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001_K_1

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej w 

Szczecinie, 

Szczecin

OKI-491-119-

2,3/17/IR z 

dnia 

01.03.2017 r.

03.03.2017 r.

uwzględnienie ustaleń Planu 

Gospodarowania Wodami na 

obszarze dorzecza Odry

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o treści 

informacyjnej przyjęty 

do wykorzystania

001_K_2

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej w 

Szczecinie, 

Szczecin

OKI-491-119-

2,3/17/IR z 

dnia 

01.03.2017 r.

03.03.2017 r.

uwzględnienie zapisów 

Rozporządzenia nr 3/2014 Dyrektora 

RZGW w Szczecinie z dnia 

03.06.2014r. ws. ustalenia warunków 

korzystania z wód regionu wodnego 

Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

wraz z rozporządzeniem 

zmieniającym nr 12/2016 z dnia 

14.12.2016 r.

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o treści 

informacyjnej przyjęty 

do wykorzystania

001_K_3

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej w 

Szczecinie, 

Szczecin

OKI-491-119-

2,3/17/IR z 

dnia 

01.03.2017 r.

03.03.2017 r.

uwzględnienie zapisów 

(przygotowanego do publikacji) 

Rozporządzenia Dyrektora RZGW w 

Szczecinie ws. ustalenia warunków 

korzystania z wód zlewni 

Międzyodrze-Zalew Szczeciński-

Wyspy Wolin i Uznam 

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o treści 

informacyjnej przyjęty 

do wykorzystania

002_K_1
Gmina Dziwnów, 

Dziwnów

ZCA.032.2.20

17 z dnia 

01.03.2017 r.

03.03.2017 r. rozbudowa przystani w Dziwnówku

Zatoka Wrzosowska - działka 

lądowa nr 5/5, obręb Dziwnówek, 

przybliżone współrzędne 

geograficzne: N: 54°01'50.6" E: 

14°48'19.5"

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 63, 64 i  69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

002_K_2
Gmina Dziwnów, 

Dziwnów

ZCA.032.2.20

17 z dnia 

01.03.2017 r.

03.03.2017 r.

wykonanie pomostu na palach stałych 

o dł. ok. 40 m w głąb Zatoki 

Wrzosowskiej w kierunku południowo-

wschodnim

Zatoka Wrzosowska - działka 

lądowa nr 5/5, obręb Dziwnówek, 

przybliżone współrzędne 

geograficzne: N: 54°01'50.6" E: 

14°48'19.5"

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 63, 64 i  69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

Wykaz uwag i wniosków złożonych na etapie przystąpienia do sporządzania projektu planu - Zalew Kamieński
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Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

002_K_3
Gmina Dziwnów, 

Dziwnów

ZCA.032.2.20

17 z dnia 

01.03.2017 r.

03.03.2017 r.

 rozwój szkoły windsurfingu (budowa 

nabrzezy, pomostów, wycinka trzciny, 

prace pogłębiarskie)

Zatoka Wrzosowska - działka 

lądowa nr 5/5, obręb Dziwnówek, 

przybliżone współrzędne 

geograficzne: N: 54°01'50.6" E: 

14°48'19.5"

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 63, 64 i  69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

002_K_4
Gmina Dziwnów, 

Dziwnów

ZCA.032.2.20

17 z dnia 

01.03.2017 r.

03.03.2017 r.

wykonanie kanału wewnętrznego 

(basenu dla mariny); wewnętrzny 

kanał powinien być połączony ze 

szlakiem żeglarskim; wykonanie toru 

podejściowego i rozmieszczenie 

infrastruktury nawigacyjnej

działka lądowa nr 854/95 obręb 

Dziwnów, współrzędne 

geograficzne początku kanału (w 

przybliżeniu) N: 54°00'36.5" E: 

14°45'37.1"

-

Przedsięwzięcie - pogłębienie akwenu , 

Technologia - tradycyjna , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP 

dla portów (§2 ust. 1 pkt 33 

rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko)   

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

002_K_5
Gmina Dziwnów, 

Dziwnów

ZCA.032.2.20

17 z dnia 

01.03.2017 r.

