejon WybrzeŜa Bałtyku 
 
Tab.29 Typy przystani. Podział miejsc postojowych na WybrzeŜu Bałtyku 
 

Typ przystani Nazwa Właściciel * Miejsca 
postojowe 
ogółem 

Miejsca 
postojowe dla 
turystów 

Port jachtowy Świnoujście Basen Północny K 200  200 
  Marina Polmax Dziwnów  PR  14 14  
 Port Morski Kołobrzeg  K  70 50   
        
Przystań 
turystyczna 

 Świnoujście Jacht Klub „Kotwica” ST 15  5  

 Świnoujście Jacht Klub „Cztery Wiatry” ST  47  5 
 Port Dziwnów K 25  25  
 Port w MrzeŜynie  K 12     12 
 Port rybacki Dźwirzyno  K 35  35  
  Port Morski Darłowo  K 30  30  
        
Przystań  Przystań w Mielnie     bd bd  
* 
ST – stowarzyszenie 
PR – właściciel prywatny 
K – przystań komunalna 
 

 

  

 
Liczba miejsc postojowych na wybrze Ŝu Bałtyku  448  371  
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Tab.30 Świnoujście. Basen Północny 
 

Świnouj ście Basen Północny 
53° 54,48’ N / 14° 16, 28’ E 
 
 

Urząd Miasta Świnoujścia, 
ul. Wojska Polskiego 1/5 
72-600 Świnoujście 
E-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl 
Tel: +48 91/321 27 80, 
Zarządca: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz“ 
ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście 
Tel. +48 91/321 91 77 
www.osir.uznam.net.pl  

 

Przystań znajduje się po zachodniej stronie ujścia rzeki 
Świny, na wyspie Uznam, w odległości około 1000 metrów 
na południe od linii nasady falochronów. Od strony miasta 
istniej do niej bezpośredni dojazd ulicą WybrzeŜe 
Władysława IV. 

 

Warunki cumowania w przystani są bardzo dobre, z racji 
jej usytuowania w osłoniętej odnodze portu działanie 
wiatru i fali jest mało odczuwalne. Szerokość na wejściu 
do basenu portowego wynosi ponad 80 metrów. 
Głębokość na wejściu do basenu sięga 5,2 metra, 
głębokość w basenie portowym 4 metrów. Obowiązuje 
manewrowanie na silniku , moŜliwe jest cumowanie we 
wszystkich systemach. Łączna ilość miejsc do cumowania 
wynosi 200 (wszystkie gościnne). 
Powierzchnia terenu, na którym zlokalizowana jest 
przystań, wynosi 10,5 ha. 
NabrzeŜa są utwardzone, wzmocnione ścianką Larsena. 
Ich wysokość nad lustrem wody sięga 2 metrów. Stan 
techniczny nabrzeŜy jest dobry. 
Łączna długość nabrzeŜy wynosi 661 m. Tworzą one 
basen portowy, w którym zlokalizowane są trzy pomosty 
pływające o konstrukcji betonowej, z poszyciem 
drewnianym, z odnogami cumowniczymi na wysięgnikach, 
o długości 40 metrów kaŜdy. 

 
    Zaplecze lądowe przystani stanowią budynki z zapleczem 

sanitarnym, bosmanka oraz punkt informacji turystycznej. 
Na terenie przystani znajduje się takŜe 5 budynków 
dawnej wojskowej zabudowy portu. W jednym z nich 
zaadaptowano pomieszczenia na infrastrukturę usługowo 
– gastronomiczną. Pozostałe budynki są w stanie złym, 
nie są zagospodarowane. 
  
Teren przystani jest ogrodzony siatką metalową, znajduje 
się pod całodobowym nadzorem ochrony. 
Na terenie przystani znajduje się następująca 
infrastruktura Ŝeglarska: sanitariat, elektryczność, zbiornik 
paliwa, woda, warsztat szkutniczy i mechaniczny (na 
telefon), sklep Ŝeglarski, bar, slip, dźwig (na telefon), 
moŜliwość zimowania na placu i w hangarze, transport 
łodzi na lądzie, prysznic. 
Elementy infrastruktury uzupełniającej: punkt informacji 
turystycznej, parking, pole namiotowe, kemping, , punkt 
gastronomiczny. Sklep spoŜywczy znajduje się w 
odległości 500 metrów, plaŜa – w odległości 1 kilometra. 
Inne elementy usługowej infrastruktury miejskiej są 
zlokalizowane w odległości od 500 metrów do 1 km. 
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Mocne strony 
 

Słabe strony 

• DuŜy port, odpowiednia 
głębokość wody 

•  lokalizacja – bezpośrednio 
przy wejściu do znaczącego 
portu, w basenie portowym o 
nieporównywalnej w skali 
regionu charakterystyce 
Ŝeglarskiej 

• Ogromny  potencjał 
urbanistyczno – 
architektoniczny obiektu 

• Bliskość Świnoujścia – 
miasta z bogatą ofertą 
kulturalną 

• Obiekt całoroczny, 
całodobowy 

• ZaangaŜowanie samorządu 
lokalnego w rozbudowę 
przystani 

• Stosunkowo uboga 
infrastruktura portu 

• Brak moŜliwości 
wykonania napraw na 
miejscu 

• Postępująca 
dekapitalizacja budynków 
znajdujących się w obrębie 
przystani, mogących 
stanowić jej naturalne 
zaplecze komercyjne 

Perspektywa rozwojowa 
 

Przystań posiada doskonalą lokalizację. Jest jednym z 
priorytetowych elementów projektów rozwojowych 
samorządu lokalnego w ramach działań zmierzających do 
stopniowego rozszerzenia funkcji turystycznej w regionie 
przyległym do portu (np. budowa deptaku). Buduje on 
morską i Ŝeglarską toŜsamość miasta w powiązaniu z 
imprezami Ŝeglarskimi realizowanymi w regionie.  Basen 
Północny w toku realizacji działań inwestycyjnych stanie się 
Ŝeglarską wizytówką miasta i regionu.  

 

Potrzeby inwestycyjne 
 

Gmina Świnoujście realizuje szerokie działania inwestycyjne w 
obrębie Basenu Północnego. Przewidziane jest kompleksowe 
zagospodarowanie terenu przystani według projektu gminy.   

 
Zalecane działanie 

 
• Remont części nabrzeŜy 
• Pogłębienie Basenu 
• Budowa dodatkowych pomostów 
• Uzupełnienie i rozbudowa infrastruktury towarzyszącej 
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Tab.31 Świnoujście. JKMW Kotwica 
 
Świnouj ście Jacht-Klub „Kotwica“  
(Jacht-Klub Marynarki Wojennej) 
53° 54,1’ N / 14° 14,45’ E 
 

JKMW „Kotwica“ O/Świnoujście 
ul. Steyera 6, 72-604 Świnoujście 
Tel: +48 91/324 25 35, Fax: +48 91/321 94 35 
e-Mail: kotwica@Świnoujście.com.pl  
jkmw_kotwica@uznam.net.pl 
Internet: www.kotwica.swinoujście.com.pl  

 
 
                             Jacht - Klub Marynarki   
                             Wojennej „Kotwica” 
 
 

Przystań znajduje się w obrębie portu morskiego w 
Świnoujściu, w granicach Basenu Zimowego, na południe 
od centrum miasta. Od strony miasta istniej do niej 
bezpośredni dojazd ulicą. Panują tu bardzo dobre warunki 
do cumowania, z małymi wiatrami i bardzo ograniczonym 
falowaniem. Głębokość na torze wynosi 5 metrów, w 
przystani – 4 metry. Obowiązuje manewrowanie na silniku i 
na Ŝaglu. 
Przystań obejmuje 15 miejsc do cumowania, w tym 5 
miejsc gościnnych.  
 
Infrastruktura Ŝeglarska: slip, dźwig, sanitariat, woda, 
elektryczność, warsztat szkutniczy i mechaniczny, 
zimowanie jednostek na placu i w hangarze, czarter 
jachtów, transport łodzi na lądzie, prysznic, pralnia. Stacja 
paliwowa znajduje się w odległości 1,5 kilometra, sklep 
Ŝeglarski – 500 metrów  
Pozostałe elementy infrastruktury Ŝeglarskiej są dostępne 
w pełnym zakresie w odległości do 1 kilometra. Elementy 
usługowej infrastruktury miejskiej znajdują się w odległości 
do 1 kilometra. 
 
     

 
 

 

 
 
 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Klubowy charakter przystani 
gwarantujący utrzymanie jej 
funkcji uŜytkowych w toku 
społecznej działalności 
członków klubu 

• Pełen zakres usług dla 
turystów – obiekty handlowe 
i gastronomiczne w 
odległości 1.5-2km. 

• Potencjał popularnej 
miejscowości 
wypoczynkowej 

 

• Małe rozmiary przystani 
• Zarządca obiektu nie 

posiada środków własnych 
na rozbudowę 
infrastruktury 

• Port nie ma dla gminy 
znaczenia kluczowego 
wobec perspektywy 
rozwoju turystyki wodnej. 
Istnieją inne obiekty z 
większym potencjałem.  

 

Perspektywa rozwojowa 
 

Teren przystani jest własnością skarbu państwa. Po dokonaniu 
przekształceń mógłby stać się podstawa do stworzenia 
niewielkiej mariny miejskiej o europejskim standardzie 

 
 

Zalecane działania 
 

• Rozbudowa przystani, zaopatrzenie i utylizacja, sanitariaty, 
moŜliwość zimowania 

• Przeprowadzenie klasyfikacji portu 
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Tab.32 Świnoujście. Przystań Cztery Wiatry 
 
Marina Klubu Jachtowego „Cztery Wiatry“ w 
Świnouj ściu 
53° 55,0’ N / 14° 16,6’ E 
 

Jacht Klub „Cztery Wiatry“ 
ul. Jachtowa 4, 72-600 Świnoujście 
e-mail: irmina85@wp.pl, www.jk-4wiatry.prv.pl 
 

 
 
 

 

Przystań znajduje się w obrębie portu morskiego w 
Świnoujściu, przy biegu Świny, w odległości 800 
metrów od wejścia do portu. Właścicielem terenu 
jest Miasto Świnoujście. DzierŜawcą i zarządcą 
terenu przystani jest Jacht Klub „Cztery Wiatry” w 
Świnoujściu.  Obiekt ma profil przystani klubowej. 
 
Przystań jest z trzech stron otoczona lasem. 
Panują w niej bardzo dobre warunki do cumowania 
jachtów. Głębokość wody na wejściu do portu 
wynosi 2 m, a w basenie 1-1,5 m.  
 
Jachty cumują do nabrzeŜy o łącznej długości 150 
metrów. Dostęp do jednostek ułatwia drewniany 
pomost. Przystań dysponuje miejscem dla 47 
jednostek cumujących w systemie boja–keja.   
NabrzeŜe znajduje się w dobrym stanie 
technicznym.  
   
Na terenie przystani znajduje się następująca 
infrastruktura Ŝeglarska: slip, dźwig, sanitariat, 
elektryczność, warsztat mechaniczny, prysznic. 
Pozostałe elementy infrastruktury Ŝeglarskiej są 
dostępne w pełnym zakresie w odległości do 1 
kilometra. Członkowie klubu mogą zimować 
jednostki na terenie przystani, na placu. Stacja 
paliwowa znajduje się w odległości 1 kilometra od 
przystani. Przystań posiada poza tym miejsca 
parkingowe.   
 

 
  

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Bardzo dobrze połoŜenie 
przystani – ochrona przed 
wiatrem  

• Dobry warsztat naprawczy 
• Bliskość historycznych 

umocnień obronnych 
(atrakcja turystyczna) 

• Pełna oferta usług, 
moŜliwość zakupów, 
restauracje w odl.ok.1.5-
2.km. 

• Bezpośrednie sąsiedztwo 
historycznych fortów 
wojskowych udostępnionych 
do zwiedzania. 

• Zarządca obiektu nie jest w 
stanie ulepszyć 
infrastruktury ze środków 
własnych 

• RóŜne priorytety rozwoju 
gmin: port dla gminy nie 
stanowi obiektu o 
znaczeniu kluczowym w 
zakresie rozwoju turystyki 
wodnej.  

 

Perspektywa rozwojowa 
 

Z racji połoŜenia przystani, jej wielkości i formuły działania 
przewidywane jest jej dalsze funkcjonowanie jako przystani 
klubowej o ograniczonym wykorzystaniu dla potrzeb 
postojowych dla jachtów zewnętrznych. Obecnie obiekt jest 
wykorzystany niemal w 100 procentach. NaleŜy 
przewidywać, Ŝe zarządzające przystanią stowarzyszenie 
będzie nią administrować i inwestować w podstawowe 
działania modernizacyjne.    

 

 
Potrzeby inwestycyjne 

 
• podstawowa modernizacja  pomostów 
• zwiększenie ilości miejsc postojowych 
• budowa nowego pomostu na palach o długości 30 

metrów 
•  w przypadku rozwoju funkcji komercyjnej – 

adaptację budynku klubowego dla potrzeb zaplecza 
administracyjno – komercyjnego przystani 
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Tab.33 Marina Polmax w Dziwnowie 
 
Marina Polmax w Dziwnowie Marina Polmax w Dziwnowie 

ul. Dziwna, 72-400 Dziwnów 
tel. 091 381 36 34 
www.plx.pl 
plx@plx.pl 
 

 
 

 
 

Obiekt jest zlokalizowany w Dziwnowie, na zachodnim 
brzegu rzeki Dźwiny. Średni obserwowany poziom wody w 
porcie wynosi 0,5 metra. Łata wodowskazowa znajduje się 
przy pomoście obok Kapitanatu Portu. Silne wiatry z 
kierunków zachodnich powodują podwyŜszenie stanu wody 
nawet o 1,1 metra, a wiatry z kierunków wschodnich 
powodują obniŜenie stanu wody do 0,8 metra. Największa 
rozpiętość wahań stanów wody występuje zimą, średnia – 
wiosną i jesienią, a najmniejsza latem. Maksymalna 
prędkość prądu w ujściu Dziwny wynosi ok. 3 węzły, a 
średnia ok.1 węzła. Kierunek prądu ulega często zmianom 
w zaleŜności od kierunku i siły wiatru. Do portu naleŜy 
wchodzić z zachowaniem szczególnej ostroŜności 
poniewaŜ, z powodu zapiaszczania, głębokości ulegają 
częstym zmianom. 
Wejście do portu od strony morza osłaniają dwa falochrony 
- wschodni o długości 356 metrów, zachodni o długości 342 
metry. Głębokość na wysokości głowic falochronów wynosi 
3 metry, w osi kanału (z umocnionymi brzegami) – 4 metry, 
a przy zakręcie – 4,5 metra. 
Poprzez lokalizację wewnątrz portu przystań jest w miarę 
dobrze zabezpieczona przed wpływem czynników 
pogodowych. Sporadycznie występuje zjawisko cofki. 
Szerokość między główkami falochronów portowych wynosi 
30 metrów. Głębokość na torze sięga 4 m, głębokość w 
basenie przystani – 2,5 metra. Jednostki cumujące w 
przystani manewrują silnikiem. Przystań posiada trzy 
miejsca do cumowania burtą, pozostałe jednostki cumują w 
systemie keja – boja. Suma miejsc na przystani wynosi 14 
– wszystkie dla jednostek goszczących.  
 
Infrastruktura Ŝeglarska: sanitariat, elektryczność, woda, 
warsztat szkutniczy i mechaniczny, sklep Ŝeglarski, dźwig, 
moŜliwość zimowania na placu, moŜliwość czarterowania 
jachtów, prysznic, pralnia. Stacja paliwowa jest dostępna w 
odległości 1 kilometra. 
Elementy infrastruktury uzupełniającej: punkt informacji 
turystycznej, dostęp do Internetu,  parking, pole namiotowe, 
kemping, sklep spoŜywczy, punkt gastronomiczny, plaŜa (w 
odległości 300 metrów). Inne elementy usługowej 
infrastruktury miejskiej - lekarz, policja, apteka, 
bank/bankomat, przystanek autobusowy – znajdują się w 
odległości do 1 kilometra.  
Zaplecze gastronomiczne funkcjonuje w miesiącach 
letnich, zaplecze sanitarne w okresie maj – październik. 
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Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Lokalizacja w pasie 
nabrzeŜa, bez 
perspektywy pojawienia 
się znaczącej 
konkurencji w 
przewidywalnej 
przyszłości. 

• Powiązanie  z 
infrastrukturą portu 
morskiego.    

• Stosunkowo dobra 
infrastruktura Ŝeglarska  

• Własne zaplecze 
gastronomiczno – 
noclegowe 

• Powiązanie z zapleczem 
popularnej miejscowości 
wypoczynkowej 

• Małe rozmiary przystani 
• Brak perspektyw 

rozwojowych w obecnej 
lokalizacji 

  

 
Perspektywa rozwojowa 

 
Średnie wykorzystanie obiektu w sezonie wynosi 60 procent. 
W obecnej postaci osiągnął on granice rozwojowe. Wobec 
intencji rozwijania infrastruktury Ŝeglarskiej przez samorząd 
lokalny mało prawdopodobne jest przeniesienie 
przedmiotowej przystani i rozwój działalności komercyjnej w 
innej lokalizacji na terenie Dziwnowa. W tej sytuacji 
perspektywa rozwojowa powinna obejmować rozwój i 
modernizacje zakresu usług przystani oraz jej ścisła 
integrację z ofertą turystyczną gminy, w tym przyszłą ofertą 
Ŝeglarską.   

 
Potrzeby inwestycyjne 

 
Podstawowa potrzeba inwestycyjna dotyczy powiększenia 
terenu przystani. Nie jest to moŜliwe w obecnej lokalizacji. 
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Tab.34 Dziwnów. Port rybacko – handlowy 
 
Port Morski w Dziwnowie 

54° 01,6’ N, 014° 43,6’E 

Kapitanat Portu w Dziwnowie 
ul. WybrzeŜe Kościuszki, 72 – 420 Dziwnów 

 

 

 

Obiekt jest zlokalizowany  w obrębie portu 
Morskiego w Dziwnowie, na zachodnim brzegu 
rzeki Dźwiny. Obejmuje dwa nabrzeŜa w odległości 
300 i 500 metrów od główek falochronów 
portowych. Port znajduje się w administracji 
Urzędu Morskiego w Szczecinie. 
Wejście do portu od strony morza osłaniają dwa 
falochrony - wschodni o długości 356 metrów, 
zachodni o długości 342 metry. Głębokość na 
wysokości głowic falochronów wynosi 3 metry, w 
osi kanału (z umocnionymi brzegami) – 4 metry, a 
przy zakręcie – 4,5 metra. 
Szerokość między główkami falochronów 
portowych wynosi 30 metrów. 
Do portu naleŜy wchodzić z zachowaniem 
szczególnej ostroŜności poniewaŜ, z powodu 
zapiaszczania, głębokości ulegają częstym 
zmianom. 
Akwatorium znajdujące się w granicach 
administracyjnych portu w Dziwnowie ma 
powierzchnię 0,5025 km2. 
W sezonie letnim dla jachtów zarezerwowane jest 
nabrzeŜe północne Basenu Zimowego nr 2 o 
długości 70 metrów. Obsługę nabrzeŜa prowadzą 
bosmani Teren basenu jest odgrodzony i 
zamknięty, głębokości przy nabrzeŜach wynoszą 
od 3,40 do 4,00 metrów. 
Do cumowania jachtów jest przeznaczone takŜe 
nabrzeŜe jachtowe („nowe pasaŜerskie”) przy 
południowej granicy portu od strony Jeziora 
Wrzosowskiego na północnym brzegu Dziwny o 
długości 184 m. Głębokość przy nabrzeŜu wynosi 
od 0,50  do 4,50 metrów. NabrzeŜe ma jedynie 
charakter postojowy.  
Na terenie przystani (Basen Zimowy) znajduje się 
następująca infrastruktura Ŝeglarska: 
sanitariat, elektryczność, woda, sklep Ŝeglarski, 
dźwig, prysznic. Zbiornik paliwa znajduje się w 
odległości 600 metrów. 
Inne elementy infrastruktury uzupełniającej oraz 
usługowej infrastruktury miejskiej znajdują się w 
odległości 800 metrów na ternie miejscowości 
Dziwnów. 
 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Lokalizacja na styku 
akwenów (Morze 
Bałtyckie i region Zalewu 
Szczecińskiego) 

• Zaplecze miejscowości 
wypoczynkowej 

• Zły stan infrastruktury 
przystani jachtowej 

• Nacisk na realizację w 
obrębie portu 
działalności 
gospodarczej róŜnej od 
Ŝeglarskiej 

• Brak działań 
informacyjno - 
promocyjnych w 
odniesieniu do oferty 
Ŝeglarskiej portu  

• Funkcjonowanie mostu 
drogowego łączącego 
dwa brzegi Dziwny, 
znajdującego się 350 m. 
na wschód od Basenu 
Zimowego; zwodzone 
przęsło mostu, 
zlokalizowane w pobliŜu 
zachodniego brzegu 
rzeki, jest otwierane o 
kaŜdej parzystej 
godzinie doby o ile są 
jednostki, które zgłosiły 
zamiar przejścia. Zamiar 
przejścia pod mostem 
naleŜy zgłosić u 
operatora mostu  

 
Perspektywa rozwojowa 

Przy posiadanej lokalizacji na styku wybrzeŜa Bałtyku i 
Zatoki Kamieńskiej połączonej bezpośrednio z Zalewem 
Szczecińskim Dziwnów jest predestynowany do rozwoju 
turystyki Ŝeglarskiej. Port posiada korzystną infrastrukturę 
nawigacyjną, zespół nabrzeŜy w dobrym stanie technicznym, 
odpowiednie zaplecze w postaci potencjału miejscowości 
wypoczynkowej. Rozbudową infrastruktury Ŝeglarskiej w 
regionie zainteresowany jest samorząd lokalny. 
Prawdopodobnie kwestią czasu jest powstanie 
profesjonalnego obiektu Ŝeglarskiego. 

 
Potrzeby inwestycyjne  

W chwili obecnej część portu w administracji państwowej nie 
posiada infrastruktury do obsługi jachtów o odpowiednim 
standardzie. Jednocześnie port posiada tereny pod 
rozbudowę funkcji turystycznej i jej zaplecza. W związku z 
tym wskazane jest utworzenie w obrębie portu profesjonalnej 
przystani jachtowej obejmującej urządzenia do cumowania i 
obsługi jednostek jachtowych, zaplecze usługowe, 
ogrodzenie terenu przystani lub wprowadzenie innych 
elementów bezpośredniego dozoru. 
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  Tab.35 Port w MrzeŜynie 
  
Port w Mrze Ŝynie Bosmanat Portu MrzeŜyno 

ul. Marynarska 1, 72-330 MrzeŜyno 

 
 

 
 

Przystań jest zlokalizowana w obrębie Portu 
Morskiego w zachodniej części miejscowości 
MrzeŜyno. Do terenu portu prowadzi bezpośredni 
dojazd Właścicielem terenu portu jest gmina 
Trzebiatów. Infrastruktura portowa znajduje się w 
administracji Urzędu Morskiego w Szczecinie. Nie 
został dotychczas powołany zarząd portu ze strony 
gminy. Obiekt ma profil publicznych miejsc 
postojowych dla jednostek Ŝeglarskich. 
Średni poziom wody przyjęty dla portu wynosi 507 
cm (wg zera w Amsterdamie). Silne wiatry z 
kierunków zachodnich powodują podwyŜszenie 
poziomu wody o około 70 – 80 cm w stosunku do 
średniego. ObniŜenie poziomu wody do 60 cm 
poniŜej średniego, powodują wiatry z kierunków 
odlądowych. Łata wodowskazowa umieszczona 
jest przy nabrzeŜu Przeładunkowym. W zaleŜności 
od kierunku wiatru prądy przybrzeŜne płyną na 
północny wschód lub północnych zachód. 
Prędkość prądu jest zaleŜna od siły i czasu 
utrzymywania się wiatru z jednego kierunku i moŜe 
dochodzić do 3 węzłów. W porcie występuje prąd 
spływający o zmiennej prędkości od 0,5 do 1 węzła 
(ekstremalnie do 3 węzłów po długotrwałych 
deszczach i silnych wiatrach odlądowych). 
Kanał portowy z uwagi na silny prąd zamarza tylko 
w okresie ostrych zim. Podczas zim 
charakteryzujących się duŜą ilością  lodu na 
Bałtyku, moŜe występować okresowe, krótkotrwałe 
zablokowanie wejścia do portu przez lody 
spiętrzone w strefie przybrzeŜnej, w wyniku dłuŜej 
wiejącego wiatru z północnego zachodu przez 
północny do północno – wschodniego. 
Przejście jest dostępne dla jednostek o zanurzeniu 
odpowiednim do minimalnej głębokości 1,5 m, przy 
stanie morza do 2°B. Przy silnych wiatrach 
wiejących wzdłuŜ wybrzeŜa, wejście do portu jest 
bardzo ryzykowne. Przy występowaniu 
długotrwałych silnych wiatrów, warunki wejścia do 
portu mogą ulec zmianie. Jednostki Ŝaglowe nie 
powinny korzystać z wejścia do portu w porze 
nocnej. 
Akwatorium znajdujące się w granicach 
administracyjnych portu w MrzeŜynie ma 
powierzchnię 0,0655 km2 
 
Obiekty hydrotechniczne na terenie portu 
• umocnienie brzegowe po wschodniej stronie 

rzeki Regi od nasady falochron o długości 
94,50 m, 

• nabrzeŜe Odpraw Granicznych o długości 
42,00 m, 

• nabrzeŜe PasaŜerskie o długości 104,00 m, 
• nabrzeŜa Przeładunkowe o łącznej długości 

256,00 m, 
• basen Postojowy Rybacki o długości nabrzeŜy 

92,00 m, 
• pirs Przeładunkowy o długości 105,00 m, 
• wyciąg łodziowy, 
• umocnienie brzegowe przyczółka mostu 
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drogowego po wschodniej stronie rzeki Regi o 
długości 25,00 m, 

• umocnienie zachodniego brzegu rzeki Regi o 
łącznej długości 517,25 m. 

Na terenie portu znajduje się budynek 
gastronomiczny smaŜalni „Złota Rybka” oraz szopy 
rybackie o lekkiej konstrukcji – wszystkie te 
elementy nie naleŜą do infrastruktury portu.  
  
Na terenie przystani znajduje się następująca 
infrastruktura Ŝeglarska: sanitariaty, woda, energia 
elektryczna, odbiorniki zuŜytego oleju, slip. Brak 
infrastruktury w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Lokalizacja – brak 
analogicznego obiektu w 
odległości kilkunastu 
kilometrów i brak 
perspektyw jego 
powstania 

•    Perspektywiczna 
moŜliwość przyjmowania 
jachtów z Bornholmu 

• Infrastruktura nabrzeŜa 
przygotowana do obsługi 
duŜych jednostek i 
realizacji inwestycji na 
lądzie 

• Perspektywa rozwoju 
miejscowości 
wypoczynkowej w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie portu 

• Zainteresowanie 
samorządu lokalnego 
rozwojem funkcji 
Ŝeglarskiej w jedynym 
porcie znajdującym się na 
terenie gminy 

• Bardzo niekorzystne 
ukształtowanie wejścia 
do portu, niesprzyjające 
warunki nawigacyjny 

• Bardzo płytki basen 
portowy 

• Marginalizowanie funkcji 
Ŝeglarskiej portu przez 
jego administracje 

• Bardzo słaby stan 
infrastruktury portowej  

 
Perspektywa rozwojowa 

Na zlecenie samorządu  lokalnego  opracowana została  
koncepcja zagospodarowania portu obejmująca projekt 
rozwoju funkcji Ŝeglarskiej. Niezbędne jest przeprowadzenie  
prac modernizacyjnych w odniesieniu do wejścia portowego. 
Po ich realizacji port w MrzeŜynie moŜe uzyskać status 
liczącego się portu średniej wielkości na zachodnim 
wybrzeŜu Bałtyku.   

 
Potrzeby inwestycyjne  

Port jest trudno dostępny dla jachtów z racji bardzo 
niekorzystnego ustawienia falochronu wejściowego. Przy 
silniejszych wiatrach znacząco utrudnia on nawigację. 
Ponadto powoduje systematyczne nanoszenie piasku do 
basenu portowego. Bez przebudowy wejścia jest on 
praktycznie skazany na stale wypłycanie uniemoŜliwiające 
Ŝeglugę. Konieczne są takŜe znaczące prace bagrownicze w 
obrębie basenu portowego. 
W odniesieniu do funkcji Ŝeglarskiej konieczne jest 
wydzielenie przestrzeni do cumowania i obsługi jednostek 
jachtowych, budowa zaplecza usługowego oraz ogrodzenie 
terenu przystani lub wprowadzenie innych elementów 
bezpośredniego dozoru. 
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Tab.36  Port Morski w Kołobrzegu 
 
Port Morski Kołobrzeg 

 

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. 
78-100 Kołobrzeg, ul. Stoczniowa 10 
 
Port jachtowy jest elementem infrastruktury portu 
morskiego Kołobrzeg leŜącym w obrębie 
administracyjnym portu. Zlokalizowany jest na wyspie 
Solnej, w rozwidleniu rzeki Parsęty i Kanału Drzewnego, 
w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Kołobrzegu. 
Obiekt jest połączony bezpośrednio ulica miejską z 
droga powiatową łącząca wschodnią i zachodnią część 
miasta. 
Teren, na którym zlokalizowany jest port, naleŜy do 
gminy miejskiej Kołobrzeg. Znajduje się on w zarządzie 
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. Obiekt 
dzierŜawi firma Arkcharter. 
Port osłaniają dwa falochrony o długościach: wschodni o 
długości 308 metrów i zachodni o długości 205 metrów 
(obecnie w przebudowie). Szerokość wejścia na 
wysokości zachodniego falochronu wynosi 47 metrów i 
zwęŜa się do 24 metrów. Obiekt znajduje się w 
centralnej części portu, w dobrze osłoniętym miejscu. 
Lekkie falowanie jest odczuwalne jedynie w przypadku 
wiatrów północnych. Głębokość na torze wodnym wynosi 
3,5 metra, głębokość w przystani – od 0,5 do 3,5 metra. 
Obowiązuje wyłącznie manewrowanie na silniku, 
dostane jest cumowanie we wszystkich układach. Suma 
miejsc na przystani wynosi 60 – 70, w tym 40 – 60 
miejsc gościnnych.   
Łączna powierzchnia terenu portu  wynosi 2,7222 ha.   
Łączna długość nabrzeŜy wynosi 803,40 metra, w tym: 
 NabrzeŜe szkolne – 87 metrów 
 NabrzeŜe szkutnicze – 101,5 metrów 
 Pirs – 49,5 metry x 2  
 NabrzeŜe turystyczne – 62 metry 
 NabrzeŜe jachtowe – 55 metry 
 Basen łodziowy – 225 metry  
NabrzeŜa mają konstrukcje betonową, z oczepem 
Ŝelbetowym na ściance Larsena, osadzone na palach. 
Zaplecze przystani stanowią budynki administracyjne o 
lekkiej, drewnianej konstrukcji, jednokondygnacyjne, o 
powierzchni ok. 30 m2. 
Przystań posiada hangar o konstrukcji halowej, lekkiej, 
słuŜący do przechowywania sprzętu i jachtów o 
powierzchni ok. 300 m2. 
W centrum przystani znajduje się obiekt zabytkowego 
fortu funkcjonujący jako sezonowe zaplecze 
gastronomiczno – kulturalne obiektu.  
Teren przystani jest ogrodzony, podlega całodobowemu 
dozorowi, posiada systemy alarmowe 
 
Na terenie przystani znajduje się następująca 
infrastruktura Ŝeglarska: sanitariat, elektryczność, , 
woda, warsztat szkutniczy i mechaniczny (na telefon), 
sklep Ŝeglarski, slip, dźwig, moŜliwość zimowania na 
placu i w hangarze, moŜliwość czarterowania jachtów, 
prysznic. Zbiornik paliwa znajduje się w odległości 200 
metrów.  
Elementy infrastruktury uzupełniającej: punkt informacji 
turystycznej, parking, , kemping, sklep spoŜywczy, punkt 
gastronomiczny. Pole namiotowe znajduje się w 
odległości 1km. Inne elementy usługowej infrastruktury 
miejskiej znajdują się w odległości 200 – 500 metrów. 
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Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Lokalizacja w ramach 
znaczącego portu i w 
granicach 
administracyjnych 
popularnej miejscowości 
wypoczynkowej 

• Bezpośredni dostęp do 
rynku Ŝeglarskiego 
Morza Bałtyckiego, w 
szczególności wyspy 
Bornholm 

• Rozmiary przystani, 
moŜliwość przyjmowania 
jachtów o duŜych 
parametrach 

• Dostęp do atrakcyjnego 
fortu zlokalizowanego w 
obrębie przystani 

 

• Niekorzystne warunki 
geologiczne ujścia 
rzeki Parsęty. 

• Niedostatecznie 
rozbudowana 
infrastruktura lądowa 
portu 

• Ograniczenie terenu 
uniemoŜliwiające 
dalsze powiększenie 
obiektu. 

•  Wysokość nakładów 
finansowych 
niezbędnych do 
doprowadzenia portu 
do standardu 
europejskiego   

•  Względne oddalenie 
od centrum i obiektów 
turystycznych miasta 

 
Perspektywa rozwojowa 

 
W ciągu roku do portu w Kołobrzegu zawija ok. 500 jachtów. 
W przypadku realizacji planowanych działań inwestycyjnych 
będzie to najbardziej znaczący port jachtowy na polskim 
wybrzeŜu między Trójmiastem a Basenem Północnym w 
Świnoujściu. W oparciu o port w Kołobrzegu realne jest 
znaczne rozwinięcie ruchu turystycznego z Bornholmem, a w 
konsekwencji aktywizacja innych przystani jachtowych 
regionu wybrzeŜa Bałtyku. 

 
Potrzeby inwestycyjne  

 
•  Modernizacja istniejących nabrzeŜy w Basenach 

Jachtowym i Łodziowym 
• Remont nabrzeŜy skarpowych wokół zabytkowego 

obiektu „Reduta MORAST” zgodnie z wytycznymi 
Konserwatora Zabytków 

• Uzbrojenie nabrzeŜy w urządzenia cumownicze i 
odbojowe, doprowadzenie dróg wewnętrznych i 
oświetlenia 

• Wykonanie budynku klubowego stanowiącego zaplecze 
biurowo usługowe dla Ŝeglarzy i obsługi interesantów 
portu jachtowego wraz z niezbędnym wyposaŜeniem 
socjalnym 

• Wykonanie stacji odbioru wód zaolejonych i ścieków 
sanitarnych 

• Kompleksowe zagospodarowanie terenu (drogi kołowe, 
chodniki, parkingi, uzbrojenie podziemne, zieleń) 
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Tab.37  Port Rybacki Dźwirzyno 
 

Port Rybacki Dźwirzyno 

 

l. Wyzwolenia 1, 78 131 Dźwirzyno 
Tel. 094 358 54 23 

 
 
 

 

Obiekt jest zlokalizowany w północnej części 
województwa, w zachodniej części miejscowości 
Dźwirzyno, bezpośrednio przy drodze gminnej 
Kołobrzeg – MrzeŜyno, w odległości 11 kilometrów 
od Kołobrzegu. 
Port znajduje się w administracji Urzędu Morskiego 
w Słupsku. Obiekt ma profil publicznego miejsca 
postojowego. 
W rejonie portu dominują wiatry północne i 
zachodnie. Silne wiatry z kierunków zachodnich 
przez północne do północno – wschodnich 
powodują podwyŜszanie poziomu wody o ok. 0,5 
metra powyŜej średniego. Teren portu jest 
otoczony lasami ograniczającymi ich wpływ. Prądy 
płyną na północny - wschód lub północny zachód. 
Jachty cumują przy kanale oraz w Basenie 
Postojowym. śegluga w porcie jest ograniczona do 
pory dziennej. Basen Postojowy jest zlokalizowany 
we wschodniej części kanału portowego. Na 
kanale przy wietrze od 3 - 4°B warunki postoju s ą 
bardzo niekorzystne. Basen Postojowy zapewnia 
osłonę jednostek. 
Szerokość między główkami falochronów wynosi 
19 metrów, szerokość kanału portowego – 10 
metrów. Głębokość toru wodnego – 1,5 metra, 
głębokość w porcie – 1,2 metra. Obowiązuje 
manewrowanie na Ŝaglu. Jednostki cumują burtą 
do nabrzeŜa. Pojemność Basenu Postojowego 
wynosi 20 gościnnych miejsc postojowych, w 
kanale portowym moŜe cumować do 15 jednostek.  
 
Powierzchnia terenu portu wynosi 3 ha. 
NabrzeŜa portowe są wzmocnione ścianką 
Larsena z oczepem betonowym i odbojnicami 
(częściowo gumowe, częściowo z tworzywa 
sztucznego). 
Długość nabrzeŜy przeznaczonych do uŜytku przez 
jednostki sportowe i turystyczne: 
-NabrzeŜa Basenu Postojowego – 152 metry 
-NabrzeŜe postojowe – 80 metrów 
 
Obiekt nie posiada lądowych elementów 
infrastruktury o przeznaczeniu i zastosowaniu 
turystycznym i Ŝeglarskim. Teren portu jest 
ogrodzony. 
 
Na terenie przystani znajduje się następująca 
infrastruktura Ŝeglarska: elektryczność i slip. 
Elementy infrastruktury towarzyszącej i miejskiej 
infrastruktury usługowej są dostępne w odległości 
1 km w miejscowości Dźwirzyno.  

  

  
 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Zaplecze i potencjał 
miejscowości 
wypoczynkowej 

 
 

• Słaba 
rozpoznawalność 
obiektu 

• Konkurencja 
pobliskiego portu 
jachtowego w 
Kołobrzegu 

• Typowo morski, 
postojowy charakter 
portu. 

• Istnienie mostu na 
drodze Kołobrzeg – 
MrzeŜyno o wysokości 
3,23 metra 
ograniczającego w 
niektórych 
przypadkach 
moŜliwość Ŝeglugi 

• Systematyczne 
zapiaszczanie toru 
wodnego  

• Ustronne połoŜenie 
wobec Dźwirzyna i 
ruchu turystycznego 

 
Perspektywa rozwojowa 

 
W ciągu sezonu port przyjmuje do 10 jachtów. Mimo 
ograniczenia do obsługi Ŝeglarzy pływających po Bałtyku 
obiekt moŜe pełnić rolę małej przystani jachtowej, bez 
perspektyw rozwojowych. 

 
Potrzeby inwestycyjne  

W odniesieniu do funkcji Ŝeglarskiej nie są formułowane 
Ŝadne potrzeby i plany inwestycyjne.  
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Tab.38 Przystań Stowarzyszenia  Morski Klub Regatowy Tramp w Mielnie   
 
Przystań Stowarzyszenia  Morski Klub 
Regatowy Tramp w Mielnie 

Stowarzyszenie Morski Klub Regatowy Tramp 
ul. Chrobrego 32 
76-032 Mielno 
 

 

Pomost Tramp: dł: 140 m,szer:2,5 m 
Pomost Mila: dł:106 m,  
szer:3.5 m,  zanurzenie dla obu około 1,5 m 
 
Pomost rybacki ( na zdjęciu) 
Dodatkowo istnieje   kilka innych: straŜy granicznej 
Politechniki Koszalińskiej, przystani policyjnej  
WOPR 

 
 
 
Tab.39  Port Morski w Darłowie 
 

 
Port Morski w Darłowie 

 

Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. 
ul. Wschodnia 14, 76-153 Darłowo 
tel. (+48 94) 314 51 85, fax (+48 94) 314 51 85 
www.zarzadportudarlowo.xu.pl 
zarzadportudarlowo@op.pl 

 
 
 

Właścicielem terenu portu jest gmina Darłowo. 
Administrację portu sprawuje jednostka budŜetowa 
gminy Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. 
 
Tor podejściowy z morza do głowic falochronów 
ma następujące parametry: długość - 926 metry, 
szerokości w dnie -  60 metrów, głębokość 8 
metrów. Wejście do portu ma szerokość 38 metrów 
i głębokość 7 metrów. Przy wiatrach powyŜej 6°B 
wejście do portu jest utrudnione, przy sztormowej 
pogodzie w obrębie przystani odczuwalne jest 
falowanie. W obrębie portu dominują wiatry 
północno – wschodnie i północno – zachodnie. 
Obowiązuje manewrowanie na silniku.  
Do cumowania jachtów przeznaczone jest 
NabrzeŜe Steckie. Jego długość wynosi 211 
metrów.    Ilość miejsc postojowych dla jachtów – 
30. 
Lądowe zaplecze nabrzeŜa stanowi kontener 
sanitarny z prysznicem i pomieszczeniem 
rekreacyjnym o powierzchni 15 m2. 
Teren nabrzeŜa znajduje się pod dozorem sytemu 
monitoringu portu. 
Na terenie przystani znajduje się następująca 
infrastruktura Ŝeglarska: sanitariat, elektryczność, 
warsztat szkutniczy i mechaniczny (na telefon), 
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sklep Ŝeglarski, slip, prysznic. Zbiornik paliwa 
znajduje się w odległości 5 kilometrów. Sklep 
spoŜywczy, punkt gastronomiczny są dostępne w 
odległości 300 metrów, pole namiotowe i kemping 
– 1 kilometra, inne elementy usługowej 
infrastruktury miejskiej – w odległości 1 – 1,5 
kilometra. 
 

 
  

Dostępność komunikacyjna portów i przystani 4 
Charakterystyka dostępności komunikacyjnej przystani i portów jachtowych regionu 

odnosi się zarówno do ich połoŜenia względem szlaków wodnych, jak lądowych. Oba 
parametry stanowią o atrakcyjności obiektów. W zdecydowanej większości przypadków 
dostępność komunikacyjna portów i przystani w regionie jest dobra i bardzo dobra. Znajdują 
się one na ogół w pobliŜu głównych regionalnych szlaków komunikacyjnych wodnych i 
lądowych oraz w regionach intensywnie zurbanizowanych.     

Przystanie i porty jachtowe w regionie ujścia Odry, Zalewu Szczecińskiego oraz 
wybrzeŜa Bałtyku posiadają oznakowanie wymagane przepisami Ŝeglugowymi, są takŜe 
naniesione na mapy dostępne dla Ŝeglarzy polskich i zagranicznych. Pojawiają się nowe 
narzędzia identyfikacji lokalizacji obiektów Ŝeglarskich, między innymi przygotowywany jest 
dedykowany portal internetowy poświecony infrastrukturze i ofercie portów jachtowych 
województwa zachodniopomorskiego. 

Lokalizacja obiektów sprawia, Ŝe w większości przypadków ni stwarzają one 
nawigacyjnych i technicznych problemów Ŝeglarzom, którzy do nich zawijają. Na ogół 
znajdują się one w osłoniętych miejscach bądź kanałach ograniczających wpływ czynników 
nawigacyjnych na operacje podejścia do przystani. 

Przystanie w Wolinie i Kamieniu Pomorskim są trudniej dostępne z racji 
funkcjonowania mostu zwodzonego w Wolinie, obecnie otwieranego z niską częstotliwością. 
Przystań w Policach jest niedostępna dla jednostek z wyŜszym masztem z racji istnienia rury 
stanowiącej element architektury przemysłowej, która biegnie nad nurtem rzeki Łarpi. Trudne 
jest podejście do portu w MrzeŜynie odwrócone w kierunku wschodnim. Przy wiatrach juŜ od 
3 – 3,5°B jest on praktycznie niedostępny dla Ŝeglarzy. Dojazd do przystani od strony lądu 
jest w większości obiektów łatwy. Jedynie obiekt MłDK Świnoujście w Łunowie wymaga 
pokonania kilometrowego odcinka leśnej drogi, o stosunkowo twardej nawierzchni. Pozostałe 
obiekty są zlokalizowane w odległości do 200 metrów od dróg powiatowych lub gminnych. 
Do wszystkich prowadzi bezpośredni dojazd po asfaltowej nawierzchni. Przystanie w 

                                                 
4 Audyt  portów i przystani Województwa Zachodniopomorskiego. Stowarzyszenie POMOST, Szczecin 2005 

Mocne strony 
 

Słabe strony 

• Konstrukcja nabrzeŜa 
umoŜliwiająca powaŜne 
działania inwestycyjne.  

 

• Niski standard oferty 
Ŝeglarskiej. 

• Oddalenie od szlaków 
turystyki Ŝeglarskiej w 
regionie, ograniczenie 
do jachtingu morskiego 

 
Perspektywa rozwojowa 

 
W ciągu sezonu do portu w Darłowie zawija około 200 
jachtów. Mimo ograniczenia do obsługi Ŝeglarzy pływających 
po Bałtyku przystań moŜe pełnić rolę małej przystani 
jachtowej. Trudno jednak przewidywać, by obsługa jachtów 
była znaczącym źródłem jej dochodów, z racji lokalizacji nie 
naleŜy oczekiwać wielkiego zainteresowania zimowaniem 
jednostek na jej terenie.   

