Wykaz uwag i wniosków złożonych na etapie przystąpienia do sporządzania projektu planu - port morski w Trzebieży

Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

1

2

3

001_Tr_1

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, Szczecin

OKI-491-11912/17/IR z dnia
02.11.2017

001_Tr_2

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, Szczecin

OKI-491-11912/17/IR z dnia
02.11.2017

001_Tr_3

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, Szczecin

OKI-491-11912/17/IR z dnia
02.11.2017

001_Tr_4

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, Szczecin

OKI-491-11912/17/IR z dnia
02.11.2017

001_Tr_5

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, Szczecin

OKI-491-11912/17/IR z dnia
02.11.2017

Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
002_Tr_1
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin
Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
002_Tr_2
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.

Data wpływu
Data i sygnatura pisma do Urzędu
pisma
Morskiego w
Szczecinie

b/z, z dnia
29.11.2017

b/z, z dnia
29.11.2017

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga
lub wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

4

5

6

7

8

9

06.11.2017

Uwzględnienie obszaru szczególnego zagrożenia
powodzią (zgodnie z ustawą Prawo wodne); dla
tego obszaru zaplanować niezbędne
zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
uwzględniając rzędne wód powodziowych

-

wniosek o treści
informacyjnej,
przyjęty do
wykorzystania w
pracach nad Planem

06.11.2017

Uwzględnienie ustaleń Rozporządzenia nr 3/2014
Dyrektora RZGW z dnia 3. czerwca 2014 r. w
sprawie warunków korzystania z wód regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

-

wniosek o treści
informacyjnej,
przyjęty do
wykorzystania w
pracach nad Planem

06.11.2017

Uwzględnienie ustaleń Rozporządzenia Dyrektora
RZGW w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. w
sprawie ustalenia warunków korzystania z wód
zlewni Międzyodrze-Zalew Szczeciński-Wyspy
Wolin i Uznam

-

wniosek o treści
informacyjnej,
przyjęty do
wykorzystania w
pracach nad Planem

06.11.2017

Uwzględnienie ustaleń Rozporządzenia nr 5/2016
Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 18 marca
2016 r. w sprawie ustalenia warunków
korzystania z wód lewobrzeżnej Zlewni Dolnej
Odry

-

wniosek o treści
informacyjnej,
przyjęty do
wykorzystania w
pracach nad Planem

-

wniosek o treści
informacyjnej,
przyjęty do
wykorzystania w
pracach nad Planem

-

wniosek o treści
informacyjnej,
przyjęty do
wykorzystania w
pracach nad Planem
w niezbędnym
zakresie

-

wniosek o treści
informacyjnej,
przyjęty do
wykorzystania w
pracach nad Planem
w niezbędnym
zakresie

06.11.2017

Uwzględnienie Planu Gospodarowania Wodami
na obszarze dorzecza Odry

30.11.2017

Uwzględnienie zapisów PZP Woj.Zachodniopom.restrukturyzacja portów i przystani rybackich w
kierunku świadczenia usług turystycznych
(rybactwa turystycznego i przewozów
pasażerskich) - Gminy nad Zalewem
Szczecińskim i na wybrzeżu Bałtyku

30.11.2017

Uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom.w studium dla portu: możliwość zwiększenia
potencjału przeładunkowego oraz poprawy
dostępności od strony lądu i morza

port morski w
Trzebieży

port morski w
Trzebieży

port morski w
Trzebieży

port morski w
Trzebieży

port morski w
Trzebieży

port morski w
Trzebieży

port morski w
Trzebieży

-

-

-

-

-

-

-

Strona1/7

Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

1

2

Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
002_Tr_3
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
002_Tr_4
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin
Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
002_Tr_5
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

003_Tr_1

YACHT STOCZNIA
LADZIŃSCY, Trzebież

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.

Data wpływu
Data i sygnatura pisma do Urzędu
pisma
Morskiego w
Szczecinie
3

b/z, z dnia
29.11.2017

b/z, z dnia
29.11.2017

b/z, z dnia
29.11.2017

b/z, z dnia
04.12.2017

4

30.11.2017

30.11.2017

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga
lub wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

5

6

7

8

9

-

wniosek o treści
informacyjnej,
przyjęty do
wykorzystania w
pracach nad Planem
w niezbędnym
zakresie

-

wniosek o treści
informacyjnej,
przyjęty do
wykorzystania w
pracach nad Planem
w niezbędnym
zakresie

-

wniosek o treści
informacyjnej,
przyjęty do
wykorzystania w
pracach nad Planem
w niezbędnym
zakresie

Uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom.modernizacja i pogłębienie toru wodnego
Świnoujście-Szczecin do 12,5 m na całej długości

Uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom.modernizacja infrastruktury i realizacja inwestycji
infrastrukturalnych związanych z rozwojem małym
portów

port morski w
Trzebieży

port morski w
Trzebieży

30.11.2017

Uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom.poprawa dostępności portów poprzez
modernizację połączeń kolejowych i drogowych

07.12.2017

działki nr 389/22;
389/24; 389/26;
PRZYSTAŃ (Marina), przystań jachtowa,
389/9 o łącznym
pasażerska z niezbędną infrastrukturą - postój
obszarze 1,0307 ha
dla: jachty żaglowe i motorowe, łodzie motorowe,
oraz udział 2/40 w
wiosłowe, kajaki itp., pomosty pływające i stałe,
działkach nr nr
odnogi cumownicze, pirsy, slipy i żurawie, hale do
389/11,389/23;
zimowania (przechowywanie sprzętu), zaplecze
389/25; 389/27 o
sanitarne wraz z doprowadzonymi mediami na
łącznym obszarze
pomosty i nabrzeża; pogłębianie basenu
1,9951 ha znajdują
portowego mariny z zagospodarowaniem urobku
się w granicach
na danym terenie
portu morskiego w
Trzebieży

port morski w
Trzebieży

-

-

-

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjn ,
Technologia - zróżnicowana, Rozwiązania
wniosek przyjęty do
chroniące środowisko - wymagane,
dalszej analizy w
Oddziaływania transgraniczne - brak, dla
pracach nad Planem
przystani wymagane uzupełnienie opisu
w zakresie
przedsięwzięcia (zabezpieczenie przed
dotyczącym
wpływami morza) na podstawie §3 ust. 1
morskich wód
pkt 63 lub 64 rozporządzenia w sprawie
wewnętrznych
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko *

Strona2/7

Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

1

2

003_Tr_2

003_Tr_3

003_Tr_4

YACHT STOCZNIA
LADZIŃSCY, Trzebież

YACHT STOCZNIA
LADZIŃSCY, Trzebież

YACHT STOCZNIA
LADZIŃSCY, Trzebież

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.

Data wpływu
Data i sygnatura pisma do Urzędu
pisma
Morskiego w
Szczecinie
3

b/z, z dnia
04.12.2017

b/z, z dnia
04.12.2017

b/z, z dnia
04.12.2017

4

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga
lub wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

5

6

7

8

9

07.12.2017

działki nr 389/22;
389/24; 389/26;
389/9 o łącznym
REKREACJA, WYPOCZYNEK, SPORT obszarze 1,0307 ha
zaplecze hotelowe z całą infrastrukturą, pola
oraz udział 2/40 w
namiotowe i kempingowe, domki letniskowe
działkach nr nr
całoroczne, parking dla klientów i zaopatrzenia,
389/11,389/23;
jak i inne obiekty wykorzystywane do turystyki i
389/25; 389/27 o
sportu nad wodą, pensjonaty, usługi turystyczne,
łącznym obszarze
hotelarskie i gastronomiczne, tereny sportowo
1,9951 ha znajdują
rekreacyjne wraz z zielenią i komunikacją
się w granicach
portu morskiego w
Trzebieży

07.12.2017

działki nr 389/22;
389/24; 389/26;
PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, PRODUKCJA,
389/9 o łącznym
REMONTY - produkcja z laminatu LPS, stali i obszarze 1,0307 ha
drewna. Obiekty - pomosty pływające i stałe,
oraz udział 2/40 w
nabrzeża stoczniowe, remontowe, produkcyjne działkach nr nr
larseny , hale produkcyjne z bezpośrednim
389/11,389/23;
dostępem do akwenu - do produkcji ze stali,
389/25; 389/27 o
drewna i laminatu. Magazyny , pochylnie slipowe, łącznym obszarze
dźwigi i żurawie do wodowania jednostek,
1,9951 ha znajdują
zaplecza socialno - biurowe
się w granicach
portu morskiego w
Trzebieży

07.12.2017

działki nr 389/22;
389/24; 389/26;
389/9 o łącznym
obszarze 1,0307 ha
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO oraz udział 2/40 w
PRZETWÓRSTWO, HODOWLA RYB - obiekty
działkach nr nr
związane z przetwórstwem, magazynowaniem,
389/11,389/23;
przeładunkami, pomosty dla łodzi rybackich
389/25; 389/27 o
pływające i stałe
łącznym obszarze
1,9951 ha znajdują
się w granicach
portu morskiego w
Trzebieży

