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Podstawa prawna - I  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r.  

ustanawiająca ramy planowania przestrzennego 
obszarów morskich 

Dyrektywa zobowiązuje Państwa Członkowskie do: 

  transpozycji dyrektywy do ustawodawstwa krajowego  
(do 18 września 2016 r.), 

  opracowania krajowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obszarów morskich (do 31 marca 2021 r.), 

  zapewnienia spójności planów w obrębie morza 
regionalnego. 

 



Podstawa prawna - II 

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

 

 Plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, przyjmowane są w drodze 

rozporządzenia Rady Ministrów 

 Plan podlega okresowej ocenie, co  najmniej raz na 10 lat 

 Projekt planu sporządza właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego, 

stosując podejście ekosystemowe oraz mając na względzie: 

 1) wsparcie zrównoważonego rozwoju w sektorze morskim z uwzględnieniem aspektów 
gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym poprawy stanu środowiska i 
odporności na zmiany klimatu; 

 2) obronność i bezpieczeństwo państwa; 
 3) koordynację działań odpowiednich podmiotów i sposobów wykorzystania morza. 

 



Podstawa prawna - II 
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej  

 
Plany zagospodarowania rozstrzygają o: 
1) Przeznaczeniu, w tym funkcjach podstawowych, obszarów 

morskich; 
2) Zakazach lub ograniczeniach korzystania z obszarów morskich,  

z uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody; 
3) Rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego; 
4) Kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej; 
5) Obszarach i warunkach: 

 ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, 
 uprawiania rybołówstwa i akwakultury, 
 pozyskiwania energii odnawialnej, 
 poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin  

ze złóż. 



Podstawa prawna - II 

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

 

 
 Funkcje akwenów: 
 

 Funkcja podstawowa – wiodące przeznaczenie 
obszaru wydzielonego w planie (akwenu), którego 
pozostałe dopuszczalne funkcje nie mogą zakłócać. 
 

 Funkcje dopuszczalne – możliwe sposoby 
wykorzystania obszaru, których współistnienie nie 
wpłynie negatywnie na zrównoważony rozwój obszaru. 



Podstawa prawna - III 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r.  
w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego  
i wyłącznej strefy ekonomicznej 

 Plan składa się z części tekstowej i graficznej. 
 Część graficzną stanowi rysunek planu. 
 Część tekstowa planu składa się z: 
 ustaleń ogólnych zawierających wskazanie rozstrzygnięć 

obowiązujących na części lub całym obszarze objętym planem; 
 rozstrzygnięć dotyczących rozmieszczenia inwestycji celu 

publicznego; 
 kierunków rozwoju transportu i infrastruktury technicznej; 
 szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych 

akwenów lub ich wydzielonych części; 
 informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających 

wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych    akwenów. 
 



 

 Obszar objęty planem dzieli się na akweny  
o określonej funkcji podstawowej. 

 W ramach akwenu można wydzielić części  
o określonych funkcjach dopuszczalnych lub części, 
na których występują zakazy lub ograniczenia. 

 Szczegółowe rozstrzygnięcia przedstawiane są  
w postaci kart akwenów. 

 Karty akwenów zawierają: 
 szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące poszczególnych 

akwenów lub ich wydzielonych części; 

 informacje o szczególnie istotnych uwarunkowaniach 
mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych 
akwenów.  

 
 

Podstawa prawna - III 



Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
 

 Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
wymagają projekty (…) planów zagospodarowania przestrzennego. 

 Organami właściwymi w sprawach opiniowania i uzgadniania  
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 

Podstawa prawna - IV 



 
 

Projekty planów opracowywane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego  
Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000  - realizowany  

w partnerstwie z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni 

 
 Projekt planu sporządzany był w okresie sierpień 2016 – sierpień 2019 

na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku  
i Szczecinie 

 Dnia 6 listopada 2020 r. projekt planu przekazany został Ministrowi 
Infrastruktury (minister właściwy ds. gospodarki morskiej) celem 
przeprowadzenia procedury legislacyjnej 

 Projekt planu (v.3) dostępny jest na stronie internetowej Urzędu 
Morskiego w Gdyni– www.umgdy.gov.pl 

 



Projekty planów opracowywane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego  
Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000  - realizowany  

w partnerstwie z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni 



 
Projekty planów opracowywane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego 

 



Projekty planów opracowywane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych w granicach portów morskich: Świnoujście, Szczecin, Police, 

Dziwów, Trzebież 



Projekty planów opracowywane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie  

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych w granicach portów morskich: Police, Dziwnów 



 
 Projekty planów opracowywane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie  

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych 
w granicach portu morskiego w Trzebieży 



 

 
 Projekty planów opracowywane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie  

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych w granicach portu morskiego w Mrzeżynie 



Projekty planów opracowywane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 Na mocy przepisów rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
z dnia 15.01.2020 r. z dniem 01.04.2020 r. zniesiony 
został Urząd Morski w Słupsku  

 Zgodnie z nową właściwością terytorialną,  
w granicach kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie znalazły się porty morskie  
w Dźwirzynie, Kołobrzegu i Darłowie 



Obszar właściwości terytorialnej Dyrektorów Urzędów Morskich 



Projekty planów opracowywane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych w granicach portów morskich: Kołobrzeg, Dźwirzyno i Darłowo 



Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych – port morski w Mrzeżynie 

procedura planistyczna 

Przystąpienie do sporządzenia projektu planu – 18.10.2019 r. 