 
Potrzeby inwestycyjne 

 
Przy obecnym potencjale oferty Ŝeglarskiej w porcie Darłowo 
właściwa jest realizacja nowej przystani. Opracowano 
wstępne plany i lokalizacje takiej inwestycji.    
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Szczecinie nad jeziorem Dąbie są oddalone od centrum miasta o 5 do 7 kilometrów, natomiast 
odległość miedzy nimi a centrum dzielnicy Dąbie wynosi 2 – 3 kilometrów. Z kolei znajdują 
się one bezpośrednio przy skrzyŜowaniu istotnych lokalnych szlaków komunikacyjnych i w 
odległości 4 kilometrów od drogi szybkiego ruchu Berlin – Szczecin – Gdańsk.                 

Wiele do Ŝyczenia pozostawia jeszcze oznakowanie lokalizacji obiektów przy 
szlakach komunikacyjnych. Samorządy lokalne nie przykładają większej roli do czytelnego 
opisania dojazdu do przystani, panuje w tym względzie pełna dowolność odnośnie treści i 
kształtu przekazu. Pewne wysiłki w tym względzie podejmują jedynie niektóre podmioty 
komercyjne administrujące przystaniami jachtowymi.    
 
 

3. Realizowane projekty rozwoju infrastruktury Ŝeglarskiej 
oraz jej zagospodarowania i promocji 

  
 
Działania związane z rozwojem turystyki wodnej, w tym szczególnie Ŝeglarstwa były 
przedmiotem realizacji wielu projektów, inicjowanych zarówno przez samorządy gminne, jak 
i stowarzyszenia oraz organizacje turystyczne.   
 
1. „SuPortNet” finansowanym z program Interreg IIC w latach 1999 - 2001. Celem  

projektu było wzmocnienie sieci portów jachtowych w Regionie Morza Bałtyckiego 
poprzez modernizację istniejących oraz tworzenie nowych portów. W realizację projektu 
zaangaŜowanych było ponad 50 partnerów z 8 krajów nadbałtyckich, w tym partnerzy z 
Polski:  Darłowo, Dziwnów, Ustka, Gdynia, Sopot, Hel, Krynica Morska, Władysławowo, 
Trzebiatów oraz gminy Kosakowo, Mielno i Stegna. Realizacja projekt polegała na  
wykonaniu dla poszczególnych partnerów dokumentacji przed inwestycyjnej dotyczącej 
modernizacji istniejących oraz budowy nowych portów jachtowych. 

 
3. „Morska Koncepcja Rozwoju Zalew Szczeciński”  - program realizowany był przez 

powiat Uecker Randow (Niemcy) we współpracy ze ZROT, Gminą Police, Miastem 
Świnoujście, Miastem Goleniów. Celem projektu było opracowanie wytycznych rozwoju 
i podnoszenia jakości infrastruktury turystyki wodnej na Zalewie Szczecińskim. W 
ramach polsko – niemieckiej współpracy opracowana została koncepcja rozwoju 
morskiego produktu turystycznego Zalew Szczeciński oraz wydane zostały polsko – 
niemieckie mapy turystyczne Zalewu Szczecińskiego. WdraŜane są działania na rzecz 
jego kontynuacji z parterami z obszaru basenu Zalewu Szczecińskiego.  

 
4. „Program Rozwoju Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego” - projekt 

zrealizowany w roku 2007 przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację 
Turystyczną, przy wsparciu finansowym Ministra  Sportu i Turystyki. W ramach projektu 
opracowana została analiza moŜliwości rozwoju produktu turystycznego Szlaku, Program 
rozwoju, koncepcja wizualizacji oraz wydane zostały materiały promocyjne.   

 
5. Programy operacyjne projektu „Budowa infrastruktury  i wspólnej marki 

turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego” w zakresie 
poszczególnych gmin na trasie szlaku. Opracowania zostały wykonane dla gmin: 
Szczecin, Goleniów, TrzebieŜ (Police), Stepnica, Wolin, Kamień Pomorski, 
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Międzyzdroje, Świnoujście, Dziwnów, Rewal, Kołobrzeg, Mielno, Darłowo oraz 
Stowarzyszenia Euro Jacht Klub Pogoń, Jacht Klubu AZS Szczecin, 
Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku śeglarskiego. Opracowane projekty miały 
charakter przygotowawczy do realizacji inwestycji w infrastrukturę Ŝeglarską,  które są 
podejmowane na bazie powstałych dokumentów i opracowań w poszczególnych gminach 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 
6. Projekt „Zachodniopomorski Szlak śeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza 

Zachodniego” Realizacja projektu obejmuje budowę  infrastruktury sieci portów i 
przystani jachtowych w otoczeniu Zalewu Szczecińskiego, w Szczecinie oraz na 
wybrzeŜu Bałtyku   

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania: 
� Budowa marin i portów turystycznych: 

1) Budowa Portu Turystycznego Wapnica 
2) Budowa Gminnego Portu Turystycznego w Wolinie 
3) Budowa Gminnego Portu Turystycznego w Kamieniu Pomorskim 
4) Budowa Przystani Jachtowej w Niechorzu oraz budowa publicznych miejsc 

postojowych w Rewalu i Pobierowie 
5) Budowa infrastruktury Gminnego Portu Turystycznego w Mielnie 
6) Budowa infrastruktury Gminnego Portu Turystycznego „Marina Darłowo” 

� Modernizacja infrastruktury marin i portów turystycznych 
1) Modernizacja infrastruktury Miejskiego Portu Turystycznego Marina Pogoń, 

Szczecin 
2) Modernizacja infrastruktury Akademickiego Portu Turystycznego Jacht Klubu 

AZS, Szczecin  
3) Modernizacja infrastruktury Portu Turystycznego Marina Gocław, Szczecin 
4) Modernizacja infrastruktury Portu Turystycznego w TrzebieŜy 
5) Modernizacja i przebudowa portu jachtowego „Marina Kołobrzeg”  

� Działania w zakresie budowy marki produktu turystycznego  - promocja 
Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego,  

� Promocja projektu w tym: opracowywanie i druk wydawnictw, prowadzenie portalu 
internetowego, udział w targach, artykuły prasowe, konferencje. 

BudŜety projektu wynosi 88 mln 200 tys. zł. Projekt realizowany jest na zasadach partnerstwa 
pomiędzy samorządami i stowarzyszeniami, które od kilku lat prowadzą działania na rzecz 
przygotowania realizacji inwestycji na trasie Szlaku,  jego promocji oraz rozwoju produktów 
komplementarnych budujących markę regionu jako centrum rozwoju turystyki wodnej. W 
czerwcu 2006r. partnerzy podpisali list intencyjny dotyczący wspólnego przedsięwzięcia pod 
nazwą „Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego”. Realizowany projekt  jest przygotowany do wdroŜenia  koncepcyjnie                          
i organizacyjnie. Koordynatorem jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna.   
W realizowanych działaniach, jako partnerzy uczestniczą: 

1. Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń 
2. Stowarzyszenie Jacht Klub AZS Szczecin  
3. Zachodniopomorski Okręgowy Związek śeglarski 
4. Polski Związek śeglarski 
5. Gmina Międzyzdroje 
6. Miasto i Gmina Wolin 
7. Miasto i Gmina Kamień Pomorski 
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8. Gmina Rewal 
9. Miasto Kołobrzeg 
10. Gmina Mielno 
11. Miasto Darłowo 
12. Związek Portów i Przystani Morskich Województwa Zachodniopomorskiego – 

Lokalna Organizacja Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego 
Projekt, jako obejmujący budowę markowego produktu turystycznego o znaczeniu 
ogólnopolskim, został  zgłoszony do dofinansowania w ramach Działania 6.4. „Inwestycje w 
projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013. W lipcu 2008 roku zapadła decyzja Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego o umieszczeniu projektu na liście podstawowej programu i dofinansowaniu 
inwestycji w wysokości 60%. 
 
7. Projekt „Berlin – Szczecin – Bałtyk”. Projekt powstał w ramach działań Grupy 

Partnerskiej powołanej w trakcie realizacji projektu szkoleniowo-doradczego dla branŜy 
turystycznej „Turystyka - wspólna sprawa" (EFS). Jego celem jest wypromowanie 
turystyki wodno-lądowej wzdłuŜ szlaku wodnego Berlin – Szczecin – Bałtyk”, jako 
istotnej oferty turystycznej Pomorza Zachodniego, oraz obudowanie go atrakcyjnym 
programem imprez rekreacyjno-sportowych i wydarzeń kulturalnych - realizowanych na 
wodzie i na lądzie. W ramach realizowanych działań powstała strona internetowa 
www.berlin-szczecin-baltyk.pl promująca gminy i ofertę turystyczna na trasie szlaku. 

 
 
Równolegle z przedsięwzięciami realizowanymi przez samorządy oraz organizacje 
pozarządowe w ramach ww. projektów podejmowane były działania związane z 
opracowywaniem dokumentów, opracowań, planów rozwoju inwestycji turystyki wodnej w 
obszarze realizacji Programu. 
 
Tab.40 Przygotowywane opracowania i  dokumentacje projektowe w zakresie realizacji 
infrastruktury portów i przystani – stan na dzień 16 czerwca 2008r. 
 

Miejscowo ść Lokalizacja Opracowywana dokumentacja Etap realizacji 
Gryfino  ”Koncepcja programowo-

przestrzenna zagospodarowania 
turystycznego nabrzeŜa rzeki 
Odry na odcinku miasta Gryfino”   

Dokument opracowany w 
2003r. 

Szczecin  Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego” w części dotyczącej 
gminy Szczecin 

Dokument opracowany w 
2007r. 

 SEJK Pogoń Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego” w części dotyczącej 
Mariny Pogoń 

Dokument opracowany w 
2007r. 

 SEJK Pogoń Projekty techniczne wykonania 
nabrzeŜy: Południowego 
Zachodniego. 

Dokument opracowany w 
2006r. 

 Marian Gocław Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 

Dokument opracowany w 
2007r. 
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śeglarskiego” w części dotyczącej 
Mariny Gocław 

 Jacht Klub AZS Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego” w części dotyczącej 
Przystani Jacht Klub AZS 

Dokument opracowany w 
2007r. 

Lubczyna  Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego” w części dotyczącej 
gminy Goleniów 

Dokument opracowany w 
2007r 

  Projekt techniczny modernizacji i 
rozbudowy przystani. 

Wyłoniony wykonawca 
projektu. Etap 
przygotowania do zawarcia 
umowy. 

TrzebieŜ COś TrzebieŜ Studium wykonalności 
zagospodarowania turystycznego 
miejscowości TrzebieŜ  

Dokument opracowano w 
2007r. dokument 
zatwierdzony przez Radę  
Gminy Police i Zarząd PZś 

  Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego” w części dotyczącej 
gminy Police 

Dokument opracowany w 
2007r. 

Stepnica  Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego” w części dotyczącej 
gminy Stepnica 

Dokument opracowany w 
2007r. 

  Projekt techniczny dla przystani w 
Gąsierzynie i PlaŜy Miejskiej w 
Stepnicy 

Projekt w fazie wykonania. 
Przygotowanie do aplikacji 
do PROW 

Wolin  Koncepcja programowo – 
przestrzenna dla inwestycji p.n. 
Budowa przystani jachtowej w 
Wolinie 

Opracowanie wykonano w 
2000r. 

  Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego” w części dotyczącej 
gminy Wolin. 

Dokument opracowany w 
2007r. 

  Studium Wykonalności dla 
inwestycji pn. Budowa przystani 
jachtowej w Wolinie 

Studium w fazie 
opracowywania. Termin 
wykonania III kw. 2008. 

Kamień Pomorski  Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego” w części dotyczącej 
gminy Kamień Pomorski. 

Dokument opracowany w 
2007r. 

  Koncepcja zagospodarowania 
półwyspu śółcino obejmująca 
budowę komercyjnej przystani 
jachtowej 

 

Wapnica  Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego” w części dotyczącej 

Dokument opracowany w 
2007r. 
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gminy Międzyzdroje. 
  Studium wykonalności dla 

inwestycji p.n. Modernizacja portu 
jachtowego w Wapnicy. 

Realizacja opracowania 
została dofinansowana z 
funduszu Interreg IIIA. 
Opracowanie  w fazie 
przygotowania. Termin 
wykonania - I dekada 
07.2008 

Świnoujście  Basen Północny Koncepcja funkcjonalna i 
ekonomiczna zagospodarowania 
obszaru Basenu Północnego wraz 
z najbliŜszym otoczeniem 

Dokument opracowany w 
2005r. 

  Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego” w części dotyczącej 
gminy Świnoujście. 

Dokument opracowany w 
2007r. 

Dziwnów  Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego” w części dotyczącej 
gminy Dziwnów. 

Dokument opracowany w 
2007r. 

Rewal  Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego” w części dotyczącej 
gminy Rewal. 

Dokument opracowany w 
2007r. 

Niechorze  Studium wykonalności dla 
inwestycji p.n. Budowa przystani 
jachtowej w Niechorzu. 

Realizacja opracowania 
została dofinansowana z 
funduszu Interreg IIIA. 
Opracowanie  w fazie 
przygotowania. Termin 
wykonania - I dekada 
07.2008 

MrzeŜyno  Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego” w części dotyczącej 
gminy Trzebiatów. 

Dokument opracowany w 
2007r. 

Kołobrzeg  Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego” w części dotyczącej 
gminy Kołobrzeg. 

Dokument opracowany w 
2007r. 

  Studium wykonalności dla 
inwestycji p.n. Modernizacja portu 
jachtowego w Kołobrzegu. 

Realizacja opracowania 
została dofinansowana z 
funduszu Interreg IIIA. 
Opracowanie  w fazie 
przygotowania. Termin 
wykonania - I dekada 
07.2008 

  Modernizacja i Przebudowa Portu 
Jachtowego w Kołobrzegu – 
Projekt architektoniczny i 
budowlany 

Projekt w fazie 
opracowywania. Termin 
wykonania III kw. 2008.  

Mielno  Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego” w części dotyczącej 

Dokument opracowany w 
2007r. 
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gminy Mielno. 
  Studium wykonalności dla 

inwestycji p.n. Budowa przystani 
jachtowo – pasaŜerskiej w 
Mielnie. 

Realizacja opracowania 
została dofinansowana z 
funduszu Interreg IIIA. 
Opracowanie  w fazie 
przygotowania. Termin 
wykonania - I dekada 
07.2008 

  Koncepcja programowo - 
przestrzenna 

Dokument opracowany w 
2006r. Stanowi podstawę 
dla realizacji inwestycji. 

  Projekt techniczny przystani 
jachtowo- pasaŜerskiej w Mielnie 

Etap przygotowywania do 
wyłonienia wykonawcy 
opracowania. Przygotowanie 
dokumentów przetargowych. 

Darłowo  Program Operacyjny Projektu 
„Budowa infrastruktury i wspólnej 
marki turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego” w części dotyczącej 
gminy Darłowo. 

Dokument opracowany w 
2007r. 

  Studium wykonalności dla 
inwestycji p.n. Budowa portu 
jachtowego w Darłowie. 

Realizacja opracowania 
została dofinansowana z 
funduszu Interreg IIIA. 
Opracowanie  w fazie 
przygotowania. Termin 
wykonania - I dekada 
07.2008 

  Projekt techniczny dla inwestycji 
„Budowa portu jachtowego w 
Darłowie” 

Etap przygotowywania do 
wyłonienia wykonawcy 
opracowania. Przygotowanie 
dokumentów przetargowych. 

 
Źródło: Stowarzyszenie POMOST, opracowanie własne. 

 
 

4. Ocena potencjału lokalnego rynku Ŝeglarskiego i 
perspektyw jego rozwoju 

 
 

Światowy i polski rynek turystyczny 
 
Lokalny rynek Ŝeglarski w coraz większym stopniu staje się elementem krajowego i 

europejskiego systemu gospodarczego oraz pozostaje w istotnym związku z zachodzącymi w 
kraju przemianami społecznymi i ekonomicznymi. Wobec korzystnej koniunktury 
gospodarczej Polski, napływu zewnętrznych funduszy umoŜliwiających realizację projektów 
inwestycyjnych następuje dynamiczny wzrost sektora turystyki w Polsce. Wynika to ze 
zmiany postaw społecznych, relatywnego wzrostu zamoŜności społeczeństwa, czasu 
poświęcanego na wypoczynek i rekreację. Wszystkie te względy stymulują rozwój 
gospodarki turystycznej i jej korzystne perspektywy.  

W roku 2007 w wyjazdach turystycznych z co najmniej jednym noclegiem 
uczestniczył niemal co drugi Polak. Ogólny wskaźnik uczestnictwa Polaków w wieku 15 
i więcej lat w kraju lub za granicę wynosił 47 procent. Uczestnictwo w wyjazdach 
zagranicznych wzrosło do poziomu do poziomu 15 procent. Polacy wzięli udział w 34,9 
milionach krajowych podróŜy turystycznych, z których 45 procent stanowiły podróŜe 
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długookresowe, a 55 procent – krótkookresowe. Stale zwiększa się takŜe ilość cudzoziemców 
odwiedzających nasz kraj. Według prognoz Instytutu Turystyki „ogólna liczba przyjazdów 
turystów do Polski wzrośnie do około 19 milionów w latach 2012 i 2013, co oznacza 
średnioroczną dynamikę liczby przyjazdów turystów do Polski w latach 2007 - 2013 na 
poziomie 2,7%” (www.intur.com.pl).  

 
W roku 2002 przeciętny wydatek polskiego turysty w biurze podróŜy wynosił 4176 

złotych, w roku 2004 wzrósł do 4624 złotych, za rok 2006 wyniósł juŜ 4938 złotych (wg. 
Travelplanet.pl). Obroty biur podróŜy w Polsce sięgnęły w roku 2006 wartości 7 miliardów 
złotych, choć jedynie 20 procent Polaków wyjeŜdŜa za granicę za ich pośrednictwem.  

Struktura zagranicznych wyjazdów wakacyjnych jest istotnym miernikiem zasobności  
i rekreacyjnej aktywności społeczeństwa, Polacy jednak ciągle jeszcze chętniej spędzają 
wakacje w kraju. Na krajowe wyjazdy urlopowe decydowało się w roku 2006 około 70 
procent Polaków, 19 procent spędzało czas i w kraju i  za granicą, 7 procent tylko za granicą 
(wg CBOS), około jednej trzeciej wyjazdów przypada na urlopy spędzane w ośrodkach 
wypoczynkowych, nad morzem i jeziorami oraz na wypoczynku aktywnym.  

W czasie wakacji i na dłuŜej Polacy wyjeŜdŜają za granicę. W przypadku wyjazdów 
krótszych nie mniej popularne są wyjazdy krajowe. Według szacunków branŜy podczas 
długiego majowego weekendu obejmującego okres od 28 kwietnia do 5 maja 2007 roku na 
wypoczynek poza miejscem zamieszkania udało się nawet 3 - 4 miliony Polaków. W 
analogicznym okresie w roku 2006, podczas mniejszej ilości wolnych od pracy dni, poza 
domem w Polsce wypoczywało 1,9 miliona osób.  

Innym istotnym elementem świadczącym o potencjale rynku i bezpośrednio 
przekładającym się na potencjał omawianego projektu są przyjazdy turystów zagranicznych. 
Średni światowy udział turystyki rezydentów w kraju destynacji turystycznej wynosi około 70 
procent wobec 30 procent przyjazdów nierezydentów. Zatem podstawę rozwoju turystyki 
stanowi zawłaszcza popyt krajowy, podczas gdy popyt zagraniczny stanowi zwykle jego 
uzupełnienie. W Polsce struktura popytu na produkty i usługi turystyczne według rezydentów 
i nierezydentów nie odbiega istotnie od tej relacji. Jednocześnie polski przemysł turystyczny 
jest zaleŜny od popytu krajowego w stopniu dwukrotnie większym od popytu zagranicznego. 

 

Według Instytutu Turystyki w roku 2007 cudzoziemcy wydali w Polsce  
około 7 miliardów dolarów. W bardzo pomyślnym roku 2000 do Polski przyjechało 85 
milionów osób z zagranicy zostawiając tu ponad 6 miliardów dolarów. Po załamaniu rynku 
związanym z zamachami terrorystycznymi w Stanach Zjednoczonych od roku 2004 
systematycznie się on podnosi. Rok 2006 przyniósł polskiemu rynkowi turystycznemu 65 
milionów przyjazdów cudzoziemców, którzy zostawili w kasach ponad 7,5 miliarda dolarów. 
W roku 2011 te wydatki osiągną poziom 9 miliardów dolarów, prognozy na rok 2012 i 
przyjazdy związane z piłkarskimi mistrzostwami Europy są jeszcze bardziej optymistyczne. 
W najbliŜszych latach wydatki cudzoziemców w Polsce mają ciągle rosnąć w tempie 500 
milionów dolarów rocznie. Zmieni się teŜ struktura turystów odwiedzających Polskę. 
Najbardziej rosnąć będzie liczba przyjazdów typowo turystycznych i podróŜy słuŜbowych 
(ok. 6 proc. rocznie). Znajdzie to swoje odzwierciedlenie we wzroście liczby turystów 
korzystających z obiektów noclegowych, takich jak hotele, pensjonaty czy domy wczasowe, 
ale takŜe obiektów turystyczno – rekreacyjnych, w tym z przystani jachtowych. 

W roku 2005 turystyka w Polsce wytworzyła 5,5 procent PKB dając zatrudnienie ok. 
50 tysiącom osób. W roku 2007 według danych GUS turystyka przekroczyła pułap 6 procent 
udziału w PKB, jej potencjał jest porównywalny z rolnictwem przy nieproporcjonalnie 
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mniejszych nakładach, zatrudnieniu i dodatkowych kosztach funkcjonowania i obsługi 
sektora. Stopniowo Polska przybliŜa się do pułapu charakterystycznego dla Unii Europejskiej, 
gdzie turystyka kreuje średnio 5,5 procent PKB i daje 6 procent ogólnej ilości miejsc pracy. 
Przewidywania Światowej Organizacji Turystycznej mówią, Ŝe do 2020 roku po świecie 
będzie podróŜować 1,5 mld turystów. W największym stopniu wzrost ten będzie dotyczyć 
Europy środkowej i wschodniej.  

Prognozy dla Polski nie są jednak jednoznacznie optymistyczne. Turystyka wodna w 
regionie Pomorza Zachodniego jest jednym z nielicznych segmentów turystyki, które w 
dłuŜszym planie dają przesłanki do podtrzymywania tego trendu. W analizie 
konkurencyjności Polski na europejskim i światowym rynku turystycznym jedynie długość 
polskiego wybrzeŜa morskiego wykazuje istotny statystycznie związek z niektórymi 
wskaźnikami konkurencyjności, np. liczbą turystów albo średnią liczbą dni pobytu. nie 
przynosi jednoznacznie pozytywnych wniosków. Co prawda zwiększa się systematycznie 
ilość przyjazdów turystycznych do naszego kraju, zwiększa się jakość oferowanych usług, a 
poszczególne produkty turystyczne zyskują wysoką pozycję w partykularnych rankingach 
(np. pozycja Krakowa wśród 5 najchętniej odwiedzanych przez turystów miast w Europie). 
Jednocześnie ocena przesłanek do utrzymania tendencji rozwoju gospodarki turystycznej i 
oparcia je o elementy niezaleŜne od indywidualnych czy zbiorowych impulsów mentalnych 
(moda, renta związana z wcześniejszą nieobecnością w ofercie turystycznej) jest nieco 
bardziej pesymistyczna. W praktyce oznacza to, Ŝe do Polski w ciągu najbliŜszych kilkunastu 
lat w dalszym ciągu skłonni będą przyjeŜdŜać turyści mniej zasobni, akcentujący przewagę 
cenową oferty i pozostawiający relatywnie mniejsze kwoty w kraju destynacji. Znaczącą 
część tego segmentu stanowią osoby planujące wypoczynek w regionie nadmorskim i 
przyległym, jest to bowiem związane z takimi elementami, jak rozlokowanie bazy 
turystycznej czy teŜ kraj pochodzenia turystów. Polska jest coraz lepiej postrzegana przez 
turystów z zagranicy. Następuje poprawa oceny pobytu, znacznie zmniejsza się liczba 
krytycznych ocen stanu bezpieczeństwa, braku naleŜytej informacji oraz stanu sanitarnego. 
Rozwój infrastruktury Ŝeglarskiej na Pomorzu Zachodnim będzie zatem realizowany w 
perspektywie stałego znacznego wzrostu krajowej i międzynarodowej hossy na rynku 
turystycznym. 

 

Potencjał Ŝeglarski Pomorza Zachodniego 
 

Na stan i perspektywy lokalnego rynku Ŝeglarskiego i moŜliwości zagospodarowania 
powstałej infrastruktury portów i przystani jachtowych w regionie naleŜy patrzeć w 
kontekście procesów obejmujących całe polskie Ŝeglarstwo rekreacyjne, a z drugiej strony  -
przez pryzmat procesów zachodzących na europejskim rynku portów jachtowych. 
Niewątpliwie w skali naszego kraju ta forma aktywnego wypoczynku przeŜywa w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat znaczący wzrost.  
Polska staje się uczestnikiem międzynarodowego rynku towarów i usług, w związku z tym 
dotykają jej procesy właściwe dla całego kontynentu. śeglarstwo zmienia swoją pozycję w 
systemie społecznych ocen i aspiracji i jest coraz powszechniejszym sposobem na 
potwierdzania swojego statusu materialnego, a jednocześnie powszechne podnoszenie 
poziomu Ŝycia sprawia, Ŝe nie jest juŜ rozrywką zarezerwowana dla najbogatszych. Przy 
wciąŜ raczkującym rynku dość powszechne – zauwaŜalne takŜe w Szczecinie – staje się 
nabywanie przez armatorów większych jednostek, względnie drugiego jachtu. Wzrasta 
stopniowo liczba uŜytkowników łodzi. Wraz z tym następuje systematyczne podnoszenie 
standardu i cen usług portowych. 
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Tab.41 Rynki Ŝeglarskie na świecie 
 
KRAJ ŁODZIE 

OGÓŁEM 
MIESZKA ŃCÓW 
NA 1 ŁÓDŹ 

MIEJSCA 
POSTOJOWE 

KRAJOWA 
PRODUKCJA 
ŁODZI 

Australia 750 000 26 43 800 39 000 
Chorwacja bd bd 13 878 1 210 
Dania bd bd bd 1 006 
Finlandia 731 200 7 80 900 23 725 
Francja 623 378 101 227 700 55 003 
Niemcy 441 530 183 bd 23 631 
Grecja 130 522 84 7 000 8 976 
Irlandia 25 830 168 3 300 601 
Włochy 851 601 68 128 042 30 423 
Japonia 283 000 452 bd 13 973 
Holandia 405 754 40 177 000 2,291 
Nowa Zelandia 410 000 10 21 000 9 322 
Norwegia 742 000 6 bd bd 
Polska 51 170 756 bd 22 420 
Portugalia bd bd 10 766 4 809 
Rep. Połud. Afryka 23 000 1 900 2 500 2 094 
Hiszpania 186 360 237 106 795 13 304 
Szwecja 753 000 12 200 000 bd 
Szwajcaria 100 276 73 bd bd 
Turcja 41 510 2 000 19 301 5 225 
Wielka Brytania 463 019 130 225 000 13 312 
Stany Zjednoczone 16 390 000 18 874 100 783 400 
 
Raport International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA); dane z roku 2006 
 
 
 

Ciągle trudno mówić w skali kraju o znaczącym potencjale Ŝeglarstwa niezaleŜnym od 
innych elementów rynku turystycznego (np. ośrodków wypoczynkowych powiązanych z 
przystaniami Ŝeglarskimi). Obroty przystani jachtowych nie są motywacją do powstawania 
licznych tego typu komercyjnych, prywatnych obiektów. JuŜ jednak rynek sprzętu 
Ŝeglarskiego wykazuje tendencje wzrostową, o czym świadczy oraz większe zainteresowanie 
branŜowymi imprezami targowymi. Bardzo mocną pozycję na rynku europejskim mają 
rodzimi producenci jachtów. 

Pozycja wyjściowa infrastruktury Ŝeglarskiej w omawianym regionie jest bardzo 
korzystna. Porty i przystanie jachtowe w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeŜa 
Bałtyku są rozmieszczone dość równomiernie i tworzą sieć powiązanych ze sobą 
funkcjonalnie obiektów.  
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Tab.42 Tabela odległości między portami i przystaniami 
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Szczecin - Wały 
Chrobrego x 10 10 20 16 32 26 37 44 36 38 48 52 62 66 69 103 

Lubczyna 10 x 10 13 16 24 23 33 39 31 43 42 57 64 68 64 98 

Police 10 10 x 9 9 25 19 28 35 30 32 38 46 53 57 63 97 

Stepnica 20 13 0 x 5 20 14 24 31 24 26 36 40 47 51 57 91 

Trzebie Ŝ 16 16 9 5 x 16 10 20 27 20 22 32 36 43 47 53 87 

Nowe Warpno 32 24 25 20 16 x 20 13 20 30 28 38 42 49 53 59 93 

Wolin 26 23 19 14 10 20 x 20 27 10 12 22 26 33 37 43 77 

Świnouj ście 37 33 28 24 20 13 20 x 7 22 17 27 31 38 42 48 82 

Międzyzdroje 44 39 35 31 27 20 27 7 x 14 10 20 24 31 43 41 75 

Kamień Pomorski 36 31 30 24 20 30 10 22 14 x 4 14 19 26 29 36 70 

Dziwnów 38 43 32 26 22 28 12 17 10 4 x 10 14 21 25 31 65 

Rewal 48 42 38 36 32 38 22 27 20 14 10 x 4 11 15 21 54 

Niechorze 52 57 46 40 36 42 26 31 24 19 14 4 x 7 11 17 51 

MrzeŜyno 62 64 53 47 43 49 33 38 31 26 21 11 7 x 4 10 44 

Dźwirzyno 66 68 57 51 47 53 37 42 43 29 25 15 11 4 x 6 46 

Kołobrzeg 69 64 63 57 53 59 43 48 41 36 31 21 17 10 6 x 34 

Darłowo 103 98 97 91 87 93 77 82 75 70 65 54 51 44 46 34 x 
 
Źródło: Stowarzyszenie POMOST, opracowanie własne. 
 
Punkt cięŜkości Ŝeglarskiego ruchu turystycznego opiera się na zachodnim fragmencie 

tego obszaru (region Zalewu). Porty i przystanie bałtyckie są rzadziej odwiedzane i słabiej 
wyposaŜone w infrastrukturę Ŝeglarską. W roku 1998 na długości całego polskiego wybrzeŜa 
morskiego wynoszącej 524 kilometry wszystkie porty dysponowały łącznie 2135 miejscami 
postojowymi dla jachtów, a liczba stacjonujących jachtów wynosiła 1072. W portach i 
przystaniach o standardzie właściwym dla warunków i usług w typowych marinach 
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zachodnioeuropejskich zlokalizowanych było jedynie 1123 miejsc, zazwyczaj w portach i 
przystaniach jachtowych utrzymywane przez dobre kluby i względnie zasobnych operatorów. 
NajdłuŜsza odległość między dwoma sąsiednimi portami nie przekracza 53 mil morskich. 
Zakładając średnią prędkość jachtu w granicach 3-4 węzłów, jest moŜliwe bezpieczne 
Ŝeglowanie wzdłuŜ wybrzeŜa od portu do portu w ciągu dnia w czasie poniŜej 12 godzin. 

Wyniki audytu portów i przystani jachtowych województwa zachodniopomorskiego z 
roku 2006 mówią o systematycznej, ale wciąŜ powolnej poprawie tego stanu rzeczy. W 
ogólnej liczbie 2124 miejsc cumowniczych w regionie 1123 (52,9 procent) stanowią miejsca 
gościnne. W poszczególnych regionach województwach ich liczba kształtuje się następująco: 
 
 
Tab.43 Charakterystyka miejsc postojowych w portach Pomorza Zachodniego 
 
                 
REGION OBIEKTY 

      OGÓŁEM 
  

                               
GOŚCINNE   

                 
REGION 

  razem w 
regionie 

  % w 
woj. 

   razem w 
regionie 

% miejsc w 
regionie 

% miejsc w 
woj. 

WybrzeŜe 
Morza 
Bałtyckiego        9        516    24,2           444           86        20,9 
Zalew 
Szczeciński       10        408    19,2           233          57,1         11 
Region ujścia 
Odry       13        745    35,1           183          24,5         8,6 
Śródlądzie 
Zachodnie        3          95     4,5             60          63,1         2,8 
Śródlądzie 
Wschodnie       11        360    16,9           203          56,4         9,5 
 
Źródło: Audyt portów i przystani jachtowych województwa zachodniopomorskiego. 
 

Największą sumaryczną pojemność posiadają przystanie leŜące w regionie ujścia 
Odry, w tym przystanie na terenie Szczecina. Tam jest równocześnie najmniejszy odsetek 
miejsc gościnnych – tylko co czwarte ma ten charakter, pozostałe są zajmowane przez 
rezydentów. W portach i przystaniach regionu Morza Bałtyckiego tylko 14 procent miejsc 
zajmują jachty rezydenckie. Mimo to suma 444 miejsc gościnnych nie stanowi potencjału 
robiącego wielkie wraŜenie, choć i tak w tym regionie znajduje się co piąte miejsce gościnne 
dla jachtów województwa zachodniopomorskiego. Nad Zalewem Szczecińskim i w regionie 
Śródlądzia Wschodniego proporcje między miejscami dla gości i rezydentów są 
zrównowaŜone z nieznaczną przewagą miejsc gościnnych. 

Obiekty w regionie Pomorza Zachodniego tylko w niewielkim stopniu opierają się na 
działalności komercyjnej. Doskwiera im zbyt mała liczba uŜytkowników przystani 
jachtowych oraz klientów korzystających z usług świadczonych na terenie tego typu 
obiektów. Niemniej przy stosunkowo ograniczonej liczbie bezpośrednich uŜytkowników oraz 
ich mniejszej niŜ na analogicznych rynkach zagranicznych sile nabywczej, przystanie 
jachtowe mają proporcjonalnie większe znaczenie dla oceny całokształtu rynku turystycznego 
w regionie. Stanowią one bowiem samodzielną atrakcję turystyczną, bywają obiektami 
obsługującymi promowy ruch pasaŜerski, stanowią wreszcie element zabudowy typu 
waterfront generującej przychody niezaleŜnie od obsługi jachtów i Ŝeglarzy.  
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• W województwie zachodniopomorskim  jest ok. 4 tysiące czynnych Ŝeglarzy, 
  
• Ok. 1/3 zarejestrowanych w klubach Ŝeglarzy to młodzieŜ  
 
• Oprócz osób zarejestrowanych w 55 klubach Ŝeglarskich co najmniej 2 tysiące osób 

uprawia Ŝeglarstwo poza strukturami klubowymi.  
 
• Kluby Ŝeglarskie zrzeszone w wojewódzkim związku Ŝeglarskim są właścicielami około 150 

jachtów balastowych, ponad 400 jednostek w klasach wojewódzkich i 
przygotowawczych oraz 40 motorówek.  

 
• Do prywatnych armatorów naleŜy kolejne 500 jachtów Ŝaglowych i 30 motorówek 

cumujących w przystaniach regionu.  

 
• Łącznie po wodach regionu pływa około 1100 stale rezydujących  tu jednostek, do tego 

co najmniej 150 jachtów pochodzących z innych regionów wodowanych w sezonie na 
wodach Pomorza Zachodniego oraz kilkaset jednostek przybywających na Pomorze 
Zachodnie przez morskie i śródlądowe przejścia graniczne.  

 

• Daje to łączną liczbę około 2000 łodzi  na wszystkich akwenach w ciągu całego sezonu 
Ŝeglarskiego. 

 

 
 

 
 

Tab.44 Ruch jachtów w przejściach granicznych województwa zachodniopomorskiego 

Przejście graniczne 2005 2006 2007 
ŚWINOUJŚCIE 1355 1081 1285 
DARŁOWO  16 12 9 
DZIWNÓW  149 117 72 
KOŁOBRZEG 148 145 102 
RAZEM 1668 1355 1468 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSG. 

 
Perspektywa duŜego ruchu jachtów w układzie transgranicznym od lat jest 

wskazywana jako największa szansa rozwojowa portów i przystani regionu. Wcześniej 
Ŝeglarze mieli obowiązek zgłaszania przekroczenia granicy w morskich przejściach 
granicznych. Rodziło to oczywiste utrudnienia w warunkach Ŝeglugi na tego typu akwenie. W 
pierwszych miesiącach po całkowitym otwarciu granicy z dniem 31 marca 2008 roku 
zauwaŜalne jest zwiększone zainteresowanie łatwiej dostępnymi polskimi akwenami, 
potwierdza to takŜe zainteresowanie ofertą czarterową w tym regionie. Rzeczywista ocena 
skali tego zjawiska będzie moŜliwa dopiero pod koniec 2008 roku i w latach następnych. 

Ewidentnie wciąŜ najbardziej perepektywiczny w sensie Ŝeglarskim pozostaje dla 
województwa zachodniopomorskiego kierunek zachodni, skąd przypływają Ŝeglarze z 
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Niemiec oraz osoby odbywające rejsy wzdłuŜ południowego wybrzeŜa Bałtyku. W 
zdecydowanie mniejszym stopniu jest odwiedzany przez Ŝeglarzy ze Szwecji, a nawet z 
pobliskiego Bornholmu, choć wstępne sondaŜe potwierdzają moŜliwość pozyskania Ŝeglarzy 
z tego kierunku. Co istotne konieczność pokonania Bałtyku nie musi stanowić w tym 
względzie zasadniczej trudności. Wraz z dynamicznym rozwojem infrastruktury Ŝeglarskiej 
na Litwie, Łotwie i w Estonii oraz przy aktywizacji Ŝeglarstwa w Rosji Polska ma szansę stać 
się istotnym elementem nowego rynku Ŝeglarskiego w basenie Bałtyku.         

Ocenę i w konsekwencji programowanie rozwoju obiektów w regionie ujścia Odry i 
zachodniopomorskiego wybrzeŜa utrudnia brak powszechnie respektowanych i stosowanych 
narzędzi klasyfikowania infrastruktury i usług na obiektach Ŝeglarskich. Przystanie regionu 
nie funkcjonują w warunkach stabilnego rynku ze skodyfikowanym zakresem usług i 
pojemnością obiektów. Są zmuszone do reagowania na bieŜące potrzeby i wielkość ruchu 
turystycznego. Do wyjątków naleŜą przypadki dedykowania fragmentów nabrzeŜa czy całej 
kei dla jednostek o określonych parametrach, gdzie jest sztywno określony sposób 
cumowania. Nie sposób obiektywnie uśrednić długości jachtów zawijających do przystani i 
portów regionu. Administratorzy obiektów zgodnie stwierdzają brak dominacji 
jakiegokolwiek typu czy klasy jachtów pływających po wodach regionu, są to jednostki o 
najprzeróŜniejszych parametrach.  

Przystanie o profilu typowo komercyjnym, nastawione na obsługę klientów z 
ograniczoną lub wyłączoną działalnością klubową, naleŜą do mniejszych i mniej licznych 
obiektów w skali rynku lokalnego, co wiąŜe się ze specyfiką uprawiania Ŝeglarstwa w tym 
regionie. W duŜej mierze są to przystanie odwiedzane sezonowo przez armatorów z głębi 
lądu, w tym z województw na południu kraju. Praktyka kompleksowej, całorocznej obsługi 
jachtów jest dopiero budowana, między innymi w połączeniu z czynnikiem powiększania 
przeciętnych parametrów jednostek cumujących w regionie. Wraz z tym zwiększają się 
oczekiwania armatorów w odniesieniu do standardu obsługi. To jeden z najistotniejszych 
czynników potwierdzających  fakt, Ŝe rynek Ŝeglarski w regionie Zalewu Szczecińskiego i na 
wybrzeŜu Bałtyku w szczególności - znajduje się w fazie kształtowania, a obecny potencjał 
rynku utrudnia powstawanie większej liczby tego typu obiektów nawet w regionie 
aglomeracji szczecińskiej. W okolicy Szczecina nad Jeziorem Dąbie zlokalizowane są jedynie 
dwie przystanie komercyjne, jest teŜ Marina Gocław nad Odrą w północnej części Szczecina 
pomiędzy jeziorem i Zalewem Szczecińskim. Jednocześnie przystanie komercyjne zmuszone 
są do rywalizowania o klienta przede wszystkim z obiektami o charakterystyce klubowej. 
prowadzącymi takŜe usługi dla odwiedzających je Ŝeglarzy. Widać to dobrze na przykładzie 
zestawienia pojemności przystani klubowych. 

Pozytywnym elementem rozwoju rynku jest aktywność klubów i środowiska 
Ŝeglarskiego prowadzącego działania na rzecz popularyzacji Ŝeglarstwa oraz edukacji 
morskiej. Na terenie okręgu zachodniopomorskiego odbywa się co roku ponad 50 imprez 
regatowych – w podobnych proporcjach dla jachtów balastowych i dla łodzi klas olimpijskich 
oraz przygotowawczych. W kaŜdej z nich uczestniczy od kilku do 80 jachtów. W zawodach 
regatowych na jednostce pływa średnio 3 – 6 osób. 

Zasadniczą przeszkodą dla efektywnego rozwijania turystyki wodnej w regionie 
województwa zachodniopomorskiego jest status prawny Zalewu Szczecińskiego. Obecnie w 
myśl przepisów jest on akwenem morskich wód wewnętrznych. Taka formuła ma istotny 
wpływ na ilość turystów pływających po Zalewie Szczecińskim, jego popularność wśród 
Ŝeglarzy z innych rejonów kraju, a w konsekwencji wielkość rynku czarterowego, bazy 
noclegowej, zaplecza gastronomicznego i innych elementów gospodarki turystycznej. WiąŜę 
się m.in. z większymi wymaganiami stawianymi jachtom i Ŝeglarzom przez obowiązujące 
przepisy. Częstsze są tu wymagane prawem inspekcje jachtów, to z kolei wiąŜe się z 
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dodatkowymi kosztami dla armatorów. Morskie wody wewnętrzne znajdują się w dyspozycji 
Urzędu Morskiego. W związku z tym utrudniona jest działalność organizacyjno  – 
inwestycyjna gmin, które np. muszą spełnić dodatkowe wymogi planując inwestycje, mają 
ograniczoną swobodę zabudowy na obszarze pasa technicznego itp. 

W obecnym stadium rozwoju rynku brak precyzyjnych narzędzi do określenia liczbowych 
parametrów wzrostu rynku Ŝeglarskiego w regionie ujścia Odry i WybrzeŜa Bałtyku. 
Z pewnością zdecydowanie ustepuje on wielkością Mazurom, choć juŜ z innymi rynkami 
lokalnymi z powodzeniem rywalizuje. Poza Zatoką Gdańską nie ma konkurencji w segmencie 
Ŝeglarstwa morskiego, poprzez połączenia z rzekami i kanałami Niemiec oraz bliskość 
tamtejszego systemu wodnego jest szczególnie atrakcyjny dla turystyki wodnej środlądowej. 
Rozwój innych projektów śródlądowych powinien raczej wspierać ruch Ŝeglarski na 
akwenach województwa zachodniopomorskiego niŜ ograniczać krąg jego odbiorców. Z kolei 
Ŝeglarstwo na Zalewie Szczecińskim oraz w rejonie przystani bałtyckich będzie uprawiane 
coraz bardziej powszechnie przede wszystkim w wyniku zaistnienia następujacych 
czynników: 
 
- wprowadzenie korzystnych zmian w polskich przepisach Ŝeglarskich, 
- poprawa infrstruktury zachęcająca do korzystania z miejscowej oferty, 
- rozwój działań promocyjnych, zwiększona rozpoznawalność akwenów i portów wśród 

turystów zagranicznych. 
 

ObłoŜenie przystani odrzańskich znajdujacych się na szlaku do Berlina moŜe wzrosnąć o 
200 procent. OstroŜne szacunki wskazują, Ŝe w regionie Zalewu Szczecińskiego i akwenów 
przyległych istnieje obecnie zapotrzebowanie na około 1800 miejsc do rezydowania jachtów. 
Region jest takŜe w stanie w ciągu 5 lat przyciągnąć nawet 20 000 nowych Ŝeglarzy i 
turystów wodniaków korzystrajacych dotychczas z innych akwenów. Kolejne 15 000 – 20 
000 uŜytkowników moŜe pochodzić z kierunku bałtyckiego o ile na rynkach niemieckim, 
duńskim i szwedzkim będzie prowadzona konsekwentna akcja promocyjna. Po zmianie 
przepisów regulujących Ŝeglarstwo morskie w Polsce oraz zapewnieniu bezpieczeństwa 
Ŝeglugi na odcinku od Kołobrzegu i Darłowa przez Łebę do Zatoki Gdańskiej w tym regionie 
moŜe przybyć nawet 5 000 polskich Ŝeglarzy w ciągu roku. Na podstawie wstępnych 
wyliczeń liczba Ŝeglarzy w portach regionu moŜe sie zatem zwiększyć w ciągu kilku lat o 50 
000 rocznie. 