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowana, Rozwiązania
wniosek przyjęty do
chroniące środowisko - wymagane,
dalszej analizy w
Oddziaływania transgraniczne - brak, dla
pracach nad Planem
przystani wymagane uzupełnienie opisu
w zakresie
przedsięwzięcia (zabezpieczenie przed
dotyczącycm
wpływami morza) na podstawie §3 ust. 1
morskich wód
pkt 63 lub 64 rozporządzenia w sprawie
wewnętrznych
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko *

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowana, Rozwiązania
wniosek przyjęty do
chroniące środowisko - wymagane,
dalszej analizy w
Oddziaływania transgraniczne - brak, dla
pracach nad Planem
przystani wymagane uzupełnienie opisu
w zakresie
przedsięwzięcia (zabezpieczenie przed
dotyczącycm
wpływami morza) na podstawie §3 ust. 1
morskich wód
pkt 46, 63 lub 64, 69 rozporządzenia w
wewnętrznych
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko *

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowana, Rozwiązania
wniosek przyjęty do
chroniące środowisko - wymagane,
dalszej analizy w
Oddziaływania transgraniczne - brak, dla
pracach nad Planem
przystani wymagane uzupełnienie opisu
w zakresie
przedsięwzięcia (zabezpieczenie przed
dotyczącycm
wpływami morza) na podstawie §3 ust. 1
morskich wód
pkt 63 lub 64, 69 i 92 rozporządzenia w
wewnętrznych
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko *

Strona3/7

Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

1

2

003_Tr_5

YACHT STOCZNIA
LADZIŃSCY, Trzebież

Data wpływu
Data i sygnatura pisma do Urzędu
pisma
Morskiego w
Szczecinie
3

b/z, z dnia
04.12.2017

4

07.12.2017

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga
lub wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

5

6

7

8

9

STACJA PALIWOWA - umocnione nabrzeże,
pomosty, infrastruktura, zieleń izolacyjna,
osłonowa w formie trawników, zieleni ozdobnej,
infrastruktura komunalna, obiekty spełniające
funkcje przemysłowe i usługowe

działki nr 389/22;
389/24; 389/26;
389/9 o łącznym
obszarze 1,0307 ha
oraz udział 2/40 w
działkach nr nr
389/11,389/23;
389/25; 389/27 o
łącznym obszarze
1,9951 ha znajdują
się w granicach
portu morskiego w
Trzebieży

-

003_Tr_6

YACHT STOCZNIA
LADZIŃSCY, Trzebież

b/z, z dnia
14.03.2018

19.03.2018

Uwzględnienie przemysłu stoczniowego

port morski w
Trzebieży

-

003_Tr_7

YACHT STOCZNIA
LADZIŃSCY, Trzebież

b/z, z dnia
14.03.2018

19.03.2018

Uwzględnienie możliwści umocnienia,
zabezpieczenia i rozbudowy strefy brzegowej, np.
larseny itp.

port morski w
Trzebieży

-

003_Tr_8

YACHT STOCZNIA
LADZIŃSCY, Trzebież

b/z, z dnia
14.03.2018

19.03.2018

Uwzględnienie potrzeby pogłębienia i utrzymania
głębokości 2,5 m w porcie morskim

port morski w
Trzebieży

-

004_Tr_1

WOPNRegionalny Dyrektor
OS.610.226.2017
Ochrony Środowiska w
.KM, z dnia
Szczecinie, Szczecin
08.12.2017

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.

11.12.2017

Uwzględnienie walorów przyrodniczych terenu
oraz obszarów chronionych (obszary Natura
2000)

port morski w
Trzebieży

-

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowana, Rozwiązania
wniosek przyjęty do
chroniące środowisko - wymagane,
dalszej analizy w
Oddziaływania transgraniczne - brak, dla
pracach nad Planem
przystani wymagane uzupełnienie opisu
w zakresie
przedsięwzięcia (zabezpieczenie przed
dotyczącycm
wpływami morza) na podstawie §3 ust. 1
morskich wód
pkt 63 lub 64, 36 i 37 rozporządzenia w
wewnętrznych
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko *

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowana, Rozwiązania
chroniące środowisko - wymagane,
Oddziaływania transgraniczne - brak, dla
wniosek przyjęty do
przystani wymagane uzupełnienie opisu
dalszej analizy w
przedsięwzięcia (zabezpieczenie przed
pracach nad Planem
wpływami morza) §3 ust. 1 pkt 46, 63 lub
64, 69 rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko *
Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowana, Rozwiązania
chroniące środowisko - wymagane,
Oddziaływania transgraniczne - brak,
wniosek przyjęty do
Zmiana strefy brzegowej - wymagane
dalszej analizy w
uzupełnienie opisu przedsięwzięcia na
pracach nad Planem
podstawie §2 ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt
63, 64 i 69 rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko*
_

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

_

wniosek o treści
informacyjnej,
przyjęty do
wykorzystania w
pracach nad Planem
w niezbędnym
zakresie

Strona4/7

Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

1

2

Data wpływu
Data i sygnatura pisma do Urzędu
pisma
Morskiego w
Szczecinie
3

005_Tr_1

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Szczecinie, Szczecin

ZN.5150.162.201
7.KS, z dnia
12.12.2017

005_Tr_2

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Szczecinie, Szczecin

ZN.5150.162.201
7.KS, z dnia
12.12.2017

005_Tr_3

006_Tr_1

006_Tr_2

006_Tr_3

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Szczecinie, Szczecin

Enea Operator Sp. z
o.o., Poznań

ZN.5150.162.201
7.KS, z dnia
12.12.2017

EO/DR/RP/BK/37
11/2016,
DR/070/MPZP/20
16, z dnia
08.12.2017

Enea Operator Sp. z
o.o., Poznań

EO/DR/RP/BK/37
11/2016,
DR/070/MPZP/20
16, z dnia
08.12.2017

Enea Operator Sp. z
o.o., Poznań

EO/DR/RP/BK/37
11/2016,
DR/070/MPZP/20
16, z dnia
08.12.2017

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga
lub wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

4

5

6

7

8

9

18.12.2017

Uwzględnienie zasobu zabytków zlokalizowanych
na terenie objętym planem wraz z ogólnymi
zasadami ochrony określonymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz w obowiązujących
miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego gminy Trzebież

port morski w
Trzebieży

-

_

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

18.12.2017

Uwzględnienie w obrębie wód na terenie objętym
planem mogących występować reliktów jednostek
pływających i ich wyposażenia z różnych okresów
historycznych

port morski w
Trzebieży

-

_

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

18.12.2017

Ustalenie ochrony zabytków odkrytych w obrębie
wód poprzez obowiązek powiadamiania
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o planowanych robotach
w obrębie rzeki w celu realizacji ochrony, w
przypadku odkrycia obiektów o cechach zabytku

port morski w
Trzebieży

-

_

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

18.12.2017

Uwzględnienie planowanej modernizacji sieci
przesyłowych, uwzględnienie budowy nowych
punktów transformacji NN/110 kV, uwzględnienie
budowy nowych odcinków linii energetycznych
przesyłowych, uwzględnienie planowanej
modernizacji i rozbudowy sieci dystrybucyjnych, w
szczególności linii dystrybucyjnych wysokich
napięć 110 kV jak i linii średnich napięć 15 kV

_

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem
w zakresie
dotyczącym
morskich wód
wewnętrznych

18.12.2017

Uwzględnienie ponadlokalnej infrastruktury
technicznej elektroenergetycznej WN-110 kV,
wraz z pasami ochrony funkcyjnej terenów wokół
linii elektroenergetycznych, usytuowanych na
morskich wodach wewnętrznych przylegających
do morza terytorialnego położonych pomiędzy
linią podstawową morza terytorialnego i linią
brzegu morskiego: linie kablowe 15 kV

_

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem
w zakresie
dotyczącym
morskich wód
wewnętrznych

18.12.2017

Dopuszczenie przebudowy, remontu i utrzymania
istniejącej infrastruktury technicznej
elektroenergetycznej oraz budowy nowej
infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na
podstawie przepisów odrębnych (w uzgodnieniu z
gestorem sieci)

_

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem
w zakresie
dotyczącym
morskich wód
wewnętrznych

port morski w
Trzebieży

port morski w
Trzebieży

port morski w
Trzebieży

-

-

-
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

1

2

3

Enea Operator Sp. z
o.o., Poznań

EO/DR/RP/BK/37
11/2016,
DR/070/MPZP/20
16, z dnia
08.12.2017

006_Tr_4

006_Tr_5

006_Tr_6

006_Tr_7

006_Tr_8

Data wpływu
Data i sygnatura pisma do Urzędu
pisma
Morskiego w
Szczecinie

Enea Operator Sp. z
o.o., Poznań

EO/DR/RP/BK/37
11/2016,
DR/070/MPZP/20
16, z dnia
08.12.2017

Enea Operator Sp. z
o.o., Poznań

EO/DR/RP/BK/37
11/2016,
DR/070/MPZP/20
16, z dnia
08.12.2017

Enea Operator Sp. z
o.o., Poznań

EO/DR/RP/BK/37
11/2016,
DR/070/MPZP/20
16, z dnia
08.12.2017

Enea Operator Sp. z
o.o., Poznań

EO/DR/RP/BK/37
11/2016,
DR/070/MPZP/20
16, z dnia
08.12.2017

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.