03.03.2017 r.

rozbudowa przystani w 

Międzywodziu, tzw. pirsu; remont 

pirsu rozbudowa o pomosty 

pływające, zagospodarowanie 

terenów przyległych do pirsu

działka lądowa nr 178/1, obręb 

Międzywodzie, przybliżone 

współrzędne geograficzne: N: 

53°59'55.7" E: 14°42'07.0"

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 63, 64 i  69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

002_K_6
Gmina Dziwnów, 

Dziwnów

ZCA.032.2.20

17 z dnia 

01.03.2017 r.

03.03.2017 r.

zabudowa półwyspu piaszczystego 

budynkami mieszkalnymi z 

infrastrukturą portową - jachtową w 

rejonie Zat. Wrzosowskiej

Zatoka Wrzosowska - działka 

lądowa nr 870 obręb Dziwnów, 

przybliżone współrzędne 

geograficzne: N: 54°01'27.0" E: 

14°46'23.9"

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 63, 64 i  69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

002_K_7
Gmina Dziwnów, 

Dziwnów

ZCA.032.2.20

17 z dnia 

01.03.2017 r.

03.03.2017 r.

budowa pomostów cumowniczych w 

Dziwnówku przy Zatoce 

Wrzosowskiej

Zatoka Wrzosowska - działki 

lądowe od 227/33 do 227/43, 

przybliżone współrzędne 

geograficzne: N: 54°01'06.1" E: 

14°48'21.5"

-

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 

ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

002_K_8
Gmina Dziwnów, 

Dziwnów

ZCA.032.2.20

17 z dnia 

01.03.2017 r.

03.03.2017 r.

uruchomienie regularnych kursów 

promów pasażerskich oraz kursów 

wycieczkowych w obrębie Zatoki 

Wrzosowskiej

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego 

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie
-

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

002_K_9
Gmina Dziwnów, 

Dziwnów

ZCA.032.2.20

17 z dnia 

01.03.2017 r.

03.03.2017 r.

wykorzystanie istniejącego zasobnika 

wodnego jako docelowego 

akwatorium zrzutu podczyszczonych 

ścieków z kanalizacji deszczowej dla 

Dziwnówka, Międzywodzia, 

Dziwnowa

Zatoka Wrzosowska

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - infrastruktura tech., 

Technologia - tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - do doprecyzowania w trakcie 

opracowania planu 

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

003_K M.R., Kołczewo
b/z z dnia 

06.03.2017 r.
06.03.2017 r.

pomost stały dla celów rekreacyjnych, 

szerokośc ok. 2 m, długośc ok. 8 m, 

czy on ma obsługiwac tylko prywatnie

granica dzialki nr 20 i działki nr 

18/53, obręb Unin
-

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 

ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

004_K_1

Przedsiębiorstwo 

Usług Wczasowo-

Leczniczych i 

Rekreacji 

"Jantar", 

Dziwnówek

b/z    b/d 15.03.2017 r.

przystań z niezbędną infrastrukturą 

dla małych jednostek pływających 

(żaglówki, kajaki, rowery wodne, 

łodzie)

część działek nr 43/14 i 43/15 

obręb 5 Kamień Pomorski
-

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne , 

Technologia - tradycyjna , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP dla przystani (zabezpieczenie przed 

wpływami morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64 

rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

004_K_2

Przedsiębiorstwo 

Usług Wczasowo-

Leczniczych i 

Rekreacji 

"Jantar", 

Dziwnówek

b/z    b/d 15.03.2017 r.