Przyczyną słabości jachtowego rynku pierwotnego w Polsce i w konsekwencji 
niedostatecznej ilości jachtów stacjonujących w przystaniach województwa 
zachodniopomorskiego leŜy po stronie przestarzałych i zbyt restrykcyjnych przepisów 
związanych z uprawianiem Ŝeglarstwa rekreacyjnego i turystycznego. TakŜe przemysł 
stoczniowy za główną barierę popytu na rynku krajowym uznaje – obok niewystarczającej 
bazy portowej - brak jasnych i prostych przepisów dotyczących zasad rejestracji jednostek 
oraz uprawiania rekreacyjnej Ŝeglugi przybrzeŜnej. Szczególnie widoczne jest to na 
wybrzeŜu, gdzie natęŜenie ruchu jednostek rekreacyjnych w czasie wakacji jest zdecydowanie 
zbyt małe wobec potencjału. „Otwarcie morza” dla jachtów i łodzi to szansa na zwiększenie 
ruchu, a takŜe dalszą poprawę kondycji firm działających w otoczeniu turystyki i Ŝeglarstwa.  

NaleŜy się spodziewać, Ŝe wobec ograniczonych rozmiarów rynku w obecnej postaci 
jego wzrost po realizacji działań inwestycyjnych i promocyjnych będzie widoczny i 
odczuwalny. Początkowe etapy promocji walorów Ŝeglarskich prowadzone w latach 2005 – 
2008 przyniosły rzeczywisty wzrost liczby turystów wodnych przypływających w ten region 
z terenu Niemiec. Daje się zauwaŜyć podobną tendencję w odniesieniu do wodniaków z 
obszaru Polski.    
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Stopniowo budowa przystani jachtowych jako elementu wsparcia wizerunkowego 
inwestycji hotelowych i apartamentowych, a nawet autonomicznych obiektów o funkcji 
komercyjnej, staje się przedmiotem zainteresowania inwestorów. Pierwsze tego typu projekty 
powstały dla lokalizacji w Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim, Stepnicy czy w Szczecinie. 
Rosnące zainteresowanie inwestorów budzi rosnący potencjał gospodarczy Polski, napływ do 
naszego kraju funduszy europejskich pobudzających inwestycje oraz perspektywy 
intensywniejszego zagospodarowania terenu pobrzeŜa i regionu przygranicznego. Polskie 
wybrzeŜe staje się obiektem zainteresowania inwestorów szukających moŜliwości lokowania 
tu środków finansowych w segmentach wcześniej słabo lub w ogóle nie zagospodarowanych, 
w tym terenów i otoczeniu przystani jachtowych. Region wybrzeŜa Bałtyku i Zalewu 
Szczecińskiego wraz ze szczecińskim obszarem metropolitalnym i szerzej jego obszarem 
oddziaływania na całe pobrzeŜe zachodniopomorskie daje tu szczególne moŜliwości rozwoju.  
Inny istotny czynnik to potrzeba zmiany priorytetów rozwojowych regionu i poszczególnych 
obiektów wobec braku rozwoju lub stopniowego zaniku tradycyjnych form gospodarki, w 
tym głównie rybołówstwa. Zwiększają się okresy ochronne na połów ryb, postępuje redukcja 
połowowa, zmniejsza się teŜ wielkość polskiej floty rybackiej, a w efekcie tradycyjnie 
rybackie porty regionu zmieniają swój dotychczasowy charakter. Opracowywane są dla nich 
nowe koncepcje rozwojowe w większym stopniu uwzględniające funkcję turystyczną.   
 

Potencjał regionów Ŝeglarskich w Polsce i programy rozwojowe 
 
śeglarstwo rekreacyjne rozwija się w róŜnych regionach Polski. Krajową specyfika 

wciąŜ pozostaje uprawiane tego hobby w warunkach śródlądowych, a ogólna liczba jezior 
powyŜej 1 ha dających moŜliwość wykonywania manewrów wynosi w Polsce ok. 9300. 
Stopniowo jednak coraz większy odsetek rynku stanowią jachty o parametrach odpowiednich 
do pływania po morzu, róŜnego typu jachty i łodzie motorowe. Odkrywane są przez 
masowego uŜytkownika szlaki śródlądowe, uroki pływania po rzekach i kanałach, którymi 
moŜna pokonać dystans setek kilometrów. Szacuje się, Ŝe łączna pojemność polskich 
akwenów wynosi 200 000 wodniaków korzystających z nich jednocześnie bez szkody dla 
swobody Ŝeglugi. Zarazem w poszczególnych regionach Polski realizowane są projekty 
inwestycyjne wykorzystujące ten potencjał i wspierające rozwój turystyki wodnej.  

W zestawieniu z regionem ujścia Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeŜa Bałtyku 
uzasadnione jest zestawienie porównawcze kilku regionów o porównywalnym zasięgu, 
potencjale lub skali, istotnych z racji realizowanych w ich obrębie działań rozwojowych. 

    
 
Pierścień Zatoki Gdańskiej obejmuje obiekty Ŝeglarskie rozmieszczone na 

wschodnim wybrzeŜu województwa pomorskiego, wokół Zatoki Gdańskiej. Od lat jest to 
popularny region uprawiania Ŝeglarstwa, choć charakteryzują go ograniczenia wynikające z 
uwarunkowań geograficznych. Akwen posiada morską charakterystykę, umoŜliwia dostęp do 
stosunkowo ograniczonej liczby portów, w perspektywie kontynuowania rejsu – ewentualnie 
wymagająca Ŝeglugę po Bałtyku. Mocną strona regionu jest atrakcyjny turystycznie region 
Trójmiasta oraz Półwysep Helski.      

 
INWESTYCJE. W ramach projektu „Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej” 

nastąpiła modernizacja bazy Ŝeglarskiej tworząc Pierścień Zatoki Gdańskiej. Jego celem była 
budowa nowej lub modernizacja istniejącej infrastruktury dla turystyki wodnej i rekreacji 
zwiększającej dostęp do Zatoki Puckiej. Łączna wartość projektu wyniosła 5.199.862,04 euro, 
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z czego dofinansowanie z funduszu Phare 2002 objęło kwotę 3.700.000 euro. W 
poszczególnych lokalizacjach gminy mogły dzięki tym środkom zrealizować znaczące 
inwestycje. 

Z największym rozmachem prowadzono prace w Gdyni. Pierwotnie przystań mogła 
pomieścić tylko 120 jednostek (liczba miejsc nie zmieniła się od 1936 roku),  
75 procent powierzchni drewnianych pomostów było przegniłych, a połowa Ŝelbetowych 
konstrukcji nabrzeŜy spękana). Zakończona w roku 2007 modernizacja pochłonęła 8 
milionów zł. Wyremontowano nabrzeŜa i drogę dojazdową, powstały cztery nowe pływające 
pomosty, betonowy slip do wodowania jednostek oraz system monitoringu - przystań 
obserwuje 16 kamer). Powstała teŜ instalacja do odbioru ścieków sanitarnych ze zbiorników 
na jachtach i budynek gromadzenia odpadów. KaŜdy pomost ma punkty poboru prądu. 
Obecnie w gdyńskiej marinie moŜe cumować 250 jachtów, a infrastruktura dla Ŝeglarzy jest 
najnowocześniejsza w Polsce. W gdyńskim porcie jachtowym co roku rośnie liczba zawinięć 
- w 2005 r. było ich 2 200, w roku 2006 juŜ 3 000. W związku z organizacją EURO 2012 i 
spodziewanym napływem turystów wdroŜone mają być projekty jego rozbudowy. Koncepcję 
opracował Urząd Morski w Gdyni. Zakłada ona trzykrotne powiększenie obszaru mariny, 
przeniesienie do niej dwóch pływających muzeów: ORP "Błyskawicy" i "Daru Pomorza" oraz 
zorganizowanie na jej terenie miejsca treningów ratownictwa morskiego. Nowa przystań 
miałaby być urządzona na akwenie przylegającym do falochronu wschodniego 
(zamykającego dzisiejszą marinę) i nabrzeŜa Beniowskiego ciągnącego się wzdłuŜ budynku 
Akwarium Gdyńskiego. W nowej części mogłoby zacumować kolejnych 500 jachtów. 
Wartość inwestycji wyniesie 70 milionów euro. Na koszt przedsięwzięcia składa się głównie 
budowa ponad 500 metrów nowego falochronu, siedmiu pływających pomostów dla jachtów, 
obiektu słuŜącego do treningów ratownictwa oraz Ŝeglarskiej infrastruktury (zaplecze 
sanitarne, instalacje, oświetlenie itp.).  

W wyniku realizacji projektu Pierścienia Zatoki Gdańskiej i dalszej rozbudowy porty 
jachtowe w Gdyni, Helu i Jastarni osiągają standard odpowiadający sieci portów jachtowych  
Morza Bałtyckiego, a marina w Gdyni stanie się dźwignią rozwoju turystyki wodnej w 
Pierścieniu Zatoki Gdańskiej. Przewidywane jest wydłuŜenie sezonu turystycznego do 6 
miesięcy, udostępnienie do zwiedzania historycznych obiektów militarnych, stworzenie sieci 
punktów informacji turystycznej powiązanych z infrastrukturą turystyczną, szczególnie dla 
turystyki weekendowej, a wreszcie pojawienie się nowych rodzajów usług turystycznych 
(windsurfing, kitesurfing, wędkarstwo oraz turystyka rowerowa). 

 
 
Wielka Pętla Wielkopolski  obejmuje Wartę, Noteć i kanały między Koninem a 

Bydgoszczą. Jest to typowo śródlądowy projekt. Szlak liczy łącznie 670 kilometrów, są na 
nim rozmieszczone porty, mariny i przystanie. Prowadzi z Konina przez Poznań i 
Międzychód do Santoka pod Gorzowem Wlkp., w którym Warta łączy się z Notecią, później 
Notecią przez Czarnków i Nakło na przedmieścia Bydgoszczy, skąd Kanałem Górnonoteckim 
przez jezioro Gopło i Kanał Ślesiński moŜna dotrzeć z powrotem do Konina. Notecki odcinek 
Wielkiej Pętli niedługo stanie się teŜ częścią szlaku wodnego z Mazur do Berlina, który w 
duŜej części zagospodarowuje województwo kujawsko-pomorskie. Poznańska telewizja 
publiczna projektowi Wielkiej Pętli poświeciła pełnometraŜowy film, ukazał się takŜe 
profesjonalny przewodnik po szlaku. Część Wielkiej Pętli z Kruszwicy do portu w Koninie-
Morzysławiu została nazwana Wodnymi Wrotami Wielkopolski. Inicjatorem projektu jest 
gmina Konin. JuŜ w sezonach turystycznych 2005 i 2006 nowy projekt spotkał się z duŜym 
zainteresowanie wodniaków, Warta przeŜywała prawdziwe oblęŜenie. 
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INWESTYCJE. Zrealizowano juŜ niektóre inwestycje w ramach projektu. We wsi 
Sławsk (8 km od Konina) przystań budowana jest juŜ od roku 2004. Marina w Lądzie w 2004 
roku otrzymała I nagrodę w konkursie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Jest tam 
miejsce na grilla, mała gastronomia, moŜliwość podłączenia urządzeń do energii elektrycznej. 
W pełni gotowa na przyjęcie gości jest teŜ przystań na terenie stadniny koni tuŜ za Wrześnią. 
Najlepiej zagospodarowane są nabrzeŜa na szlaku Warta - Gopło, gdzie działają ośrodki 
wypoczynkowe, czynne są pomosty, hangary, restauracje i hoteliki. W Koninie prywatny 
przedsiębiorca buduje port z hotelikiem, moŜliwością cumowania, odświeŜenia się i noclegu. 
Jedną z największych atrakcji dla "wodniaków" będą śluzy na kanałach, w których trzeba 
będzie poczekać na zmianę poziomu wody. Takich śluz na odcinku od Konina do jeziora 
Gopło zlokalizowano pięć. 

 
 
"P ętla śuławska - Międzynarodowa Droga E-70" jest projektem turystyczno - 

inwestycyjnym realizowanym na śuławach Wiślanych w rejonie delty Wisły i Zalewu 
Wiślanego. Obecnie wykorzystanie tras wodnych regionu jest niewielkie. Przyjmuje się, Ŝe 
podczas wakacji codziennie drogami wodnymi śuław przepływa 12 małych jednostek 
turystycznych i 8 statków. Tymczasem według szacunkowych obliczeń "pojemność 
Ŝeglarska" samego Zalewu Wiślanego wynosi około 1300 jachtów. Istotnym ograniczeniem 
dla projektu pozostaje ograniczenie Ŝeglugi granicą z Rosją, a mający rozwiązać ten problem 
projekt wykonania przekopu przez Mierzeję Wiślaną rodzi duŜe kontrowersje związane z 
ekonomicznymi i ekologicznymi aspektami przedsięwzięcia.   

 
INWESTYCJE. W ramach rozwoju  projektu powstaną nabrzeŜa, pomosty i mariny 

oraz inne elementy wodnej infrastruktury turystycznej. Pieniądze na inwestycje pochodzić 
będą z funduszy unijnych, a jej realizacja zamierzona została na lata 2007-2013. 
Międzynarodowa droga wodna E-70 będzie przebiegać przez 25 gmin województwa 
pomorskiego i 6 powiatów: Cedry Wielkie, Gniew, Krynica Morska, gmina Kwidzyn i miasto 
Kwidzyn, Lichnowy, Malbork i gmina Malbork, Miłoradz, gmina i miasto Nowy Dwór 
Gdański, gmina i miasto Nowy Staw, Ostaszewo, Pelplin, Pruszcz Gdański, Stegna, 
Subkowy,  gmina i miasto Sztum, Sztutowo, Tczew, Gdańsk (Martwa Wisła od miejscowości 
Przegalina do Narodowego Centrum śeglarstwa w Górkach Zachodnich), Elbląg, Braniewo, 
miasto i gmina Frombork, Tolkmicko oraz powiaty gdański, kwidzyński, malborski, 
nowodworski, sztumski, tczewski. W projekcie "Pętla śuławska" są plany budowy przystani 
Ŝeglarskiej z zapleczem gastronomiczno-hotelarskim i wielu pomostów. Tereny, które 
obejmie projekt to wody Wisły od Opalenia po Górki Zachodnie, Zalew Wiślany po 
Braniewo, Nogat, Szkarpawę, Wisłę Królewiecką. W Przegalinie powstanie most zwodzony. 

W Tczewie została juŜ zrealizowana budowa przystani rzecznej. Jest to wspólny 
projekt dotyczący infrastruktury turystycznej dróg wodnych realizowany przez samorząd 
lokalny i litewską Kłajpedę. W jego efekcie powstał całoroczny, ogrzewany obiekt z 
zapleczem sanitarnym i usługami. W skład przystani wchodzi nabrzeŜe złoŜone z dwóch 
pomostów – pomostu pływającego przeznaczonego dla małych jednostek jak kajaki, jachty 
oraz pomostu o długości 100 metrów dla większych jednostek. Całkowity koszt budowy 
przystani wyniósł 6 milionów złotych, z czego dofinansowanie unijne to blisko 2,3 miliona. 
Inwestycja została oddana do uŜytku na początku 2008 roku. 

 
 
Mazury  od lat są najlepiej rozpoznawalnym i najbardziej popularnym regionem 

uprawiana Ŝeglarstwa w Polsce. Cała ta kraina z ogólną liczbą 3 000 jezior róŜnorakiej 
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wielkości zajmuje obszar 46 000 km2, co wynosi 15 procent terytorium Polski. Na obszarze 
Mazur funkcjonuje 6 parków krajobrazowych i 160 rezerwatów przyrody w pewnej mierze 
obejmujących takŜe akweny wodne. Po jeziorach Mazur pływa około 12 000 jachtów, w 
szczytowym okresie przebywa tam około 50 000 Ŝeglarzy. Letni sezon przyciąga na Mazury 
około 30 000 turystów wodnych, dla porównania region Wielkich Jezior Mazurskich na stałe 
zamieszkuje 200 000 ludzi.  

Na Mazurach dominują dwa typy jezior: długie, wąskie i głębokie jeziora rynnowe  
oraz w przewaŜającej ilości wypadków płytkie, szerokie jeziora morenowe o duŜej 
powierzchni. W północno – wschodniej części Mazur znajduje się szlak Wielkich Jezior 
Mazurskich. Łączy on największe polskie akweny, m.in. Jezioro Mamry o wielkości 104,5 
km2 i jezioro Śniardwy liczące 113, 8 km2. Wraz z pozostałymi 25 jeziorami oraz systemem 
rzek i strumieni połączonymi kanałami tworzą one sieć akwenów umoŜliwiających dość 
swobodną, wygodną Ŝeglugę. Długość drogi wodnej pomiędzy Węgorzewem na północy a 
Piszem na południu wynosi 86,5 kilometra. Same tylko jeziora Ryn, Mikołajskie, Bełdany 
oraz Nidzkie o rynnowej, podłuŜnej i wąskiej charakterystyce tworzą powiązany ze sobą 
system wodny o długości ponad 50 kilometrów. Część północna wokół Jeziora Mamry ma 
charakter pagórkowaty, otoczona jest licznymi polami i łąkami. Wodniacy mogą podziwiać 
niewielkie zatoczki, szeroki pasy trzciny, wyspy i wysepki, a przede wszystkim naprawdę 
szeroką taflę wody, wolną od przeszkód w postaci mostów. 

W południowym regionie Wielkich Jezior Mazurskich dominuje krajobraz leśny.  
Szczególnie wymagająca jest Ŝegluga po jeziorze Śniardwy. Jego szerokość na osi wschód – 
zachód wynosi 17,3 kilometra. Akwen jest przy tym bardzo płytki, usłany kamieniami, często 
wystającymi nawet ponad powierzchnię wody. Pod wpływem kry ich połoŜenie ulega 
zmianie, co nie znajduje odzwierciedlenia w oznakowaniu nawigacyjnym. Przy wietrze 
tworzy się na Śniardwach stroma i krótka fala o wysokości nawet do 1 metra. Wokół jeziora 
brak przystani zapewniających bezpieczne schronienie. WzmoŜony ruch wodny w regionie 
Wielkich Jezior Mazurskich występuje przede wszystkim na szlaku Ŝeglownym Mikołajki – 
Pisz przebiegającym z północy na południe wzdłuŜ wschodniego wybrzeŜa Śniardw.  

 
INWESTYCJE. Przygotowywany jest program budowy ekologicznych mini-przystani 

Ŝeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów w wybranych rejonach Warmii i 
Mazur. Jego orientacyjny koszt całkowity wynosi  7,76 mln euro, a przewidywany okres 
realizacji obejmuje lata 2007-2012. W ramach przedsięwzięcia powstanie 5 nowych przystani 
i zostanie zmodernizowanych 15 istniejących portów. Budowa ekologicznych marin ma 
zapobiec degradacji jezior oraz dewastacji linii brzegowej. Dzięki temu wykreowane zostaną 
takŜe nowe centra ruchu turystycznego i poprawi się poziom usług turystycznych.  
 

 
 
Porównanie projektu zrealizowanego w województwie pomorskim Pierścienia  

Zatoki Gdańskiej, budowy ekologicznych obiektów na Mazurach, Pętli śuławskiej czy teŜ 
realizacji Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz załoŜeń Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego rodzi bardzo pozytywne wnioski dla oceny projektów rozwojowych odnośnie 
sieci portów i przystani w województwie zachodniopomorskim 
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Tab. 45 Region Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeŜa Bałtyku na tle regionów 
Ŝeglarskich. 
 

 
Źródło: Stowarzyszenie POMOST, opracowanie własne. 
 

 
LP 

 
REGION 

 
ZASIĘG 

 

 
ODDZIAŁYWANIE 

 

 
CHARAKTERYTYKA 

 

 
PERSPEKTYWA 
ROZWOJOWA 

 
1. Pomorze 

Zachodnie 
(pas Odry i 
WybrzeŜa) 
 

Porty i 
przystanie nad 
Odrą, Jeziorem 
Dąbie, 
Zalewem 
Szczecińskim i 
wybrzeŜem 
Bałtyku 

Pomorze Zachodnie, 
Wielkopolska, Dolny 
Śląsk, Niemcy, Dania 

ZróŜnicowane akweny o 
licznych powiązaniach 
komunikacyjnych i duŜych 
moŜliwościach kontynuowania 
Ŝeglugi. UwaŜane za dość 
wymagające, ale bezpieczne. 
Stosunkowo duŜa ilość portów 
o przeciętnym standardzie.  
DuŜe moŜliwości uprawiania 
uzupełniających form turystyki. 

Przy odpowiednich 
nakładach finansowych i 
kompleksowych 
działaniach 
promocyjnych bardzo 
realne jest pozyskanie 
znacznego wzrostu 
turystów. Perspektywa 
dalszego otwarcia na 
zagraniczne akweny. 

2. Pomorze 
Zachodnie 
(śródlądzie) 

Pojezierze 
Drawskie, 
mniejsze 
jeziora regionu 

Pomorze Zachodnie, 
Wielkopolska, Dolny 
Śląsk, Górny Śląsk 

Izolowane akweny o bardzo 
przyjaznych, bezpiecznych 
uwarunkowaniach Ŝeglarskich. 
Mała liczba przystani o niskim 
standardzie. Umiarkowane 
moŜliwości uprawiania 
uzupełniających form turystyki. 

W niektórych 
subregionach moŜliwe 
jest powiększenie 
potencjału Ŝeglarskiego 
akwenów. Niezbędne 
jest podjęcie 
umiarkowanych działań 
inwestycyjnych i 
promocyjnych. 

3. Zatoka 
Gdańska 
 

Porty i 
przystanie 
Trójmiasta. 

Pomorze Gdańskie, 
Warszawa 

Obszar o charakterystyce 
akwenu morskiego. NieduŜa 
ilość portów o dobrym 
standardzie. Ograniczone 
moŜliwości kontynuacji rejsu 
poza region.  

Baza Ŝeglarska w 
regionie ulega 
systematycznej 
modernizacji i 
rozbudowie. Wobec 
specyfiki akwenu 
przewidywane jest 
stopniowe i 
umiarkowane 
zwiększanie liczby 
turystów. 

4. śuławy 
 

Porty i 
przystanie w 
regionie 
Zalewu 
Wiślanego 

Trójmiasto, Polska 
północno - 
wschodnia 

Obszar łączący 
charakterystykę akwenu 
morskiego i śródlądowego. 
Baza jest rozwijana mimo 
wciąŜ umiarkowanego ruchu 
turystycznego. 

UzaleŜnienie od 
perspektywy realizacji 
przekopu Mierzei 
Wiślanej lub swobody 
Ŝeglugi transgranicznej. 
MoŜliwy jest rozwój 
Ŝeglugi i bazy 
Ŝeglarskiej w układzie 
śuławy/Trójmiasto – 
Bydgoszcz – Odra – 
Berlin.  

5. Mazury 
 

Kraina 
Wielkich Jezior 
Mazurskich 

Warszawa, 
Mazowsze, 
Małopolska, Ŝeglarze 
z zagranicy 

Region z atrakcyjnymi 
warunkami do uprawiania 
Ŝeglarstwa śródlądowego, 
stosunkowo bezpieczny. 
Znaczna ilość portów i 
przystani, na ogół w niskim 
standardzie. Ilość turystów na 
poziomie kresu pojemności 
akwenów. DuŜe moŜliwości 
uprawiania uzupełniających 
form turystyki. 

Nie ma moŜliwości 
istotnego zwiększenia 
liczby turystów. 
Niezbędne jest podjecie 
działań na rzecz 
podniesienia standardu i 
dostosowania 
ekologicznego 
poszczególnych 
przystani. 
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Baza Ŝeglarska na Pomorzu Zachodnim jest zlokalizowana w zdecydowanie bardziej 
atrakcyjnym turystycznie regionie, posiadającym doskonałe połączenia z produktywnymi 
rynkami. Stanowi ona harmonijne połączenie infrastruktury dla uprawiania Ŝeglarstwa na 
trzech róŜnych rodzajach akwenów – Odrze, śródlądowych rozlewiskach Jeziora Dąbie i 
Zalewu Szczecińskiego oraz pobrzeŜa Morza Bałtyckiego. Jest to unikalne w skali Europy 
zestawienie atutów i moŜliwości aktywizacji turystycznej.  

 
 

Uzupełnienie oferty regionu 

 
• Czarter jachtów 

 

Ciągle w niewielkim stopniu w regionie Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej 
rozwinięty jest rynek usług czarterowych. Jest on pewnym miernikiem wielkości i potencjału 
Ŝeglarskiego regionu, a zarazem daje narzędzia do jego podnoszenia zanim jeszcze rozwinie  
się w regionie masowa turystyka Ŝeglarska.  

W regionie Zalewu Szczecińskiego funkcjonuje obecnie około 10 większych agencji 
czarterowych, tego typu działalność prowadzą takŜe na mniejszą skalę i doraźnie 
poszczególne kluby Ŝeglarskie oraz armatorzy poszczególnych jednostek. Jachty stacjonują 
przede wszystkim w Szczecinie, Świnoujściu, TrzebieŜy, są teŜ doprowadzane do innych 
portów w zaleŜności od przedmiotu zamówienia. W ofercie firm znajduje się szeroki zestaw 
jednostek, od 25-metrowego „Kapitana Głowackiego” do jachtów klasy Karina. Wynajęcie na 
okres jednego tygodnia jachtu popularnego typu Draco wiąŜe się z wydatkiem rzędu 6000 - 
6500 złotych. Do tego dochodzą opłaty dodatkowe – zwrotna kaucja, wynajęcie skipera, 
ubezpieczenie. Roczne obroty rynku w regionie sięgają 3 milionów złotych. 

Największe firmy dysponują parkiem do 10 jachtów, przy czym zakres ich czarteru  
nie ogranicza się do wód Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej. Agencja śeglarska 
„Skaut” prowadzi swoją działalność poza Szczecinem takŜe w Gdańsku oraz w portach 
Niemiec, Chorwacji, Włoch i Ukrainy. 

Z całą pewnością rynek czarterowy na Pomorzu Zachodnim będzie rósł wraz ze 
zwiększającą się rozpoznawalnością akwenów w regionie, powaŜniejszymi nakładami na 
promocję i zwiększającą się ilością jachtów w dyspozycji firm czarterowych. W chwili 
obecnej wobec niedostatecznego utoŜsamiania Pomorza Zachodniego z turystyką Ŝeglarską 
spotykają się one z powaŜnymi trudnościami w nabyciu nowych jednostek ze strony firm 
leasingowych. Te ostatnie nie wyraŜają zgody na finansowanie inwestycji utrzymując, Ŝe w 
Polsce rynek wtórny jachtów nie wykształcił się jeszcze w stopniu gwarantującym 
bezpieczeństwo inwestycji. Istnieje zatem konieczność podejmowania działań na rzecz 
rozbudowy bazy Ŝeglarskiej takŜe z intencją wspierania firm działających w otoczeniu 
infrastruktury turystycznej, w tym firm czarterowych. 
 
 

• Rynek rejsów wycieczkowych – analiza stanu i potencjału  
 
Z punktu widzenia zasadności ekonomicznej inwestycji i przyszłego zarządzania powstałymi 
obiektami portowymi wskazane jest uwzględnienie w analizie ich perspektyw rozwojowych 
uwzględnienie uwarunkowań rynku promowej Ŝeglugi pasaŜerskiej. Przybiera ona rozmaite 
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formy w zaleŜności od typów jednostek i akwenów, na których odbywa się Ŝegluga. Region 
ujścia Odry i południowego wybrzeŜa Bałtyku ma naturalne predyspozycje do rozwoju tego 
typu turystyki. Działania inwestycyjne, w tym powiązane z rozwojem infrastruktury portów i 
przystani jachtowych i jachtowo – pasaŜerskich mogą stać się zasadniczym czynnikiem 
stymulującym ten proces.  

 
Rocznie z oferty cruiserów korzysta na świecie 13 milionów pasaŜerów. Światowa flota 
cruiserów obejmuje około 150 duŜych i średnich wycieczkowców oraz setki mniejszych 
oferujących ponad 300 tysięcy miejsc. Zdecydowanie najbardziej rozwinięty jest w tej 
dziedzinie rynek Ameryki Północnej, przypada na niego ponad 75 procent wykupionych 
rejsów, a sprzedaŜ biletów na rejsy prowadzi 21 000 agencji. Roczna dynamika wzrostu 
wynosi 9 procent, w roku 2020 wycieczkowce mają obsłuŜyć nawet 27 milionów pasaŜerów. 
Idzie za tym produkcja nowych jednostek i liczne zlecenia dla stoczni. W zdecydowanej 
większości  dotyczą one jednostek duŜych, mogących pomieścić 2000 pasaŜerów. Powstają 
jednak takŜe giganty przewoŜące nawet 5 000 pasaŜerów. Sytuację obserwują wielkie porty i 
wyciągają z nich konkretne wnioski. W Amsterdamie powstał wielki nowoczesny terminal do 
obsługi ruchu pasaŜerskiego, podobna inwestycja jest realizowana w Kiel i innych miastach.
  

Rynek rejsów wycieczkowych daje obecnie ponad ćwierć miliona miejsc pracy w 
Europie obsługując rocznie 15 milionów pasaŜerów w europejskich portach ponoszących 
bezpośrednie wydatki w wysokości ponad 10 miliardów euro. Na naszym kontynencie ten 
sektor gospodarki turystycznej przeŜywa prawdziwy boom. Europejczycy stanowią juŜ 23 
procent ogólnej liczby pasaŜerów przewozów morskich na świecie, podczas gdy w ostatnich 
latach XX wieku odsetek ten wynosił 19  procent. Co roku wzrost liczby pasaŜerów wynosi 
20 procent, zwiększenie bezpośrednich wydatków -  27 procent, a budowy statków - 32 
procent. Pomiędzy rokiem 1995 a 2005 liczba pasaŜerów korzystających z przewozów 
rejsowych wzrosła ponad dwukrotnie z 5,7 milionów do 14,4 milionów. W tym samym 
okresie liczba Europejczyków wybierających rejsy dookoła świata jako sposób spędzania 
wakacji wzrosła ponad trzykrotnie z 1 miliona w 1995 roku do 3,4 miliona w 2006 roku. Do 
2010 roku statkami rejsowymi będzie podróŜować 4,1 milionów turystów z Europy, a liczba 
ta moŜe wzrosnąć o kolejny milion do 2015 roku. 

W 2006 roku w Europie działało 41 linii rejsowych z łączną flotą 118 statków i 
zdolnością przewozową wynoszącą 51 300 pasaŜerów. Dodatkowe 47 statków, równieŜ  o 
ładowności  51 300 osób zostało uŜyte w Europie przez  linie pozaeuropejskie. W 2006 roku 
globalny przemysł rejsowy przeznaczył około 4,1 miliardów euro na budowę i konserwację 
statków rejsowych w Europie.  To jest prawie o miliard euro więcej niŜ w 2005 roku. KaŜdy 
milion euro przeznaczony na przemysł rejsowy daje 2,2 miliony euro zarobku i 21 nowo 
zatrudnionych (przy załoŜeniu Ŝe ich przeciętne wynagrodzenie wynosi 33 500 euro). 
Obecnie firmy przewozów rejsowych, zakłady budownictwa okrętowego i rejsy pasaŜerskie 
zapewniają  10,6 miliardów euro bezpośrednich wydatków w Europie – to o 3,1 miliardów 
euro więcej niŜ w 2005 roku, co oznacza 28 procent wzrost. Pozycja Europy, jako 
światowego lidera w projektowaniu i budowaniu statków rejsowych wspomaga ten proces. Na 
koniec 2006 roku europejskie zakłady budownictwa okrętowego były związane pięcioletnią 
umową na oddanie do uŜytku 36 statków rejsowych o łącznej wartości  14,9 miliardów euro. 
Obecnie przemysł rejsowy odpowiada za 225,586 miejsc pracy w Europie – co daje 20 
procent wzrost w porównaniu ze 180 000 zatrudnionych w tej branŜy w 2005 roku. 
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Tab. 46 Ruch turystyczny w portach pasaŜerskich Europy 
 
 KRAJ 

 
NAJWAśNIEJSZE PORTY PASAśERSKIE PASAśEROWIE  

1. Włochy Neapol, Civittavecchia, Livorno 3,4 mln 
2. Hiszpania Barcelona, Wyspy Kanaryjskie 2,8 mln 
3.  Grecja Pireus, Korfu, Santorini, Rodos, Mykonos 2,5 mln 
4.  Francja  1,39 mln 
5.  Norwegia  1,13 mln 
 
(Dane pochodzą  z konferencji  „The European Cruise Industry 2008”, Bruksela, luty 2008.)   
 

 
Na rynku europejskim ciągle jeszcze najpopularniejsze są rejsy po Morzu 

Śródziemnym, ale największy przyrost liczby pasaŜerów występuje w Europie Północnej, 
rocznie sięga 13 procent. Na Morzu Północnym i Bałtyku działa 35 armatorów i 72 statki. W 
roku 2007 wykonały one 840 podróŜy. Około 80 procent jednostek przynajmniej jeden rejs 
odbyło po Morzu Bałtyckim, w sumie przewiozły ponad pół miliona pasaŜerów. Najczęściej 
odwiedzane bałtyckie porty to Kopenhaga (400 tysięcy pasaŜerów w roku 2006), Sankt 
Petersburg (200 tysięcy w roku 2003, 300 tysięcy w roku 2006 i prawie 300 statków), Talinn, 
Sztokholm, Helsinki, Ryga. W roku 2005 w europejskich rejsach wzięło udział 3,2 miliona 
turystów, w ciągu czterech najbliŜszych lat ich liczba ma wzrosnąć do 4,5 miliona. 

Ruch promowy na Bałtyku rośnie. W roku 2005 promy morskie kursujące między 
Świnoujściem a Ystad przewiozły 693 519 pasaŜerów. Z roku na rok rośnie liczba 
przewoŜonych samochodów osobowych, autokarów i cięŜarówek. Po Morzu Bałtyckim 
pływa dziś 25 promów armatorów skandynawskich i 11 polskich. Mimo konkurencji tanich 
linii lotniczych i kresu turystyki nastawionej na korzystanie z tanich sklepów wolnocłowych, 
bałtycka branŜa promowa ma dobre perspektywy. W oparciu o politykę Unii Europejskiej 
oraz zachodzące procesy ekonomiczne staje się ona wiodącym czynnikiem rozwoju 
ekonomicznego basenu Morza Bałtyckiego. 

W warunkach polskich Ŝegluga promowa zyskuje coraz mocniejsza pozycję jako 
forma pozyskiwania turystów. Do portu w Gdyni przybyło w roku 2006 na pokładzie 
cruiserów 94 tysiące osób. W sezonie 2007 do portu w Gdańsku zawinęły 54 statki 
pasaŜerskich. Szacunkowa kwota pozostawiana w polskim porcie przez jednego turystę 
wynosi 100 – 125 euro. 

Rozwój ruchu cruiserów w porcie w Szczecinie jest wolny, ale systematyczny. Przy 
Wałach Chrobrego dominują rzeczne wycieczkowce, które rocznie zawijają do Szczecina 
około 50 – 60 razy. W roku 2007 port odwiedziły 3 duŜe jednostki oraz 50 mniejszych 
rzecznych statków wycieczkowych podczas zlotu wielkich Ŝaglowców, w roku 2008 
zaplanowano 8 jednostek, w roku 2009 co najmniej 20. Szczecin leŜy co prawda w odległości 
65 kilometrów od morza, z tego portu z kolei jest jednak bardzo blisko do Berlina. 
Wykorzystanie tego atutu moŜe być powaŜnym argumentem w pozyskiwaniu większej ilości 
przyjmowanych cruiserów, zwłaszcza z amerykańskimi pasaŜerami na pokładzie. Jako 
przykład moŜe posłuŜyć Rostock, który w roku 2006 przyjął 90 statków wycieczkowych. 
Celem podróŜy przypływających tam turystów był właśnie oddalony o 200 kilometrów 
Berlin. PołoŜony z dala od tradycyjnych centrów turystycznych Sankt Petersburg postawił na 
Ŝeglugę promową i szybko wchodzi do grupy najczęściej odwiedzanych miast świata. W 
sporej mierze odbywa się to droga morską. Tym samym Bałtyk staje się akwenem, w basenie 
którego znajdują się dwie wielkie metropolie turystyczne (Sankt Petersburg i Berlin), grupa 
mniejszych, atrakcyjnych i dynamicznie rozwijających się ośrodków i rynków. 
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 Perspektywa rozwojowa – odniesienie do programu roz woju portów 
 
 

W wybranych portach regionu moŜliwa jest reaktywacja lub utworzenie promowej 
Ŝeglugi pasaŜerskiej na skalę lokalną. Przy realizacji przewidywanych inwestycji portowych 
naleŜy uwzględnić moŜliwość przyjmowania w przyszłości przy niektórych nabrzeŜach 
jednostek pasaŜerskich. Obie formy turystyki będą doskonale współgrały w wymiarze 
wizerunkowym i promocyjnym. Porty sprowadzające do siebie Ŝeglugę promową na duŜą 
skalę dbają o to, by wypełnione przystanie i porty jachtowe tworzyły ich wizerunek otwartych 
na Ŝeglarzy, Ŝywych i przyjaznych ośrodków. Działania inwestycyjne dla obu działań będą 
mogły być realizowane wspólnie, przy wykazaniu wzajemnych zaleŜności i efektu 
synergicznego. 

Odnosząc się do istniejących projektów inwestycyjnych moŜna wskazać następujące 
lokalizacje, w których będzie moŜliwe łączenie w obrębie obiektów funkcji Ŝeglarskiej z 
promową Ŝeglugą pasaŜerską: 

 

Tab.47. Promowa Ŝegluga pasaŜerska w przewidywanych lokalizacjach portów i przystani  
jachtowych. 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

LOKALIZACJA 

 

INWESTYCJA 

 

STAN OBECNY 

 

PERSPEKTYWA 
ROZWOJOWA 

Mielno Jamieński Nurt Budowa portu 
jachtowo - 
pasaŜerskiego 

Brak infrastruktury 
(przedsięwzięcie 
przygotowywane do 
wdroŜenia) 

Koncepcja obiektu w 
końcowym kształcie 
przewiduje obsługę 
jednostek pasaŜerskich. W 
ramach inwestycji w I 
etapie powstanie 
wydzielony port jachtowy. 

MrzeŜyno Port morski Modernizacja 
portu 

Konstrukcja falochronu i 
niskie głębokości 
praktycznie 
uniemoŜliwiają dostęp do 
portu jednostek 
pasaŜerskich i 
turystycznych. 

Realizacja projektu 
inwestycyjnego i 
utrzymanie dostępowej 
głębokości umoŜliwi 
zarówno wpływanie 
jachtów, jak i niewielkich 
jednostek pasaŜerskich.    

Rewal Nowa przystań 
Jachtowa 

Budowa 
publicznego 
miejsca 
postojowego w 
Rewalu 

Brak infrastruktury 
(przedsięwzięcie 
przygotowywane do 
wdroŜenia) 

Po realizacji inwestycji 
moŜliwe będzie cumowanie 
jachtów, a takŜe 
niewielkich jednostek 
promowej Ŝeglugi 
pasaŜerskiej. 

Niechorze Nowa przystań 
Jachtowa 

Budowa Przystani 
Jachtowej w 
Niechorzu 

Brak infrastruktury 
(przedsięwzięcie 
przygotowywane do 
wdroŜenia) 

Po realizacji inwestycji 
moŜliwe będzie cumowanie 
jachtów, a takŜe 
niewielkich jednostek 
promowej Ŝeglugi 
pasaŜerskiej. 

Pobierowo Nowa przystań Budowa 
publicznego 

Brak infrastruktury 
(przedsięwzięcie 

Po realizacji inwestycji 
moŜliwe będzie cumowanie 
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Jachtowa miejsca 
postojowego w 
Pobierowie 

przygotowywane do 
wdroŜenia) 

jachtów, a takŜe 
niewielkich jednostek 
promowej Ŝeglugi 
pasaŜerskiej. 

Dziwnów Port morski Modernizacja 
nabrzeŜy 
portowych i 
budowa przystani 
jachtowej  

Istniejące nabrzeŜe w 
ograniczonym wymiarze 
jest uŜywane do obsługi 
Ŝeglugi pasaŜerskiej.  

W oparciu o istniejąca 
infrastrukturę i przy 
ograniczonych nakładach 
finansowych moŜliwe jest 
rozwinięcie obsługi 
niewielkich jednostek 
promowej Ŝeglugi 
pasaŜerskiej. 

Kamień Pomorski Marina Kamień 
Pomorski 

Budowa portu 
jachtowego.   

Funkcjonująca przystań 
Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu jest 
nieprzystosowana do 
obsługi promowej Ŝeglugi 
pasaŜerskiej. 

Po realizacji inwestycji 
moŜliwe będzie cumowanie 
jachtów, a takŜe 
niewielkich jednostek 
promowej Ŝeglugi 
pasaŜerskiej. 

Wolin Keja Urzędu 
Morskiego 

Budowa portu 
jachtowego 

Funkcjonujące nabrzeŜe 
Urzędu Morskiego jest 
przeznaczone do 
wykorzystania przez 
jachty turystyczne, a 
takŜe przez niewielkie 
jednostki Ŝeglugi 
pasaŜerskiej.  

Realizacja 
przewidywanych inwestycji 
nie zwiększy moŜliwości 
obsługi jednostek 
promowej Ŝeglugi 
pasaŜerskiej, pozostaną one 
na obecnym poziomie. 

Lubczyna Przystań GMDS Modernizacja i 
rozbudowa 
przystani 
jachtowej 

Funkcjonująca przystań 
Goleniowskiego 
MłodzieŜowego Domu 
Sportu jest 
nieprzystosowana do 
obsługi promowej Ŝeglugi 
pasaŜerskiej. 

Realizacja projektu 
inwestycyjnego i 
utrzymanie dostępowej 
głębokości umoŜliwi 
zarówno wpływanie 
jachtów, jak i niewielkich 
jednostek pasaŜerskich 

Szczecin śródmieście Kompleksowa 
rozbudowa 
infrastruktury 
turystyki wodnej 
w śródmieściu i 
nad Jeziorem 
Dąbie 

Obsługa promowej 
Ŝeglugi pasaŜerskiej jest 
realizowana w oparciu o 
nabrzeŜe przy Wałach 
Chrobrego. 

Realizacja zamierzeń 
inwestycyjnych 
doprowadzi do 
udostępnienia nabrzeŜy dla 
potrzeb Ŝeglugi 
pasaŜerskiej oraz przystani 
jachtowych obsługujących 
jachty.     

Gryfino NabrzeŜe miejskie Modernizacja 
nabrzeŜy i budowa 
portu jachtowego 

Istniejące nabrzeŜa są 
wyłączone z eksploatacji 
i nie umoŜliwianą obsługi 
promowej Ŝeglugi 
pasaŜerskiej. 

Realizacja zamierzeń 
inwestycyjnych 
doprowadzi do 
udostępnienia nabrzeŜy dla 
potrzeb Ŝeglugi 
pasaŜerskiej oraz jachtów. 

 
Źródło: Stowarzyszenie POMOST, opracowanie własne. 
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5. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury 
Ŝeglarskiej 

Aspekty środowiskowe 
 
 
Realizacja   przedsięwzięć inwestycyjnych w rejonie objętym Programem jest dopuszczalna 
wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia (art.46 ustawy Prawo Ochrony Środowiska). 
 
Inwestorzy zobowiązani są do: 

• uregulowania zagadnień związanych z gospodarką odpadami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

• uregulowania stanu formalno-prawnego dot. Gospodarki ściekami opadowymi, tj. 
uzyskać pozwolenie wodnoprawne w myśl Prawa wodnego na wprowadzenie ścieków 
(wód) opadowych do wód powierzchniowych lub do ziemi w przypadku zastosowania 
tego wariantu.  

• na etapie wykonywania projektu budowlanego, w przypadku istnienia, instalacja dla 
zaopatrzenia w paliwo jednostek pływających (stacja paliw) musi być zaprojektowana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• dla realizacji obiektów na morskich wodach wewnętrznych naleŜy uzyskać stosowne 
pozwolenia i decyzje administracyjne. 