Zbieranie danych do projektu planu i prognozy ooś  oraz uwag i wniosków od 
interesariuszy (październik 2019 r. – kwiecień 2020 r.) 

Opracowanie Studium uwarunkowań (czerwiec – sierpień 2020 r.)  

Wyłożenie do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu 
planu - 24.07.2020r. 

Opracowanie Koncepcji projektu planu (wrzesień – listopad 2020 r.) 

Opracowanie projektu planu (listopad 2020 r. – luty 2021 r.) 

Opracowanie prognozy oddziaływania planu na środowisko (listopad 2020 r. – luty 2021 r.) 

Wystąpienie o opinie i uzgodnienia projektu planu z prognozą – marzec 2021 r. (45 dni)  

Wyłożenie  do publicznego wglądu projektu planu z prognozą – maj – czerwiec 2021 r. 

Dyskusja publiczna – port morski w Mrzeżynie – czerwiec 2021 r. 



procedura planistyczna c.d. 

Wystąpienie o ponowne uzgodnienia  (lipiec – sierpień 2021 r. - 45 dni 

Opracowanie ostatecznej wersji projektu planu i prognozy ooś wraz ze wszystkimi załącznikami 
(wrzesień 2021 r.) 

Przedstawienie projektu planu ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego oraz 
ministrowi właściwemu ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania oraz mieszkalnictwa 
(listopad 2021 r.) 

 

Przekazanie projektu planu ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej (I kwartał 2022 r.) 



 
 
Procedura planistyczna - Przystąpienie do sporządzenia projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Mrzeżynie  
Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego z dnia 18 października 2019 r.   
(Dziennik Rzeczpospolita, BIP UMS) 
 18 października 2019 r. - zawiadomienie na piśmie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu 
instytucji i organów uzgadniających i opiniujących projekt planu; dodatkowo zawiadomienie na 
piśmie interesariuszy  

 
 



Procedura planistyczna - zbieranie uwag i wniosków 
24.07.2020 r. – publikacja wykazu uwag i wniosków do projektu planu 

 

 





  

Procedura planistyczna 
opiniowanie projektu planu 

 wystąpienie o opinie o projekcie planu do: 
 wojewódzkiego konserwatora zabytków: 

 Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

 dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie: 

 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

 ministra właściwego ds. zdrowia: 

 Minister Zdrowia 

 właściwego organu nadzoru górniczego: 

 Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku 

 organów właściwych w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: 

 Zachodniopomorski Państwowym Wojewódzki Inspektor Sanitarny  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 wystąpienie o uzgodnienie projektu planu do: 
 

 wójtów, burmistrzów, prezydentów miast położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie obszaru objętego danym planem  

  (Burmistrz Gminy Trzebiatów) 
 

 regionalnego dyrektora ochrony środowiska: 
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie 
 

 Ministra Obrony Narodowej oraz ministrów właściwych do spraw: gospodarki, 
klimatu, energii, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych, 
turystyki, łączności, transportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

 

 marszałka województwa: 
 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 
 

 

 

 

 

 
  

Procedura planistyczna 
uzgodnienie projektu planu 



 

Procedura planistyczna 
opiniowanie i uzgodnienie projektu planu 

Art. 37g ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej: 

 

Organy dokonują uzgodnień albo przedstawiają opinie w terminie nie 
dłuższym niż 45 dni od dnia udostepnienia projektu planu, tj. od daty 
wpływu wniosku o opinię / uzgodnienie. 

Dyrektor urzędu morskiego może uznać za uzgodniony projekt planu  
w przypadku, w którym organy nie określą warunków, na jakich 
uzgodnienie może nastąpić. 

Nieprzedstawienie stanowiska lub warunków, na jakich uzgodnienie 
może nastąpić w terminie 45 dni uważa się za równoznaczne  
z uzgodnieniem lub zaopiniowaniem projektu planu. 

 

 

 

 

 



Strona internetowa Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Składanie uwag, wniosków i opinii do Koncepcji projektu planu  
– do dnia 4 grudnia 2020 r. (poczta tradycyjna, e-mail, ePuap) 



Urząd Morski w Szczecinie 

pl. Stefana Batorego 4 

70-207 Szczecin 
 

sekretariat@ums.gov.pl 

 

Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich  

obszarów morskich – porty w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego  

w Szczecinie 
 

– Projekt POWR.02.19.00-00-PM02/17, współfinansowany  

przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

   