przystań z niezbędną infrastrukturą 

dla małych jednostek pływających 

(żaglówki, kajaki, rowery wodne, 

łodzie)

działki nr 163/6 i 51/11, obręb 

Dziwnówek
-

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne , 

Technologia - tradycyjna , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP dla przystani (zabezpieczenie przed 

wpływami morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64 

rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

005_K_1

Marina Kamień 

Pomorski, 

Kamień Pomorski

b/z z dnia 

13.03.2017 r.
16.03.2017 r.

pogłębienie toru wodnego Kamień 

Pomorski - Wolin do rzędnej 3,5 m, w 

tym: wyprostowanie toru wodnego na 

wysokości Gardzkiej Kępy

tor wodny Kamień Pomorski-

Wolin, na odcinku od pławy K-3 

do portu Wolin

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pogłębienie toru , 

Technologia - tradycyjna , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP dla toru wodnego (zabezpieczenie 

przed wpływami morza §2 ust. 1 pkt 33 

rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

005_K_2

Marina Kamień 

Pomorski, 

Kamień Pomorski

b/z z dnia 

13.03.2017 r.
16.03.2017 r.

wyznaczenie, pogłębienie (do 

głębokości 3,5 m) i oznakowanie toru 

podejściowego (znakami bocznymi 

prawej i lewej strony, oświetlonymi za 

pomocą świateł wyposazonych w 

baterie solarną) 

tor podejściowy do basenu 

portowego przy Al.. Mistrzów 

Żeglarswta w Kamieniu 

Pomorskim

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pogłębienie toru , 

Technologia - tradycyjna , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP dla toru wodnego (zabezpieczenie 

przed wpływami morza §2 ust. 1 pkt 33 

rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

005_K_3

Marina Kamień 

Pomorski, 

Kamień Pomorski

b/z z dnia 

13.03.2017 r.
16.03.2017 r.

poszerzenie (do szerokości 150 - 250 

m), pogłębenie(do głębokości 3,5 m) i 

oznakowanie pławami bocznymi 

świecącymi toru wodnego Dziwnów - 

Kamień Pomorski

poszerzenie TW - na odcinku od 

portu Dziwnów do pławy K-1 oraz 

od pławy K-2 do molo w 

Kamieniu Pomorskim; 

pogłębienie TW  - na odcinku od 

portu Dziwnów do pławy K-1 i od 

pławy K-2 do molo w Kamieniu 

Pomorskim, oznakowanie TW - 

od portu Dziwnów do pławy K-1

inwestycja wymaga uzasadnienia 

dla konieczności jej realizacji

Przedsięwzięcie - pogłębienie toru , 

Technologia - tradycyjna , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP dla toru wodnego (zabezpieczenie 

przed wpływami morza §2 ust. 1 pkt 33 

rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

006_K_1

Okręgowy 

Inspektor 

Rybołówstwa 

Morskiego w 

Szczecinie, 

Szczecin

ZI-070-02-

2017 z dnia 

20.03.2017 r.

20.03.2017 r.

inwestycje nie mogą kolidować z 

wykonywaniem rybołówstwa 

morskiego oraz działaniami 

ochronnymi ustalonymi zarządzeniami 

OIRM w Szczecinie

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego  

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o treści 

informacyjnej przyjęty 

do wykorzystania

006_K_2

Okręgowy 

Inspektor 

Rybołówstwa 

Morskiego w 

Szczecinie, 

Szczecin

ZI-070-02-

2017 z dnia 

20.03.2017 r.

20.03.2017 r.

zapewnienie swobodnego dostępu od 

strony wody i lądu jednostkom 

pływającym i lądowym środkom 

trasportu inspekcji rybołówstwa 

morskiego

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego  

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o treści 

informacyjnej przyjęty 

do wykorzystania
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

007_K_1
Burmistrz 

Wolina,Wolin

BIO.6724.4.20

17.AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r.

pomosty pływające/stałe dla celów 

rekreacyjnych/rybackich/komercyjnyc

h

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Gminy Wolin

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 

ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

007_K_2
Burmistrz 

Wolina,Wolin

BIO.6724.4.20

17.AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r.
modernizacja nabrzeża portu 

morskiego w Wolinie i Sierosławiu

port morski w Wolinie, port 

morski w Sierosławiu

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 63, 64 i  69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