• Na etapie wykonywania projektu budowlanego w granicach terenu usytuowania 
projektowanego przedsięwzięcia naleŜy wykonać inwentaryzację florystyczno – 
faunistyczną pod kątem moŜliwości występowania podlegających ochronie prawnej 
gatunków roślin i zwierząt. 

 
Dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego w październiku 2007r. na zlecenie Instytutu Gospodarki Morskiej opracowana 
została Opinia w zakresie ochrony środowiska dotycząca lokalizacji inwestycji w ramach 
projektu PN. „Budowa infrastruktury ui wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego 
Szlaku śeglarskiego”. Opracowanie wykonał mgr. inŜ. Paweł Molenda. 

 

Aspekty prawne 
 
Przepisy regulujące uprawianie Ŝeglarstwa 
 

Przepisy Ŝeglarskie przez lata były uwaŜane za jeden z czynników w największym 
stopniu wpływający na słabą dynamikę wzrostu turystycznego ruchu Ŝeglarskiego w Polsce. 
Ta sytuacja stopniowo ulega zmianie wraz z liberalizacją prawa regulującego uprawianie 
Ŝeglarstwa. Dla rynku wschodzącego, jakim jest Pomorze Zachodnie, ma to szczególne 
znaczenie. 

śeglarstwo w Polsce regulowane jest przez kilka ustaw i podlega kompetencyjnie 
dwóm resortom – Ministerstwu Sportu oraz Ministerstwa Infrastruktury. Dla poprawy jakości 
prawa niezbędne jest, aby działania legislacyjne były skoordynowane oraz prowadzone we 
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współpracy z organizacjami środowiskowymi. Całość wdraŜanych w latach 2007 - 2008 
zmian, jakkolwiek idąca w kierunku liberalizacji, nie tworzy spójnych, jednoznacznych i 
odpowiadających praktyce Ŝeglarskiej. 

Dla rozwoju Ŝeglarstwa w regionie Pomorza Zachodniego szczególnie istotne są 
regulacje dotyczące jachtów morskich. W myśl przepisów Zalew Szczeciński – największy 
akwen w regionie i o kluczowym znaczeniu tranzytowym – ma status morskich wód 
wewnętrznych. W praktyce jacht Ŝeglujący po wodach Zalewu Szczecińskiego powinien 
posiadać minimum: certyfikat jachtowy, świadectwo klasy oraz kartę bezpieczeństwa. 
Zgodnie z art.17 Ustawy o bezpieczeństwie morskim statek nie moŜe być uŜywany w 
Ŝegludze morskiej, jeŜeli nie jest obsadzony załogą o właściwych kwalifikacjach i 
wymaganym składzie, przy czym zgodnie z ust.2 art.18 ustawy kwalifikacje załóg statków 
sportowych i turystycznych regulują odrębne przepisy. Minimalna ilość osób niezbędna do 
prowadzenia jachtu po wodach morskich oraz ich minimalne kwalifikacje określa karta 
bezpieczeństwa. Generalnie moŜna powiedzieć, Ŝe do prowadzenia jachtu po wodach Zalewu 
Szczecińskiego wymagany jest stopień sternika jachtowego (moŜe prowadzić jacht o Lc do 12 
m po wodach morskich do 20 Mm). 

W wyniku zabiegów środowiska Ŝeglarskiego nastąpiła zmiana zarządzeń 
porządkowych dotyczących inspekcji i Kart Bezpieczeństwa jachtów morskich. W maju 2007 
roku wprowadzono regulacje, w których jednostki rekreacyjne zwolniono z obowiązku 
odbycia inspekcji oraz obowiązku posiadania Kart Bezpieczeństwa. WyposaŜenie zawarte w 
zarządzeniach porządkowych miało charakter listy zleceń. Od dnia 24 września 2007 r. 
regulacje te są elementem rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie inspekcji i 
dokumentów bezpieczeństwa statków morskich. Posiadanie wyposaŜenia zawartego w Karcie 
Bezpieczeństwa jest obowiązkowe, natomiast poddanie się inspekcji jest dobrowolne. Trwają 
prace nad projektem nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim.  

W roku 207 uproszczona została procedura rejestracji jachtów śródlądowych. 
Obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają jachty Ŝaglowe o długości kadłuba większej niŜ 
12m oraz jachty motorowe o mocy silnika większej niŜ 15 kW. Zwolnione z obowiązku są 
jednostki wiosłowe. Zniesiono obowiązek dokonywania przeglądów technicznych. Jednostki 
zwolnione z obowiązku rejestracji mogą być na wniosek właściciela zarejestrowane. TakŜe 
moŜliwe jest dokonanie (np. dla celów ubezpieczenia, wyceny, transakcji kupna-sprzedaŜy) 
dobrowolnie przeglądu (cena za przegląd jest umowna).  

Od dnia 1 stycznia 2008 r. bez patentu Ŝeglarskiego moŜna pływać na jachtach 
Ŝaglowych do 7,5 m długości kadłuba, oraz na jachtach motorowych do 10 kW mocy silnika. 
Liberalizacji uległ takŜe system szkolenia Ŝeglarskiego. Obecnie mogą je przeprowadzać 
instruktorzy dowolnych  organizacji Ŝeglarskich, pod warunkiem zatwierdzenia programu 
szkolenia przez ministra.  

Odrębnych regulacji moŜe doczekać się wkrótce Ŝeglarstwo komercyjne. W ramach  
nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim planowane jest wprowadzenie odrębnych. 
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6. Przewidywane kierunki rozwoju sieci przystani i portów 
jachtowych regionu 

 

 Analiza SWOT 
 
PrzedłoŜona  analiza SWOT stanowi ocenę potencjału turystyki wodnej w regionie Odry, 
Zalewu Szczecińskiego i wybrzeŜa Morza Bałtyckiego. Jest ona efektem konsultacji ze 
środowiskami Ŝeglarskimi regionu oraz specjalistami z terenu całego kraju. Opinie i 
obserwacje były zbierane w ciągu kilku lat i oddają punkty widzenia uwzględniające stan 
rzeczy w przeszłości oraz działania organizacyjne, inwestycyjne i wizerunkowe skierowane 
ku przeszłości. 
W wyniku podjętych prac stworzono dla oferty turystyki wodnej w regionie następującą 
identyfikację jego słabych i silnych stron oraz szans i zagroŜeń przy wdraŜaniu.  
 
 
Tab.48 Analiza SWOT 
 

Silne strony  Słabe  strony  

• potencjał akwenów i ich doskonałe 
skomunikowanie z innymi akwenami  

• rozbudowana infrastruktura  
• osadzenie oferty turystyki wodnej w specyfice 

lokalnej 
• osadzenie produktu w kompleksie przekonań i 

oczekiwań związanych w powszechnej 
świadomości z regionem 

• potencjał własny turystyki wodnej, jego rynkowa 
atrakcyjność 

• stały wzrost ruchu turystycznego, w tym 
turystyki wodnej, w regionie realizacji produktu 

• potencjał własny gmin – administratorów bazy i 
gestorów oferty turystycznej 

• ściśle, jednoznacznie określone grupy docelowe 
• duŜe tradycje Ŝeglarskie regionu, środowisko 

mogące wspierać podejmowane działania 
rozwojowe  

• moŜliwość generowania w obrębie oferty gamy 
produktów uzupełniających i komplementarnych  

• perspektywa rozwoju współpracy w obrębie 
produktu na inne aspekty gospodarki 
turystycznej, perspektywa współpracy i 
integracji oferty poszczególnych gmin 

 

• odległość od potencjalnie najbardziej 
rozwojowych segmentów krajowego rynku 
turystyki wodnej 

• silne przywiązanie polskich środowisk 
Ŝeglarskich do uprawiania turystyki wodnej w 
innych regionach kraju 

• brak silnych struktur organizujących rozwój 
infrastruktury oraz współpracę między 
poszczególnymi gminami 

• niski standard infrastruktury obiektów 
• konieczność podejmowania systematycznych, 

stosunkowo kosztownych działań na rzecz 
udostępnienia regionu dla potrzeb turystyki 
wodnej (np. pogłębianie torów wodnych i podejść 
do portów) 

• stosunkowo duŜe wymagania odnośnie 
uprawiania Ŝeglarstwa w niektórych rejonach 
Zalewu Szczecińskiego i na Morzu Bałtyckim 

• brak przygotowania merytorycznego 
poszczególnych samorządów do rozwijania i 
administrowania infrastruktura turystyki wodnej    

• rozproszenie i zróŜnicowanie produktów 
składających się na ofertę turystyki wodnej 
regionu 

• ograniczony potencjał podmiotów 
administrujących obiektami 

  

Szanse  Zagro Ŝenia 

• intensyfikacja i kontynuacja działań 
inwestycyjnych 

• realny wzrost rynku turystyki wodnej w regionie 
• udroŜnienie turystycznego ruchu transgranicznego 

poprzez otwarcie granic 

• ograniczenie nakładów na rozbudowę 
infrastruktury turystyki wodnej w regionie 

• brak współpracy podmiotów będących 
bezpośrednimi i pośrednimi operatorami oferty 

• niskie nakłady na promocję oraz rozwijanie 
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• perspektywa przesuwania się punktu cięŜkości 
europejskiego ruchu turystycznego z południa ku 
północy kontynentu, wzrost atrakcyjności 
turystycznej basenu Morza Bałtyckiego 

• rosnąca moda na aktywny, zdrowy tryb Ŝycia, w 
tym na uprawianie turystyki wodnej 

• intensyfikacja działań promocyjnych i utrzymanie 
wysokich (adekwatnych) nakładów w tej 
dziedzinie 

• powiązanie produktu z ofertą usługowo – 
biznesową poszczególnych miejscowości, w tym 
m.in. z lokalnym rynkiem nieruchomości w 
otoczeniu przystani 

• edukacja społeczna budująca lokalne i regionalne 
zaufanie oraz akceptację dla marki 

• rosnąca moda na polskie miejscowości 
turystyczne, wzrost koniunktury 

• powiązanie produktu z ofertą objętą innymi 
produktami w regionie realizacji projektu 

• profesjonalizacja obsługi ruchu turystycznego, 
szersze wykorzystanie istniejących oraz nowych 
narzędzi 

• brak jednoznacznie definiowanych, silnych ofert 
konkurencyjnych na rynku krajowym 

 

produktów promocyjnych 
• wolne tempo integracji oferty turystyki wodnej w 

regionie Bałtyku, w tym niedostateczne 
powiązanie z turystyką Ŝeglarską państw 
bałtyckich 

• słaba identyfikacja ogółu społeczeństwa z 
nadmorskim charakterem kraju, bariery mentalne 
ograniczające rozwój rynku 

 

 
Stosunkowo rozbudowana infrastruktura w rejonie Zalewu Szczecińskiego i 

pobliskiego wybrzeŜa Niemiec oraz układ akwenu w części wschodniej sprawiają, Ŝe 
turystyka Ŝeglarska wykazuje w tych okolicach tendencję wzrostową. Tymczasem w 
środkowej części wybrzeŜa odległości między portami i przystaniami są znaczne, stosunkowo 
rzadko goszczący w nich Ŝeglarze są zmuszeni do cumowania przy nabrzeŜach dzielonych z 
jednostkami rybackimi, ponadto poszczególne przystanie charakteryzuje na ogół trudne 
podejście i duŜe wymagania nawigacyjne wobec Ŝeglarzy. 

Podjęcie rozbudowy potencjału poszczególnych gmin w rejonie Odry, Zalewu 
Szczecińskiego i WybrzeŜa Bałtyku naleŜy traktować jako element realizacji polityki 
regionalnej, trwałe wpisanie miejscowości z jej potencjałem i wizerunkiem w jeden z 
kluczowych kierunków rozwoju oferty województwa. Inwestowanie w infrastrukturę 
Ŝeglarską naleŜy bowiem realizować w systemie sieciowym, z uwzględnieniem 
bezpośredniego i dalszego otoczenia, przewidując i modelując charakterystykę aktywności 
Ŝeglarskiej i jej natęŜenie w danym regionie. Jednocześnie to podejście determinuje jej 
powiązanie z organizmem gospodarczym całego regionu i mechanizmami finansowymi 
warunkującymi jego rozwój. Charakterystyka kosztochłonnych prac hydrobudowlanych 
sprawia, Ŝe przerastają one moŜliwości wykonawcze poszczególnych gmin. Przy 
odpowiednim przebiegu współpracy pomiędzy portami i przystaniami realne jest 
wykreowanie Pomorza Zachodniego jako nowej jakości na Ŝeglarskiej mapie Polski. Takie 
rozwiązanie stanowi istotny warunek uzyskania opłacalności realizacji inwestycji oraz 
wykreowania masy krytycznej niezbędnej dla utrzymania obiektów Ŝeglarskich. 

Podstawowe znaczenie dla pełnego powodzenia produktu jest wprowadzenie  
go w obieg systemowy, korelację z produktami analogicznymi budującymi kompleksową 
ofertę regionu. Wykorzystanie potencjału Ŝeglarskiego budowanego poprzez inwestycję 
będzie miało miejsce w przypadku wdroŜenia sieci przystani jachtowych w regionie 
charakteryzujących się odpowiednim poziomem usług, zapewniających komfort i wygodę 
korzystania z akwenu poprzez zachowanie odpowiednich odległości między lokalizacjami, 
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wreszcie generujących odpowiednią liczbę turystów – Ŝeglarzy. Projekt realizacji wszystkich 
tych wymogów zawiera się w koncepcji Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego.  
Rozbudowa infrastruktury Ŝeglarskiej z perspektywy tworzenia sieci powiązań (np. w formule 
Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego) stanowi kontynuację tej optyki postrzegania 
Zalewu Szczecińskiego jako spójnego systemu oddziaływań społeczno  – ekonomicznych, 
która dominowała jeszcze przed II wojną światową, a korzeniami sięga w zamierzchłą 
przeszłość. Na przełomie XII i XIII wieku w otoczeniu Zalewu i akwenów z nim 
powiązanych funkcjonowało 14 małych i średnich portów rybackich – na owe czasy liczba 
niebagatelna. Znajdywały się one m.in. w Szczecinie, TrzebieŜy, Wołogoszczy, Wolinie, 
Nowym Warpnie, Kopcicach, Lubiniu i Karsiborzu. Spełniały one określoną funkcję 
gospodarczą powiązaną ścisłe z dominantą lokalizacyjną. Zalew Szczeciński pełnił rolę arterii 
komunikacyjnej, rezerwuaru gospodarczego, a takŜe obszaru istotnego z militarnego punktu 
widzenia. Miał ze wszech miar znaczenie strategiczne. W innych realiach i w innym 
kontekście jego strategiczna funkcja ponownie oŜywa. 

 
 
Obecnie sieć portów i przystani jachtowych na omawianym obszarze nie wypełnia warunków 
nowoczesnej oferty turystycznej.  
Wobec specyfiki turystyki wodnej niezbędne jest podejmowanie działań na rzecz jej wsparcia 
w wymiarze regionalnym, przy aktywnym udziale społeczności całego regionu. Charakter 
inwestycji hydrotechnicznych zazwyczaj wyklucza moŜliwość ich realizacji w oparciu o 
potencjał ekonomiczny poszczególnych gmin. Zarazem znacząca jest rola struktur 
regionalnych w budowaniu powiązań pomiędzy poszczególnymi obiektami umoŜliwiających 
ich harmonijny rozwój. Przy zachowaniu autonomii poszczególnych samorządów gminnych 
naleŜy tworzyć i systematycznie kształtować regionalną politykę turystyki wodnej słuŜącą 
tworzeniu harmonijnej, efektywnej sieci powiązań pomiędzy poszczególnymi obiektami i 
elementami oferty turystycznej. Tego typu strategia musi uwzględniać zadania realizowane 
przez kilka grup podmiotów: 
 

- poszczególne gminy i ich lokalnych partnerów (rozbudowa obiektów i intensyfikacja 
ich wykorzystania),  

- regionalne struktury merytoryczne (związki i stowarzyszenia turystyczne i sportowe, 
operatorzy sieci obiektów i powiązanej z nimi oferty),  

- jednostki samorządu wojewódzkiego (działania na rzecz pozyskania środków na rzecz 
finansowania inwestycji i wsparcie promocji oferty turystycznej regionu),  

- administrację państwową (realizacja inwestycji w zakresie pogłębiania torów 
wodnych, utrzymania i modernizacji portów z uwzględnieniem funkcji turystycznej, 
utrzymanie brzegów, niektóre inwestycje komunikacyjne, legislacja)     

 
Przewidywane działania inwestycyjne powinny być nakierowane na poprawę określonych 
parametrów oferty przy uwzględnieniu adekwatnej oceny jej bieŜącego stanu. W oparciu o nią 
określone zostały następujące kierunki rozwoju sieci przystani i portów jachtowych regionu: 
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Tab.49 Kierunki rozwoju sieci przystani i portów jachtowych regionu  
 

PARAMETR OCENA KOMENTARZ - PROPONOWANE KIERUNKI 
ROZWOJU 

Model oferty Dobry Wobec uwarunkowań geograficznych dla regionu 
właściwy jest sieciowy model oferty portów i 
przystani Ŝeglarskich . Zasadniczo obecna oferta w 
znacznej mierze spełnia ten parametr, wskazane 
jest zwiększenie gęstości sieci w niektórych 
fragmentach, a takŜe umacnianie powiązań 
organizacyjnych między obiektami i wzmacnianie 
sieciowego modelu oferty.  

Zasięg terytorialny Obejmuje cały region  Niezbędne jest rozwijanie infrastruktury Ŝeglarskiej 
na całym obszarze regionu. Posiada on powiązania 
komunikacyjne ze wszystkimi kierunkami. Najsłabiej 
rozwinięta infrastruktura w pasie wybrzeŜa i na 
wschodnim wybrzeŜu Zalewu Szczecińskiego 
posiada potencjalnie największe perspektywy 
rozwojowe. 

Ilość obiektów Niewystarczająca Niezbędne jest zwiększenie ilości obiektów. Ilość 
obiektów jest adekwatna do obecnej wielkości 
rynku, nie daje jednak perspektyw rozwojowych. 

Gęstość sieci Wystarczająca Poza rejonem wybrzeŜa Morza Bałtyckiego gęstość 
sieci obiektów jest wystarczająca do potrzeb rynku 
w jego obecnej postaci. Wobec perspektywy 
rozwoju rynku, w tym zwiększenia ilości rejsów 
rekreacyjnych, niezbędne jest zmniejszenie 
odległości między portami etapowymi, w 
szczególności na wschodnim wybrzeŜu Zalewu 
Szczecińskiego i wzdłuŜ zachodniopomorskiego 
wybrzeŜa Morza Bałtyckiego.       

Wielkość obiektów Adekwatna Porty i przystanie jachtowe w regionie posiadają 
wielkość adekwatną do obecnego zapotrzebowania 
i potencjału rynku. Podniesienie standardu usług i 
rozwój oferty wymaga zwiększenia ilości miejsc 
postojowych, przy czym projekty rozwojowe w 
odniesieniu do poszczególnych przystani powinny 
określać ich niezbędną wielkość. Konieczne jest 
powstanie w istniejących lokalizacjach kilku duŜych 
portów jachtowych (o pojemności 300 – 500 miejsc 
cumowniczych) nowoczesne wyposaŜonych i 
oferujących wysoki standard usług Ŝeglarskich.    

Stan techniczny Niewystarczający Wszystkie obecnie funkcjonujące porty i przystanie 
wymagają zasadniczego podniesienia jakości ich 
stanu technicznego. 

Standard obiektów Niski Obecnie Ŝaden obiekt nie spełnia standardów 
dostępnych w przystaniach jachtowych w 
zachodniej i północnej Europie. Wskazane jest w 
pierwszym rzędzie zasadnicze podniesienie i 
wyrównanie standardu obiektów, a następnie 
systematyczne wprowadzanie urządzeń i rozwiązań 
podnoszących ich standard. WaŜne jest równieŜ 
podjęcie działań w zakresie klasyfikacji portów i 
przystani. 

Infrastruktura 
uzupełniająca 

Niedostateczna Niezbędne jest zwiększenie zakresu pogłębień w 
otoczeniu portów i przystani jachtowych oraz na 
torach podejściowych do nich. Wiele obiektów nie 
posiada dostępu od strony lądu na odpowiednim 
poziomie (ciągi komunikacyjne, ogrodzenie, wejścia 
do obiektów). 

Źródło: Stowarzyszenie POMOST, opracowanie własne. 
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Priorytetowe obszary realizacji Programu 
 
 
W oparciu o analizę potencjału rozwojowego turystyki wodnej w regionie określone zostały 
Priorytetowe obszary realizacji Programu rozwoju sieci portów i przystani w Województwie 
Zachodniopomorskim. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyjęte w Programie priorytety są zgodne z załoŜeniami Strategii Rozwoju Turystyki w 
Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015. Priorytet 1 – Rozwój i modernizacja 
infrastruktury portów  i przystani wynika równieŜ z zapisów przyjętej Strategii Rozwoju 
Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015. 

Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie 
Zachodniopomorskim do roku 2015 

 Strategia Rozwoju Gospodarki 
Morskiej Województwa 
Zachodniopomorskiego do roku 2015 

Program rozwoju sieci portów i przystani w 
Województwie Zachodniopomorskim 

Priorytet 1.  

Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i 
przystani  

Priorytet 2. 
Rozwój markowych produktów turystycznych sieci 
portów  Pomorza Zachodniego 

Priorytet 3. 

Budowa systemu promocji oraz tworzenie 
zintegrowanego systemu informacji turystycznej 

Priorytet 4. 

Budowa systemu wsparcia – rozwój współpracy i  
partnerstwa 
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Priorytet  1 : Rozwój i modernizacja infrastruktury  portów i przystani 
 
Główne cele: 

� Wzmocnienie  konkurencyjności rynkowej bazy turystycznej   
� Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Regionu i jego głównych centrów 

turystycznych oraz budowa marki regionu jako wyjątkowo atrakcyjnego miejsca 
aktywnego wypoczynku, o zróŜnicowanej ofercie 

� Zwiększenie konkurencyjności turystyki wodnej oraz jej produktów markowych 
� Wzrost potencjału turystycznego Pomorza Zachodniego. 

 

Priorytet „Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przy stani” naleŜy do 
najwaŜniejszych z punktu widzenia zagospodarowania turystycznego regionu oraz 
moŜliwości podnoszenia konkurencyjności oferty turystyki wodnej. Tworzenie i oferowanie 
produktu turystycznego jest nierozerwalnie związane z kształtowaniem bazy materialnej 
słuŜącej do świadczenia usług. Bez inwestowania w rozwój bazy wzrost ruchu turystycznego, 
nawet wobec wyjątkowych walorów  otoczenia jest niemoŜliwy5. Infrastruktura turystyczna, 
zwłaszcza komunikacyjna jest jednym z najwaŜniejszych czynników decydujących                        
o konkurencyjności regionów turystycznych. Rozbudowa infrastruktury turystycznej  
stanowi podstawę rozwoju potencjału turystyki wodnej w Województwie 
Zachodniopomorskim. W ramach priorytetu zawarte są działania związane z budową 
podstawowej infrastruktury marin, portów i przystani oraz działania w zakresie poprawy 
dostępności komunikacyjnej portów oraz zapewnienia bezpieczeństwa wypoczynku turystów 
na wodzie oraz lądzie. 

 
Głównym obszarem działań w ramach priorytetu będzie realizacja projektu: 
„Zachodniopomorski Szlak śeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza 
Zachodniego” tj. budowa infrastruktury sieci portów i przystani jachtowych w 
otoczeniu Zalewu Szczecińskiego, w Szczecinie  oraz na wybrzeŜu Bałtyku. Planowana 
jest modernizacja istniejącej bazy do uprawiania Ŝeglarstwa oraz poszerzenie jej o nowe 
lokalizacje. Wybudowane zostaną mariny i porty turystyczne w Gryfinie, Wolinie, Kamieniu 
Pomorskim, Rewalu, Mielnie i Darłowie oraz zostaną zmodernizowane mariny i przystanie 
jachtowe w Szczecinie, Lubczynie, TrzebieŜy, Dziwnowie, Lubiniu, Łunowie, MrzeŜynie 
oraz Kołobrzegu. Rozbudowana zostanie równieŜ infrastruktura Mariny na Basenie 
Północnym w Świnoujściu. Porty te tworzą   sieć portów i przystani  Pomorza Zachodniego 
połączonych Zachodniopomorskim Szlakiem śeglarskim. Odległość pomiędzy nimi nie 
przekracza  20-30 mil morskich tj.  kilku godzin Ŝeglugi. Zapewnia to moŜliwość kierowania 
się w ciągu jednego dnia następnego portu docelowego na szlaku. UmoŜliwia  to bezpieczne, 
turystyczne Ŝeglowanie nie tylko dla wytrawnych Ŝeglarzy, lecz równieŜ dla mniej 
doświadczonych pasjonatów Ŝeglarstwa, nawet z rodzinami. Główne porty – centra sieci 
zapewniają nie tylko dobry standard usług Ŝeglarskich i turystycznych, lecz równieŜ 
bezpieczną Ŝeglugę na wejściu do portu przy cięŜkich warunkach pogodowych.  
  
Zachodniopomorski Szlak śeglarski umoŜliwia rzeczywistą realizację inwestycji o 
charakterze  transgranicznym,  uŜytkowaną nie tylko przez mieszkańców obu krajów, ale 
takŜe turystów Ŝeglarzy z krajów ościennych. Wynika to z charakteru Ŝeglugi, która w 
naturalny sposób znosi granice i łączy społeczeństwa. Zalew Szczeciński i przyległe do niego 

                                                 
5 Regionalne Aspekty Rozwoju Turystyki. Prof. Gołembski 
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akweny stają się tym samym unikatową w skali Europy przestrzenią swobody Ŝeglugi, a Szlak 
stymulatorem rozwoju gospodarczego przyległych gmin. Szerszym kontekstem dla tego 
kierunku rozwoju jest pozycja Berlina jako wiodącej metropolii Europy. Wzmocnienie bazy 
infrastrukturalnej Szczecina i regionu Zalewu Szczecińskiego, a następnie wzrost potencjału i 
wielkości ruchu turystycznego spowoduje, Ŝe staną się one atrakcyjnym zapleczem turystyki 
wodnej dla tego olbrzymiego rynku. Budowa silnej marki i odpowiednio sprofilowanej oferty 
– przy  doskonałych warunkach naturalnych – pozwoli pozyskać szeroko rozumiany obszar 
metropolii berlińskiej i powiązać rynek zachodniopomorski z rynkiem Meklemburgii – 
Pomorza Przedniego.    
 
W ramach priorytetu realizowne będą równieŜ działania w zakresie rozwoju infrastruktury 
turystyki wodnej w Szczecinie,  głównym ośrodku turystycznym Pomorza Zachodniego. 
Szczecin stanowi naturalną stolicę regionu, posiadając wyjątkowe połoŜenie geograficzne, 
dostęp do Morza Bałtyckiego i Odry, oraz ogromny kapitał miasta portowego, turystycznego. 
Wielkie szanse zarówno dla turystyki, jak i podnoszenia jakości Ŝycia, stwarzają okoliczne 
tereny: puszcze, rezerwaty przyrody, jeziora. PołoŜenie miasta widziane „z lotu ptaka” 
pokazuje ogromny jego potencjał w zakresie rozwoju turystyki wodnej, w tym szczególnie 
Ŝeglarstwa, Ŝeglugi pasaŜerskiej i sportów wodnych. Szczecin dysponuje ogromnym 
potencjałem urbanistycznym. Istnieje moŜliwość tworzenia ambitnych, kompleksowych 
projektów, które wykorzystując bogactwo akwenów, kierują rozwój miasta w stronę wody i 
ekologii. Mogą one urzeczywistnić opracowaną w roku 2008 wizję rozwoju miasta jako 
„Floating Garden“ albo Pływający Ogród. Komunikat ten mówi            o otwartości miasta, 
jego transgraniczności i wizjonerstwie. Podkreśla jego wielokulturowość              i 
wielojęzyczność. Wizji podporządkowane mają być m.in. miejskie inwestycje, które powinny 
realizować załoŜenia miasta proekologicznego i nowoczesnego. Planowane obszary 
inwestycyjne obejmują m.in. wyspy Śródodrza tj. Łasztownia, Kępa Parnicka, Grodzka, 
Zielona, Bielawa, Wenecja i Jaskółcza. Zamierzenia obejmują wybudowanie na tych 
obszarach nowoczesnej dzielnicy. W celu podkreślenia morskiego charakteru Szczecina 
konieczna jest realizacja całego szeregu inwestycji zlokalizowanych na terenach nadwodnych, 
w tym m.in. budowa mariny przy nabrzeŜu Starówka, rozwój infrastruktury turystycznej, 
sportowej i obiektów kultury na wyspie Grodzkiej, modernizacja i urządzenie pozostałych 
nabrzeŜy Odry Zachodniej, Parnicy, Kanału Zielonego, zabudowa mieszkaniowo – 
rekreacyjna  i turystyczna Wyspy Zielonej i Wyspy Jaskółczej, rozwój infrastruktury turystyki 
wodnej na Dziewokliczu i w Podjuchach. Celowe są równieŜ działania w zakresie rozwoju 
infrastruktury Ŝeglarskiej na terenie i w otoczeniu przystani klubowych. Obejmują one m.in.  
kompleksową modernizację Przystani Ośrodka Morskiego Pałacu MłodzieŜy wraz z terenami 
przyległymi, zagospodarowanie terenów w okolicach Harcerskiego Ośrodka Morskiego, 
rozbudowę i modernizację mariny Euro Jachtklub Pogoń oraz rozwój turystyczny terenów w 
okolicach Mariny Gocław. Realizacja wymienionych inwestycji wpisuje się w załoŜenia 
dotyczące wizji miasta nakreślonej na 2050 rok. Jest to krok w kierunku zarówno budowy 
infrastruktury, ale równieŜ w kierunku kształcenia przyszłych pokoleń wychowanych w 
duchu morskości Szczecina.   

    

    

    

W ramach zaplanowanych działań planowana jest realizacja  m.in. następujących 
działań: 
� udroŜnienie, modernizacja i oznakowanie torów wodnych i podejść do portów                    

i przystani; 
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� wykonanie wszystkich niezbędnych robót ziemnych i wodnych - pogłębiarskich, 
kafarowych, montaŜowych, instalacyjnych i innych – związanych bezpośrednio z budową 
lub remontem portów lub przystani; 

� budowa lub remont nabrzeŜy portów i przystani na lądzie stałym; 
� budowa lub modernizacja stałych pomostów cumowniczych lub zakup i instalacja 
� pomostów cumowniczych demontowalnych; 
� budowa lub remont pirsów i falochronów portowych; 
� budowa lub remont pochylni do wodowania jednostek pływających (slipów); 
� wyposaŜenie nabrzeŜy cumowniczych oraz pomostów cumowniczych w instalację wodną 

i elektryczną; 
� wyposaŜenie portów, przystani w wodny sprzęt ratunkowy i budowa lub modernizacja 

obiektów oraz zakup i instalacja wyposaŜenia stanowiącego zaplecze lądowe obiektu, 
takich jak: budynek administracyjny (bosmanat), sanitariaty, warsztat szkutniczy wraz z 
wyposaŜeniem niezbędnym do napraw jachtów, hangar, parking dla samochodów i 
przyczep podłodziowych, urządzenia do utylizacji nieczystości płynnych z jednostek 
pływających; 

� prace związane z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu obiektów; 
� wszystkie roboty związane z podłączeniem obiektów do sieci infrastruktury komunalnej 

(wodociągi, kanalizacja, energia elektryczna); 
� budowa lub instalacja lokalnych oczyszczalni ścieków obsługujących porty lub 

przystanie. 
� zakup sprzętu i wyposaŜenia zapewniającego bezpieczny wypoczynek nad wodą. 
  
 

 
Tab.50 Opis działań w ramach Priorytetu 1 
 
Lp. Działania operacyjne Opis, proponowane projekty Partnerzy 

1. Budowa infrastruktury  portów 
podstawowych, głównych węzłów 
Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego – sieci portów 
turystycznych Pomorza 
Zachodniego 

Działanie ukierunkowane jest na budowę, 
modernizację i rozwój głównych portów, centrów  sieci 
tj. 
1. Modernizację Portów Jachtowych w Szczecinie:  

• modernizacja Mariny Gocław 
• modernizacja Mariny Euro Jachtklub 

Pogoń 
• modernizacja Mariny Jacht Klub AZS 

-modernizacja portu Akademii Morskiej w 
Szczecinie, Kanał Młyński i Basen Młyński. 

2. Modernizacja Mariny w TrzebieŜy, alternatywnie 
budowa mariny w Stepnicy. 

3. Budowa i modernizacja infrastruktury turystyki 
Ŝeglarskiej w Świnoujściu: 

• Modernizacja Mariny „Basen Północny” w 
Świnoujściu,  

4. Budowa Portu Jachtowego w Kamieniu 
Pomorskim. 

5. Rozbudowa Portu Jachtowego „Marina 
Kołobrzeg”. 

6. Budowa Portu Jachtowego w Darłowie. 

• Województwo 
Zachodniopomorskie 

• Miasto Szczecin 
• Miasto Świnoujście 
• MiG Kamień 

Pomorski 
• Miasto Kołobrzeg 
• Miasto Darłowo 
• Urząd Morski 
• RZGW 
• Związek Portów i 

Przystani Morskich 
Województwa 
Zachodniopomo - 

        rskiego 
• Inne podmioty 

2. Budowa, modernizacja, 
podnoszenie standardu 
infrastruktury miejsc postojowych 
pomiędzy głównymi węzłami 
szlaku 

• Budowa infrastruktury turystyki wodnej w Gryfinie 
• Modernizacja Marin wzdłuŜ południowego brzegu 

jez. Dąbie. 
• Budowa gminnych miejsc postojowych  dla 

jednostek rekreacyjnych w Widuchowej, Gryfinie, 
Łunowie, Wicku - Zalesiu, Lubiniu i Podgrodziu. 

• Odbudowa i modernizacja przystani Ŝeglarskiej w 

• Województwo 
Zachodniopomorskie 

• Samorządy lokalne 
• Urząd Morski 
• Wojewódzki 

Konserwator 
Zabytków 
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Lp. Działania operacyjne Opis, proponowane projekty Partnerzy 
Lubczynie. 

• Budowa nowego portu jachtowego w Wolinie oraz 
publicznych miejsc postojowych w gminie Wolin ( 
PlaŜa Miejska, Pirs Gogolice). 

• Budowa i modernizacja przystani w gminie 
Stepnica. 

• Budowa nowych przystani jachtowych w gminie 
Kamień Pomorski. 

• Budowa Przystani Jachtowej w Dziwnowie. 
• Zagospodarowanie turystyczne portu w 

MrzeŜynie. 
• Budowa Przystani Jachtowej w Niechorzu oraz 

budowa publicznych miejsc postojowych w 
Rewalu i Pobierowie. 

• Budowa przystani jachtowej przy Jamneńskim 
Nurcie w ramach portu jachtowo pasaŜerskiego w 
Mielnie przy drodze wodnej Jamno – Bałtyk. 
 

 
 

• RZGW 
• Związek Portów i 

Przystani Morskich 
Województwa 
Zachodniopomorskie
go 

• Podmioty 
gospodarcze  

• Inne podmioty 

3. Rozwój infrastruktury turystyki  
wodnej w Mieście Szczecin 

• Zagospodarowanie wysp Śródodrza 
(Łasztownia, Kępa Parnicka, Grodzka, Zielona, 
Bielawa, Wenecja i Jaskółcza) 

• Budowa mariny przy NabrzeŜu Starówka, marin i 
klubów sportowych nad Duńczycą na Wyspie 
Grodzkiej. Utrzymanie stanicy straŜy rzecznej na 
Wyspie Bielawie, modernizacja i urządzenie 
pozostałych nabrzeŜy Odry Zachodniej, Parnicy i 
Kanału Zielonego. 

• Modernizacja istniejących ulic gminnych: 
Spichrzowa, Władysława IV, Wendy, Floriana, 
Celna, Bulwar Gdański, Bulwar Gdyński, 
przebudowa ul. Energetyków i budowa ronda, 
przebudowa mostu Długiego i budowa dwóch 
wiaduktów: nad Bulwarem Gdyńskim i nad ul. 
Celną, budowa mostu na wyspę Grodzką, 
wykupienie i modernizacja dróg i placów na 
terenie d. Rzeźni Miejskiej, modernizacja i 
budowa dróg dojazdowych, budowa parkingów i 
garaŜowców (dostosowanie do wymogów 
obrony cywilnej) przy i pod Trasą Zamkową, 
modernizacja nabrzeŜy. 

• Budowa miejskiego terminalu pasaŜerskiego 
• Utworzenie przystani przeznaczonej dla łodzi 

motorowych oraz jachtów Ŝaglowych w 
Podjuchach. 

• Kompleksowa modernizacja Przystani Ośrodka 
Morskiego Pałacu MłodzieŜy. 

• Zagospodarowanie inwestycyjne terenów 
połoŜonych w okolicach Harcerskiego Ośrodka 
Morskiego – mariny, zabudowa hotelowa. 

• Zagospodarowanie terenów połoŜonych na 
Południe od Mariny Gocław i Restauracji 
Jachtowa z przeznaczeniem pod park połoŜony 
nad Odrą, z moŜliwą funkcją przystani z 
publiczną przestrzenią spacerową.  

 
 

• Miasto Szczecin 
• Urząd Morski 
• Akademia Morska w 

Szczecinie 
• Stowarzyszenia, 

Organizacje 
pozarządowe, Kluby 
Ŝeglarskie 

• Podmioty 
gospodarcze   

• Inne podmioty 

4. Przystosowanie istniejącej sieci 
portów, stanic i przystani 
Ŝeglarskich dla zróŜnicowanych 
wymagań turystów krajowych i 
zagranicznych. 

WdraŜanie podstawowych standardów infrastruktury 
portowej: 
• Zapewnienie  istnienia  w portach  podstawowych 

standardów infrastruktury portowej, tj. wolne, 
bezpieczne miejsce (brak wandalizmu), 

• Urząd Morski, 
• Samorządy, 

Zachodniopomorski 
Związek śeglarski 

• Związek Portów i 
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Lp. Działania operacyjne Opis, proponowane projekty Partnerzy 
oznaczenie portów ( Gelbe Welle), sanitariaty,   
bosman portu – osoba kontaktowa, moŜliwość 
zaopatrzenia i oddania odpadów. 

� Poprawa infrastruktury nabrzeŜy. 
� Dostosowanie infrastruktury przystani dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

Przystani Morskich 
Województwa 
Zachodniopomor  -
skiego 

 

5. Poprawa Ŝeglowności szlaków 
wodnych i dostępności 
komunikacyjnej portów od strony 
wody  

� Oznakowanie torów wodnych i torów 
podejściowych do portów. 

� UdroŜnienie dróg wodnych (w tym likwidacja 
przeszkód nawigacyjnych). 

� Przebudowa istniejącego mostu drogowego  w 
gminie Mielno  - na most zwodzony lub obrotowy. 

� Modernizacja torów wodnych, m.in. 
-   Doprowadzenie do głębokości 3 m toru 

wodnego do przystani w Wicku, Łunowie i 
Podgrodziu, 

- umocnienie brzegów Regalicy i pogłębienie 
torów podejściowych do jez. Małe Dąbie, 

- pogłębienie jez. Dąbie, 
- pogłębianie do 3m i oznakowanie rzeki 

Dziwny i Zalewu Kamieńskiego. 
 

• Urząd Morski, 
• Samorządy lokalne 
• Inne podmioty 

6. WdroŜenie sytemu ratownictwa i 
bezpieczeństwa na szlakach 
wodnych 

Działanie ukierunkowane na zapewnienie 
bezpieczeństwa Ŝeglarzy i turystów przebywających 
na wodzie oraz terenie przystani i wokół przystani.  
• wyposaŜenie portów, przystani w wodny sprzęt 

ratunkowy, 
• doposaŜenie w sprzęt ratunkowy słuŜb 

specjalistycznych, odpowiedzialnych za 
zapewnienie bezpieczeństwa turystów nad wodą, 

• Stworzenie systemu powiadamiania, system 
koordynacji ratownictwa.  

• Urząd Wojewódzki,   
• Samorządy lokalne 
• Wojewódzka 

Komenda Policji 
• WOPR 
• Inne podmioty 
 

 
 
 
 
Priorytet 2: Rozwój markowych produktów turystycznych sieci portów Pomorza 
Zachodniego 

 
Główne cele: 

� Aktywizacja gospodarcza regionu poprzez wykorzystanie turystyczne potencjału do 
rozwoju turystyki wodnej, przyrodniczej i kulturowej. 

� Rozwój konkurencyjnych produktów markowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym 

� Wykorzystanie potencjału regionu w zakresie akwenów wodnych 
� WydłuŜenie sezonu turystycznego 
� Poprawa  jakości obsługi turystycznej, w tym w zakresie strategicznych segmentów 

rynku 
� Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej Regionu zarówno dla turystów, jak  i 

operatorów i organizatorów turystyki krajowej 
 
 
Silna marka jest jednym z głównych narzędzi tworzenia turystycznego wizerunku regionu 
oraz wzmocnienia konkurencyjność jego oferty na rynku usług turystycznych. Jej 
funkcjonowanie pozwala na tworzenie przewagi konkurencyjnej i przesądza o decyzjach 
konsumentów odnośnie wyboru celu podróŜy. 
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W ramach priorytetu realizowane będą przede wszystkim działania w zakresie budowy 
markowych produktów turystyki wodnej, bezpośrednio powiązanych z funkcjonowaniem 
portów i przystani jako centrów ruchu turystycznego. Dodatkowo przewidziane są 
przedsięwzięcia w zakresie rozwoju produktów turystycznych uzupełniających, które poprzez 
swoją lokalizację w otoczeniu marin wpływają na urozmaicenie oferty wypoczynku  turystów 
w regionie i podnoszą jakość  produktów turystyki wodnej regionu. Skutecznie zaplanowany i 
wdroŜony rozwój markowych produktów turystyki wodnej winien stanowić dźwignię 
rozwoju turystycznego regionów wokół przystani oraz zwiększać atrakcyjność Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
  
WaŜną  rolę w osiągnięciu załoŜonego  standardu usług Ŝeglarskich będzie miało opracowanie 
i wdroŜenie systemu klasyfikacji portów i przystani jachtowych  w regionie. Przyjmuje się, Ŝe 
system ten będzie uwzględniał nie tylko poziom infrastruktury, bezpieczeństwo portu i 
oferowane usługi turystyczne, lecz równieŜ  wpływ inwestycji na rozwój zrównowaŜony 
obszaru lokalizacji portu, ochronę środowiska, aspekty związane z zarządzaniem obszarami 
przybrzeŜnymi. Zachodniopomorskie porty jachtowe posiadają doskonałe lokalizacje, mocno 
powiązane z obszarami o wyjątkowych i cennych walorach przyrodniczych.  Nowoczesna 
marina powinna być eko – przyjazna. 
 
W ramach priorytetu zrealizowane zostaną działania, które zapewnią dobry standard 
głównych usług  portów i przystani tj.:   

� bezpiecznego cumowania jachtów Ŝaglowych i motorowych oraz innych jednostek 
rekreacyjnych, sportowych, wypoczynkowych i ratowniczych; 

� usług szkutniczych i serwisowych sprzętu pływającego, realizowanych w okresie 
sezonu letniego lub przez cały rok; 

� wodowania i wyciągania jachtów z wody; 
� zimowania jachtów w obiektach zamkniętych lub na terenie nie zadaszonym; 
� usług parkingowych dla samochodów oraz przyczep podłodziowych; 
� udostępnienia zaplecza sanitarnego dla załóg jachtów cumujących w porcie, w tym 

odbiór nieczystości płynnych pochodzących z chemicznych toalet jachtowych; 
� podstawowej obsługi ratowniczej najbliŜszego akwenu oraz utrzymywania łączności z 

wyspecjalizowanymi słuŜbami ratowniczymi; 
� udzielania informacji nawigacyjnych oraz dotyczących bezpieczeństwa Ŝeglugi; 
� zapewnienia podstawowych usług gastronomicznych; 
� wypoŜyczania turystycznego sprzętu pływającego i innego 

 
  

Tab.51 Opis działań w ramach Priorytetu 2 
  

Lp. Opis działania Opis, proponowane projekty Partnerzy 
1. Rozwój produktu turystycznego 

„Zachodniopomorski Szlak 
śeglarski” 

Zachodniopomorski Szlak śeglarski jest wiodącym 
produktem turystyki wodnej obszaru Zalewu 
Szczecińskiego i WybrzeŜa Bałtyki. 
• Przygotowanie oferty turystycznej w oparciu o 

Zachodniopomorski Szlak śeglarski 
 

• ZROT 
• Lokalne Organizacje 

Turystyczne  
• Samorząd 

Województwa  
• Samorządy Lokalne 
• Podmioty 

gospodarcze sektora 
turystyki 

• Organizacje i 
stowarzyszenia 
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Lp. Opis działania Opis, proponowane projekty Partnerzy 
turystyczne 

• Związek Portów i 
Przystani Morskich 
Województwa 
Zachodniopomor -
skiego 

• Inne podmioty 
2. Rozwój produktów turystycznych 

uzupełniających 
• Rozwój produktu turystycznego „Zalew 

Szczeciński” 
• Szlak wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk” 

• ZROT 
• Lokalne Organizacje 

Turystyczne  
• Samorząd 

Województwa  
• Samorządy Lokalne 
• Podmioty 

gospodarcze sektora 
turystyki 

• Organizacje i 
stowarzyszenia 
turystyczne 

• Inne podmioty 
3. Wprowadzenie programu 

klasyfikacji portów jachtowych 
• Analiza funkcjonujących systemów klasyfikacji  
• Stworzenie wytycznych obejmujących 

minimalne i maksymalne akceptowalne 
standardy funkcjonowania portów.  