4

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga
lub wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

5

6

7

8

9

_

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem
w zakresie
dotyczącym
morskich wód
wewnętrznych

_

wniosek o treści
informacyjnej,
przyjęty do
wykorzystania w
pracach nad Planem
w niezbędnym
zakresie

_

wniosek o treści
informacyjnej,
przyjęty do
wykorzystania w
pracach nad Planem
w niezbędnym
zakresie

_

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem
w zakresie
dotyczącym
morskich wód
wewnętrznych

_

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem
w zakresie
dotyczącym
morskich wód
wewnętrznych

18.12.2017

Zapewnienie możliwości dojazdu sprzętem
specjalistycznym do urządzeń
elektroenergetycznych, w celu przeprowadzania
prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii

18.12.2017

Uwzględnienie w Planie zapisu: "realizacja i
finansowanie inwestycji elektroenergetycznych
oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z
istniejącymi oraz nowymi sieciami energetycznymi
będącymi własnością ENEA. Operator na
przedmiotowym terenie odbywać się będzie
zgodnie z przepisami odrębnymi odpowiednio na
podstawie: warunków przyłączenia albo usunięcia
kolizji, które określi ENEA Operator na wniosek
zainteresowanych podmiotów oraz umów
podpisanych z Wnioskodawcami"

18.12.2017

Uwzględnienie informacji w Planie o tym, że
wszystkie obiekty przewidywane do budowy,
przebudowy lub remontu w zbliżeniu lub na
skrzyżowaniu z infrastrukturą techniczną
elektroenergetyczną podlegają przepisom
odrębnym (w uzgodnieniu z gestorem sieci)

18.12.2017

Uwzględnienie informacji w Planie o tym, że
wyznacza się pas ochrony funkcyjnej terenów
wokół projektowanych i istniejących linii
elektroenergetycznych napowietrznych WN-110
kV, w poziomie nie mniejszy niż 22 m (po 11 m po
każdej ze stron od osi linii)

18.12.2017

Wrysowanie zarówno istniejącej, jak i planowanej
infrastruktury elektroenergetycznej dystrybucyjnej
na poziomie napięcia nominalnego 110 kV w
opracowywany plan

port morski w
Trzebieży

port morski w
Trzebieży

port morski w
Trzebieży

port morski w
Trzebieży

port morski w
Trzebieży

-

-

-

-

-
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

1

2

007_Tr_1

Morska Służba
Poszukiwania i
Ratownictwa, Gdynia

Data wpływu
Data i sygnatura pisma do Urzędu
pisma
Morskiego w
Szczecinie
3

2210/130/18/Tr.,
z dnia 16.03.2018

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga
lub wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

4

5

6

7

8

9

27.03.2018

Uwzględnienie Rozbudowy lub budowy nowej
Stacji Ratownictwa Morskiego, która umożliwi
utworzenie Brzegowej Stacji Ratowniczej;
wyposażenie Stacji w sprzęt do zwalczania
rozlewów pod warunkiem powiększenia
powierzchni działki Stacji; doposażenie Stacji w
nowy sprzęt (poduszkowiec), który dyżurować
będzie podczas zalodzenia akwenu portowego w
Trzebieży. W przypadku trudności z
powiększeniem dotychczas użytkowanej działki,
chęć pozyskania terenu o większej powierzchni w
innym rejonie Zalewu Szczecińskiego

_

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem
w zakresie
dotyczącym
morskich wód
wewnętrznych

port morski w
Trzebieży

-

* Konieczność uzupełnienia wniosku w zakresie opisu przedsięwzięcia, wskazana w kolumnie „Streszczenie opisu przedsięwzięcia – KIP”, wynika z art.37f ust.3 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej. Dla wykonania streszczenia należy wykorzystać wzór podany w ogłoszeniu z dnia 9 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko i możliwości składania wniosków i uwag, opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie: www.ums.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Zawiadomienia i
TU
obwieszczenia - dostępny

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.
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