007_K_3
Burmistrz 

Wolina,Wolin

BIO.6724.4.20

17.AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r.
budowa domów pływających na 

obszarach morskich

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Gminy Wolin

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne , 

Technologia - tradycyjna , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP dla przystani (zabezpieczenie przed 

wpływami morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64 

rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

007_K_4
Burmistrz 

Wolina,Wolin

BIO.6724.4.20

17.AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r.
miejsce do kąpieli oraz modernizacja 

mola na plaży miejskiej w Wolinie
plaża miejska w Wolinie -

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 

ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

007_K_5
Burmistrz 

Wolina,Wolin

BIO.6724.4.20

17.AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r.

zabezpieczenie toru wodnego do 

portu morskiego w Wolinie i 

Sierosławiu

TW do portu morskiego w 

Wolinie i Sieroslawiu

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pogłębienie toru , 

Technologia - tradycyjna , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP dla toru wodnego (zabezpieczenie 

przed wpływami morza §2 ust. 1 pkt 33 

rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

007_K_6
Burmistrz 

Wolina,Wolin

BIO.6724.4.20

17.AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r.

ustanowienie szlaku kajakowego, 

torów i tras wioślarskich wzdłuż 

Cieśniny Dziwna gmina 

Cieśnina Dziwna

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - wyznaczenie toru , 

Technologia - tradycyjna , Rozwiązania 

chroniące środowisko - nie wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP dla toru wodnego ewentualnie bez 

tego wymogu z uwagi na zakres 

przedsięwzięcia (ewentualnie procedura 

zabezpieczenia przed wpływami morza §2 

ust. 1 pkt 33 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

007_K_7
Burmistrz 

Wolina,Wolin

BIO.6724.4.20

17.AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r.
kładki dla pieszych na terenach 

zalewowych

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Gminy Wolin

wniosek przyjęto do dalszej 

analizy tylko w odniesieniu do 

planowanych działań na obszarze 

wód morskich

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP -sprawdzenie czy zachodzi 

konieczność zmiany strefy brzegowej (§3 

ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

007_K_8
Burmistrz 

Wolina,Wolin

BIO.6724.4.20

17.AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r.
przygotowane akwenu do uprawiania 

windsurfingu/kitesurfingu

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Gminy Wolin

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - bezinwestycjne, 

Technologia - brak danych, Rozwiązania 

chroniące środowisko - nie wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP -nie  zachodzi konieczność 

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

007_K_9
Burmistrz 

Wolina,Wolin

BIO.6724.4.20

17.AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r.

uwzględnienie istniejących obszarów 

Natura 2000 i zapisów planów 

ochronnych

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Gminy Wolin
- -

wniosek o treści 

informacyjnej przyjęty 

do wykorzystania

008_K_1

Ar-Sport 

Arkadiusz 

Ziółkowski, 

Opoczno

b/z z dnia 

18.03.2017 r.
21.03.2017 r.

akwen do uprawiania windurfingu, 

kitesurfingu oraz kajakarstwa.

obszar na wysokości działki nr 

5/5, obręb 0003 Dziwnówek, 

współrzędne, które tworzą trójkąt 

odpowiadający akwenowi 

windsurfingowemu: 1. 14.80565, 

54.03054, 2. 14.80387, 

54,021083, 3. 14.78421, 

54.03071

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71). Uwaga na 

uwarunkowania określone w 

Projekcie Palnu Ochorny 

Obszaru Natora 2000

Przedsięwzięcie - bezinwestycjne, 

Technologia - brak danych, Rozwiązania 

chroniące środowisko - nie wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP -nie  zachodzi konieczność 

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

Szczecin, 12 grudnia 2017 r. Strona 6/19



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

009_K_1

Zarząd Portu 

Morskiego 

Dziwnów, 

Dziwnów

L.dz.150/2017 

z dnia 

21.03.2017 r.