• Opracowanie systemu klasyfikacji 
zachodniopomorskich portów jachtowych.  

• Budowa baz danych, opracowanie narzędzi 
wdraŜania programu, stworzenie struktury 
zarządzającej systemem klasyfikacji. 

• Przeprowadzenie procesu klasyfikacji portów i 
przystani jachtowych. 

• Działania w zakresie informacji i promocji 
wdroŜenia  systemu wśród operatorów portów  i 
przystani. 

 

• Samorządy Lokalne 
• ZROT 
• Lokalne Organizacje 

Turystyczne  
• Samorząd 

Województwa  
• Podmioty 

gospodarcze sektora 
turystyki 

• Organizacje i 
stowarzyszenia 
turystyczne. 

• Operatorzy portów i 
przystani. 

• Kluby Ŝeglarskie 
• Inne podmioty 

4. Rozwój infrastruktury   turystyki 
aktywnej i rekreacji w otoczeniu 
portów i przystani  

• Modernizacja przystani kajakowych, uzbrojenie 
terenów. 

• Budowa  udogodnień dla turystów aktywnych 
na szlakach kajakowych, pieszych, 
rowerowych, Powstanie   tzw. „ punktów 
przesiadkowych”  w węzłach turystycznych, 
pomosty drewniane na szlakach wodnych, 
kioski informatyczne, system tablic 
informacyjnych (atrakcje, szlaki, baza), miejsca 
biwakowe, stelaŜe rowerowe. 

• Budowa udogodnień dla wędkarzy ,  poprawa 
stanu i rozwój infrastruktury –pomostów, kładek 
oraz systemu usług: wypoŜyczalni łodzi itp. 

• Rozwój usług serwisowych: wypoŜyczalni 
rowerów, punktów informacyjnych (zakup map, 
folderów). 

• Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej w 
otoczeniu przystani (boiska do siatkówki, mini-
golf, kręgielnie,  ściany wspinaczkowe itp.). 

• Budowa bazy turystycznej do obsługi sportów 
motorowodnych w porcie Kołobrzeg. 

• Budowa bazy do obsługi turystyki wędkarskiej i 
nurkowej w porcie Kołobrzeg. 

• Budowa centrum windsurfingu w Niechorzu. 
• Budowa wyciągu nart wodnych w Lubczynie  
• Budowa kompleksu wypoczynkowego, morskiej 

• Samorząd 
Województwa  

• Samorządy Lokalne 
• Podmioty 

gospodarcze sektora 
turystyki 

• Organizacje i 
stowarzyszenia 
turystyczne 

• Inne podmioty 
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Lp. Opis działania Opis, proponowane projekty Partnerzy 
przystani jachtowej – ośrodka sportów wodnych 
w Stepnicy. 

• Budowa infrastruktury dla ekologicznego 
rozwoju turystyki, rekreacji i sportów wodnych w 
TrzebieŜy. 

• Udostępnienie atrakcji turystycznych wokół 
portów, 

• WyposaŜenie portów, przystani w sprzęt 
turystyczny,   

• Rozwój przyportowego zaplecza dla potrzeb 
Ŝeglarstwa, turystyki wodnej i sportów wodnych 

5. Budowa i modernizacja  
infrastruktury   zwiększającej 
dostępność do portów i przystani   

• Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do 
portów 

• Ujednolicenie i poprawa jakości istniejących 
sieci szlaków rowerowych, spójne oznakowanie 
wg PTTK,  oznakowanie dodatkowe szlaków 
tematycznych,   

• budowa ścieŜek rowerowych, 
• ujednolicenie znakowania dróg i  atrakcji 

turystycznych, 
 

• Samorządy Lokalne 
• ZROT 
• Lokalne Organizacje 

Turystyczne  
• Samorząd 

Województwa  
• Podmioty 

gospodarcze sektora 
turystyki 

• Organizacje i 
stowarzyszenia 
turystyczne 

• Inne podmioty 
6. Rozwój połączeń Ŝeglugi 

pasaŜerskiej 
• Budowa dworca pasaŜerskiego do obsługi 

pasaŜersko – promowej w porcie Kołobrzeg 
wraz z niezbędną infrastrukturą 

• Utworzenie portu pasaŜerskiego w Świnoujściu 
• Utworzenie terminala pasaŜerskiego w 

Szczecinie na NabrzeŜu Bułgarskim.  
 

• Samorządy Lokalne 
• Urząd Morski 
• Podmioty 

gospodarcze 

7. Program „Ekologiczne mariny”   � Wprowadzanie standardów ochrony środowiska 
na terenie portów, 

� Powiązanie edukacji morskiej z ochroną 
środowiska 

� Wprowadzenie certyfikatu „Błękitna flaga” 
 

• Samorządy Lokalne 
• ZROT 
• Lokalne Organizacje 

Turystyczne  
• Samorząd 

Województwa  
• Podmioty 

gospodarcze sektora 
turystyki 

• Organizacje i 
stowarzyszenia 
turystyczne 

• Inne podmioty 
8. Rewitalizacja i estetyzacja 

obszarów wokół  portów i szlaków 
wodnych 

• Rozwój zabudowy w przestrzeni waterfront  
• Uporządkowanie i zagospodarowanie 

przestrzeni przywodnej na terenie miast i wsi 
• Rewaloryzacja i udostępnienie obiektów 

zabytkowych, 
• Zagospodarowanie śródmieścia w Gryfinie, 
• Zagospodarowanie Łasztowni  w Szczecinie – 

m.in. Budowa Muzeum Morskiego  
• Rewitalizacja Fortu Kołobrzeg 
• Oczyszczenie akwenów 

• Samorządy lokalne 
• Urząd Morski 
• Wojewódzki 

Konserwator 
Zabytków 

• Podmioty 
gospodarcze sektora 
turystyki 

• Organizacje i 
stowarzyszenia 
turystyczne 

• Inne podmioty 
9. Zbudowanie oferty turystycznej w 

postaci kompleksowych produktów 
turystycznych obejmujących 
atrakcje turystyczne i usługi  
powiązane z siecią portów 
jachtowych 

• Wsparcie rozwoju rynku czarterowego w 
regionie 

• Tworzenie systemu usług Ŝeglarskich, 
naprawczych 

• Budowa ofert turystycznych, powiązanych z 
siecią portów 

• ZROT 
• Lokalne Organizacje 

Turystyczne  
• Samorząd 

Województwa  
• Samorządy Lokalne 



Program rozwoju infrastruktury portów i przystani Ŝeglarskich województwa zachodniopomorskiego 
w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeŜa Morza Bałtyckiego 

 
  

                       Stowarzyszenie POMOST – Instytut Gospodarki Morskiej w Szczecinie 

 
107 

Lp. Opis działania Opis, proponowane projekty Partnerzy 
• Rozwój wyspecjalizowanych form turystyki i 

rekreacji w obrębie i  wokół portów, 
wykorzystujących walory przyrodnicze,  
krajobrazowe i kulturowe 

• Wspieranie inicjatyw w zakresie produktów 
turystycznych wydłuŜających sezon, 

• Budowa jakości usług turystyki wodnej 

• Podmioty 
gospodarcze sektora 
turystyki 

• Organizacje i 
stowarzyszenia 
turystyczne 

• Inne podmioty 
 
 
Priorytet 3: Budowa systemu promocji oraz tworzenie zintegrowanego systemu 
informacji turystycznej 
 
Cel:  

• Budowa marki Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego 
• Promocja wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego jako obszaru oferującego 

atrakcyjne oferty  turystyki wodnej  
• Stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej regionu 
• Wzrost efektywności działań promocyjnych w zakresie turystyki wodnej 
• Dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informacji, jako elementu aktywnej polityki 

marketingowej i promocyjnej regionu. 
• Wspieranie innowacyjnych rozwiązań  w zakresie rozwoju informacji turystycznej 
• Podniesienie jakości usług i stopnia satysfakcji klientów oraz wzrost liczby 

korzystających z oferty turystycznej 
• Wsparcie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na terenie i w otoczeniu portów 
 
 

Działania w zakresie promocji sieci portów i przystani morskich będą się koncentrowały 
głownie na wypromowaniu marki Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego, jako 
głównego produktu turystyki morskiej Pomorza Zachodniego. Będą one obejmowały 
identyfikację marki i wizerunku oraz kreację spójnego systemu prezentacji portów i oferty 
turystycznej Szlaku. Ich skuteczność zostanie zapewniona poprzez nawiązanie do przekazów 
zawartych w Systemie identyfikacji wizualnej oraz opracowanym Planie komunikacji. 
Materiały promocyjne dostosowane zostaną do głównych segmentów rynków. W ramach 
wdroŜenia działań w zakresie promocji turystyki wodnej regionu Ujścia Odry, Zalewu 
Szczecińskiego i wybrzeŜa Bałtyku realizowany będzie szereg przedsięwzięć obejmujących 
m.in. kampanie promocyjne, prezentacje na targach turystycznych, krajowych i 
zagranicznych, kampanie medialne, wizyty studyjne. 
 
WaŜne dla budowy wizerunku regionu turystycznego, o wyjątkowej ofercie wypoczynku nad 
wodą, są działania przewidziane do realizacji w Szczecinie. Charakter morski miasta jest i 
będzie podkreślany przez imprezy o tematyce morskiej i wodnej. Wśród nich, od 
kilkudziesięciu lat organizowane dni morza, dodatkowo wzbogacone o Zlot Oldtimerów. 
Coraz większą rangę zyskują Jesienne Prezentacje Morskie. Celowe jest  podnoszenie rangi 
imprez, poprzez m.in. zapraszanie do udziału  jednostek historycznych i Ŝaglowców z obcych 
państw nadających imprezom charakter międzynarodowy. Szczecin planuje utworzenie 
formuły imprez o charakterze morskim odbywających się co dwa tygodnie nad brzegiem 
Odry przy Wałach Chrobrego oraz zamierza  przystąpić do realizacji imprez typu Finał Regat 
TTSR  w przyszłych latach. Miasto przystępuje równieŜ do realizacji programu „Przyjazny 
Port” zakładającego pokrywanie kosztów  postoju w Szczecinie Ŝaglowców w zamian za 
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udostępnienie swoich pokładów do zwiedzania. RozwaŜane jest kupno Ŝaglowca 
reprezentującego miasto na regatach rangi światowej, a równieŜ do prowadzenia programu 
edukacji morskiej szczecińskiej młodzieŜy oraz kształcenia studentów Akademii Morskiej. 
Ponadto dla realizacji wizji miasto prowadzi działania związane z goszczeniem przy 
nabrzeŜach wycieczkowych jednostek pasaŜerskich, które na swych pokładach przywoŜą do 
miasta od kilkudziesięciu do kilkuset turystów. śaglowce cumują głownie                                         
w reprezentacyjnym miejscu miasta – Wałach Chrobrego.  
  
Szczególnie waŜnym narzędziem wspierającym działania promocyjne jest  informacja 
turystyczna. Sprawny i nowoczesny system informacji turystycznej jest niezbędnym 
czynnikiem poprawy konkurencyjności regionalnej turystyki oraz zwiększenia jej znaczenia 
w gospodarce. Informacja turystyczna nie jest jedynie zbiorem niezbędnych danych 
odnoszących się do atrakcji i oferty turystycznej, ale tworzyć powinna system, w którym 
wspólnie przyjętym normom podlegają podstawowe zakresy informacji, tryb poszukiwania, 
gromadzenia, aktualizacji i udostępniania. System informacji turystycznej wiąŜą przede 
wszystkim wspólne narzędzia pracy – zwłaszcza komputerowe bazy danych. Informacja 
turystyczna musi być rzetelna i aktualna. Wtedy dopiero spełnia ona swoje zadania i dobrze 
słuŜy wszystkim jej odbiorcom. W skład systemu informacji turystycznej, poza aktywną 
informacją wchodzi takŜe poradnictwo, pomoc merytoryczna i techniczno - organizacyjna dla 
organizacji i instytucji zainteresowanych promocją  ofert turystyki wodnej oraz badania 
marketingowe słuŜące  podniesieniu jakości oferty i lepszemu jej dostosowania do potrzeb 
klientów. 

W zarządzaniu turystyką coraz większą rolę odgrywają nowe techniki informatyczne. Coraz 
większe znaczenie posiadają technologie informatyczne w zakresie informacji i dystrybucji 
usług turystycznych. Zwłaszcza Internet jest niewątpliwie jednym z najwaŜniejszych 
czynników  wpływających na sposób funkcjonowania rynku turystycznego w ostatnich latach 
i niezwykle istotnym elementem w strategii poprawy konkurencyjności. Pomaga w 
osiągnięciu przewagi konkurencyjnej, obniŜa równieŜ koszty promocji. W budowanym -
wodnym systemie informacji turystycznej  rozwój informacji turystycznej w oparciu o strony 
www. będzie miał priorytetowe znaczenie.  
 
 
Tab.52 Opis działań w ramach Priorytetu 3 
 
 
Lp. Opis działania Opis, proponowane projekty Partnerzy 

1. Budowa marki 
zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego 

� Organizacja duŜych imprez Ŝeglarskich na 
Pomorzu Zachodnim. 

� Organizacja duŜych imprez wizerunkowych o 
charakterze międzynarodowych 

� Promocja atrakcji turystycznych miejscowości na 
szlaku 

� Identyfikacja marki i wizerunku raz produktów 
Szlaku – przeszkolenie pracowników punktów „it”  
pod kątem wspólnej komunikacji marketingowej 
względem marki Szlaku, jego produktów załoŜeń 
w zakresie wizerunku. 

� Stworzenie spójnego systemu prezentacji portów 
na szlaku i oferty turystycznej 
- Budowa systemu identyfikacji wizualnej. 
- Wydawnictwa promocyjne: np. foldery 

wizerunkowe, katalogi ofert turystycznych, 
kalendarium imprez, przewodniki turystyczne,    

� ZROT 
� Związek Portów i 

Przystani 
Województwa 
Zachodniopomor -
skiego – LOT 
Zachodniopomor -
skiego Szlaku 
śeglarskiego, 

� Samorządy lokalne 
� Samorząd 

Województwa 
� Organizacje 

pozarządowe, 
� Podmioty 

gospodarcze 
sektora turystyki. 

� Media, 



Program rozwoju infrastruktury portów i przystani Ŝeglarskich województwa zachodniopomorskiego 
w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeŜa Morza Bałtyckiego 

 
  

                       Stowarzyszenie POMOST – Instytut Gospodarki Morskiej w Szczecinie 

 
109 

Lp. Opis działania Opis, proponowane projekty Partnerzy 
mapki,  wizytówki turystyczne (miejsca, 
atrakcje i obiekty np. muzea, pub-y, sklepy 
z pamiątkami, ośrodki wypoczynkowe, atrakcje 
np. zabytki, Wszystkie materiały promocyjne 
powinny być dostępne elektronicznie. 

- Opracowanie i wdroŜenie Planu komunikacji, w 
tym   m.in. ogłoszenia i artykuły prasowe,  
study toury, konferencje prasowe, działania w 
zakresie PR,  

- Opracowanie materiałów promocyjnych 
dopasowanych do głównych segmentów 
rynków. 

- Karta turystyczna „Zachodniopomorskiego 
Szlaku śeglarskiego”  

 

� Inne podmioty 

2. Wdro Ŝenie działa ń w zakresie  
promocji turystyki wodnej  
regionu Uj ścia Odry, Zalewu 
Szczecińskiego i wybrze Ŝa 
Bałtyku.  

� Udział w specjalistycznych targach krajowych i 
zagranicznych 

� Prezentacje i imprezy promocyjne  
� Prezentacja produktów turystycznych na targach 

turystycznych 

� ZROT 
� LOT - y 
� Samorządy lokalne 
� Samorząd 

Województwa 
� Organizacje 

pozarządowe, 
� Podmioty 

gospodarcze 
sektora turystyki. 

� Inne podmioty 
3. Budowa wodnego systemu 

informacji  turystycznej 
� Rozbudowa  portalu internetowego poświęconego 

turystyce wodnej w obszarze ujścia Odry i 
wybrzeŜa Bałtyku www.marinas.pl 

Zwrócenie szczególnej uwagi na : nawigację ( łatwość 
dotarcie do informacji przez odwiedzających strony 
internetowe), przydatność informacji, treść, 
optymalizację wyszukiwarki, szybkość, 
interaktywność, układ treści i strukturę oraz 
dostępność. 
� Budowa zintegrowanego systemu informacji 

turystyki wodnej: usieciowienie punktów informacji 
turystycznej –  budowa systemu  przetwarzania 
informacji on – line dla informatorów w sieci, 
budowa i aktualizacja baz danych, 

� Powiązania wodnego systemu informacji  
turystycznej z systemem ogólnopolskim oraz 
europejską informacją turystyczną, 

� Budowa standardów obsługi turystów w punktach 
„it” - bezpośrednia sprzedaŜ usług pakietów 
(pośrednictwo), baza danych o atrakcjach, 
moŜliwość edytowania (w tym aktualizowania) i 
drukowania na miejscu głównych grup materiałów 
turystycznych, ponadto obsługa sprofilowana np. 
Ŝeglarzy,   

� Rozwój wizualnych form i narzędzi systemu 
informacji turystycznej (tablice i mapy 
informacyjne, plakaty) 

� Opracowanie i wdroŜenie systemu szkoleń  
personelu it w zakresie: pozyskiwania danych, 
obsługi turystów oraz dokształcanie w zakresie 
znajomości języków obcych. 

� Wprowadzenie systemu badań ruchu 
turystycznego w punktach „it” 

 

� Samorząd 
Województwa 

� Samorządy lokalne 
� ZROT   
� Związek Portów i 

Przystani 
Województwa 
Zachodniopomorski
ego – Lokalna 
Organizacja 
Turystyczna 
Zachodniopomorski
ego Szlaku 
śeglarskiego 

� Polska Organizacja 
Turystyczna 

� Instytut Turystyki – 
Warszawa 

� Inne podmioty 

4. Tworzenie centrów informacji 
turystycznej  

� Budowa centrów informacji turystycznej w 
portach i przystaniach. 

� Modernizacja i doposaŜenie istniejących punków 

� Samorząd 
Województwa 

� Samorządy lokalne  
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Lp. Opis działania Opis, proponowane projekty Partnerzy 
„it” . 

� Stworzenie modelowego punktu „it” - standard 
wyposaŜenia, zasady funkcjonowania, 
powiązanie z systemem – przepływ informacji. 

 
 

� Związek Portów i 
Przystani 
Województwa 
Zachodniopomor -
skiego – LOT 
Zachodniopomor -
skiego Szlaku 
śeglarskiego 

� ZROT 
� POT 
 

5. Rozwój systemu turystycznego 
oznakowania tras 
komunikacyjnych 

� Oznakowanie szlaków wodnych 
� Oznakowanie dróg i szlaków komunikacyjnych 

prowadzących do portów 
� Rozwój systemu turystycznego oznakowania 

dróg 

� Samorządy lokalne 
� Urząd Morski  
� ZROT  
� Zachodniopomorski  

Zarząd Dróg 
� Samorząd 

województwa 
� Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 
� Inni 

6. WdroŜenie innowacyjnych 
narzędzi informacji turystycznej  

� „Hot spoty” na Szlaku – zapewnienie na szlaku 
dostępu do bezprzewodowego Internetu; 

� Informacja via GSM; 
� Lokalizacja na terenach przystani info-kiosków. 
 

 

� Samorząd 
Województwa 

� Samorządy lokalne  
� Związek Portów i 

Przystani 
Województwa 
Zachodniopomorski
ego – LOT 
Zachodniopomor -
skiego Szlaku 
śeglarskiego 

� Operatorzy 
przystani 

� Inni 
 

7. Wzajemne powiązanie sieci 
informacji turystycznej 
Województwa 
Zachodniopomorskiego i 
przygranicznych Landów Niemiec 

� Zapewnienie informacji turystycznej w wersji 
językowej niemieckiej – tablice informacyjne, 
oznakowania tras. 

� Współpraca polsko – niemiecka przy budowie 
wspólnych portali turystyki wodnej w regionie 
pogranicza. 

� Wzajemna dystrybucja materiałów promocyjnych: 
map, przewodników, folderów. 

 
 

� Samorząd 
Województwa 

� Samorządy lokalne 
� Struktury 

Samorządowe w 
przygranicznych 
landach po stronie 
niemieckiej   

� Związek Portów i 
Przystani 
Województwa 
Zachodniopomor -
skiego – LOT 
Zachodniopomorski
ego Szlaku 
śeglarskiego 

 
8. Badania rynkowe � Stworzenie systemu badania potrzeb turystów 

poprzez prowadzenie badan ankietowych (stały 
monitoring potrzeb) w obiektach bazy noclegowej, 
obiektach bazy gastronomicznej oraz punktach 
informacji turystycznej. 

� Organizowanie badan sezonowych (zimą, na 
wiosnę) oraz profilowanych (turystów wodnych, 
turystów krajoznawczych itp.). 

� Przeprowadzenie szkoleń dla operatorów marin i 
usługodawców  w zakresie badania potrzeb 
klientów. 

� Samorząd 
Województwa 

� Samorządy lokalne 
� Ministerstwo Sportu 

i Turystyki 
� Instytut Turystyki 
� GUS 
� Operatorzy 

przystani 
� Inne podmioty 
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Priorytet 4: Budowa systemu wsparcia – rozwój współpracy i partnerstwa    
 

Cel: 
•  Współpraca pomiędzy samorządem, branŜą turystyczną, organizacjami i 

stowarzyszeniami turystycznymi oraz instytucjami na rzecz wsparcia rozwoju 
gospodarczego i podniesienia konkurencyjności turystyki wodnej w regionie Pomorza 
Zachodniego.   

• Wzmocnienie pozycji organizacji turystycznych działających na rzecz budowy 
markowych produktów turystyki wodnej Pomorza Zachodniego. 

• Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. 
• Wzrost efektywności działań promocyjnych w zakresie turystyki wodnej. 
 

 

Partnerstwo oraz współpraca realizowane na rzecz rozwoju turystyki wodnej w 
Województwie Zachodniopomorskim stanowią podstawę racjonalnego wykorzystania 
zasobów oraz pozwalają na osiągnięcie efektu synergii w ramach realizowanych 
przedsięwzięć. Szczególnie waŜne są działania wspierające rozwój usług turystycznych i 
potencjał branŜy działającej w sektorze turystyki wodnej. Głównym narzędziem w tym 
zakresie jest budowa klastra turystycznego. Rozwój systemu klastrowego wymaga 
rozbudowanego partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym liderem powinien być czynnik 
prywatny natomiast czynnik publiczny powinien spełniać rolę katalizatora rozwoju.  WaŜne 
są równieŜ działania związane z budową szeroko rozumianego partnerstwa na rzecz rozwoju 
turystyki wodnej obejmującego współprace  operatorów przystani, samorządów, organizacji i 
stowarzyszeń turystycznych oraz podmiotów gospodarczych działających w sektorze usług 
turystycznych związanych z budową markowego produktu turystyki wodnej. Działania te 
będą obejmowały m.in. wzmocnienie struktur organizacji, wymianę doświadczeń, wspólny 
marketing ora z budowę platformy współpracy. 
Istotne jest równieŜ wspieranie działań  związanych z wykorzystaniem Ŝeglarstwa, jako 
środka wychowawczego młodego pokolenia.  
  

  
Tab.53 Opis działań w ramach Priorytetu 4 
 
Lp Opis działania Opis, proponowane projekty Partnerzy 
1. Budowa  Klastra Turystycznego 

Ujścia Odry 
• Analiza i diagnoza zachodniopomorskiej 

gospodarki turystycznej pod kątem moŜliwości 
wdraŜania koncepcji klastra turystycznego oraz 
jego wykorzystania   dla podniesienia 
konkurencyjności gospodarki turystycznej 
regionu Ujścia Odry.  

• Określenie obszaru geograficznego oraz 
obszarów priorytetowych zasięgu klastra.   

• Identyfikacja oczekiwań potencjalnych 
podmiotów co do funkcjonowania klastra 
turystycznego. 

• Ocena powiązań w ramach klastra i zakresu 
współpracy podmiotów. Wyłonienie 
potencjalnych  liderów. 

• Organizacja grupy inicjującej klaster oraz 
określenie roli i zadań uczestników klastra. 

• Określenie wizji rozwoju klastra, celów 
strategicznych oraz opracowanie programu 
jego rozwoju określającego działania o 

• Zachodniopomorska 
Regionalna 
Organizacja 
Turystyczna 

•   Samorząd   
     Województwa 
•  Uczelnie posiadające 

kierunki kształcenia 
w zakresie turystyki 

• Zachodniopomorska 
Izba Turystyki,  

• Stowarzyszenia 
przedsiębiorców, 

• Lokalne Organizacje 
Turystyczne 

• Stowarzyszenia 
organizacje  
turystyczne 

• samorządy 
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Lp Opis działania Opis, proponowane projekty Partnerzy 
charakterze strategicznym. 

• Powołanie klastra, realizacja działań w 
zakresie rozwoju turystycznego regionu w 
oparciu o klaster turystyczny.  

• Koordynacja i monitoring. 
 

• podmioty 
gospodarcze 

 

2. Wsparcie dla organizacji i 
stowarzyszeń działających na 
rzecz rozwoju turystyki wodnej w 
regionie 

• Rozwój Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego 

• Budowa platformy współpracy pomiędzy 
organizacjami 

• Konsultacje w zakresie opracowywania 
programów rozwoju,   wniosków  o 
dofinansowanie projektów, realizacji projektów 

• Szkolenia liderów 
• Pomoc techniczna 
 

• Samorząd 
Województwa 

• Związek Portów i 
Przystani 
Województwa 
Zachodniopomor -
skiego – Lokalna 
Organizacja 
Turystyczna 
Zachodniopomorsk
iego Szlaku 
śeglarskiego 

• ZROT 
• LOT – y 
• Zachodniopom.   
       Izba Turystyki,  
• Stowarzyszenia 

przedsiębiorców 

3.  Tworzenie sieci współpracy 
transgranicznej  podmiotów 
rozwijających oferty wypoczynku 
nad wodą 

� Sieciowa współpraca operatorów przystani   

� Wprowadzenie Zasady informacji krzyŜowej w 
punktach „It: sieci portów Polski i Niemiec  –
turysta otrzymuje informację nie tylko o danej 
miejscowości, ale takŜe ma moŜliwość 
uzyskania informacji o ofercie sąsiednich gmin,  
całego regionu - równieŜ regionu po stronie 
niemieckiej.  

� Organizacja warsztatów międzynarodowych w 
celu wymiany doświadczeń 

 

� LOT – y 
� Podmioty 

gospodarcze 
branŜy turystycznej 

� ZROT 
� Zachodniopomor -

ska Izba Turystyki,  
� Stowarzyszenia 

przedsiębiorców 
 

4.  Programy edukacji morskiej i 
społecznej 

� Prowadzenie edukacji morskiej dzieci i 
młodzieŜy 

� Działania na rzecz resocjalizacji poprzez 
edukuję morską  

� Aktywizacja morska i społeczna osób 
niepełnosprawnych 

� Szkółki dla Ŝeglarzy 
 

• Samorządy lokalne 
• Organizacja 

pozarządowe, 
• Kluby Ŝeglarskie 
• Zachodniopomorski 

Kurator Oświaty 
• Zachodniopomorski 

Okręgowy Związek 
śeglarski 

• Liga Morska i 
Rzeczna 

• WOPR 
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7. Szczegółowe projekty rozwoju infrastruktury Ŝeglarskiej 
w regionie 

  
 
Przykładowe projekty zaproponowane do realizacji w ramach „Programu rozwoju sieci 
przystani w Województwie Zachodniopomorskim” obejmują zarówno projektu gotowe do 
realizacji, które posiadają opracowaną dokumentację projektową, jak i inwestycje, 
zamierzenia, których realizacja jest waŜna z punktu widzenia rozwoju turystycznego 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

1. Budowa nabrzeŜy do obsługi jednostek pasaŜerskich oraz turystyki Ŝeglarskiej na 
prawym odcinku rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie 

2. Modernizacja infrastruktury Portu Turystycznego  w TrzebieŜy 
3. Budowa nowego portu Jachtowego w Wolinie oraz publicznych miejsc postojowych 

w gminie Wolin  
4. Modernizacja Przystani śeglarskiej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kamieniu 

Pomorskim i budowa Mariny Kamień Pomorski 
5. Budowa nowych przystani jachtowych w gminie Kamień Pomorski 
6. Odbudowa i modernizacja przystani Ŝeglarskiej w Lubczynie 
7. Budowa portu jachtowego w Wapnicy 
8. Budowa i modernizacja przystani w gminie Stepnica 
9. Przebudowa przystani Ŝeglarskiej w Łunowie  
10. Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu 
11. Budowa przystani w gminie Dziwnów 
12. Budowa przystani jachtowej w Niechorzu oraz budowa publicznych miejsc 

postojowych w Rewalu i Pobierowie 
13. Zmiana zagospodarowania portu morskiego w MrzeŜynie 
14. Modernizacja Portu Jachtowego w Kołobrzegu 
15. Budowa infrastruktury portu jachtowo – pasaŜerskiego przy Jamneńskim Nurcie w 

Gminie Mielno    
16. Rozwój infrastruktury turystyki wodnej w Mieście Szczecin 
17. Modernizacja infrastruktury Miejskiego Portu Turystycznego Marina Pogoń 
18. Modernizacja infrastruktury Akademickiego Portu Turystycznego w Szczecinie 
19. Modernizacja infrastruktury Portu Turystycznego Marina Gocław 
20. Rozwój infrastruktury Przystani Ośrodka Morskiego Pałacu MłodzieŜy 
21. Modernizacja infrastruktury portu jachtowego Akademii Morskiej w Szczecinie 

 
 
 
 

 
 

Tab. 54. Karta projektu „Budowa nabrze Ŝy do obsługi jednostek pasa Ŝerskich 
oraz turystyki Ŝeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej  w 
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Gryfinie”   
 
  
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie: Budowa, modernizacja, podnoszenie standardu infrastruktury miejsc postojowych pomiędzy głównymi 
węzłami szlaku 

Projekt:  Budowa nabrze Ŝy do obsługi jednostek pasa Ŝerskich oraz turystyki Ŝeglarskiej  na prawym 
brzegu rz. Odry Wschodniej km 718,85-718,60 odcinek  Miasta Gryfina  

Proponowane działania: 
• budowa nabrzeŜa dla funkcji obsługi ruchu pasaŜerskiego i postoju statków pasaŜerskich, na północ od 

mostu do Kanału Północnego, 
• budowa nabrzeŜa jachtowego - na południe od mostu drogowego do przymostka, 
• przebudowa budynku tzw. „Rybakówki” lub budowa nowego budynku,  budowa przystani jachtowej od 

przymostka do placu przy ulicy A.Rapackiego 
 
Inwestycja przewidziana jest do realizacji w trzech etapach. 
 
 Etap I - NabrzeŜe PasaŜerskie - Północne 

• budowa nabrzeŜa dla funkcji obsługi ruchu pasaŜerskiego i postoju statków pasaŜerskich, na północ od 
mostu do Kanału Północnego, 

• zagospodarowanie terenu o szer.20-35 m poprzez budowę drogi dojazdowej, miejsc parkingowych (w 
tym dla autobusów, ścieŜki rowerowej, ciągów pieszych z zielenią i elementami malej architektury. 

 
Inwestycja w zakresie infrastruktury Ŝeglarskiej obejmuje budowę nabrzeŜa dla funkcji obsługi ruchu 
pasaŜerskiego i postoju statków pasaŜerskich w Gryfinie, na wschodnim brzegu Odry Wschodniej na północ od 
ul. Piastów i mostu do Kanału Północnego. Stanowisko statkowe długości  247,3 m  jest nabrzeŜem pasaŜerskim 
dla statków o zanurzeniu do 4 m. NabrzeŜe przystosowane będzie do obsługi barek i statków o nośności 800 
DWT  oraz wymiarach kadłuba 70x9,0x1,8m. Na nabrzeŜu przewiduje się równieŜ postój barek o maksymalnych 
wymiarach 70x9,0x1,8m. NabrzeŜe pasaŜerskie jest projektowane jako nabrzeŜe oczepowe. Składa się z 18 
sekcji o długości 14,4 m za wyjątkiem dwóch sekcji. Sekcja 16 posiada wymiar 9,70 m i jest załamana w 
kierunku zachodnim pod kątem 104,8º. Sekcja 17 posiada długość 7,2 m.. WyposaŜenie nabrzeŜa stanowią: 
urządzenia cumownicze, urządzenia odbojowe, drabinki wyjściowe, zaczepy do zamocowania siatek 
ubezpieczających.  
 
Etap II – Odcinek miasta Gryfino-  nabrzeŜe środkowe 
NabrzeŜe o długości 204,00, długość sekcji typowej 14,40 m, całkowita szerokość nadbudowy nabrzeŜa  2,50m, 
NabrzeŜe składa się z 2 odcinków:  

• Odcinek 1 (obejmujący sekcje 1÷14 – nabrzeŜe oczepowe wraz z pontonami pływającymi o wymiarach 
19,90x3,80x1,20 m.),  

• Odcinek 2 (Obejmujące sekcje 15÷17 – nabrzeŜe oczepowe). 
Całość nabrzeŜa podzielono konstrukcyjnie na 17 sekcji o długości  14,40 m kaŜda. Wyjątek stanowią sekcje nr 
1, 2, 12, 13, 14, 16 i 17.   Konstrukcja nabrzeŜa oczepowa z przednią ścianką szczelną stalową. Oczep o 
szerokości 2,5 m i wysokości 2,10 m  ( dla sekcji 1; 3÷12; 14 ) i szerokości 1,80 m i wysokości 2,10 m ( dla sekcji 
15÷17 ). Wyjątkiem są sekcje nr 2 i 13 w których znajdują się wycięcia na trapy wyjściowe dla pomostów 
pływających. Sekcje te mają obniŜony oczep o wymiarach 2,63x2,50 m. Podpory oczepu stanowią ścianki 
szczelne stalowe oraz rząd pali pionowych stalowych. Sekcje 1-14 i 15-17 rozdzielone są przyrostkiem, który 
przeznaczony jest do remontu. Na całej długości sekcji nr 2 ÷ 14 do oczepu przymocowane są pontony 
pływające o wymiarach 19,90x3,80x1,20 m.  
WyposaŜenie nabrzeŜa stanowią: urządzenia cumownicze, urządzenia odbojowe, drabinki wyjściowe,   
Balustrada na całej długości nabrzeŜa pontonowego ( sekcje nr 1÷14 ),    
 
Etap III - NabrzeŜe Mariny na południe od ul. Rapackiego   

• przebudowa budynku tzw. ”Rybakówki” lub budowa nowego budynku, 
• adaptacja budynku Rybakówki na cele obsługi turystyki  pasaŜerskiej, 
• budowa przystani jachtowej od przymostka do placu przy ulicy A.Rapackiego 
• budynek klubowy przystani jachtowej, 
• adaptacja istniejącego budynku usługowego na cele usług turystycznych, 
• budowa miejsc do slipowania jachtów, 
• budowa i przebudowa dróg dojazdowych, 
• miejsca parkingowe, 
• ciągi piesze wraz z  zielenią i elementami malej architektury.  
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Inwestycja w zakresie infrastruktury Ŝeglarskiej obejmuje budowę:  
- pali słuŜących do cumowania (6 sztuk) pontonów pływających o dł. 11,92 m  i szer. 3,3 m 
- pali słuŜących do cumowania (5 sztuk) pontonów pływających o dł. 11,92 m  i szer. 2,7 m 
- nabrzeŜa oczepowego w części południowej inwestycji wraz z wykonaniem zejść do pomostów pływających o 
łącznej długości 157,10 m. 
- nabrzeŜa oczepowego  (skrzydełka nabrzeŜa Północnego) o łącznej długości 90,20 m. 
Zakres projektu obejmuje wykonanie 22 sztuk pali z rur stalowych Ø 508/16 mm o długości L= 15,0 m. Pale wraz 
z pontonami tworzą pomost wysunięty w stronę rzeki Odry o ok. 40,00 m w stosunku do projektowanego 
nabrzeŜa. Projektowane pale słuŜą do cumowania pontonów siatkobetonowych o wymiarach: szerokość 3,3 i 2,7 
m, długość 11,92 m, wysokość pontonu 1,0 m, wysokość wolnej burty 0,50 m (± 0,05 m) wyposaŜonych w 
kanały instalacyjne. Połączenie pontonów oraz trap dojściowy tworzy pomost pływający, do którego mają 
cumować jednostki pływające. Dodatkowym wyposaŜeniem pomostu mają być wysięgniki (odnogi cumownicze). 
Do kaŜdego pontonu przypadają 2 pale. NajdłuŜszy układ pomostów tworzą 2 ostatnie pomosty od strony 
południowej oraz pomost znajdujący się przy skrzydełku NabrzeŜa Południowego. KaŜdy z nich ma długość 
35,76 m. Drugi co do wielkości układ tworzy pomost znajdujący się w basenie przy połączeniu się nabrzeŜa 
mariny oraz skrzydełka NabrzeŜa Północnego i ma długość 23,84 m. Nawierzchnię pomostów stanowią deski 
drewniane ułoŜone prostopadle do osi podłuŜnej pomostów. 
Projekt przewiduje doprowadzenie infrastruktury technicznej tj. wody  oraz energii elektryczne, odprowadzenie 
ścieków wzdłuŜ nabrzeŜy i do pomostów pływających oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni wzdłuŜ nabrzeŜy 
i oświetlenie nabrzeŜy.    
  

Cel, uzasadnienie: 
NabrzeŜe w Gryfinie mimo ograniczonych moŜliwości infrastrukturalnych przyciąga corocznie wielu turystów 
indywidualnych. Poprzez Gryfino przebiega szlak wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk, którym przepływają na 
Bałtyk jachty z Berlina i Brandenburgii dla których jest to najkrótsze połączenie wodne z morzem. Rozwojowi 
turystyki sprzyja połoŜenie miasta Gryfino tuŜ przy obecnej granicy polsko-niemieckiej nad graniczną rzeką 
Odra. Budowa infrastruktury turystyki wodnej oraz zagospodarowanie i rozwój terenów  nadodrzańskich  
powinny w sposób zasadniczy wpłynąć na rozwój przestrzenny całości zespołu miejskiego. Będzie to 
zagospodarowana część miasta mająca wpływ na rozwój istniejącego centrum.  Realizacja   projektu  przywróci 
miastu jego powiązanie z rzeką i powrót do historycznej zabudowy, albowiem juŜ w wieku XIII mieszkańcy 
Gryfina byli zdani na rzekę czerpiąc z niej poŜytki stanowiące podstawę ich  utrzymania. Realizacja projektu 
nada miastu nową toŜsamość co pozwoli na zmianę jego charakteru – nie będzie to tylko ”sypialnia” Szczecina. 
Spowoduje przywrócenie miasta w stronę rzeki- powrót do historycznej toŜsamości miasta, przywrócenie 
śródlądowej  Ŝeglugi pasaŜerskiej i Ŝeglarskiej i funkcji z nią związanych a takŜe spowoduje  poŜądane zmiany w 
kształtowaniu nowego ładu przestrzennego w mieście ze szczególnym uwzględnieniem nowego charakteru  
centrum. 
 
Realizacja projektu jest zapisana w dokumentach strategiczno-planistycznych Gminy Gryfino w tym: w Strategii 
Miasta i Gminy Gryfino, Programie Rewitalizacji miasta Gryfino, Programie Rozwoju Lokalnego miasta i Gminy 
Gryfino oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Gryfino na lata 2008-2012.  
W oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Gryfino-Rejon Stare Miasto 1, który został 
opracowany w i przyjęty do realizacji w roku 2001, Gmina Gryfino w latach 2004-2005 opracowała ”Koncepcję 
programowo-przestrzenną zagospodarowania turystycznego nabrzeŜa rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino”   
(w ramach   projektu  „Baltic Plus - wyzwania dla gospodarki turystycznej Pomorza Zachodniego” - INTERREG 
III B). Opracowana koncepcja  określała  docelowe i perspektywiczne moŜliwości rozwoju terenów pasa 
nadodrzańskiego znajdującego się w bezpośrednim obszarze oddziaływania miasta Gryfino. Koncepcja   
stanowiła wstęp,   do dalszych prac projektowych mających na celu wykonanie projektu a następnie realizacji 
prac zmierzających do zagospodarowania terenów nabrzeŜa rzeki Odry w mieście Gryfino. Ma to szczególne 
znaczenie dla miasta albowiem tkanka architektoniczna miasta została zniszczona w okresie II-giej Wojny 
Światowej i następnie zniekształcona przez typową zabudowę powstałą w latach 60 i 70 XX wieku. 
Projekt realizowany będzie na terenie miasta Gryfino, czyli na terenie uzbrojonym w infrastrukturę techniczną: 
drogi, ciągi piesze, parkingi, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, która musi być 
przebudowana i rozbudowana dla potrzeb realizacji projektu. Tereny pasa nadbrzeŜnego które obejmuje 
realizowany projekt stanowią w części własność Gminy Gryfino, w części są w jej wieczystym uŜytkowaniu. 
Obiekty kubaturowe podlegające rozbudowie i przebudowie w ramach realizowanego projektu, znajdujące się na  
tym terenie są dzierŜawione w oparciu o zawarte umowy na czas określony z moŜliwością ich wypowiedzenia w 
terminie określonym przez gminę. 
W ramach projektu jest wykonanie umocnienia istniejącej części brzegowej nabrzeŜa oraz przebudowa 
istniejącego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w tym nowe miejsca poboru wody, prądu, 
zrzutu ścieków  dla jachtów i statków pasaŜerskich. Gmina Gryfino zgodnie z procedurami Prawa zamówień 
publicznych dokonała wyboru wykonawcy projektu „Wykonanie kompleksowej dokumentacji formalno-prawnej i 
technicznej na budowę nabrzeŜy dla obsługi jednostek pasaŜerskich oraz turystyki Ŝeglarskiej na prawym brzegu 
rzeki Odry wschodniej km.717,85+ 718,60 odcinek miasta Gryfino” i zawarła w dniu 28 kwietnia 2006 umowę z 
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Biurem Projektów BPBM „BIMOR” Sp. z o.o. Szczecin na wykonanie prac projektowych. Planowany termin 
zakończenia projektu Etap I i Etap II oraz uzyskania wymaganych prawem opinii i decyzji pozwolenia na budowę 
– czerwiec 2008 roku, Etap III październik 2008 roku. 
  
Dzięki realizacji tego projektu Gryfino ma szansę stać się portem pasaŜersko - jachtowym nie tylko o znaczeniu 
regionalnym, ale równieŜ międzynarodowym i być jednym z znaczących portów w Zachodniopomorskim Szlaku 
śeglarskim. 

Kalendarz realizacji projektu: 
Realizacja inwestycji: 2009 – 2012 
 
Partnerzy: 

• Gmina Gryfino 
• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

 
BudŜet: 
Szacunkowa całkowita wartość projektu w mln EUR:  
Etap I i II – 6.400  ( ok. 22 400 000 zł.) 
Etap III   –  6.000  ( ok. 21 000 000 zł ) 
 
Źródła finansowania: 

• BudŜet Miasta Gryfino  
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab.  55. Karta projektu „Modernizacja infrastruktu ry Portu Turystycznego  w 
Trzebie Ŝy”  
 
 
 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie:  Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego – sieci portów turystycznych 
Pomorza Zachodniego 

Projekt Modernizacja infrastruktury Portu Turystycznego  w  Trzebie Ŝy 

Proponowane działania: 
Działania w zakresie realizacji inwestycji Rozwoju infrastruktury Przystani Ośrodka Morskiego Pałacu MłodzieŜy 
obejmujące   kompleksową modernizację ośrodka: 

• Budowa kompleksu dydaktyczno – socjalnego tworzonego przez trzy parterowe obiekty: stołówki, 
zaplecza administracyjno – dydaktyczne, sanitariaty. 