21.03.2017 r.

rozbudowa przystani w Dziwnówku; 

wykonanie pomostu na palach stałych 

o dł. ok. 40 m w głąb Zatoki 

Wrzosowskiej w kierunku południowo-

wschodnim; rozwój szkoły 

windsurfingu

Zatoka Wrzosowska - działka 

lądowa nr 5/5, obręb Dziwnówek, 

przybliżone współrzędne 

geograficzne: N: 54°01'50.6" E: 

14°48'19.5"

uwzględnić uwarunkowania 

wynikające z zapisów projektu 

planu ochrony dla obszaru Natura 

2000

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 63, 64 i  69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

009_K_2

Zarząd Portu 

Morskiego 

Dziwnów, 

Dziwnów

L.dz.150/2017 

z dnia 

21.03.2017 r.

21.03.2017 r.

wykonanie kanału wewnętrznego 

(basenu dla mariny); wewnętrzny 

kanał powinien być połączony ze 

szlakiem żeglarskim

działka lądowa nr 854/95 obręb 

Dziwnów, współrzędne 

geograficzne początku kanału (w 

przybliżeniu) N: 54°00'36.5" E: 

14°45'37.1"

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pogłębienie toru , 

Technologia - tradycyjna , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP dla toru wodnego (zabezpieczenie 

przed wpływami morza §2 ust. 1 pkt 33 

rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

009_K_3

Zarząd Portu 

Morskiego 

Dziwnów, 

Dziwnów

L.dz.150/2017 

z dnia 

21.03.2017 r.

21.03.2017 r.

rozbudowa przystani w 

Międzywodziu, tzw. pirsu; remont 

pirsu rozbudowa o pomosty 

pływające, zagospodarowanie 

terenów przyległych do pirsu

działka lądowa nr 178/1, obręb 

Międzywodzie, przybliżone 

współrzędne geograficzne: N: 

53°59'55.7" E: 14°42'07.0"

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 63, 64 i  69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

010_K_1

Regionalne Biuro 

Gospodarki 

Przestrzennej 

Województwa 

Zachodniopomor

skiego, Szczecin

b/z z dnia 

21.03.2017 r.
22.03.2017 r.

uwzględnienie zapisów waloryzacji 

przyrodniczej Województwa 

Zachodniopomorskiego z 2010 r. dot. 

proponowanych obszarów ochrony 

przyrody

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego
- -

wniosek o treści 

informacyjnej przyjęty 

dowykorzystania

010_K_2

Regionalne Biuro 

Gospodarki 

Przestrzennej 

Województwa 

Zachodniopomor

skiego, Szczecin

b/z z dnia 

21.03.2017 r.
22.03.2017 r.

uwzględnienie rozporządzenia 

Ministra Środowska ws. ustanowienia 

planów ochrony obszarów Natura 

2000

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego
- -

wniosek o treści 

informacyjnej przyjęty 

dowykorzystania
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

010_K_3

Regionalne Biuro 

Gospodarki 

Przestrzennej 

Województwa 

Zachodniopomor

skiego, Szczecin

b/z z dnia 

21.03.2017 r.
22.03.2017 r.

uwzględnienie rezerwy terenu na 

potrzeby budowy mostu w Wolinie dla 

drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Gminy Wolin

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - infrastruktura 

komunikacyjna, Technologia -

zróżnicowana, Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - do ustalenia 

na etapie realizacji

wniosek o treści 

informacyjnej przyjęty 

do dalszej analizy

010_K_4

Regionalne Biuro 

Gospodarki 

Przestrzennej 

Województwa 

Zachodniopomor

skiego, Szczecin

b/z z dnia 

21.03.2017 r.
22.03.2017 r.

uwzględnienie możliwości budowy 

wodociągu przez Cieśninę Dziwnę w 

Wolinie na potrzeby zaopatrzenia 

miejscowości nadmorskich z ujęcia 

jez. Ostrowo i Piaski

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Gminy Wolin

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - infrastruktura 

techniczna, Technologia -zróżnicowana, 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - KIP (§3 ust. 1 pkt 68 

rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

011_K_1

Zachodniopomor

ski Zarząd 

Melioracji i 

Urządzeń 

Wodnych w 

Szczecinie, 

Szczecin

IP-

0220/KONS-

17-2/4/17/JP z 

dnia 

21.03.2017 r.