• Budowa 8 domków 11 - osobowych rekreacji indywidualnej. 
• Budowa wiaty na sanie i sprzęt pływający, budowy stojaków na maszty. 
• Remont starych pomostów – przewidywany jest remont pomostów na dł. 260m.,remont slipów, remont 

nabrzeŜa. 
• Przebudowa oświetlenia terenu, przebudowy instalacji niskiego napięcia.  
• Zainstalowanie telewizji przemysłowej. 
• Wymiana ogrodzenia terenu, budowy elementów małej architektury. 
• Budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa kortu tenisowego. 
• Remontu placu manewrowego – przebudowa drogi, budowy parkingu dla samochodów osobowych, 

budowy chodników. 
• Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowa 

przyłącza wodociągowego i p. poŜ., budowa przyłączy cieplnych. 
• Budowa przyłącza gazowego i gazowej instalacji zewnętrznej. 

 
Koncepcja wykorzystania terenów  graniczących z terenami Ośrodka Morskiego Pałacu MłodzieŜy, które dawniej 
naleŜały do StraŜy Granicznej a obecnie naleŜą do Miasta. Istnieje moŜliwość dofinansowania modernizacji 
znajdujących się na tym terenie budynków i utworzenia na ich bazie ośrodka o funkcji szkoleniowej, noclegowej i 
gastronomicznej, a takŜe utworzenie na tej bazie „Transgranicznego Centrum Kształcenia śeglarskiego”. 
 
Cel, uzasadnienie: 
Z uwagi na wyjątkowe walory turystyczne oraz korzystną lokalizację TrzebieŜ  stanowi waŜne ogniwo sieci 
portów Pomorza Zachodniego. Rozwój infrastruktury Ŝeglarskiej przyczyni się do rozwoju turystycznego gminy 
oraz wzmocni potencjał turystyczny regionu. 
 
Kalendarz realizacji projektu: 

1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2008-2009 
• Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.    
• Raport ochrony środowiska obejmujący Raport Natura 2000 wraz z Decyzją środowiskową,   
• Projekt  budowlany wielobranŜowy wraz koniecznymi uzgodnieniami, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Decyzja zajęcia pasa morskiego wydana przez Ministerstwo Infrastruktury, 
• Studium wykonalności 

2. Realizacja inwestycji: 2010 - 2011 
 
Partnerzy: 

• Gmina Police 
• Polski Związek śeglarski 

BudŜet: 
Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi ok. 4 000 000 zł. 
 
Źródła finansowania: 

1. BudŜet Polskiego Związku śeglarskiego 
2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne o 

znaczeniu ponadregionalnym.  
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Tab. 56.  Karta projektu „Budowa nowego portu Jacht owego w Wolinie oraz 
publicznych miejsc postojowych w gminie Wolin”  
 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie:  Budowa, modernizacja, podnoszenie standardu infrastruktury miejsc postojowych pomiędzy 
głównymi węzłami szlaku. 

Projekt:  Budowa nowego portu Jachtowego w Wolinie oraz publ icznych miejsc postojowych w gminie 
Wolin  

Proponowane działania: 
 

1. Budowa przystani jachtowych 
• Basen jachtowy  w centrum Wolina. Projektowane wymiary basenu: 68x36m., głębokość techniczna 

3,5 m. Pojemność przystani – 65 jachtów  o głębokości zanurzenia do 3,0 m. Pomost pływający 
długości 25 m, szer. 2,5 m. Uzbrojenie przystani w postaci kolektora kanalizacji deszczowej, 
sanitarnej, kabla telefonicznego, kabla elektrycznego NN, lampy oświetleniowej. NabrzeŜa oczepowe 
zakotwione za pomocą ściągów  i stalowy oczep oparty na pionowej ścince szczelnej. Pełne 
wyposaŜenie projektowanych nabrzeŜy w urządzania techniczne. Pełne zagospodarowanie 
przyległego terenu łącznie z siedziba bosmanatu przystani. 

• Przystań Klubów śeglarskich: Budowa nabrzeŜa postojowego (138 m.), roboty pogłebiarskie, 
rozebranie i budowa nowego budynku klubowego z sanitariatami, natryskami, salą wykładową – 
stanowiącego siedzibą klubów, WOPR-u ( pow. zabudowy ok. 300m2, pow. uŜytkowa ok. 510 m2), 
wyburzenie starego i postawienie nowego  hangaru o powierzchni zabudowy 540 m2. Doprowadzenie 
nowych przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz energii elektrycznej. 

• NabrzeŜe Wikingów: budowa nabrzeŜa oczepowego dług. 150 m., zakup i posadowienie pomostów 
pływających ( 160 m.), pogłębienie akwenu, sanitariaty. 

• NabrzeŜe Postojowe Zimowe Miejsce Postojowe Jachtów: budowa nabrzeŜa - 100m. 
2. Budowa infrastruktury publicznych miejsc postojowych 

• PlaŜa Miejska: pogłębienie terenu, budowa i wyposaŜenie pomostu pływającego (50 m.), sanitariaty. 
• Pirs Gogolice: budowa nabrzeŜa oczepowego ( 50m.), pogłębienie akwenu, utwardzenie nawierzchni, 

budowa infrastruktury towarzyszącej: sanitariaty, grill, oświetlenie, śmietnik, doprowadzenie wody. 
 
Cel, uzasadnienie: 
Z uwagi na wyjątkowe walory turystyczne oparte na bogatej historii, licznych zabytkach oraz atrakcyjnych 
imprezach Wolin stanowi waŜne ogniwo sieci portów Pomorza Zachodniego. 
Niestety  silne prądy wodne w przewęŜeniu Dziwny przy mostach w Wolinie uniemoŜliwiają turystom cumowanie 
jachtów  przy istniejących nabrzeŜach. Wskazane jest wykonanie Basenu Jachtowego. UmoŜliwi to Ŝeglarzom 
odpowiedni wypoczynek, zwiedzenie miasta, uzupełnienie zaopatrzenia oraz dokonanie drobnych napraw. 
Istniejące w Wolinie kluby Ŝeglarskie przystań swoją posiadają na działkach nr 57/4 – 57/10, leŜących przy 
brzegu cieśniny Dziwny. Brzeg cieśniny Dziwny długości 138 m przy w/w działkach został przez członków 
obydwu klubów dostosowany do roli nabrzeŜa postojowego Obecny stan techniczny nabrzeŜa nie odpowiada 
przepisom i wymogom technicznym, co powoduje, iŜ cumowanie tam jest bardzo niebezpieczne zarówno dla 
jachtów jak i członków załóg. NabrzeŜe nie posiada odpowiedniego oczepu, urządzeń cumowniczych i 
głębokości, co sprawia, iŜ jachty zacumowane dziobem lub rufą do nabrzeŜa poddawane są duŜemu 
oddziaływaniu silnych prądów wodnych jakie panują na tym odcinku. Rozwiązaniem jest budowa nowego 
nabrzeŜa oczepowego wraz z infrastrukturą przystani dostosowaną  do potrzeb klubów i Ŝeglarzy. 
 
Kalendarz realizacji projektu: 
  

1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2008-2009 
a) Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.    
b) Raport ochrony środowiska obejmujący Raport Natura 2000 wraz z Decyzją środowiskową,   
c) Projekt  budowlany wielobranŜowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami, 
d) Pozwolenie na budowę, 
e) Decyzja zajęcia pasa morskiego wydana przez Ministerstwo Infrastruktury, 
f) Studium wykonalności 

2. Realizacja inwestycji: 2010 - 2011 
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Partnerzy:  
• Miasto i Gmina Wolin 
• Wojewódzki Konserwator Zabytków 
• Urząd Morski 
• Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 

 

BudŜet: 
Szacunkowy budŜet  planowanych inwestycji wynosi: 
Marina Wolin: 

 Basen Jachtowy: 4 696 455,00 zł. 
 Przystań klubów Ŝeglarskich: 2 044 284,00 zł. 
 NabrzeŜe Wikingów:  1100 500,00 zł. 

 
Publiczne miejsca postojowe: 

 PlaŜa miejska: 186 900,00 zł. 
 Publiczne miejsce postojowe Gogolice: 535 060,00 zł. 

 
Źródła finansowania: 

1. BudŜet Miasta i Gminy Wolin 
2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne o 

znaczeniu ponadregionalnym.  
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Tab. 57. Karta projektu „Modernizacja Przystani śeglarskiej  Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Kamieniu Pomorskim i budow a Mariny Kamie ń 
Pomorski” 
 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie:  Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego – sieci portów turystycznych 
Pomorza Zachodniego 

Projekt:   „Modernizacja Przystani śeglarskiej Miejskiego O środka Kultury i Sportu w Kamieniu 
Pomorskim i budowa Mariny Kamie ń Pomorski”  

Proponowane działania: 
Modernizacja przystani MOKiS 

• Przeniesienie przystani rybackiej na inny teren. 
• Wykonanie przy NabrzeŜu Barkowym parkingu  dla około 100 samochodów osobowych. 
• Modernizacja ośrodka MOKiS , który stanowić będzie zaplecze techniczne planowanej mariny, 

(warsztaty, hangary i zimowe place postojowe jachtów). Planowana powierzchnia ogólna zaplecza 
technicznego – 13 730 m2     

Budowa Mariny Kamień Pomorski 
• Wykonanie dwóch falochronów o łącznej długości 260 m.  
• Stworzenie sieci dróg dojazdowych i parkingów do mariny oraz dojazdów do nabrzeŜy i pomostów 

pływających. 
• Doprowadzenie mediów. 
• Usytuowanie wolnostojącego nie podpiwniczonego parterowego murowanego budynku socjalno – 

biurowego, z poddaszem uŜytkowym. 
• Częściowe wygrodzenie terenu mariny siatką na słupkach stal. o dł. 300 m. 
• Wykonanie miejsca składowego odpadów stałych (śmietnika) i odbioru ścieków z jachtów. 
• Wykonanie lokalu gastronomicznego na pomoście stałym na końcu falochronu „A”. 
• Zagospodarowanie terenu. 
• Podniesienie części terenu  o powierzchni około 2000 m2 na wysokość do 1,50 m ponad SW i na nim 

dopiero umiejscowienie obiektów (budynek socjalno-biurowy, wlew dla ścieków oraz śmietnik). 
Odpowiednio ukształtowany (podniesiony) teren zostanie obsiany trawą, zostaną nasadzone drzewa 
oraz krzewy. 

• Wykonanie robót czerpalnych (bagrowniczych) - ogółem 4.100 m3 urobku. Pozwoli to podzielić akwen 
planowanego portu o pow. 43.760 m2   na odpowiednie strefy głębokości. Głębokości będą 
zróŜnicowane  od 1,5 do 2,0 m   w zaleŜności od miejsca cumowania. 

• Wykonanie pomostów pływających o łącznej długości 350 m. 
• Utworzenie placu apelowego o wymiarach 50 m x 20 m. 
• Remont istniejących nabrzeŜy na długości 310 m. 
• Budowa stacji paliw składającej się z zabezpieczonego przed rozlewem basenu o powierzchni 100 m2  i 

części lądowej (zbiorniki i dystrybutory – o powierzchni 60 m2). 
Cel, uzasadnienie: 
Akwen Zalewu Kamieńskiego wyznaczony przez od zachodu przez NabrzeŜe PasaŜerskie, od wschodu przez 
Ŝelbetową kładkę do śółcina, a od południa ograniczony istniejącym nabrzeŜem miejskim tworzy naturalną 
przystań Ŝeglarską, która po adaptacji i odpowiedniej modernizacji stworzy nowoczesny port jachtowy dla około 
300 jachtów. 
Basen Portu Jachtowego o powierzchni 43.760 m2 zabezpieczony odpowiednimi  falochronami długości około 
260 m i wyposaŜony w pomosty pływające o ogólnej długości ok. 350 m zapewni doskonałe warunki dla 
cumowania jachtów o głębokości zanurzenia do 2,0 m. 

 
Kalendarz realizacji projektu: 

1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2008-2009 
• Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.    
• Raport ochrony środowiska obejmujący Raport Natura 2000 wraz z Decyzją środowiskową,   
• Projekt  budowlany wielobranŜowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Decyzja zajęcia pasa morskiego wydana przez Ministerstwo Infrastruktury, 
• Studium wykonalności 

2. Realizacja inwestycji: 2010 - 2011 
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Partnerzy: 
• Gmina Kamień Pomorski 
• Urząd Morski 
• Wojewódzki Konserwator Zabytków 
• Firmy komercyjne realizujące inwestycję na Półwyspie śółcino 

BudŜet: 
BudŜet projektu wynosi 9 969 452 złotych, jednakŜe odejmując koszty rozbudowy infrastruktury rybackiej 
(których nie powinno się kwalifikować do środków finansowania Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego) 
koszty realizacji inwestycji wyniosą ok. 8 038 000 zł. 

 
Źródła finansowania: 

• Gmina Kamień Pomorski 
• Sektorowy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 - Inwestycje w produkty 

turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym  
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab. 58. Karta projektu „Budowa nowych przystani ja chtowych w gminie 
Kamień Pomorski” 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie:  Budowa, modernizacja, podnoszenie standardu infrastruktury miejsc postojowych pomiędzy 
głównymi węzłami szlaku 

Projekt:   Budowa nowych przystani jachtowych w gminie Kamie ń Pomorski  

Proponowane działania: 
1. Budowa przystani jachtowej w Połchowie 

• Zabezpieczenie brzegu: wyprowadzenie i wyrównanie linii brzegowej, zabudowanie jej materiałami 
naturalnymi. 

• Wykonanie pirsu - linia nabrzeŜa ze stalowej ścianki szczelnej, oczep na stalowej ścince szczelnej 
betonowy, powierzchnia pirsu utwardzona. Wyjście pirsu nad wodę o długości 40 m i szerokości 
5,0 m. Pirs będzie wystawał nad wodę ok. 1,0 m i zostanie wyposaŜony w urządzenia techniczne. 

• Roboty bagrownicze zapewniające głębokość min. 1,5 m przy nabrzeŜu i na podejściu do pirsu.  
• Utwardzenie powierzchni pirsu oraz dojścia do pirsu, wykonanie oświetlenia, doprowadzanie wody, 

ustawienie śmietnika, przenośnego sanitariatu, ławek. 
2. Budowa przystani jachtowej w Sibinie 

• Przygotowanie i zabezpieczenie brzegu 
• Wykonanie pirsu, linia nabrzeŜa wykonana ze stalowej ścianki szczelnej, oczep na stalowej ściance 

szczelnej betonowy, utwardzona powierzchnia. Wyjście pirsu nad wodę na dług. 40 m, wys. nad 
wodą na ok. 1,0 m; wyposaŜenie w odpowiednie urządzenia techniczne. 

• Roboty bagrownicze zapewniające głębokość min. 1,5 m przy nabrzeŜu i na podejściu do pirsu. 
• Wykonanie dojścia do przystani 
• Wykonanie oświetlenia, doprowadzenie wody, kanalizacji, posadowienie ławek, wc, śmietnika. 
 

Cel, uzasadnienie: 
Projekt przewiduje realizację inwestycji zlokalizowanych przy wschodnim biegu rzeki Dziwnej, na odcinku 
pomiędzy Kamieniem Pomorskim a Wolinem. Jego zasadniczym celem jest aktywizacja turystyczna regionu 
poprzez wykorzystanie doskonałego połoŜenia obu miejscowości i potencjału przebiegającego w ich pobliŜu 
szlaku Ŝeglowego. Wraz z rozwojem infrastruktury Ŝeglarskiej regionu jego rola będzie systematycznie wzrastać, 
podobnie jak zapotrzebowanie na miejsca postojowe. Będą one ponadto stanowiły uzupełnienie i rezerwę dla 
większych obiektów zlokalizowanych w pobliskich atrakcyjnych miejscowościach turystycznych – Kamieniu 
Pomorskim i Wolinie.     
Istniejące warunki brzegowe, charakterystyka hydrologiczna akwenu i potencjał obu miejscowości predestynuje 
wskazane lokalizacje do realizacji inwestycji. Dodatkowe istotne uzasadnienie stanowi deklarowana przez 
społeczność gminy, w tym obu miejscowości, determinacja do aktywizacji społeczno – gospodarczej w oparciu o 
posiadany potencjał naturalny, w szczególności walory Dziwnej.  

 
Kalendarz realizacji projektu: 

1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2009 
• Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.    
• Raport ochrony środowiska obejmujący Raport Natura 2000 wraz z Decyzją środowiskową,   
• Projekt  budowlany wielobranŜowy wraz koniecznymi uzgodnieniami, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Decyzja zajęcia pasa morskiego wydana przez Ministerstwo Infrastruktury, 

• Studium wykonalności 

2. Realizacja inwestycji: 2010 
 

Partnerzy: 
• Gmina Kamień Pomorski 
• Miejscowe sołectwa 
• Urząd Morski 
• Partnerzy komercyjni 

 
BudŜet: 
Koszt realizacji poszczególnych inwestycji wyniesie ok. 500 000 zł., łączny koszt przedsięwzięcia naleŜy 
szacować na około  1 000 000 zł. 
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Źródła finansowania: 
• BudŜet Gminy 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab. 59. Karta projektu  „Odbudowa i modernizacja p rzystani Ŝeglarskiej w 
Lubczynie” 
 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie: Budowa, modernizacja, podnoszenie standardu infrastruktury miejsc postojowych pomiędzy głównymi 
węzłami szlaku 

Projekt:   Odbudowa i modernizacja przystani Ŝeglarskiej w Lubczynie  

Proponowane działania:  
• Budowa w trzech basenach akwenu nabrzeŜy oczepowych, o łącznej długości 454 m. 
• Budowa falochronu od zachodniej strony redy na długości 100 m i szer. 3,0 m. Jednocześnie będzie on 

pełnił funkcję mola spacerowego i nie jest przewidziany dla cumowania jednostek. 
• Wykonanie nasypu kamiennego w formie grobli. 
• Stworzenie stanowiska Ŝurawia do wodowania lub wyciągania jachtów. 
• Remont wyeksploatowanego slipu.  
• Roboty pogłębiarskie – 14 900 m3 urobku do wybrania; cel – wyrównanie głębokości w basenach do 

dwóch wielkości – 2 albo 2,5 m w zaleŜności od basenu. 
• Postawienie budynku klubowego wolnostojącego nie podpiwniczonego parterowego z poddaszem 

uŜytkowym murowanego. W budynku przewiduje się usytuowanie sanitariatów damskich i męskich, 
natrysków, sali wykładowej siedziby WOPR-u i siedziby klubu Ŝeglarskiego.  

• Adaptacja unieruchomionej i osadzonej na dnie jeziora barki na lokal gastronomiczny. Przewiduje się 
powierzchnię zabudowy w granicach 300 m2 . 

• Umiejscowienie bosmanatu w juŜ istniejącym budynku., 
• Usytuowanie wyciągu nart wodnych blisko falochronu i mola. Akwen wyciągu o powierzchni 2 500 m2, 
• doprowadzenie najwaŜniejszych mediów: kanalizacji sanitarnej, wody i energii elektrycznej. Oświetlenie 

przystani przewidziane jest na słupach oświetleniowych wysokości 8 m. 
• Wykonanie składu odpadów i odbioru ścieków, 
• Modernizacja istniejących publicznych dróg dojazdowych do nabrzeŜa, 
• Budowa stacji paliw o powierzchni całkowitej 150 m2  . 

 
Cel, uzasadnienie: 
Przystań Ŝeglarska znajduje się w północno-wschodniej części akwenu Jeziora Dąbie. Po remoncie i 
odpowiedniej modernizacji stworzy doskonały obiekt Ŝeglarski dla około 140 jachtów. Przystań ogółem posiada 
około 19 250 m2 powierzchni której akwen wynosi 11 750 m2, a powierzchnia lądowa około 7 500 m2 
zabezpieczona jest przed falowaniem falochronem długości 100 m i groblą kamienną długości 90 m, przy której 
moŜna ustawić pomosty pływające długości 80 m, co moŜe zwiększyć ilość cumujących jednostek o 25 szt. 
Głębokość całego akwenu przystani waha się od 2,0 – 2,5 m w zaleŜności od nabrzeŜa. 

 
Kalendarz realizacji projektu: 

1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2008-2009 
• Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.    
• Raport ochrony środowiska obejmujący Raport Natura 2000 wraz z Decyzją środowiskową,   
• Projekt  budowlany wielobranŜowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Decyzja zajęcia pasa morskiego wydana przez Ministerstwo Infrastruktury, 
• Studium wykonalności 

2. Realizacja inwestycji: 2010 - 2011 
 

Partnerzy: 
• Gmina Goleniów 
• Urząd Morski 
• Wojewódzki Konserwator Przyrody 
• Związek Portów i Przystani Województwa Zachodniopomorskiego – Lokalna Organizacja Turystyczna 

Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego  
BudŜet:  
Na podstawie ustaleń dotyczących zakresu przewidywanych prac modernizacyjnych w obrębie obiektu oraz 
trybu jej późniejszej eksploatacji przyjęto dla inwestycji dwa warianty realizacji: 
 WARIANT  I – podstawowy zakres prac  -  4 683 551 zł 
        WARIANT  II – uwzględniający modernizację konstrukcji Basenu Północnego i adaptacji jego południowego 
nabrzeŜa do potrzeb rozładunkowych  -   5 920 538 zł 
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Źródła finansowania: 
• BudŜet gminy Goleniów 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab. 60. Karta projektu „Budowa portu jachtowego w Wapnicy” 
 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie:  Budowa, modernizacja, podnoszenie standardu infrastruktury miejsc postojowych pomiędzy głównymi 
węzłami szlaku 

Projekt:   Budowa portu jachtowego w Wapnicy   

Proponowane działania: 
Inwestycja w zakresie Budowa Gminnego Portu Turystycznego w  Wapnicy obejmie: 

• Pogłębianie kanału jachtowego do głębokości eksploatacyjnej 3 m 
• Wykopanie basenu jachtowego o powierzchni 2500 m² do głębokości 4 m 
• Wykonanie nabrzeŜy w basenie jachtowym o długości 210 m 
• Remont nabrzeŜy kanału wejściowego na długości 500 m 
• Wykonanie obiektu bosmanatu portu 
• Wykonanie sanitariatów 
• Wykonanie ogrodzenia o długości 300 m i zainstalowanie monitoringu obiektu 
• Doprowadzenie i rozprowadzenie mediów 

 

Cel, uzasadnienie: 
Istniejąca przystań w Wapnicy na Kanale Wapnickim jest zdewastowana i niezabezpieczona dla cumujących 
tam jachtów i Ŝeglarzy. Kanał Wapnicki jest zamulony i nie pozwala na wpłynięcie jachtów o zanurzeniu powyŜej 
1,0 m. NabrzeŜa drewniane są zbutwiałe i przechylone, a betonowe oczepy, z których wystają metalowe 
zbrojenia mogące dziurawić kadłuby cumujących jednostek wiszą niebezpiecznie nad wodą. Powierzchnia 
terenu bezpośrednio za oczepem jest pozapadana, natomiast grunt wymyty przez wodę przechodzącą przez 
dziurawą ściankę szczelną. Zdewastowany i niezagospodarowany teren przystani, miejscami porośnięty kępami 
wikliny, nie stanowi atrakcyjnej wizytówki tej przystani. Brak infrastruktury technicznej oraz podstawowych 
elementów wyposaŜenia nie zachęca Ŝeglarzy do odwiedzenia przystani. Port jest obecnie wyłączony z 
eksploatacji. 
Odpowiednie zagospodarowanie i powiększenie terenu przystani (o dz. Nr 192/3 naleŜącą do Wolińskiego Parku 
Narodowego) oraz przystosowanie akwenu Kanału Wapnickiego do Ŝeglugi, a takŜe wprowadzenie stałego 
dozoru w sezonie Ŝeglarskim moŜe sprawić, Ŝe Port w Wapnicy będzie jedną z ciekawszych i atrakcyjniejszych 
przystani na całym akwenie Zalewu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego. Inwestycja 
przyczyni się takŜe do rozwoju turystyki na terenie gminy Międzyzdroje. 

 . 
 

Kalendarz realizacji projektu: 
1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2008-2009 

• Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.    
• Raport ochrony środowiska obejmujący Raport Natura 2000 wraz z Decyzją środowiskową,   
• Projekt  budowlany wielobranŜowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Decyzja zajęcia pasa morskiego wydana przez Ministerstwo Infrastruktury, 

• Studium wykonalności 

2. Realizacja inwestycji: 2010 - 2011 
 

Partnerzy: 
• Gmina Międzyzdroje 
• Woliński Park Narodowy 
• Wojewódzki Konserwator Przyrody 
• Związek Portów i Przystani Województwa Zachodniopomorskiego – Lokalna Organizacja Turystyczna 

Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego 
  

BudŜet: 
Planowany budŜet inwestycji – 3 011 000 zł. 

 
Źródła finansowania: 

• BudŜet Gminy 
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne o 

znaczeniu ponadregionalnym.  
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab.61.  Karta projektu „Budowa i modernizacja przy stani w gminie Stepnica” 
 

Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie:  Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego – sieci portów turystycznych 
Pomorza Zachodniego 

Projekt:   Budowa i modernizacja przystani w gminie Stepnica.  
 

Proponowane działania: 
 

Działania związane z rozwojem infrastruktury turystyki Ŝeglarskiej w gminie Stepnica obejmą: 
1. Modernizację przystani i ciągu komunikacyjnego w obrębie Kanału Młyńskiego - przeznaczenie prawego 

brzegu Kanału Młyńskiego na ciąg spacerowy z moŜliwością czasowego, krótkotrwałego cumowania 
jachtów, 
• oczyszczenie z namułu Kanału Młyńskiego (roboty bagrownicze) – wykonanie robót bagrowniczych 

na podejściu z Zatoki Stepnickiej do Kanału Młyńskiego w ilości ok. 1 000 m3 oraz odmulenie całego 
Kanału Młyńskiego w ilości ok. 6 000m3. 

• Zabezpieczenie prawego brzegu kanału ścianką z PCV (z wyjątkiem odcinka długości 50 m przy 
ujściu), wycięcie drzew pochylających się w kierunku osi kanału, rozebranie istniejących 
prowizorycznych nabrzeŜy, wykonanie polerów cumowniczych, obsadzenie brzegu (z wyjątkiem 
miejsc do cumowania) nisko rosnącym Ŝywopłotem, co stworzy wizualne odgrodzenie brzegu od 
ciągu spacerowego.   

• Remont nawierzchni drogi na ul. Młynarskiej (kostka brukowa)  4 200 m2 – przełoŜenie na całej 
długości. Na wykonanej nowej nawierzchni naleŜy zakazać ruchu transportu powyŜej 3,5 T.   

• Wykonanie oświetlenia ciągu spacerowego – 27 szt. latarń słupowych. Podziemne zasilanie latarń. 
• Ustawienie ławek dla spacerowiczów na ciągu spacerowym długości ok. 700 m. 

2. Modernizację i rozbudowę Publicznego Miejsca Postojowego w obrębie plaŜy miejskiej w Stepnicy. 
• Powiększenie plaŜy na szerokości i długości przy wykorzystaniu piasku z robót bagrowniczych na 

podejściu do portu w Stepnicy. Dostęp do wody na nowej plaŜy na długości ok. 260 m, szerokość ok. 
55 m. 

• PrzedłuŜenie istniejącego molo o ok. 40 m i zakończenie jego poprzeczką długości 50 m. Pozwoli to 
na dobijanie małych jachtów o zanurzeniu do 1,5 m. WyposaŜenie mola w odpowiednie urządzenia 
techniczne, wykonanie oświetlenia. 

• Wykonanie utwardzonego i oświetlonego ciągu spacerowego o długości 255 m ( szer. min. 5,0 m) po 
oglądowej stronie plaŜy aŜ do pirsu w Basenie Rybackim. Umiejscowienie ławek wzdłuŜ ciągu. 
Wykonanie oświetlenia latarniami typu parkowego. 

3. Modernizację i rozbudowę Publicznego Miejsca Postojowego w  Gąsierzynie:  
• Zabezpieczenie brzegu: wyprowadzenie i wyrównanie linii brzegowej, zabudowanie jej materiałami 

naturalnymi. 
• Wykonanie pirsu - linia nabrzeŜa ze stalowej ścianki szczelnej, oczep na stalowej ściance szczelnej 

betonowy, powierzchnia pirsu utwardzona. Wyjście pirsu nad wodę o długości 40 m i szerokości 
5,0 m. Pirs będzie wystawał nad wodę ok. 1,0 m i zostanie wyposaŜony w urządzenia techniczne. 

• Roboty bagrownicze zapewniające głębokość min. 1,5 m przy nabrzeŜu i na podejściu do pirsu. 
Urobek z bagrowania naleŜy wykorzystać do zapełnienia wyrwy, która znajduje się w brzegu po 
uprzedniej zabudowie linii brzegowej. 

• Utwardzenie powierzchni pirsu oraz dojścia do pirsu, wykonanie oświetlenia, doprowadzanie wody, 
ustawienie śmietnika, przenośnego sanitariatu, ławek. 

4. Modernizację i rozbudowę Publicznego Miejsca Postojowego w Kopicach 
• Wykonanie pirsu, linia nabrzeŜa wykonana ze stalowej ścianki szczelnej, wnętrze pirsu wypełnione 

piaskiem pochodzącym z refulatu pobliskiego akwenu, utwardzone, oczep na stalowej ściance 
szczelnej betonowy, utwardzona powierzchnia. Wyjście pirsu nad wodę na dług. 35 m, wys. nad 
wodą na ok. 1,0 m. Zostanie wyposaŜony w odpowiednie urządzenia techniczne. 

• Roboty bagrownicze – ok. 1 500 m3. 
• Wykonanie oświetlenia, doprowadzenie wody, kanalizacji, posadowienie ławek, wc, śmietnika. 

 
Cel, uzasadnienie: 
Stepnica posiada wyjątkowy potencjał, by funkcjonować jako atrakcyjny port na Zalewie Szczecińskim. 
Niestety istniejąca infrastruktura Ŝeglarska nie zapewnia wystarczającego poziomu usług, by zachęcić Ŝeglarzy 
do przypłynięcia i pobytu. 
Uregulowane brzegi Kanału Młyńskiego są zarośnięte, zamulone i nie umocnione, co powoduje niemoŜność 
cumowania jachtów na całej długości z wyjątkiem przystani LOK na lewym brzegu i przystosowanego do postoju 
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prowizorycznego nabrzeŜa długości ok. 50 m na prawym brzegu. Stan techniczny drogi dojazdowej do posesji 
znajdujących się na prawym brzegu Kanału Młyńskiego nie jest najlepszy, a niektóre jej odcinki wymagają 
wyłączenia z eksploatacji ( głębokie koleiny i zapadliska). 
Istniejąca w Stepnicy plaŜa nie zaspakaja wymogów plaŜowiczów i Ŝeglarzy: jest zbyt mała, nie posiada 
urządzeń podnoszących jej atrakcyjność, molo jest zbyt małe i za krótkie, głębokości przy molo są zbyt małe i 
nie pozwalają na dobijanie jachtów. 
  
Doskonałe warunki dla postoju jednostek (osłonięte miejsce w otoczeniu przyrody) posiada Gąsierzyno połoŜone 
nad Roztoką Odrzańską. Niestety teren przystani jest zarośnięty krzakami, brak jest nabrzeŜa, a akwen jest 
zamulony. Przystań w Gąsierzynie praktycznie nie istnieje. Pozostałe po obiekcie urządzenia stwarzają duŜe 
niebezpieczeństwo uszkodzenia dla jachtów. 
Podobne moŜliwości rozwojowe posiadają Kopice. Podejście do miejsca postojowego w Kopicach stanowi nie 
oznakowany tor wodny. Głębokość toru wodnego wynosi 1,7 m. Teren miejsc postojowego jest zdewastowany a 
akwen zamulony. W chwili obecnej przystań w Kopicach praktycznie nie istnieje. 

 
Kalendarz realizacji projektu: 

 
1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2008-2009 

• Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.    
• Raport ochrony środowiska obejmujący Raport Natura 2000 wraz z Decyzją środowiskową,   
• Projekt  budowlany wielobranŜowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Decyzja zajęcia pasa morskiego wydana przez Ministerstwo Infrastruktury, 
• Studium wykonalności 

2. Realizacja inwestycji: 2010 - 2011 
 

Partnerzy: 
• Gmina Stepnica 
• Sołectwo Gąsierzyna 
• Urząd Morski 
• Klub śeglarsko Motorowodny  Ligi Obrony Kraju w Stepnicy 
• Gospodarstwo Pomocnicze Port Miejski Stepnica 

 
BudŜet: 
Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi ok.4 500 000 zł. 

 
Źródła finansowania: 

• BudŜet Gminy Stepnica 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab.62.  Karta projektu „Przebudowa przystani Ŝeglarskiej w Łunowie” 
   
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie:  Budowa, modernizacja, podnoszenie standardu infrastruktury miejsc postojowych pomiędzy głównymi 
węzłami szlaku 

Projekt:  „Przebudowa przystani Ŝeglarskiej w Łunowie”  

Proponowane działania: 
W ramach realizacji projektu planowana jest realizacja inwestycji: 

• Budynek socjalno – magazynowy. Planowana jest budowa budynku o powierzchni 210 m2, który w 
przyszłości ma pełnić funkcje zaplecza sanitarnego dla dzieci i młodzieŜy uczestniczącej w szkoleniach 
i gości przystani, oraz funkcje administracyjno – socjalne dla pracowników przystani. Na pierwszym 
piętrze przewidziano bosmanat przystani, co umoŜliwiać będzie lepszą obserwację ruchu na przystani. 
Zakłada się drewnianą konstrukcję budynku z elementami murowanymi do poziomu posadzki 
przyziemia. Okładzina ścian zewnętrznych wykonana ma być z desek układanych naprzemiennie z 
listwami, co umoŜliwi wentylację ściany. Pokrycie dachowe stanowić będzie dachówka bitumiczna. 

• Wybudowanie przepływowego szczelnego osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków z moŜliwością 
usytuowania pionu wywiewnego ponad połacią dachu budynku.   

• Hangar i warsztaty (850m2). Hangar słuŜyć będzie do magazynowania jednostek w okresie zimowym, a 
w warsztatach dokonywane będą naprawy jachtów w zakresie konserwacji, prac stolarskich czy napraw 
mechanizmów. W części magazynów przechowywane będą silniki, farby, materiały i urządzenia 
nawigacyjne. Wiaty (84m2) pełnić będą pomocną funkcję dla składowania materiałów związanych z 
utrzymaniem przystani niewymagających przechowywania w warunkach suchych. Warsztaty będą 
wykonane ze stalowej konstrukcji ze względu na wymogi ochrony przeciwpoŜarowej oraz duŜe 
rozstawy podpór dachu. Dach będzie wykonany z blachy profilowanej z rdzeniem z pianki 
poliuretanowej nad warsztatami oraz blachy trapezowej nad hangarem i wiatami składowymi. 

• Przebudowa budynku świetlicy (140 m2) - Obecnie funkcjonująca świetlica stanowi budynek 
przeznaczony dla potrzeb spotkań i rekreacji uŜytkowników i gości przystani. W ramach projektu 
proponuje się wymianę poszycia ścian i pokrycia dachu według załoŜeń wykończenia budynku socjalno 
– magazynowego, wraz z renowacją stolarki okiennej i drzwiowej. 

• Domki campingowe wraz z wyposaŜeniem (10 szt.). Planowane jest nowe umiejscowienie 10 domków 
campingowych. Domki o konstrukcji drewnianej w oparciu o belki mocowane do betonowej ściany 
fundamentowej, słupki drewniane oraz prosty, trójkątny wiązar dachowy. Domek przeznaczony będzie 
dla 2 osób z moŜliwością noclegu do 3 osób i wyposaŜony w toaletę i wnękę kuchenną. 

• Wykonanie nawierzchni utwardzonych  (2 695 m). 
• Oświetlenie terenu (35 szt.) - W ramach projektu planowane jest umieszczenie 35 latarń parkowych i 

oświetlenia akcentującego nawierzchnie i zieleń 
• NabrzeŜa - rozbudowa (32 mb) - Planowana jest zmiana przebiegu basenu jachtowego w części 

południowo – zachodniej. Zakłada się wykonanie impregnowanych, drewnianych pomostów wzdłuŜ 
wykonanych nabrzeŜy basenu.  

• Ogrodzenie terenu (350mb) - Zmian przebiegu i wymiana ogrodzenia.  
• Rów melioracyjny – zmiana przebiegu (195 mb). Planowana jest zmiana przebiegu istniejącego rowu 

melioracyjnego w celu umoŜliwienia zagospodarowania terenu na potrzeby pola namiotowego. 
Wstępną zgodę na zmianę przebiegu rowu wyraziły władze Wolińskiego Parku Narodowego. 

• Okablowanie terenu (280mb)  
• Stacja uzdatniania wody 
• Trafostacja kontenerowa (wymiana) 
• Przyłącza wodno – kanalizacyjne (180 mb) 
• Zieleń – nasadzenia (3 500m2) 

  
Cel, uzasadnienie: 

 
    Celem projektu „Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie”  jest powstanie nowoczesnej przystani jachtowej 

oraz nowoczesnego ośrodka szkoleniowego dla dzieci i młodzieŜy. 
 

Przystań Ŝeglarska połoŜona jest na wyspie Wolin, na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, nad jeziorem 
Wicko Wielkie, stanowiącym część Zalewu Szczecińskiego i jednocześnie rozlewiska Starej Świny. Przystań 
otoczona jest lasem i osłonięta od wiatrów ze wszystkich stron. Rozlewisko Starej Świny wraz z jeziorem Wicko 
Wielkie pod względem krajobrazowym jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Jest to idealne miejsce 
do uprawiania Ŝeglarstwa i rekreacji wodnej dla młodzieŜy ze świnoujskich szkół. Przystań Łunowo pełni więc 
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funkcje szkoleniowe dla dzieci i młodzieŜy z zakresu Ŝeglarstwa.  

Przystań nie spełnia podstawowych wymogów technicznych i funkcjonalnych Ŝeglarstwa rekreacyjnego, nie 
dając tym samym moŜliwości efektywnego rozwijania turystyki i funkcji szkolno - dydaktycznych. Przystań 
jachtowa posiada zbyt małą pojemność w stosunku do zgłaszanego zapotrzebowania, a takŜe niemoŜność 
obsługi jednostek o zanurzeniu pow. 1,5 m. Ponadto nie spełnia wielu podstawowych standardów obsługi ruchu 
turystycznego oraz nie tworzy jednolitego produktu turystycznego mogącego stanowić podstawę dla działań 
promocyjno-marketingowych.  

   Realizacja projektu pn.: „Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie – budowa infrastruktury i wspólnej marki 
Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego” umoŜliwi nadanie nowych impulsów rozwojowi turystyki wodnej nie 
tylko w Świnoujściu, ale takŜe w całej zachodniej części zachodniopomorskiego wybrzeŜa Bałtyku. Będzie to 
miejsce postoju, schronienia dla jednostek odbywających Ŝeglugę po jeziorze Wicko Wielkie, Starej Świnie, 
Zalewie Szczecińskim i Bałtyku. Ponadto realizacja inwestycji posłuŜy rozwojowi oferty turystyczno rekreacyjnej i 
szkoleniowej w zakresie sportów wodnych. Jednocześnie dzięki wzmoŜonemu napływowi turystów (o 
charakterze subkultury Ŝeglarskiej) wzrośnie oferta imprez, obozów sportowych, programów i produktów 
turystycznych, co w efekcie pociągnie za sobą zmniejszenie sezonowości ruchu turystycznego.  
Kalendarz realizacji projektu: 

1. Realizacja inwestycji: 2009 - 2011 
 

Partnerzy: 
• Miasto Świnoujście 
• MłodzieŜowy Dom Kultury w Świnoujściu 
• Woliński Park Narodowy 
• Urząd Morski 

BudŜet: 
• Opracowanie dokumentacji technicznej - 300 000,00 zł 
• Budowa budynku socjalno – magazynowego -  1 101 700,00 zł 
• Hangar i warsztaty - 1 835 000,00 zł 
• Przebudowa budynku świetlicy - 210 000,00 zł 
• Domki campingowe wraz z wyposaŜeniem -  420 000,00 zł 
• Nawierzchnie utwardzone  - 900 000,00 zł 
• Oświetlenie terenu (35 szt.) 
• Oświetlenie -126 000,00zł 
• NabrzeŜa - rozbudowa (32 mb) 
• Wykonanie pomostów  -115 200,00 zł 
• Ogrodzenie terenu (350mb) 
• Zmiana przebiegu i wymiana ogrodzenia - 262 500,00 zł 
• Zmiana przebiegu rowu melioracyjnego - 90 000,00 zł  
• Okablowanie terenu - 252 000,00 zł 
• Stacja uzdatniania wody  - 96 000,00 zł 
• Trafostacja kontenerowa (wymiana) - 400 000,00 zł 
• Przyłącza wodno – kanalizacyjne - 189 000,00 zł 
• Zieleń – nasadzenia - 52 600,00 zł 
• Koszty ogólne – szacunkowy koszt :  150 000,00 zł,  
• Koszty nadzoru - 150 000,00 zł, 
• Koszty promocji i marketingu - 50 000,00 zł 

 
Szacunkowa całkowita wartość projektu w mln EUR: 2,1 mln EUR  (kurs 1 EUR=3,20 zł) 
Źródła finansowania: 

• BudŜet Miasta Świnoujścia 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab.63. Karta projektu „Zagospodarowanie Basenu Pół nocnego w 
Świnouj ściu” 
 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie:  Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego – sieci portów turystycznych 
Pomorza Zachodniego 

Projekt:  Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnouj ściu  

Proponowane działania: 
 

• Remont  nabrzeŜy - 1320 m. Projekt przewiduje remonty nabrzeŜy nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Zakres 
prac obejmie głównie wymianę/uzupełnienie odbojnic, wykonanie betonowych oczepów, uzupełnienie 
brakujących płyt oraz uzupełnienie urządzeń hydrotechnicznych na nabrzeŜach (drabinki od wyjściowe, 
polery cumownicze, itp).  Remonty nabrzeŜy są niezbędne w celu umoŜliwienia przyjęcia większej 
liczby jednostek oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla łodzi oraz ich załóg. 

• Budowę nowych nabrzeŜy  - 480 m. Projekt przewiduje dokończenie budowy nabrzeŜa nr 2 oraz 
budowę nabrzeŜa skarpowego nr 10. Budowa nabrzeŜy jest niezbędna w celu umoŜliwienia przyjęcia 
większej liczby jednostek oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla łodzi  oraz ich 
załóg. 

• Doprowadzenie mediów – 2 920 m. Projekt przewiduje doprowadzenie infrastruktury technicznej tj. 
wody oraz energii elektrycznej wzdłuŜ nabrzeŜy i do pomostów pływających. Obecnie tylko do części 
nabrzeŜy doprowadzona jest w sposób prowizoryczny energia elektryczna. Doprowadzenie mediów jest 
niezbędnym działaniem w celu zapewnienia odpowiedniego standardu postoju. 

• Wykonanie utwardzonej nawierzchni wzdłuŜ nabrzeŜy – 14 600 m2 o szerokości 10 m. Przyjęte 
rozwiązanie zapewni sprawną komunikację pomiędzy nabrzeŜami, poprawi bezpieczeństwo osób 
przebywających na nabrzeŜach, a takŜe uatrakcyjni turystycznie niniejszy obszar. 

• Oświetlenie nabrzeŜy  -1 460 m. Cały obszar zostanie oświetlony lampami nie kolidującymi ze światłami 
nawigacyjnymi. Przyczyni się to przede wszystkim do wzrostu bezpieczeństwa osób przebywających na 
nabrzeŜach (zwłaszcza po zmroku). Konieczność zrealizowania oświetlenia wynika z odpowiednich 
przepisów i jest wymogiem niezbędnym jaki musi spełniać port jachtowy.  

• Pogłębienie basenu jachtowego z głębokości 3,5 m. do głębokości 5 m. Ponadto roboty bagrownicze 
przewidują usunięcie zamulenia i wypłyceń na wejściu do basenu. Pogłębienie basenu jachtowego 
umoŜliwi wpływanie większych  jednostek o zanurzeniu powyŜej 4,5 m. Ponadto znacznie poprawi się 
bezpieczeństwo Ŝeglugi. Obecnie piaszczysta łacha przy wejściu oraz podmulone dno utrudniają 
swobodną nawigację w Basenie. 

• WyposaŜenie kolejnych nabrzeŜy  w pomosty pływające (280 m), które na zasadzie komplementarności 
uzupełnią dotychczas uŜytkowane, jednocześnie zapewniając dodatkowe miejsca postojowe. 