22.03.2017 r.

uzwglęnienie w prognozie 

oddziaływania projektu planu na 

środowisko potencjalnego wpływu 

prac prowadzonych na obiektach 

takich jak: ujścia rzek, kanały, 

rurociagi, odpływy ze stacji pomp, 

wały przeciwpowodziowe 

Ujścia rzek: Struga Lewińska, 

Świniec, Wołczenica; Ujścia 

Kanałów: Mokrzycki, Płocin, 

Sibin, Sierosław, Połchowo, 

Rarwino-Skarychowo, 

Chrząszczewo, Zastań, Żółcino, 

Wrzosowo A, B, C, Dziwnówek I; 

Odpływy ze stacji pomp: 

Darzowice, Sibin, Sierosław, 

Zastań, Chrząszczewo, Żółcin, 

Wrzosowo, Dziwnówek; Wały: 

Sierosław, Zastań, 

Chrząszczewo

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o treści 

informacyjnej przyjęty 

do dalszej analizy

012_K_1

Starostwo 

Powiatowe w 

Kamieniu 

Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r.

pomost pływający/stały dla celów 

rekreacyjnych

działka wodna nr 124 obręb 5 

Kamień Pomorski, przylegająca 

do działki nr 119 (na wysokości 

działki nr 62)

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 

ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

012_K_2

Starostwo 

Powiatowe w 

Kamieniu 

Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r.

pomost pływający/stały dla celów 

rekreacyjnych

działka wodna nr 91 obręb Sibin, 

przylegająca do działki nr 88/1 

(na wysokości działki nr 1)

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 

ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

012_K_3

Starostwo 

Powiatowe w 

Kamieniu 

Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r.

pomost pływający/stały dla celów 

rekreacyjnych

działka wodna nr 5/1 obręb 

Dziwnówek, przylegająca do 

działki nr 5/5 (na wysokości 

działki nr 141/51, 141/2, 141/6)

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 

ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

012_K_4

Starostwo 

Powiatowe w 

Kamieniu 

Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r.

pomost pływający/stały dla celów 

rekreacyjnych

działka wodna nr 536/3 obręb 

Wrzosowo, przylegająca do 

działki nr 536/2 (na wysokości 

działki nr 162)

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 

ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

012_K_5

Starostwo 

Powiatowe w 

Kamieniu 

Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r.

pomost pływający/stały dla celów 

rekreacyjnych

działka wodna nr 282/17 obręb 

Sierosław, przylegająca do działki 

nr 282/11 (na wysokości działki 

nr 77/1, 73/9)

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 

ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

012_K_6

Starostwo 

Powiatowe w 

Kamieniu 

Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r.

pomost pływający/stały dla celów 

rekreacyjnych

działka wodna nr 5/1 obręb 

Dziwnówek, przylegająca do 

działki nr 5/3 (na wysokości 

działki nr 51/8)

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 

ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

012_K_7

Starostwo 

Powiatowe w 

Kamieniu 

Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r.

pomost pływający/stały dla celów 

rekreacyjnych

działka wodna nr 22 obręb 

Buniewice, przylegająca do 

działki nr 19/8 (na wysokości 

działki nr 1/31)

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 

ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

012_K_8

Starostwo 

Powiatowe w 

Kamieniu 

Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r.

pomost pływający/stały dla celów 

rekreacyjnych

działka wodna nr 197/4 obręb 

Kukułowo, przylegająca do działki 

nr 197/1 (na wysokości działki nr 

117, 126, 129, 135)