Cel, uzasadnienie: 
Świnoujście jest waŜnym ośrodkiem turystyki wypoczynkowej i uznanym uzdrowiskiem. DuŜy  i nie do końca 
jeszcze wykorzystany potencjał tkwi w turystyce aktywnej, w tym wodnej. Ze względu na swoje połoŜenie  
Świnoujście ma wręcz idealne warunki do rozwoju tej formy  turystyki. Składają się na nie m.in. róŜnorodność 
akwenów (Bałtyk, Zalew Szczeciński), bliskość Niemiec i Skandynawii (w których ta forma turystyki jest 
niezwykle popularna i dynamicznie rozwija się). O atrakcyjności Basenu Północnego jako portu jachtowego 
stanowią: połoŜenie  przy wejściu do portu w Świnoujściu, duŜa powierzchnia oraz bezpieczeństwo akwenu (nie 
naraŜony na falowania). Dodatkowym atutem tego obszaru jest sąsiedztwo terenów inwestycyjnych pod 
budownictwo hotelowo - usługowo - apartamentowe, które po zagospodarowaniu wspólnie z portem jachtowym 
tworzyć będą niezwykle atrakcyjną część  miasta - jego wizytówkę.      

Do 1992 roku na  Basenie Północnym stacjonowały wojska radzieckie, następnie teren ten został przejęty przez 
Miasto i stopniowo porządkowany. W pierwszej kolejności wykonywane były prace oczyszczające teren i akwen  
z niewybuchów i niewypałów, atesty czystości, wyburzenia bunkrów, prace niwelacyjne i porządkowe.    

Od kilku lat miasto w ramach swoich moŜliwości realizuje inwestycje zmierzające  do powstania w tym miejscu 
portu jachtowego, wydatkując na ten cel (w przewaŜającej mierze) środki z budŜetu gminy.  

Poczynione inwestycje tj. remonty części nabrzeŜy, zakup pomostów pływających budowa obiektu sanitarnego, 
powstanie tymczasowej stacji benzynowej, otwarcie sezonowego punktu informacji turystycznej spowodowały, 
Ŝe Basen Północny z roku na rok odwiedza coraz większa ilość Ŝeglarzy. W stosunku do 2004 roku liczba 
jednostek cumujących w Basenie Północnym w 2007 roku wzrosła o 30 % i wyniosła ponad 3 000. Obecnie 
Basen Północny jest w stanie przyjąć jednorazowo ok. 150 jednostek o zanurzeniu do 3,5 metra.     

Jednak do powstania portu jachtowego spełniającego najwyŜsze standardy jakości i oczekiwania Ŝeglarzy 
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potrzebne są jeszcze wielomilionowe inwestycje. Docelowo w porcie ma powstać około 400 miejsc postojowych.  

Realizacja projektu umoŜliwi nadanie nowych impulsów rozwojowi turystyki wodnej nie tylko w Świnoujściu, ale 
takŜe w całej zachodniej części zachodniopomorskiego wybrzeŜa Bałtyku. Basen Północny zyska w tym układzie 
swoją szczególną pozycję. Będzie to wiodący port gościnny dla jednostek odbywających Ŝeglugę pomiędzy 
regionem Berlina, Odry i Zalewu Szczecińskiego a północno - wschodnim wybrzeŜem Niemiec, wyspą Rugia, 
Danią lub Szwecją oraz polskim wybrzeŜem Bałtyku.  

Dzięki realizacji tego projektu Świnoujście ma szansę stać się portem jachtowym nie tylko o znaczeniu 
regionalnym, ale równieŜ międzynarodowym i być jednym z wiodących portów w Zachodniopomorskim Szlaku 
śeglarskim. 

 
Kalendarz realizacji projektu: 

•  Realizacja inwestycji: 2009 - 2011 

 
Partnerzy: 

• Miasto Świnoujście 
• Urząd Morski 

 
BudŜet: 
Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 18 800 000 zł. (Szacunkowa całkowita wartość projektu w mln 
EUR: 5,88 mln EUR, kurs 1 EUR=3,20 zł.) 

 
Źródła finansowania: 

• BudŜet Miasta Świnoujścia  
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab.64. Karta projektu „Budowa przystani w gminie D ziwnów” 
 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie: Budowa, modernizacja, podnoszenie standardu infrastruktury miejsc postojowych pomiędzy głównymi 
węzłami szlaku 

Projekt:   Budowa przystani w gminie Dziwnów   

Proponowane działania: 
 

Przystań jachtowa w Dziwnowie usytuowana zostanie na działkach geodezyjnych o nr 98 i 604 na prawym 
brzegu cieśniny Dziwny pomiędzy zwodzonym mostem drogowym a Basenem Zimowym. 

• Budowa betonowego nabrzeŜa oczepowego o długości 270 m i głębokości 3,5 - 4 m opartego na stalowej 
ściance szczelnej typu G-62 o długości 14 m.   

• Budowa slipu o długości około 35 m w części lądowej i podwodnej długości 15 m. Rozstaw torów wynosi            
5 m, co pozwoli na obsługę jachtów o długości do 15 m. 

• Budowa stanowiska Ŝurawia samochodowego o udźwigu do 50 t 
• Budowa placu do wodowania jachtów o powierzchni 320 m2 
• Stworzenie punktu odbioru ścieków składającego się ze studni kanalizacyjnej posiadającej szczelny 

otwór wlewowy z licznikiem i połączonego przewodem kanalizacyjnym z ogólną siecią sanitarną, która 
odprowadza ścieki do oczyszczalni. 

• Budowa promenady pieszej o pow. 2 700 m2 przeznaczonej tylko dla ruchu pieszego. Szerokość 
promenady wyniesie 10,0 m, a jej długość  ~ 270 m. Nawierzchnia promenady wyłoŜona będzie 
polbrukiem. 

• Budowa drogi dojazdowej o szer. ~ 109 m i dł ~325 m. 
• Stworzenie 70 stanowisk parkingowych dla samochodów. Pojedyncze stanowisko parkingowe posiada 

długość 7,0 m i szerokość 3,5 m 
• Stworzenie dwóch ciągów chodników o łącznej powierzchni 220 m2, oświetlenie całości  latarniami 

sodowymi wysokości 8,0 m i rozstawie co 25 m, stworzenie placu apelowego z 3 stalowymi masztami 
sygnalizacyjnymi wysokości 10 m, ustawienie ogrodzenia długości 75,0 m i wysokości 1,5 m,  

• Stworzenie pola namiotowego o powierzchni ~4000 m2 przeznaczone dla 160 namiotów 
• Postawienie kompleksu WC oraz śmietnika 
• Przebudowa/remont dwóch istniejących budynków w celu adaptacji na budynek klubowy i tawernę 
• Doprowadzenie mediów 

 
 

Cel, uzasadnienie:  
Zgodnie z załoŜeniami projektu Zachodniopomorski Szlak śeglarski będzie obejmował obiekty zapewniające 
bezpieczny postój w porcie lub przystani jachtowej oraz podstawowy zakres usług Ŝeglarskich. W odniesieniu do 
lokalizacji na terenie gminy Dziwnów przedstawiony model ulegnie modyfikacji w związku z uwarunkowaniami 
miejscowymi, potencjałem Ŝeglarskim i zapotrzebowaniem regionu, istniejącą siecią obiektów i ich bieŜącymi 
potrzebami inwestycyjnymi oraz perspektywą rozwoju jachtowego ruchu turystycznego w pasie wybrzeŜa. 
Przewidywany zakres i charakter inwestycji doprowadzi do stworzenia nowego ośrodka Ŝeglarsko osadzonego w 
klimacie nadmorskiej miejscowości. 

 
Kalendarz realizacji projektu: 

1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2008-2009 
• Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.    
• Raport ochrony środowiska obejmujący Raport Natura 2000 wraz z Decyzją środowiskową,   
• Projekt  budowlany wielobranŜowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Decyzja zajęcia pasa morskiego wydana przez Ministerstwo Infrastruktury, 
• Studium wykonalności 

2. Realizacja inwestycji: 2010 - 2011 
 

Partnerzy: 
• Gmina Dziwnów 
• Urząd Morski 
• Wojewódzki Konserwator Przyrody 
• Związek Portów i Przystani Województwa Zachodniopomorskiego – Lokalna Organizacja Turystyczna 

Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego 
 

BudŜet:  
BudŜet projektu wynosi  ok. 11 000 000 zł. 
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Źródła finansowania: 

• BudŜet gminy Dziwnów 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab.65. Karta projektu „Budowa przystani jachtowej w Niechorzu oraz budowa 
publicznych miejsc postojowych w Rewalu i Pobierowi e 
  
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie: Budowa, modernizacja, podnoszenie standardu infrastruktury miejsc postojowych pomiędzy głównymi 
węzłami szlaku 

Projekt:  Budowa przystani jachtowej w Niechorz u oraz budowa publicznych miejsc postojowych w  Rew alu 
i Pobierowie  
 
Proponowane działania: 

 
1. „Budowa przystani jachtowej w Niechorzu oraz budowa publicznych miejsc postojowych w  Rewalu 

i Pobierowie”. 
 

Projekt obejmuje przystosowanie pirsów w Niechorzu do obsługi jachtów i jednostek pływających rekreacyjnych 
(stworzenie pomostów spacerowo-cumowniczych ).  
Projektowany pomost spacerowo – cumowniczy składa się z kompleksu 4 pomostów o drewnianej nawierzchni. 
Pomost nr 1 zaczyna się w parku przy ulicy Parkowej i Pocztowej, obok zjazdu (zejścia) na plaŜę. Dojście do 
pomostu prowadzi przez projektowany pasaŜ handlowy. Jest on wyprowadzony w kierunku północno-zachodnim 
w morze ku istniejącemu pirsowi (pomost nr 2). Na styku plaŜy z morzem pomost ten zmienia swój kierunek tak 
by był równoległy do istniejącego pirsu (60 metr pomostu), po czym wychodzi w morze na długości 354 m. Na 
pomoście nr 1 przewidziane są poszerzenia, na których zostaną zainstalowane ławki, po stronie wschodniej  i 
schody na pomost nr 2, lub równieŜ ławki po stronie zachodniej. Na końcu pomostu zaprojektowany został 
budynek odprawy podróŜnych z kawiarnią i restauracją. Budynek został zaprojektowany na planie okręgu.   
Istniejący główny pirs przewidziany jest do wyremontowania i przedłuŜenia, utworzony zostanie w ten sposób 
pomost nr 2, będzie on spełniał rolę głównego pomostu cumowniczego. Pomost ten będzie połączony z 
pomostem nr 1 przez 3 pary schodów. 
Pomost nr 2 wraz z pomostem nr 4 tworzą zamknięty obszar przystani jachtowej. Będzie to lekki port schronienia 
dla jednostek pływających. Pomiędzy pomostem nr 2 i pomostem nr 3 jest przewidziane wejście do przystani 
szerokości 30 m. 
Pomost nr 4 jest projektowany jako odtworzenie pirsu zachodniego, oraz przedłuŜenie go o 34 m (konstrukcją 
lekkiego falochronu), co razem da długość 101 m. Pomost nr 4 zostanie wyposaŜony z elementy cumownicze 
(pachoły, knagi) oraz w elementy odbojowe, mające na celu ochronę jednostek przed uszkodzeniem podczas 
cumowania do pomostu. NaleŜy równieŜ zamontować drabinki wyjściowe z akwenu przystani.  
Miedzy pomostami nr 4 i nr 2 istnieje pirs środkowy – po odtworzeniu – pomost nr 3. Pomost nr 3 zostanie 
wyposaŜony w elementy cumownicze (pachoły, knagi), oraz w elementy odbojowe, mające na celu ochronę 
jednostek przed uszkodzeniem podczas cumowania do pomostu. NaleŜy równieŜ zamontować drabinki 
wyjściowe z akwenu przystani. 
Na wejściu do akwenu jak i na końcu pomostu nr 1 naleŜy zainstalować światła nawigacyjne. Oświetlenie 
pomostów moŜe być jedynie w białym kolorze, gdyŜ nie moŜe ono mylić się z oznaczeniami nawigacyjnymi. 
Pomosty słuŜyć będą celom rekreacyjno-sportowym. Przewiduje się ruch pieszy na pomostach oraz cumowanie 
jednostek pływających do pomostu. Przed pracami projektowymi projektu budowlanego naleŜy przeprowadzić 
analizę dla określenia, jakie jednostki będą mogły cumować w przystani, dla określenia obciąŜeń 
przekazywanych na pomosty. 

Zestawienie powierzchni ( szacowane)   
• długość pomostu głównego – 354 m  
• powierzchnia pirsu głównego – 3650 m2 
• powierzchnia pozostałych pirsów- 2650 m2 

 
2. „Budowa pomostu spacerowo cumowniczego wraz z dojściem i zejściem na plaŜę w Rewalu przy ulicy 

Sikorskiego”.  
 
Projekt obejmuje budowę pomostu spacerowo-cumowniczego do obsługi jachtów i jednostek pływających 
rekreacyjnych wraz z dojściem i zejściem na plaŜę w Rewalu przy ulicy Sikorskiego. 
Projektowany pomost spacerowo-cumowniczy został wpisany w istniejący projekt: „Budowa centrum 
miejscowości Rewal wraz z dojściem i zejściem na plaŜę” poprzez wejście na pomost z zachodniego 
i wschodniego krańca projektowanego placu, tj. na prawo i lewo od projektowanego tarasu widokowego nad 
zejściem na plaŜę. Ten sposób wyprowadzenia pomostu w morze narzucił koncepcję teatru na otwartym 
powietrzu. 
Wejście na pomost spacerowo-cumowniczy zostało rozwiązane jako pomost w kształcie podkowy, otaczający 
taras widokowy zejścia na plaŜę. Naprzeciwko tarasu widokowego usytuowano scenę, która jest obniŜona 
względem pomostu spacerowo-cumowniczego. Widok na scenę będzie zapewniony z tarasu widokowego, jak 
i z trybun, które zaprojektowano na prawo i lewo od zejścia na plaŜę (tarasu widokowego) oraz na krańcach 
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pomostu przy klifie.  
Zadaszenie sceny przewiduje się jako lekką konstrukcję kratową, która będzie stawiana na okres turystyczny i 
zdejmowana poza tym okresem. Takie rozwiązanie jest najbardziej racjonalne pod względem konstrukcji. 
Zaletami zadaszenia z lekkiej konstrukcji kratowej są np. moŜliwość demontaŜu sceny podczas silnych wiatrów. 
Na pomost prowadzić będą schody z placu przy ulicy Sikorskiego. Na krańcu zachodnim przewidziano windę 
platformową dla niepełnosprawnych, za pomocą której będzie moŜna zjechać z poziomu placu, na poziom 
pomostu.  Z pomostu na plaŜę prowadzić będą schody 2 - biegowe na krańcu wschodnim i zachodnim. Schody 
zachodnie będą wyposaŜone równieŜ w windę platformową dla niepełnosprawnych. Na scenę prowadzić będą 
schody z pomostu oraz schody z plaŜy. U stóp trybun naleŜy zaprojektować odpowiednie umocnienie brzegu, 
aby skarpa nie uległa zsuwowi. NaleŜy zabezpieczyć dolne biegi schodów prowadzących na plaŜę, aby były 
odporne na działanie sztormów. Za sceną, pod pomostem, zaprojektowano zaplecze sceny, które powinno być 
wyposaŜone w pomieszczenia dla artystów takie jak: garderoby, toalety, łazienki. Za sceną pomost skierowany 
jest prostopadle do linii brzegowej w morze (kierunek północno-zachodni). Po około 79 m od sceny 
zaprojektowane są dwa pomosty cumownicze o rzędnej 1,75m n.p.m., prostopadłe do pomostu głównego 
długości 124 m i szerokości 5 m kaŜdy. Konstrukcja pomostu projektowana jest jako stalowa na palach. 
Nawierzchnia pomostu to kraty stalowe typu „Mostostal”. Pomost zostanie wyposaŜony z elementy cumownicze 
(pachoły, knagi) oraz w elementy odbojowe, mające na celu ochronę jednostek przed uszkodzeniem podczas 
cumowania do pomostu. NaleŜy równieŜ zamontować drabinki wyjściowe z akwenu przystani. 
Na końcu pomostu zaprojektowany został budynek odprawy podróŜnych z kawiarnią i restauracją, tarasem 
widokowym na dachu oraz przystań floty przybrzeŜnej. Budynek został zaprojektowany na planie okręgu.  
Po wschodniej i zachodniej stronie pomostu w kształcie podkowy zaprojektowano dwie wieŜe. WieŜe te są 
zaprojektowane na planie okręgów. Posadowione na palach ponad plaŜą, z której do wieŜ prowadzić będą 
zjazdy. W wieŜy zachodniej zaplanowano: zaplecze przystani, hangar na lekki sprzęt pływający, salę 
konferencyjną, taras widokowy na dachu. W wieŜy wschodniej zaplanowano: pomieszczenia ratowników, 
kawiarnię, taras widokowy na dachu. Do kaŜdej z wieŜ prowadzą dwa wejścia, jedno z plaŜy, na dolny poziom 
(zaplecze ratowników, hangar), drugie z poziomu pomostu spacerowego (kawiarnia, sala konferencyjna, 
zaplecze przystani).  
Pomost słuŜyć będzie celom rekreacyjno-sportowym. Przewiduje się ruch pieszy na pomoście oraz cumowanie 
jednostek pływających do pomostu. Przed pracami projektowymi projektu budowlanego naleŜy przeprowadzić 
analizę dla określenia jakie jednostki będą mogły cumować w przystani, dla określenia obciąŜeń 
przekazywanych na pomosty.  

Zestawienie powierzchni ( szacowane)   
• długość pomostu głównego – 260 m 
• powierzchnia pomostów- 5000 m2 

  

3. „Budowa pomostu spacerowo-cumowniczego wraz z dojściem i zejściem na plaŜę w Pobierowie przy 
ul. Gdańskiej”.  

 
Projekt obejmuje budowę pomostu spacerowo-cumowniczego, do obsługi jachtów i jednostek pływających 
rekreacyjnych, wraz z dojściem i zejściem na plaŜę w Pobierowie przy ulicy Gdańskiej. 
Projektowany pomost spacerowo-cumowniczy jest prowadzony w morze prostopadle do linii brzegowej 
w przedłuŜeniu ulicy Gdańskiej. Prosty odcinek pomostu ma długość około 100 m, od tego miejsca zaczyna się 
koło o średnicy 44,1 m. Wewnątrz koła znajduje się budynek odprawy podróŜnych z kawiarnią i restauracją. 
Budynek został zaprojektowany na planie okręgu. Pomosty cumownicze zlokalizowane są na wchód i na zachód 
z kołowego odcinka pomostu spacerowo-cumowniczego. Są one długości 60 m. Zostaną wyposaŜone 
w elementy cumownicze (pachoły, knagi) oraz w elementy odbojowe, mające na celu ochronę jednostek przed 
uszkodzeniem podczas cumowania do pomostu. NaleŜy równieŜ zamontować drabinki wyjściowe z akwenu 
przystani. Na końcu pomostu zaprojektowana została przystań floty przybrzeŜnej.  Powierzchnia pomostów 
zaprojektowana została jako drewniana. Pomost cumowniczy wykonany zostanie z elementów stalowych, a jego 
powierzchnią będą kraty stalowe typu „Mostostal”. 
Na początku pomostu przewidziano zejścia na plaŜę, po obu jego stronach, natomiast pod pomostem przewiduje 
się toalety publiczne oraz część sanitarną dla Ŝeglarzy. 
Na końcu pomostu głównego naleŜy zainstalować światła nawigacyjne. Oświetlenie pomostów moŜe być jedynie 
w białym kolorze, gdyŜ nie moŜe ono mylić się z oznaczeniami nawigacyjnymi. 
Pomosty słuŜyć będą celom rekreacyjno-sportowym. Przewiduje się ruch pieszy na pomostach oraz cumowanie 
jednostek pływających do pomostu. Przed pracami projektowymi projektu budowlanego naleŜy przeprowadzić 
analizę dla określenia jakie jednostki będą mogły cumować w przystani oraz dla określenia obciąŜeń 
przekazywanych na pomosty.  

 
W ramach projektu przewiduje się takŜe zagospodarowanie terenu przy dojściu do pomostu tj.: park pomiędzy 
ulicami: Mazowiecką, Grunwaldzką i Jana z Kolna. W parku zaprojektowano amfiteatr, a w jego konstrukcji (za 
i pod trybunami) przewidziano budynek. W parku zaprojektowano takŜe punkty do urządzenia grilla, ławeczki, 
śmietniki oraz małe fontanny.  
Dla urozmaicenia przestrzeni przewidziano część parku, w której będzie umiejscowiona galeria rzeźby 
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drewnianej. Kolejnym punktem parku jest plac zabaw dla dzieci i ścieŜka zdrowia.  

Zestawienie powierzchni (szacowane)   
• powierzchnia pomostów 3 250 m2 
• powierzchnia parku 2 800 m2 

 
Pozostałe inwestycje przyjęte Programem Rozwoju Infrastruktury śeglarskiej na terenie Gminy Rewal do 2015 r: 

 
• Budowa promenady nadmorskiej w Rewalu (od drogi gminnej  działki nr  518/3 obr. Rewal 1 przy ulicy 

Szczecińskiej  do projektowanego slipu przy ulicy Klifowej). 

• Budowa promenady nadmorskiej w Pobierowie (między ulicą Jana z Kolna a ulicą Mickiewicza). 

• Budowa promenady nadmorskiej w Niechorzu. 

• Budowa zejścia na plaŜę przy ulicy Klifowej w Rewalu. 

• Budowa dojścia i zejścia na plaŜę przy ulicy Mickiewicza w Pobierowie. 

• Budowa centrum windsurfingu w Niechorzu.  

• Budowa slipu na potrzeby obsługi sprzętu pływającego w Rewalu przy ulicy Klifowej. 

• Budowa slipu na potrzeby obsługi sprzętu pływającego w Pobierowie przy ulicy Jana z  Kolna. 

• Budowa zejścia na plaŜę  w Trzęsaczu w rejonie ulicy Klifowej. 

• Budowa pomostu spacerowo-cumowniczego na przedłuŜeniu zejścia na plaŜę w Trzęsaczu przy ulicy 

Klifowej. 

• Budowa pomostu spacerowo-cumowniczego w Pustkowie na przedłuŜeniu ulicy Nadmorskiej. 

• Budowa pomostu spacerowo-cumowniczego w Pogorzelicy na przedłuŜeniu ulicy Sztormowej. 

 
Cel, uzasadnienie: 

   Turystyka jest podstawową dziedziną gospodarki gminy Rewal. Celem realizacji projektu jest wykorzystanie 
wyjątkowego potencjału Rewala w zakresie rozwoju turystki wodnej. Realizowane projekty stworzą podstawy 
rozwoju produktu turystyki Ŝeglarskiej, windsurfingu korespondujące z istniejącą bazą turystyczną gminy. Ich 
realizacja jest niezbędna dla uzupełnienia sieci portów i przystani jachtowych w pasie wybrzeŜa na odcinku 
o słabym nasyceniu obiektów Ŝeglarskich. Budowa infrastruktury towarzyszącej w otoczeniu przystani jest 
niezbędna  dla osiągnięcia harmonijnego, zrównowaŜonego rozwoju gminy jako centrum  turystycznego.  

  
 

Kalendarz realizacji projektu: 
 
1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2008-2010 

• Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, 
• Raport ochrony środowiska, 
• Projekt budowlany, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Studium Wykonalności 

2. Realizacja inwestycji: 2010 – 2015 
 
 

Partnerzy: 
• Gmina Rewal 
• Urząd Morski 
• Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
• Inne podmioty 

 
BudŜet: 
Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi ok. 100 000 000 zł. 

 
Źródła finansowania: 

• BudŜet Gminy Rewal 
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne 
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o znaczeniu ponadregionalnym  
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab.66. Karta projektu „Zmiana zagospodarowania por tu morskiego w 
MrzeŜynie” 
 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 

Działanie operacyjne: Budowa, modernizacja, podnoszenie standardu infrastruktury miejsc postojowych pomiędzy 
głównymi węzłami szlaku 
Projekt:  Zmiana zagospodarowania portu morskiego w Mrze Ŝynie  
 
Proponowane działania: 

• Pogłębienie całego basenu do głęb. technicznej 2,5 m  
• Przegląd i remont istniejących nabrzeŜy wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi w Basenie śeglarskim 
• Wygrodzenie przystani na odcinku 20 mb 
• Ustawienie pomostu pływającego o długości 30 m 
• Ustawienie  biura (bosmanatu) przystani o powierzchni zabudowy 18 m2 
• Ustawienie sanitariatów o powierzchni zabudowy 54 m2 
• Ustawienie punktów poboru wody i energii elektrycznej (2 sztuki) 
• Wykonanie punktu odbioru ścieków (1 sztuka)   
• Wykonanie punktu odbioru odpadów stałych (1 sztuka)  
• Utwardzenie nawierzchni trawiastych przy nabrzeŜu, 
• Wykonanie parkingów dla samochodów osobowych  o powierzchni 680 m2 
• Oświetlenie Basenu śeglarskiego na słupach (12 sztuk) 
• Oświetlenie nawigacyjne Basenu śeglarskiego (remont) 
• Wykonanie stacji paliw dla jednostek pływających o powierzchni zabudowy 95 m2 

 
Cel, uzasadnienie: 
Rozwój funkcji Ŝeglarskiej w obrębie portu morskiego w MrzeŜynie przyczyni się do wzrostu potencjału 
turystycznego miejscowości i całej gminy. Jednocześnie bieŜące analizy wielkości ruchu Ŝeglarskiego w regionie 
i prognozy dedykowane dla przystani w MrzeŜynie nie przewidują gwałtownego wzrostu ilości jachtów. 
Wskazane rozwiązanie sprawią, Ŝe przy stosunkowo ograniczonych kosztach moŜliwe jest przygotowanie 
obiektu mieszczącego około 30 - 40 swobodnie cumujących jednostek oraz stopniowy systematyczny rozwój 
ruchu Ŝeglarskiego w regionie. Uzasadnia je usytuowanie i obecny stan techniczny falochronu w obrębie 
przewidywanej przystani Ŝeglarskiej. Powinien on być wykorzystywany przede wszystkim jako naturalna osłona 
jednostek cumujących na terenie przystani. Cumowanie w jej południowej części i w regionie przewidywanego 
pomostu pływającego zwiększa komfort uŜytkowników m.in. poprzez bliskość urządzeń sanitarnych i łatwość 
zaopatrzenia jednostek. Przyjęte rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo jednostek i czynią teren przystani 
dostępnym i przyjaznym dla turystów, co zwiększa atrakcyjność miejscowości. Przy uzyskaniu zgody 
administracji obiektu i zachowaniu wygody i bezpieczeństwa Ŝeglugi, w uzasadnionych przypadkach moŜliwe 
będzie cumowanie przy falochronie od strony wschodniej. Obecne małe głębokości akwenu po stronie 
zachodniej wykluczają lub znacząco ograniczają tę moŜliwość, jednak po wykonaniu prac bagrowniczych 
i ewentualnej modernizacji nabrzeŜa będzie ona dostępna dla uŜytkowników przy zachowaniu określonych 
warunków (np. poza sezonem zimowym, w którym jednostkom grozi pochód lodów). 

 
Kalendarz realizacji projektu: 

1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2008-2009 
• Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.    
• Raport ochrony środowiska obejmujący Raport Natura 2000 wraz z Decyzją środowiskową,   
• Projekt  budowlany wielobranŜowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Decyzja zajęcia pasa morskiego wydana przez Ministerstwo Infrastruktury, 
• Studium wykonalności 

2. Realizacja inwestycji: 2010 - 2011 
 

Partnerzy: 
• Gmina Trzebiatów 
• Urząd Morski 
• Związek Portów i Przystani  Województwa Zachodniopomorskiego  
• Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
• Wojewódzki Konserwator Przyrody  

 
 

BudŜet:  
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Szacunkowy budŜet projektu wynosi 1  500 000 zł 
 
Źródła finansowania: 

• Gmina Trzebiatów 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab.67.  Karta „Modernizacja Portu Jachtowego w Koł obrzegu”  
   
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie: Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego – sieci portów turystycznych 
Pomorza Zachodniego 

Projekt:  Modernizacja  portu jachtowego w Kołobrzegu  

Proponowane działania: 
 

Inwestycja w zakresie Modernizacji i Przebudowy Portu Jachtowego „Marina Kołobrzeg” obejmie: 
  

• Wykonanie budynku klubowego stanowiącego zaplecze biurowo usługowe dla Ŝeglarzy i obsługi 
interesantów portu jachtowego  wraz  z niezbędnym  wyposaŜeniem socjalnym. Obiekt będzie słuŜyć 
takŜe celom edukacyjnym i wychowaniu młodzieŜy 

• Modernizacja istniejących nabrzeŜy w Basenach Jachtowym i Łodziowym w celu poprawy 
bezpieczeństwa, doprowadzenia mediów oraz zwiększenia ilości miejsc postojowych 

• Modernizacja obejmie równieŜ remont nabrzeŜy skarpowych wokół zabytkowego obiektu „ Reduta 
MORAST” zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków. Dokumentacja techniczna - w przygotowaniu. 

• Uzbrojenie nabrzeŜy w urządzenia cumownicze i odbojowe, doprowadzenie dróg wewnętrznych                 
i oświetlenia. 

• Wykonanie stacji odbioru wód zaolejonych i ścieków sanitarnych. 
• Kompleksowe zagospodarowanie terenu (drogi kołowe, chodniki, parkingi, uzbrojenie podziemne, zieleń). 

 
 

Cel, uzasadnienie: 
   Port jachtowy w Kołobrzegu zlokalizowany jest przy ujściu rzeki Parsęty do kanału portowego, na Wyspie Solnej. 

Aktualnie przystosowany jest do obsługi 50 jachtów i dysponuje terenami rezerwowymi. Na jego terenie znajduje 
się zabytkowa „Reduta Morast”, w której w okresie sezonu letniego odbywają się spotkania Ŝeglarskie i koncerty 
szantowe. Flagową imprezą są odbywające się w pierwszych dniach lipca „Regaty o Srebrny Dzwon”. 
Turystyczne funkcje miasta są realizowane między innymi poprzez obsługę jachtingu i związanych z tym 
usługami. Region kołobrzeski charakteryzuje się leczniczym klimatem, nieskaŜonym powietrzem, czystymi 
plaŜami i rozbudowaną bazą hotelowo – gastronomiczną. PowyŜsze czynniki kwalifikują Port Kołobrzeg do grupy 
portów znaczących nie tylko w regionie Pomorza Zachodniego, ale i całego polskiego wybrzeŜa. Wykonanie 
projektu umoŜliwi nie tylko Ŝeglarzom odpowiedni wypoczynek, ale stworzy warunki do krzewienia wychowania 
morskiego wśród dzieci i młodzieŜy. Wykonana modernizacja wielokrotnie zwiększy pojemność Portu 
Jachtowego i jego moŜliwości obsługi Ŝeglarzy. 
Zadanie ma na celu kompleksowe zagospodarowania nabrzeŜy Wyspy Solnej do celów turystyczno-sportowych. 
W ramach tego zadania przewiduje się:  zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty od mostu kolejowego do 
Portu Jachtowego z przeznaczeniem na przystań dla jachtów motorowych, remont i przebudowę Portu 
Jachtowego, budowę Mariny u ujścia Kanału Drzewnego do rzeki Parsęty wraz z niezbędną infrastrukturą 
lądową. W ramach zadania przewiduje się równieŜ prace czerpalne w celu zapewnienia właściwych głębokości. 

   Pogłębienie Basenu Łodziowego i Parsęty do głębokości 3,0 m oraz Basenu Jachtowego do głębokości 
technicznej 4,0 m pozwoli do przystani Ŝeglarskiej w Kołobrzegu zawijać wszystkim jachtom pływającym po 
Bałtyku. Pogłębienie basenów pozwoli nie tylko uzyskać odpowiednie głębokości przy nabrzeŜach, ale 
jednocześnie zwiększy ilość miejsc postojowych dla jachtów. Projekt przewiduje budowę 43 pomostów 
słuŜących do postoju i cumowania jednostek. 

   Istniejące nabrzeŜa forteczne długości 162 m po remoncie zostaną wykorzystane jako miejsca postojowe dla 
jachtów o zanurzeniu do 3,0 m. Odpowiednie  zabezpieczenie nową ścianką szczelną z PCV od wodnej skarpy 
fortu pozwoli wykorzystać istniejący pomost Ŝelbetowy jako nabrzeŜe postojowe dla jachtów. 

   Obecny stan techniczny nabrzeŜy w Basenie Łodziowym stwarza zagroŜenie dla jednostek tam stacjonujących 
oraz dla załóg, czy młodzieŜy szkolnej, która spędza tam swój czas wolny w ramach zajęć organizowanych 
przez Kluby śeglarskie. 

   Istniejący fort jest budowlą historyczną w rejestrze Konserwatora Zabytków. Wykorzystanie i uŜytkowanie tego 
obiektu podniesie atrakcyjność i prestiŜ kołobrzeskiej mariny. 

   Przy wałach fortecznych  jak i nabrzeŜach istnieją tereny niezagospodarowane.  Zagospodarowanie terenów 
przy nabrzeŜach pozwoli poszerzyć pas wolnej przestrzeni, natomiast przy wałach u podnóŜa skarpy ustawienie 
ławek z widokiem na Basen Jachtowy uatrakcyjni pobyt w przystani. Umiejętne wykorzystanie fortu i zespolenie 
go z przystanią stanowić będzie duŜą atrakcję dla Ŝeglarzy. 

   Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność miasta na rynku Ŝeglarskim Bałtyku, wpisując zrealizowane zadanie 
do listy portów Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego o jednolitym standardzie wyposaŜenia i warunkach 
postoju.  
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Kalendarz realizacji projektu: 
1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2008-2009 

• Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.    
• Raport ochrony środowiska obejmujący Raport Natura 2000 wraz z Decyzją środowiskową,   
• Projekt  budowlany wielobranŜowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Decyzja zajęcia pasa morskiego wydana przez Ministerstwa Infrastruktury, 

• Studium wykonalności ( 2008) 

2. Realizacja inwestycji: 2010 - 2011 
 

Partnerzy: 
• Miasto Kołobrzeg 
• Port Morski Kołobrzeg 
• Urząd Morski 
• Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 

 
BudŜet: 
Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi ok.11 000 000 zł. 

 
Źródła finansowania: 

• BudŜet Miasta Kołobrzeg 
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne o 

znaczeniu ponadregionalnym.  
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab.68. Karta projektu „Budowa infrastruktury Gminn ego Portu Turystycznego 
w Mielnie” 
 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie:  Budowa, modernizacja, podnoszenie standardu infrastruktury miejsc postojowych pomiędzy 
głównymi węzłami szlaku 

Projekt: Budowa infrastruktury portu jachtowo – pasa Ŝerskiego przy Jamne ńskim Nurcie w Gminie 
Mielno   
Proponowane działania: 

 
Inwestycja w zakresie Budowy infrastruktury Gminnego Portu Turystycznego w Mielnie obejmie: 

1. Falochrony morskie, z wewnętrznymi stanowiskami postojowymi (nabrzeŜami) dla statków   
       pasaŜerskich i jachtów; 
2. Kanał Morski (nadanie nowych parametrów północnej części Jamneńskiego Nurtu) łączący  
       awanport z portem jachtowo – rybackim, wraz z wrotami sztormowymi; 
3. Wrota sztormowe podwójne (śluza) 
4. Most nad Kanałem Morskim, na drodze Mielno – Łazy. Rozpatruje się dwa warianty rozwiązań  
       uŜytkowych i technicznych: 
a. most ruchomy (obrotowy) o prześwicie pionowym 6 m 
b. most stały o prześwicie pionowym 20 m. 
5. Port jachtowo – rybacki wraz z pełnym wyposaŜeniem ( m.in. slip, stanowiska odbioru  ścieków z  
       jednostek pływających, stanowiska Ŝurawia samojezdnego do wodowania/wyjmowania jednostek,   
       stanowiska tankowania ze stacji paliw, stanowiska mycia kadłubów jachtów) oraz  zapleczem  na  
       terenie przyległym do jeziora Jamno ( pojemność Basenu portowego – ok. 90 jachtów o dług.  
       kadłuba do 12 m.). 
6. Zaplecze:  bosmanat portu, warsztat naprawczy jachtów z magazynem na maszty i osprzęt jachtowy, 

budynki sanitarne, pensjonat dla Ŝeglarzy, stacja paliw, sezonowy obiekt gastronomiczny, sklep  
z magazynem i wypoŜyczalnią sprzętu Ŝeglarskiego. 

7. Doprowadzenie mediów: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zasilanie w energię 
elektryczną, oświetlenie zewnętrzne dróg i nabrzeŜy oraz nawigacyjne, zagospodarowanie terenu - 
nasadzenie zieleni. 

8. Kanał Jeziorny – korekta trasy, szerokości i głębokości południowej części Nurtu Jamneńskiego. 
 

 
Cel, uzasadnienie: 
Z uwagi na potencjał i lokalizację budowa Portu Turystycznego w Mielnie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju 
sieci portów jachtowych w Województwie Zachodniopomorskim. Powstanie nowego portu jachtowego, zmniejsza 
dystans pomiędzy portami w sieci i  umoŜliwia bezpieczną Ŝeglugę wzdłuŜ wybrzeŜa.  
Celem realizowanego przedsięwzięcia jest:  

• Utworzenie drogi wodnej Jamno – Bałtyk. Dzięki stworzeniu bezpiecznych warunków nawigacyjnych 
wejścia do kanału od strony morza, poszerzeniu i pogłębieniu awanportu i kanału, przebudowie mostu 
stanowiącego zasadniczą przeszkodę w nawigacji, budowie portu na południe od mostu, oraz korekcie 
trasy i parametrów kanału jeziornego nastąpi rzeczywiste, turystyczne i gospodarcze połączenie jeziora 
z morzem.   

• Regulacja stosunków wodnych – prowadzenie gospodarki wodnej w obszarze zlewni jeziora Jamno 
oraz kontrolowana regulacja wpływu stanów morza na poziom wody w jeziorze, dzięki budowie wrót 
sztormowych. Oznacza to: zapobieganie stanom powodziowym na nisko połoŜonych terenach 
gminnych w obszarze zlewni jeziora Jamno, spowodowanym sztormowymi spiętrzeniami Bałtyku; 
zapobieganie osuszaniu jeziora Jamno podczas ekstremalnie niskich stanów wody w morzu. 
Utrzymywanie minimalnego stanu wody w jeziorze jest konieczne z kilku względów, m. in. w celu 
niedopuszczenia do odsłonięcia osadów antropogenicznych (szambowych) w strefie brzegowej, co 
mogłoby stworzyć warunki epidemiczne. 

• Rozwój Ŝeglarstwa turystycznego i sportowego, w relacji wiązanej jezioro-morze i odwrotnie. 
• Poprawienie warunków pracy rybaków morskich, świadczenie usług wędkarzom otwartego morza, a 

tym samym rozwój produktu turystycznego wędkarstwa morskiego.  
• Uzdatnienie, dla celów rekreacyjnych, terenów obecnie niedostępnych (jezioro). 
• Zwiększenie atrakcyjności terenów gminnych, sąsiadujących z zamierzoną inwestycją, przeznaczonych 

do sprzedaŜy. Oznacza to korzystne przesunięcie środka cięŜkości rozwoju turystycznego od centrum 
Mielna. 

• Uzupełnienie ciągu morskich portów w gościny i/lub schronienia (stanowiska postojowe w awanporcie) 
na wybrzeŜu polskim. Oznacza to uzupełnienie luki pomiędzy portami w Kołobrzegu i Darłowie, 
odległymi od siebie o ok. 31 MM. 

• Rozwój przybrzeŜnej turystyki pasaŜerskiej oraz pełnomorskiej do portów Bornholmu. 
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• Wzrost  rozwoju gospodarczego  Pomorza Środkowego poprzez rozwój turystyki wodnej.   
 

  
Kalendarz realizacji projektu: 

1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2008-2009 
• Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.    
• Raport ochrony środowiska obejmujący Raport Natura 2000 wraz z Decyzją środowiskową,   
• Projekt  budowlany wielobranŜowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Decyzja zajęcia pasa morskiego wydana przez Ministerstwo Infrastruktury, 
• Studium wykonalności 

2. Realizacja inwestycji: 2010 - 2011 
 

Partnerzy: 
• Gmina Mielno 
• Urząd Morski 
• Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
• Wojewódzki Zarząd Dróg 
• Związek Portów i Przystani Województwa Zachodniopomorskiego – Lokalna Organizacja Turystyczna 

Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego 
 

 
BudŜet: 
Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi ok. 80 000 000 zł. 

 
Źródła finansowania: 

• BudŜet Gminy Mielno 
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne 

o znaczeniu ponadregionalnym  
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab.69. Karta projektu „Budowa infrastruktury Gminn ego Portu Turystycznego 
Marina Darłowo” 
 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie: Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego – sieci portów turystycznych 
Pomorza Zachodniego 

Projekt:   Budowa infrastruktury Gminnego Portu Turystycznego  Marina Darłowo  

Proponowane działania: 
 
Inwestycja w zakresie Budowa infrastruktury Gminnego Portu Turystycznego Marina Darłowo obejmie: 

• Wykopanie basenu o powierzchni 20000 m² i głębokości 3,5 m 
• Budowa 185 m nabrzeŜa u wejścia portu 
• Wykonanie  nabrzeŜa wewnątrz basenu głównego o powierzchni 435 m 
• Doprowadzenie mediów: energii elektrycznej, wody, kanalizacji, oświetlenia. 
• Wykonanie budynku bosmanatu portu z pomieszczeniami sanitariatów. 

 

Cel, uzasadnienie: 
Z uwagi na potencjał i lokalizację budowa Portu Turystycznego w Darłowie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju 
sieci portów jachtowych w Województwie Zachodniopomorskim. Rozwój funkcji Ŝeglarskiej w obrębie portu w 
Darłowie przyczyni się do wzrostu potencjału turystycznego gminy i regionu. 

 
Kalendarz realizacji projektu: 

1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2008-2009 
• Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.    
• Raport ochrony środowiska obejmujący Raport Natura 2000 wraz z Decyzją środowiskową,   
• Projekt  budowlany wielobranŜowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Decyzja zajęcia pasa morskiego wydana przez Ministerstwo Infrastruktury, 
• Studium wykonalności 

2. Realizacja inwestycji: 2010 - 2011 
 

Partnerzy: 
• Miasto Darłowo 
• Urząd Morski 
• Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
• Związek Portów i Przystani Województwa Zachodniopomorskiego – Lokalna Organizacja Turystyczna 

Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego 
 

BudŜet: 
Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi ok.15 000 000 zł. 

 
Źródła finansowania: 

• BudŜet Miasta Darłowo 
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne 

o znaczeniu ponadregionalnym  
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab.70. Karta projektu „Rozwój infrastruktury turys tyki wodnej w Mie ście 
Szczecin” 
 
 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie: Rozwój infrastruktury turystyki wodnej w Mieście Szczecin 

Pakiet projektowy:   Rozwój infrastruktury turystyki wodnej w Mie ście Szczecin  

Proponowane działania: 
1. Wyspa Grodzka 

• Podniesienie poziomu terenu Wyspy Grodzkiej do ok. 2,0 m n p.m., ustabilizowanie nabrzeŜy, 
likwidacja lądu na północnym krańcu wyspy – powiększenie obrotnicy na torze wodnym. 

• budowa marin i klubów sportowych nad Duńczycą na Wyspie Grodzkiej 
• Budowa Centrum Kultury na Wyspie Grodzkiej. 
• Urządzenie parku publicznego z terenami sportowymi i rekreacyjnymi na Wyspie Grodzkiej. 

2. Modernizacja istniejących ulic gminnych: Spichrzowa, Władysława IV, Wendy, Floriana, Celna, Bulwar 
Gdański, Bulwar Gdyński, przebudowa ul. Energetyków i budowa ronda, przebudowa mostu Długiego i 
budowa dwóch wiaduktów: nad Bulwarem Gdyńskim i nad ul. Celną, budowa mostu na wyspę Grodzką, 
wykupienie i modernizacja dróg i placów na terenie d. Rzeźni Miejskiej, modernizacja i budowa dróg 
dojazdowych, budowa parkingów i garaŜowców (dostosowanie do wymogów obrony cywilnej) przy i pod 
Trasą Zamkową, modernizacja nabrzeŜy. 

3. Budowa mariny przy NabrzeŜu Starówka. Utrzymanie stanicy straŜy rzecznej na Wyspie Bielawie, 
modernizacja i urządzenie pozostałych nabrzeŜy Odry Zachodniej, Parnicy i Kanału Zielonego. 

4. Budowa Muzeum Morskiego. 
5. Docelowo, po przeniesieniu Portu Rybackiego Gryf, budowa na nabrzeŜu Bułgarskim miejskiego 

terminalu pasaŜerskiego. 
6. Wyspa Zielona.  W części północnej wyspy proponuje się wielofunkcyjną zabudowę o charakterze 

śródmiejskim zawierającą funkcje mieszkaniową, usługi biurowe, finansowe, handlowe, rozrywkowe, 
kulturalne, usługi rekreacji i turystyki z wykorzystaniem dostępu do akwenu wodnego oraz usługi ochrony 
zdrowia, odnowy biologicznej. Pozostałą część proponuje się przeznaczyć na zieleń leśną.  

7. Wyspa Kępa Parnicka i Wyspa Wenecja. Przewiduje się w tym rejonie śródmiejską zabudowę 
wielofunkcyjną zawierającą usługi biurowe, finansowe, handlu, rozrywki, kultury, funkcje mieszkaniowe 
oraz usługi związane  z transportem wodnym i turystyką. RozwaŜa się moŜliwość połączenia mostowego 
wyspy z ulicą Kolumba, w rejonie Dworca Głównego PKP. 

8. Wyspa Jaskółcza. Planowana jest zmiana przeznaczenia wyspy i utworzenie przystani jachtowej dla łodzi 
motorowych. Zagospodarowanie budynków pod dominującą funkcję rekreacyjną.  

9. Podjuchy. Przygotowana jest dokumentacja projektowa przystani zlokalizowanej przy powstającym Domu 
Kultury w Podjuchach, przeznaczonej dla łodzi motorowych oraz jachtów Ŝaglowych płynących szlakiem 
z Berlina. 

10. Dziewoklicz. Proponowane jest utworzenie przystani przeznaczonej dla łodzi motorowych oraz jachtów 
Ŝaglowych płynących szlakiem z Berlina. Dodatkowo przystań kajakowa i łodzi o napędzie elektrycznym 
przeznaczonych do eksplorowania terenów Parku Krajobrazowego Dolnej Odry.  

11. Rozwój turystyczny i rekreacyjny terenów graniczących z terenami Ośrodka Morskiego Pałacu MłodzieŜy, 
które dawniej naleŜały do StraŜy Granicznej, a obecnie naleŜą do Miasta. Istnieje moŜliwość 
dofinansowania modernizacji znajdujących się na tym terenie budynków i utworzenia na ich bazie 
ośrodka o funkcji szkoleniowej, noclegowej i gastronomicznej. Utworzenie na tej bazie „Transgranicznego 
Centrum Kształcenia śeglarskiego”. 

12. Rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnej terenów połoŜonych w okolicach Harcerskiego Ośrodka 
Morskiego. Tereny przeznaczone pod inwestycje w mariny oraz zabudowę hotelową – obcy inwestor.  

13. Gocław. Tereny połoŜone na Południe od Mariny Gocław i Restauracji Jachtowa przeznaczone są pod 
park połoŜony nad Odrą. Wstępnie planowana funkcja cumowania przy nabrzeŜu. MoŜliwe 
przekształcenie z funkcji parku na przystań Ŝeglarską z publiczną przestrzenią spacerową.  

 
Cel, uzasadnienie: 

Szczecin to wyjątkowe połoŜenie geograficzne, dostęp do Morza Bałtyckiego i Odry, ogromny kapitał miasta 
portowego, turystycznego. Wielkie szanse zarówno dla turystyki, jak i podnoszenia jakości Ŝycia, stwarzają 
okoliczne tereny: puszcze, rezerwaty przyrody, jeziora.  Realizacja infrastruktury turystyki wodnej i rozbudowa 
miasta z wykorzystaniem akwenów i terenów przywodnych wpisuje się w załoŜenia dotyczące wizji miasta 
nakreślonej na 2050 rok. Jest to krok w kierunku zarówno budowy infrastruktury, ale równieŜ w kierunku 
kształcenia przyszłych pokoleń wychowanych w duchu morskości Szczecina. Właściwa realizacja powyŜszych 
załoŜeń uzaleŜniona jest od decyzji finansowych oraz organizacyjnych.  
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Kalendarz realizacji projektu: 
Zaplanowane do realizacja działania obejmują okres 2009 - 2050 

 
Partnerzy: 

• Miasto Szczecin 
• inwestorzy 

 

BudŜet: 
BudŜet naleŜy oszacować w odniesieniu do poszczególnych inwestycji w ramach pakietu projektów 

 
Źródła finansowania: 

• BudŜet Miasta Szczecin 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
• Środki finansowe z funduszy UE na lata 2014 – 2050 
• Środki własne inwestorów 
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Tab.71. Karta projektu „Rozwój infrastruktury Przys tani O środka Morskiego 
Pałacu Młodzie Ŝy” 
 
 
 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie: Rozwój infrastruktury turystyki wodnej w Mieście Szczecin 

Projekt:   Rozwój infrastruktury Przystani O środka Morskiego Pałacu Młodzie Ŝy 

Proponowane działania: 
1. Działania w zakresie realizacji inwestycji rozwoju infrastruktury Przystani Ośrodka Morskiego Pałacu 

MłodzieŜy obejmującą  kompleksową modernizację ośrodka: 
• budowa kompleksu dydaktyczno – socjalnego tworzonego przez trzy parterowe obiekty: stołówki, 

zaplecze administracyjno – dydaktyczne, sanitariaty, 
• budowa 8 domków 11- osobowych rekreacji indywidualnej  
• budowa wiaty na sanie i sprzęt pływający, budowy stojaków na maszty 
• remont starych pomostów – przewidywany jest remont pomostów na dł. 260 m., remontu slipów, 

remont nabrzeŜa 
• przebudowy oświetlenia terenu, przebudowy instalacji niskiego napięcia,  
• budowa telewizji przemysłowej 
• wymiana ogrodzenia terenu, budowy elementów małej architektury 
• budowa boiska wielofunkcyjnego, budowy kortu tenisowego 
• remont placu manewrowego – przebudowy drogi, budowy parkingu dla samochodów osobowych, 

budowa chodników 
• budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowa 

przyłącza wodociągowego i p. poŜ., budowa przyłączy cieplnych 
• budowa przyłącza gazowego i gazowej instalacji zewnętrznej. 

 
2. Koncepcja wykorzystania terenów graniczących z terenami Ośrodka Morskiego Pałacu MłodzieŜy, które 

dawniej naleŜały do StraŜy Granicznej, a obecnie naleŜą do Miasta. Istnieje moŜliwość dofinansowania 
modernizacji znajdujących się na tym terenie budynków i utworzenia na ich bazie ośrodka o funkcji 
szkoleniowej, noclegowej i gastronomicznej. Utworzenie na tej bazie „Transgranicznego Centrum 
Kształcenia śeglarskiego”. 

 
Cel, uzasadnienie: 
Port jachtowy Przystań Ośrodka Morskiego Pałacu MłodzieŜy jest waŜnym elementem infrastruktury 
Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego. Ośrodek stanowi waŜne centrum szkoleniowe młodego pokolenia 
Ŝeglarzy. Realizowane programy, w tym „Regionalny program edukacji wodnej i Ŝeglarskiej dzieci i młodzieŜy 
<<Morze Przygody>>”, „ Z wiatrem w Ŝaglach” rozwijają  zainteresowania związane ze sportami wodnymi, w tym 
szeroko pojętą kulturą Ŝeglarską, popularyzują wśród dzieci i młodzieŜy wiedzę o morzu i Ŝeglarstwie. 
Przygotowują równieŜ młodych adeptów do zdobywania uprawnień Ŝeglarskich. Przystań Pałacu MłodzieŜy jest 
przedmiotem dalece zaawansowanych prac remontowych, w szczególności w związku z realizacją przygotowań 
do finału regat The Tall Ships’ Races 2007 w Szczecinie. W ich efekcie obiekt został gruntownie 
zmodernizowany i doposaŜony. Znacznie zwiększyła się jego pojemność. Realizacja inwestycji wzmocni 
potencjał dydaktyczny Ośrodka. Podniesie równieŜ standard usług Ŝeglarskich na terenie portu.   

 
Kalendarz realizacji projektu: 

1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2008-2009 
• Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.    
• Raport ochrony środowiska obejmujący Raport Natura 2000 wraz z Decyzją środowiskową,   
• Projekt  budowlany wielobranŜowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Decyzja zajęcia pasa morskiego wydana przez Ministerstwo Infrastruktury, 
• Studium wykonalności 

2. Realizacja inwestycji: 2010 - 2011 

Partnerzy: 
• Miasto Szczecin 
• Pałac MłodzieŜy 

 

BudŜet: 
Plany Inwestycyjne Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin zakładają inwestycje w wysokości 18 335 829 zł. 
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Źródła finansowania: 
• BudŜet Miasta Szczecin 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab.72.  Modernizacja infrastruktury Miejskiego Por tu Turystycznego Marina 
Pogoń 
 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie: Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego – sieci portów turystycznych 
Pomorza Zachodniego 

Projekt:  Modernizacja infrastruktury Miejskiego Portu Turys tycznego Marina Pogo ń 
 

Proponowane działania: 
 
Inwestycja w zakresie Modernizacji  Mariny Pogoń  obejmie: 

• Umocnienie 180 m nabrzeŜa od strony rzeki Regalicy  
• Wykonanie odcinka nabrzeŜa cięŜkiego Dąbska Struga 
• Remont nabrzeŜa Dąbska Struga West 
• Umocnienie nabrzeŜa Dąbska Struga East 
• Wykonanie nowego nabrzeŜa East 
• Zakup  i posadowienie pomostów pływających 
• Wykonanie falochronu wejściowego 
• Remont płyty betonowej przy Basenie Technicznym South 
• Wykonanie płyty od strony Regalicy 
• Remont nadbudówki Kaszuby na pomieszczenie socjalne  
• Rozbiórka starej konstrukcji i wykonanie nowego  hangaru młodzieŜowej grupy regatowej 
• Zakup i posadowienie dźwigu o nośności 30 ton 
• Wykonanie systemu kanalizacji 
• Wykonanie obiektu kapitanatu portu 
• Zakup wózka transportowego 
• Wybagrowanie części północnej basenu głównego 
• Ogrodzenie terenu i załoŜenie systemu monitoringu terenu 

 
Cel, uzasadnienie: 

   Port jachtowy Marina Pogoń jest waŜnym elementem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego.  
LeŜy bezpośrednio na szlaku Wodnym Berlin – Szczecin – Bałtyk. Osłonięty od wiatrów i prądów, połoŜony 
wśród naturalnej zieleni port jachtowy, jest doskonale znany Ŝeglarzom wędrującym Odrą z Berlina na j. Dąbskie 
lub Regalicą w stronę Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku. Marina aktywnie uczestniczy w realizacji współpracy 
trangranicznej. Jako jedyna marina w Województwie Zachodniopomorskim posiada elektroniczny punkt 
informacji turystycznej, stanowiąc wraz marinami w Oderbergu i Kroeslin sieć marin Euroregionu Pomerania, 
które zapoczątkowały tworzenie elektronicznego systemu informacji turystyki wodnej. RównieŜ jako pierwsza 
marina w regionie i jako jedna z pierwszych w Polsce posiada międzynarodowy znak turystyki wodnej „śółta fala” 
– przyjazna przystań. Ponad 55 % wszystkich Ŝeglarzy odwiedzających, cumujących jachty i korzystających 
z postoju w okresie zimowym stanowią goście z Niemiec. Zaplanowane do realizacji prace umoŜliwią 
dostosowanie  infrastruktury portu do potrzeb i oczekiwań turystów. Podniosą standard oferowanych usług, 
zapewnią bezpieczeństwo funkcjonowania i umoŜliwią dostępność nabrzeŜy mariny w kaŜdych warunkach 
pogodowych. Po ich pełnej realizacji obiekt osiągnie europejski standard. 

     
Kalendarz realizacji projektu: 

1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2008-2009 
• Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.    
• Raport ochrony środowiska obejmujący Raport Natura 2000 wraz z Decyzją środowiskową,   
• Projekt  budowlany wielobranŜowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Decyzja zajęcia pasa morskiego wydana przez Ministerstwo Infrastruktury, 
• Studium wykonalności 

2. Realizacja inwestycji: 2010 - 2011 
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Partnerzy: 
• Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń  
• Związek Portów i Przystani Województwa Zachodniopomorskiego – Lokalna Organizacja Turystyczna 

Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego 
• Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
• Miasto Szczecin 

 

BudŜet: 
Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi ok. 11 000 000 zł. 

 
Źródła finansowania: 

• BudŜet Stowarzyszenia Euro Jachtklub Pogoń 
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne o 

znaczeniu ponadregionalnym  
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab.73. Modernizacja infrastruktury Akademickiego P ortu Turystycznego w   
Szczecinie 
 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie: Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego – sieci portów turystycznych 
Pomorza Zachodniego 

Projekt:   Modernizacja infrastruktury Akademickiego Portu Turystycznego w Szczecinie 
Proponowane działania: 
  
Inwestycja w zakresie Modernizacji  infrastruktury Akademickiego Portu Turystycznego Szczecinie obejmie: 

• Zakup i posadowienie pomostów pływających 
• Rozbudowę budynku klubowego  
• Doprowadzenie mediów 
 

 
Cel, uzasadnienie: 
Port jachtowy AZS jest waŜnym elementem infrastruktury Zachodniopomorskiego szlaku śeglarskiego.  Stanowi 
centrum rozwoju Ŝeglarstwa akademickiego.  
Realizacja inwestycji podniesie standard usług Ŝeglarskich na terenie portu oraz wzmocni potencjał turystyki 
wodnej w regionie.  

 
Kalendarz realizacji projektu: 

1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2008-2009 
• Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.    
• Raport ochrony środowiska obejmujący Raport Natura 2000 wraz z Decyzją środowiskową,   
• Projekt  budowlany wielobranŜowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Decyzja zajęcia pasa morskiego wydana przez Ministerstwo Infrastruktury, 
• Studium wykonalności 

Realizacja inwestycji: 2010 - 2011 
Partnerzy: 

• Stowarzyszenie Jacht Klub AZS Szczecin 
• Związek Portów i Przystani Województwa Zachodniopomorskiego – Lokalna Organizacja Turystyczna 

Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego 
• Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
• Miasto Szczecin 

 

BudŜet: 
Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi ok. 2 000 000 zł. 

 
Źródła finansowania: 

• BudŜet Stowarzyszenia Jacht Klub AZS Szczecin   
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne o 

znaczeniu ponadregionalnym  
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab. 74. Modernizacja infrastruktury Portu Turystyc znego Marina Gocław 
 
 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie:  Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego – sieci portów turystycznych 
Pomorza Zachodniego 

Projekt:   Modernizacja infrastruktury Portu Turystycznego Mar ina Gocław 
 

Proponowane działania: 
 

Inwestycja w zakresie Modernizacji  Mariny Gocław obejmie: 
• Remont nabrzeŜa betonowego od strony Odry na długości 200 m 
• Remont nabrzeŜa wejściowego do Mariny na długości 40 m 
• Remont nabrzeŜy basenu głównego – 400 mb 
• Wybudowanie obiektu socjalnego z pomieszczeniami sanitarnymi 
• Prace bagrownicze wewnątrz basenu – 1800 m³ 

 
Cel, uzasadnienie: 
Port jachtowy Marina Gocław jest waŜnym elementem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego.  Marina Gocław  z racji pięknej lokalizacji, bogatej tradycji (najstarsza marina w Szczecinie), duŜej 
rozpoznawalności i korzystnej charakterystyce hydrotechnicznej, ma szansę być Ŝeglarską wizytówką północnej 
części Szczecina. Dodatkowym atutem jest moŜliwość przyjmowania duŜych jachtów o głębokości zanurzenia do 
3,5 m.  
Niestety stan techniczny nabrzeŜy w obrębie obiektu jest bardzo zły. WiąŜe się to przede wszystkim z 
długotrwałym okresem ich eksploatacji. Podstawowe elementy konstrukcyjne pochodzą sprzed II wojny 
światowej. Ruch statków i wywołane przez niego fale bardzo niekorzystnie wpływają na zewnętrzne elementy 
nabrzeŜa przystani, które praktycznie uległy całkowitemu zniszczeniu. Zachowały się jedynie fragmenty oczepów 
betonowych. Konieczny jest natychmiastowy remont z uwagi na zagroŜenie katastrofą budowlaną. 
Realizacja inwestycji podniesie standard usług Ŝeglarskich na terenie portu oraz wzmocni potencjał turystyki 
wodnej w regionie. Obiekt będzie miał status przystani komercyjnej łączącej miasto i prowadzące do niego z 
południa szlaki wodne z regionem Zalewu Szczecińskiego.  

 
Kalendarz realizacji projektu: 

 
1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę: 2008-2009 

• Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.    
• Raport ochrony środowiska obejmujący Raport Natura 2000 wraz z Decyzją środowiskową,   
• Projekt  budowlany wielobranŜowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Decyzja zajęcia pasa morskiego wydana przez Ministerstwo Infrastruktury, 
• Studium wykonalności 

2. Realizacja inwestycji: 2010 - 2011 
 

Partnerzy: 
• Zachodniopomorski Okręgowy Związek śeglarski 
• Związek Portów i Przystani Województwa Zachodniopomorskiego – Lokalna Organizacja Turystyczna 

Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego 
• Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
• Miasto Szczecin 

 
BudŜet: 
Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi ok. 8 000 000 zł. 
Źródła finansowania: 

• BudŜet Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku śeglarskiego   
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne o 

znaczeniu ponadregionalnym  
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Tab. 75. Modernizacja infrastruktury portu jachtowe go Akademii Morskiej w 
Szczecinie 
 
 
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury portów i przystani 
Działanie:  Budowa infrastruktury  portów podstawowych, głównych węzłów Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego – sieci portów turystycznych Pomorza Zachodniego 

Projekt:   Modernizacja infrastruktury portu jachtowego Akadem ii Morskiej w Szczecinie 
 

Proponowane działania: 
 

Inwestycja w zakresie Modernizacji portu jachtowego Akademii Morskiej w Szczecinie obejmie: 
• budowę nowych nabrzeŜy – typu cięŜkiego wraz z oświetleniem nabrzeŜy i fundamentem (działka  28/8) – 

91,76 m., 
• budowę nowego nabrzeŜa południowego Drab – typu cięŜkiego wraz z oświetleniem nabrzeŜy (działka  29) 

– 32,59 m., 
• budowę nowych nabrzeŜy typu lekkiego wraz z oświetleniem nabrzeŜy – Kanał Młyński i Basen Młyński – 

333,41 m., 
• modernizacja istniejącego nabrzeŜa Kanału Młyńskiego (część północna), 
• roboty czerpalne przy nabrzeŜach wraz z transportem urobku (poszerzenie Kanału Młyńskiego do 17,5 m 

oraz pogłębienie dna w Kanale i Basenie Młyńskim). 
 

Cel, uzasadnienie: 
Powojenne nabrzeŜe południowe Drab oraz jego część północna, połoŜona na działce 28/8 są 
wyeksploatowane. Szczególnie jego część północna jest mocno zaniedbana i ulega procesowi niszczenia. 
Akademia Morska odkupiła od miasta Szczecin w czerwcu 2008 r. działkę 28/8 i planuje wybudować nowe 
nabrzeŜe, a takŜe uruchomić drugi na połączonym obszarze slip. Część południowa Kanału Młyńskiego oraz 
część południowo – wschodnia i zachodnia Basenu Młyńskiego zostały w ostatnich latach wyłączone z 
eksploatacji. Stan techniczny nabrzeŜy nie odpowiadał przepisom i wymogom technicznym, co powodowało, iŜ 
cumowanie jachtów było tram bardzo niebezpieczne zarówno dla jachtów jak i członków załóg. Port nie spełniał 
podstawowych wymogów technicznych i funkcjonalnych Ŝeglarstwa rekreacyjnego nie dając tym samym 
moŜliwości efektywnego rozwijania turystyki i funkcji szkolno – dydaktycznych.  
Obecnie port posiada zbyt małą pojemność w stosunku do zgłaszanego zapotrzebowania. Ponadto nie spełnia 
wielu podstawowych standardów obsługi ruchu turystycznego oraz nie tworzy jednolitego produktu 
turystycznego mogącego stanowić podstawę do dalszych działań promocyjno – marketingowych. Jednak 
nabrzeŜa będące w posiadaniu Akademii Morskiej, mimo ograniczonych moŜliwości infrastrukturalnych, 
przyciągają corocznie wielu turystów indywidualnych. Z uwagi na wzrost zainteresowania Ŝeglarstwem zwiększa 
się zapotrzebowanie na miejsca do bazowania łodzi w okresie całorocznym, takŜe z roku na rok wzrasta 
potrzeba udostępnienia nabrzeŜy sezonowo. 
Obecnie na miejscu funkcjonuje szkółka Ŝeglarstwa prowadzona przez Akademię Morską na potrzeby 
studentów. Na bazie obiektów i posiadanego sprzętu Uczelnia prowadzi m.in. kursy sternika motorowodnego 
oraz starszego sternika motorowodnego przy współpracy z Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa 
Wodnego. Na obiekcie funkcjonują dwie osady „Smoczych łodzi”. Teren corocznie w sezonie jest miejscem 
letnich obozów treningowych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dodatkowo wartość edukacyjną 
terenu podnosi lokalizacja na nimi Zakładu śeglugi Śródlądowej Akademii Morskiej, posiadającego dwie 
pływające jednostki naukowe i gromadzącego wokół kadrę naukową Ŝeglugi śródlądowej całego kraju. 
Z tego teŜ powodu powstał program zagospodarowania nabrzeŜy, który daje moŜliwość umiejscowienia 
docelowo 68 łodzi. Warunkiem koniecznym jest remont nabrzeŜy wyszczególnionych powyŜej. 
Port jachtowy Akademii Morskiej jest waŜnym elementem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku 
śeglarskiego. Stanowi istotną część rozwoju śeglarstwa akademickiego. Realizacja inwestycji podniesie 
standard usług Ŝeglarskich na terenie portu w Szczecinie oraz wzmocni potencjał turystyki wodnej w regionie. 

 
Kalendarz realizacji projektu: 

• Projekt  budowlany i wykonawczy wraz pozwoleniem na budowę – część hydrotechniczna: XI 2008 – V 
2009.   

• Budowa nabrzeŜy typu cięŜkiego ( pkt.1 Działania): VI 2009 – I 2010 
• Budowa nabrzeŜy typu cięŜkiego ( pkt.2 Działania): XII 2009 – IV 2010 
• Budowa nabrzeŜy typu lekkiego wraz z oświetleniem ( pkt.3 Działania): VI 2009 –V 2010  
• Modernizacja istniejącego nabrzeŜa Kanału Młyńskiego (pkt.4 Działania): XI 2009 – III 2010 
• Roboty czerpalne przy nabrzeŜach: II 2010 – V 2010 
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Partnerzy: 
• Zachodniopomorski Związek śeglarski 
• Związek Portów i Przystani Województwa Zachodniopomorskiego – Lokalna Organizacja Turystyczna 

Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego 
• Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
• Miasto Szczecin 

 
BudŜet: 
Planowany budŜet inwestycji brutto: 18 854 815,74 PLN. 
Źródła finansowania: 

• BudŜet Akademii Morskiej w Szczecinie 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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8. Przykładowe projekty proponowane do realizacji w  
ramach priorytetów „Rozwój markowych produktów 
turystycznych: wiod ących i uzupełniaj ących”. 

 

Tab.76. Rozwój markowych produktów turystycznych: w iodących i 
uzupełniaj ących   
 
Priorytet : Rozwój markowych produktów turystycznych: wiodących i uzupełniających   
Projekt:  Wsparcie rozwoju rynku czarterowego w regionie  
 
Proponowane działania: 

1. Promocja walorów regionu jako obszaru atrakcyjnego dla prowadzenia działalności czarterowej. WdroŜenie 
mechanizmu zachęt i udogodnień ekonomiczno – prawnych do prowadzenia czarterowej działalności 
komercyjnej.  

 
Cel, uzasadnienie: 
Działanie ma na celu zwiększenie ilości usług czarterowych świadczonych w regionie. Będą one adresowane 
zarówno do mieszkańców regionu jak i przybywających z zewnątrz turystów wodniaków. 
Rynek czarterowy moŜe stać się czynnikiem kluczowym dla budowy potencjału Ŝeglarskiego regionu Odry, 
Zalewu Szczecińskiego i zachodniej części wybrzeŜa Bałtyku. Podstawowe jest jego znaczenie dla popularyzacji 
i upowszechnienia Ŝeglugi turystycznej w regionie, bez konieczności ponoszenia przez indywidualnych 
uŜytkowników wysokich kosztów zakupu i utrzymania sprzętu. W niektórych przypadkach firmy czarterowe mogą 
częściowo lub w całości ponosić koszty utrzymania przystani. Podniesienie atrakcyjności czarterowej regionu 
przyczyni się do pozyskania sieciowych podmiotów świadczących tego typu usługi, a takŜe sprowadzenie na 
rynek szerszego grona firm obsługi ruchu turystycznego.          
Kalendarz realizacji projektu: 
Działania przewidziane do realizacji w latach 2009 -2013 

 
Partnerzy: 

• Samorządy gminne 
• Operatorzy portów i przystani Ŝeglarskich w regionie 
• Media lokalne, branŜowe, ogólnopolskie (w zaleŜności od przedmiotu i zakresu działania) 
• Instytucje finansowe 

 
BudŜet: 
Realizacja projektu będzie finansowana ze środków własnych firm komercyjnych oraz budŜetów samorządów w 
ramach działań promocyjnych i wspierających j przedsiębiorczość.  

 
Źródła finansowania: 

• BudŜety samorządów 
• BudŜet samorządu województwa 
• Kredyty  
• BudŜety firm komercyjnych 
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Tab.77. Budowa marki Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego 
 
 
Priorytet: Rozwój markowych produktów turystycznych: wiodących i uzupełniających   
Projekt:  Budowa marki Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego  
 
Proponowane działania: 

 
1. Budowa produktu podstawowego i subproduktów 

PRODUKT PODSTAWOWY: Zachodniopomorski Szlak śeglarski 
SUBPRODUKTY:  
• poszczególne porty, przystanie i publiczne miejsca postojowe objęte projektem 
• sieć obiektów traktowana jako samodzielna wartość 
• model i standard usług dostępnych w ramach projektu 
• projekty komplementarne i uzupełniające 

 
2. Budowa systemu narzędzi identyfikacji wizualnej produktu 
3. Realizacja programu działań public relations 

• uruchomienie indywidualnego serwisu internetowego projektu 
• mailing do polskich i zagranicznych klubów Ŝeglarskich 
• organizacja cyklicznej regionalnej konferencji środowiska Ŝeglarskiego  
• redagowanie raportu rocznego o stanie turystyki wodnej w regionie 

 
4. Program działań ATL 
5. Realizacja programu działań  BTL  
6. Realizacja inicjatyw wydawniczych, w tym m.in.: 

 
• wysokonakładowe foldery reklamowe produktu 
• cyklicznie przygotowywany handbook zawierający pełną informację o ofercie Ŝeglarsko – turystycznej 

regionu 
• bezpłatne prasowe wydawnictwo promocyjno - informacyjne, promujące projekt i poszczególne 

przedsięwzięcia oraz uczestników, kolportowane podczas wybranych imprez krajowych i 
zagranicznych 

• plakaty informacyjne zawierające mapę Szlaku i podstawowe informacje o poszczególnych portach i 
przystaniach   

• śeglarski Atlas Polski – projekt o zasięgu ogólnopolskim, finansowany przy uŜyciu rozmaitych źródeł, 
lokujący Zachodniopomorski Szlak śeglarski wśród innych analogicznych produktów Ŝeglarskich  

• transgraniczne mapy turystyczne i Ŝeglarskie Zalewu Szczecińskiego i akwenów przyległych 
• coroczny kalendarz z wizerunkami z otoczenia Szlaku 
• locja akwenów regionu wraz ze szczegółowymi opisami wejścia do poszczególnych portów i 

przystani 
• doroczne broszury informacyjne poświęcone imprezom masowym realizowanym w obrębie 

Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego 
• materiały poświęcone Zachodniopomorskiemu Szlakowi śeglarskiemu zamieszczane w 

ogólnopolskich i zagranicznych wydawnictwach branŜowych (np. Das Blaue Paradise)  
• inne wydawnictwa i materiały o charakterze informacyjnym 

 
7.  Realizacja programu działań lobbystycznych 

• identyfikacja podmiotów istotnych z punktu widzenia projektu i właściwych jako przedmiot działań 
lobbystycznych, 

• definiowanie treści wspólnych dla poszczególnych beneficjentów projektu i włączanych do przekazu 
w ramach działań lobbystycznych, 

• utrzymywanie komunikacji z instytucjami o kompetencjach i zakresie działania istotnymi z punktu 
widzenia realizacji projektu,  

• wydawanie opinii, tworzenie opracowań tematycznych, udzielanie informacji oraz inne formy 
informowania stosownych urzędów o realizowanych w ramach projektu działaniach oraz niezbędnych 
dla jego powodzenia decyzjach administracyjnych i prawnych, 

• przekonywanie do wydawania stosownych opinii i decyzji istotnych dla realizacji projektu, przy 
poszanowaniu obowiązujących przepisów prawnych, 

• organizacja spotkań eksperckich i projektów studyjnych, kreowanie form prezentacji przedmiotu 
projektu i przebiegu jego wdroŜenia osobom i instytucjom mogącym mieć pozytywny wpływ na jego 
realizację,  

• kreowanie pozytywnego wizerunku produktu u podmiotów i osób mogących mieć pozytywny wpływ 
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na jego prezentację, w szczególności w środowiskach lokalnych, w branŜy turystycznej itp.,   
• zabieganie o sprawny przebieg procedur mających na celu uzyskanie stosownych opinii i decyzji 

niezbędnych dla realizacji projektu w poszczególnych lokalizacjach,  
• gromadzenie dokumentacji fotograficznej i faktograficznej dotyczącej projektu, 
• organizacja spotkań merytorycznych i okolicznościowych uczestników i partnerów projektu w okresach 

przedświątecznych, inauguracji i zamknięciu sezonu Ŝeglarskiego, 
• organizacja imprez promocyjnych projektu i jego poszczególnych elementów, w tym: dni otwarte 

portów i przystani, prezentacje Ŝeglarskie w centrum duŜych ośrodków miejskich, przedsięwzięcia 
promocyjne realizowane przez struktury regionalne i wojewódzkie (np. Dni Województwa), study 
tours dla dziennikarzy, obecnych i potencjalnych partnerów projektu, przedstawicieli administracji 
samorządowej i państwowej z całego regionu, wybory Miss Zalewu Szczecińskiego,  

• udział w imprezach realizowanych w innych miastach przedsięwzięciach mogących stanowić 
kontekst dla promocji projektu, np. zlotach i regatach Ŝeglarskich, festiwalach szantowych, imprezach 
survival’owych,  akcjach promocyjno – informacyjnych itp.,  

• przygotowanie programu edukacyjnego dedykowanego dla szkół regionu na poszczególnych 
poziomach nauczania, poświęcony budowie toŜsamości lokalnej w oparciu o nadwodne i 
transgraniczne połoŜenie regionu. Program będzie miał na celu przysposobienie jego uczestników do 
aktywnego i zrównowaŜonego wykorzystania zasobów naturalnych regionu, jego potencjału 
kulturowego i rekreacyjnego, a w przyszłości włączenie się do działań na rzecz rozwoju własnej małej 
ojczyzny. Beneficjentem tego przedsięwzięcia będą takŜe nauczyciele i wychowawcy otrzymujący 
narzędzie i materiał do indywidualnego rozwoju zawodowego. Program zostanie przeznaczony do 
wykorzystania w toku zajęć lekcyjnych róŜnych przedmiotów, a takŜe zajęć pozalekcyjnych. 

 
 
 

Cel, uzasadnienie: 
Zachodniopomorski Szlak śeglarski jest rozbudowanym i zaawansowanym projektem o charakterze 
inwestycyjno – promocyjnym. Obejmuje działania niezbędne do przygotowania i wdroŜenia programu działań 
warunkujących odpowiedni poziom i funkcjonowanie poszczególnych przystani oraz ich sieciowego układu. 
WdroŜenie programu promocyjnego ma na celu: 

• pozyskanie odpowiedniej liczby uŜytkowników obiektów skupionych w Szlaku 
• budowę toŜsamości sieciowej produktu wśród operatorów i uŜytkowników produktu 
• kształtowanie marki produktu i wysokich standardów operowania nim 
• tworzenie narzędzi do promowania oferty uzupełniającej dla portów i przystani jachtowych 

Benficjentami wdroŜenia projektu promocyjnego będą wszyscy operatorzy obiektów na Szlaku, w tym liczne 
podmioty nie posiadające środków finansowych wystarczających do realizacji samodzielnych programów 
promocyjnych.          
Kalendarz realizacji projektu: 
Działania przewidziane do realizacji w latach 2009 - 2013 

 
Partnerzy: 

• Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
• Samorządy gminne i powiatowe  
• Lokalne i regionalne struktury informacji turystycznej 
• Media lokalne, branŜowe, ogólnopolskie (w zaleŜności od przedmiotu i zakresu działania) 
• Gestorzy bazy turystycznej i operatorzy ruchu turystycznego 

 
BudŜet: 

   Do oszacowania po doprecyzowaniu szczegółowego zakresu przedsięwzięć.  
 
Źródła finansowania: 

• Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
• Samorządy gminne    
• Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
• Polska Organizacja Turystyczna 
• Podmioty gospodarcze branŜy turystycznej 
• Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 
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Tab.78. Karta projektu „ Wdra Ŝanie systemu promocji produktów turystki 
wodnej” 
 
Priorytet: Rozwój markowych produktów turystycznych: wiod ących i uzupełniaj ących   
Projekt:  WdraŜanie systemu promocji produktów turystki wodnej  
 
Proponowane działania: 

 
1. Budowa systemu monitoringu i wspierania projektów 

a) wyłonienie podmiotu realizującego monitoring i program wsparcia produktów 
b) zdefiniowanie załoŜeń i kryteriów doboru i tworzenia produktów 
c) uzgodnienie zakresu i trybu interwencji  

2. Identyfikacja projektów przewidzianych do wdroŜenia i operujących nimi podmiotów 
3. Budowa i realizacja projektu pozyskania sponsoringu tytularnego dla poszczególnych produktów. 
4. WdroŜenie i rozbudowa projektów promocyjnych dla poszczególnych produktów 

a) umocowanie poszczególnych produktów w strukturze administracyjnej samorządów lokalnych, 
powiązanie ich z lokalnym systemem informacji turystycznej  

b) budowa systemów identyfikacji wizualnej 
c) budowa indywidualnych narzędzi promocji – np. strony internetowe poszczególnych produktów 

5. Budowa systemu wsparcia promocji produktów turystyki wodnej 
a) budowa systemu monitoringu ruchu turystycznego w obiektach turystyki wodnej, w tym m.in. 

• stan i wykorzystanie obiektów turystyki wodnej 
• identyfikacje kierunków pozyskiwania turystów korzystających z infrastruktury turystyki wodnej i 

pozostałej oferty turystycznej 
• identyfikacja i aktywizacja powiązań turystyki wodnej z innymi formami aktywnego i biernego 

wypoczynku na terenie poszczególnych gmin 
• integracja lokalnych systemów gromadzenia i przepływu informacji na temat oferty turystyki wodnej 

z dedykowanymi systemami o zasięgu regionalnym, w szczególności z portalem tematycznym 
poświeconym turystyce wodnej 

b) realizacja programu szkoleń dla operatorów systemów informacji turystycznej, gestorów bazy 
turystycznej 

6. Budowa kompleksowego programu promocji 
a) wydawnictwa informacyjne i promocyjne 
b) targi i imprezy promocyjne  
c) środowiskowe i branŜowe imprezy umoŜliwiające kierunkową promocję produktów (festyny Ŝeglarskie, 

regaty itp.) 
7. Budowa systemu wsparcia public relations i media relations dla produktów 

a) tworzenie i dystrybucja newsletterów, komunikatów branŜowych i informacji prasowych 
b) organizacja study tours oraz imprez promocyjno – informacyjnych dla mediów oraz kontrahentów 

branŜowych   
8. Realizacja rocznych projektów promocyjnych 

Cel, uzasadnienie: 
Rozwój i promocja oferty turystycznej w porządku produktowym znajduje głębokie uzasadnienie w praktyce            
i tendencjach charakterystycznych dla gospodarki turystycznej. Odpowiada on zapotrzebowaniu gestorów oferty 
uzyskujących narzędzia przystosowane do realizacji efektywnych działań marketingowych, pozwala takŜe na 
jednoznaczne definiowanie i monitorowanie zakresu rynkowego oddziaływania przy uŜyciu poszczególnych 
produktów. Poprzez system produktowy moŜliwe jest takŜe definiowanie przez samorząd województwa a takŜe 
samorządy lokalne zasięgu i przedmiotu wsparcia w odniesieniu do konkretnych potrzeb i rzeczywiście 
rozwijających ofertę podmiotów.      
PrzedłoŜone działania będą miały na celu: 

• zwiększenie efektywności działań i nakładów finansowych związanych z promocją turystyki wodnej, 
• podnoszenie skuteczności działań związane ze zdefiniowaniem poszczególnych produktów oraz 

operujących nimi podmiotów, 
• stworzenie jasnego i wiarygodnego systemu definiowania produktów przewidzianych do wsparcia 

finansowego i organizacyjnego, 
• budowę skutecznego systemu dystrybucji informacji o produktach, w szczególności dedykowanych dla 

konkretnych grup odbiorców,  
• budowę oferty turystycznej województwa w oparciu o zdefiniowane produkty oraz współpracę z 

operującymi nimi podmiotami. 
 

Kalendarz realizacji projektu: 
Działania przewidziane do realizacji w latach 2009 - 2013 
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Partnerzy: 
• Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
• Samorządy gminne i powiatowe  
• Lokalne i regionalne struktury informacji turystycznej 
• Media lokalne, branŜowe, ogólnopolskie (w zaleŜności od przedmiotu i zakresu działania) 
• Gestorzy bazy turystycznej i operatorzy ruchu turystycznego 

 
BudŜet: 

   Do oszacowania po doprecyzowaniu szczegółowego zakresu przedsięwzięć.  
 
Źródła finansowania: 

• Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
• Samorządy gminne    
• Podmioty gospodarcze branŜy turystycznej 
• Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 
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10. Spis Tabel 
 
 

1. Wymagania poszczególnych grup uŜytkowników w odniesieniu do przystani i 
portów jachtowych uwzględniające ich stopień waŜności. 

2. Typy przystani, podział miejsc postojowych w rejonie Ujścia Odry. 
3. Gryfino - Przystań Sekcji śeglarskiej Międzyszkolnego Klubu Sportowego 

„Hermes”. 
4. Typy przystani, podział miejsc postojowych nad jez. Dąbie. 
5. Marina Euro Jachtklubu POGOŃ. 
6. Szczecin. Port Jachtowy  Porta Hotele. 
7. Szczecin. Mały port jachtowy Jacht Klub AZS. 
8. Szczeciński Jacht Klub Morski LOK – Przystań Ŝeglarska. 
9. Ośrodek Morski Pałacu MłodzieŜy Pomorskiego Centrum Edukacji. 
10. Camping marina PTTK. 
11. Przystań Klubu Ligi Morskiej „PrawobrzeŜe”. 
12. Harcerski Ośrodek Morski. 
13. Marina Gocław. 
14. Lubczyna – Ośrodek Wodny Goleniowskiego MłodzieŜowego Domu Sportu w 

Lubczynie. 
15. Typy przystani, podział miejsc postojowych w rejonie Zalewu Szczecińskiego. 
16. Police – TKKF Olimpia ( Łarpia). 
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17. TrzebieŜ. Centralny Ośrodek śeglarstwa. 
18. TrzebieŜ. Port rybacki w TrzebieŜy. Kapitanat Portu. 
19. Nowe Warpno. 
20. Stepnica. Port miejski.  
21. Stepnica. Klub śeglarski i Motorowodny LOK.  
22. Klub Roztoka  w Stepnicy. 
23. Port rybacki w Lubiniu nad jez. Wicko. 
24. Wapnica  nad. j. Wicko. 
25. Łunowo – nad. Jez. Wicko, Przystań MłodzieŜowego Domu Kultury w Świnoujściu. 
26. Wolin. Przystań UKS Albatros. 
27. Wolin. Przystań Klubu Ligi Morskiej i Rzecznej. 
28. Kamień Pomorski. NabrzeŜe Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 
29. Typy przystani. Podział miejsc postojowych na WybrzeŜu Bałtyku. 
30. Świnoujście. Basen Północny. 
31. Świnoujście. JKMW Kotwica. 
32. Świnoujście. Przystań Cztery Wiatry. 
33. Marina Polmax w Dziwnowie. 
34. Dziwnów. Port rybacko – handlowy. 
35. Port w MrzeŜynie. 
36. Port Morski w Kołobrzegu. 
37. Port Rybacki Dźwirzyno. 
38. Przystanie w Mielnie. 
39. Port Morski w Darłowie. 
40. Przygotowywane opracowania i  dokumentacje projektowe w zakresie realizacji 

infrastruktury portów i przystani – stan na dzień 16 czerwca 2008r. 
41. Rynki Ŝeglarskie na świecie. 
42. Tabela odległości między portami i przystaniami 
43. Charakterystyka miejsc postojowych w portach Pomorza Zachodniego 
44. Ruch jachtów w przejściach granicznych województwa zachodniopomorskiego. 
45. Region Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeŜa Bałtyku na tle regionów 

Ŝeglarskich. 
46. Ruch turystyczny w portach pasaŜerskich Europy. 
47. Promowa Ŝegluga pasaŜerska w przewidywanych lokalizacjach portów i przystani  

jachtowych. 
48. Analiza SWOT. 
49. Kierunki rozwoju sieci przystani i portów jachtowych regionu. 
50. Opis działań w ramach Priorytetu 1. 
51. Opis działań w ramach Priorytetu 2. 
52. Opis działań w ramach Priorytetu 3. 
53. Opis działań w ramach Priorytetu 4. 
54. Karta projektu „Budowa nabrzeŜy do obsługi jednostek pasaŜerskich oraz turystyki 

Ŝeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej  w Gryfinie”. 
55. Karta projektu „Modernizacja infrastruktury Portu Turystycznego  w TrzebieŜy”. 
56. Karta projektu „Budowa nowego portu Jachtowego w Wolinie oraz publicznych 

miejsc postojowych w gminie Wolin”. 
57. Karta projektu „Modernizacja Przystani śeglarskiej Miejskiego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Kamieniu Pomorskim i budowa Mariny Kamień Pomorski”. 
58. Karta projektu „Budowa nowych przystani jachtowych w gminie Kamień 

Pomorski”. 
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59. Karta projektu  „Odbudowa i modernizacja przystani Ŝeglarskiej w Lubczynie”. 
60. Karta projektu „Budowa portu jachtowego w Wapnicy”. 
61. Karta projektu „Budowa i modernizacja przystani w gminie Stepnica”. 
62. Karta projektu „Przebudowa przystani Ŝeglarskiej w Łunowie”. 
63. Karta projektu „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu”. 
64. Karta projektu „Budowa przystani w gminie Dziwnów”. 
65. Karta projektu „Budowa przystani jachtowej w Niechorzu oraz budowa publicznych 

miejsc postojowych w  Rewalu i Pobierowie”. 
66. Karta projektu „Zmiana zagospodarowania portu morskiego w MrzeŜynie”. 
67. Karta „Modernizacja Portu Jachtowego w Kołobrzegu”. 
68. Karta projektu „Budowa infrastruktury Gminnego Portu Turystycznego w Mielnie”. 
69. Karta projektu „Budowa infrastruktury Gminnego Portu Turystycznego Marina 

Darłowo”. 
70. Karta projektu „Rozwój infrastruktury turystyki wodnej w Mieście Szczecin”. 
71. Karta projektu „Rozwój infrastruktury Przystani Ośrodka Morskiego Pałacu 

MłodzieŜy”. 
72. Karta projektu „Modernizacja infrastruktury Miejskiego Portu Turystycznego 

Marina Pogoń”. 
73. Karta projektu „Modernizacja infrastruktury Akademickiego Portu Turystycznego w   

Szczecinie”. 
74. Karta projektu „Modernizacja infrastruktury Portu Turystycznego Marina Gocław”. 
75. Karta projektu „Modernizacja infrastruktury portu jachtowego Akademii Morskiej w 

Szczecinie”. 
76. Karta projektu „Rozwój markowych produktów turystycznych: wiodących i 

uzupełniających”. 
77. Karta projektu „Budowa marki Zachodniopomorskiego Szlaku śeglarskiego”. 
78. Karta projektu „WdraŜanie systemu promocji produktów turystki wodnej”. 
 