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 

ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

012_K_9

Starostwo 

Powiatowe w 

Kamieniu 

Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r.

pomost pływający/stały dla celów 

rekreacyjnych

działka wodna nr 846/12 obręb 

Międzywodzie, przylegająca do 

działki nr 846/41 (na wysokości 

działki nr 198/12, 188/35, 187/1, 

198/14, 191/24)

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 

ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

013_K_10

Stowarzyszenie 

"Zastań 

188",reprezentują

cy: A. D., Zastań

b/z z dnia 

22.03.2017 r.
22.03.2017 r.

pomost pływający dla celów 

rekreacyjnych

działka 846/41 i 846/12 obręb 

Międzywodzie, na wysokości 

działki lądowej nr 188/35, 

pomiędzy dzialkami nr 188/16 i 

188/17

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost, Technologia - 

tradycyjna, prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

014_K_1

Enea Operator 

sp. z o.o., 

Poznań

EO/DR/RP/BK

/3250/2017, 

DR/021/MPZP

/2017 z dnia 

21.03.2017 r.

23.03.2017 r. 

uwzględnienie istniejącej 

infrastruktury technicznej 

elektroenergetycznej WN-110kV oraz 

SN wraz z pasami ochrony funkcyjnej 

terenów wokół linii 

elektroenergetycznych

linia napowietrzna 110 kV relacji 

GPZ Międzyzdroje (MZR) - GPZ 

Recław (REC), linia napowietrzna 

110 kV relacji GPZ Warszów 

(WSZ) - GPZ Recław (REC) 

razem z linią napowietrzną 15 kV 

nr 213, dwutorowa linia 

napowietrzna 15 kV nr 116 i nr 

149, dwutorowa linia 

napowietrzna 15 kV nr 191, linia 

napowietrzna 15 kV nr 195, linia 

kablowa 15 kV nr 230

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - infrastruktura, 

Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - do wyjaśnienia w zakresie 

prowadzony ch prac

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

015_K_1 R.Z., Kołczewo
b/z z dnia 

21.03.2017 r.
23.03.2017 r. 

pomost pływający/stały dla celów 

rekreacyjnych, przystań jachtowa, 

odnoga cumownicza, umocnienie 

brzegowe, tor podejściowy

na wysokości działki nr 215/6, 

obręb 10 Łuskowo

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 63, 64 i  69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

016_K_1 J. D, L.D. Kłuskowo
b/z z dnia 

20.03.2017 r.
23.03.2017 r.

konieczkość uwzględnienia 

możliwości wykorzystania akwenu dla 

szerokorozumianej turystyki wodnej 

(posadawianie pomostów 

pływających/stałych, odnóg 

cumowniczych, umocnień 

brzegowych, wyznaczanie akwenów 

do uprawiania 

windsurfingu/kitesurfingu

na wysokości dzialek nr 455/16, 

455/27 obręb Jarzębowo; działek 

213/18, 213/48, 213/55 obręb 

Łuskowo, działki nr 175/15, 

215/6, 215/7, 169/4

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 63, 64 i  69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

016_K_1 J. D, L.D. Kłuskowo
b/z z dnia 

20.03.2017 r.
23.03.2017 r.

konieczność uzwględnienia 

dotychczasowego sposobu 

użytkowania terenu

na wysokości dzialek nr 455/16, 

455/27 obręb Jarzębowo; działek 

213/18, 213/48, 213/55 obręb 

Łuskowo, działki nr 175/15, 

215/6, 215/7, 169/4

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 63, 64 i  69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

017_K_1

Zachodniopomor

ski Urząd 

Wojewódzki, 

Szczecin

AP.3.743.4.6.

2017.SZ z 

dnia 

22.03.2017 r.

23.03.2017 r. brak wniosków obszar Zalewu Kamieńskiego - - wniosek uwzględniony

018_K_1

Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska w 

Szczecinie, 

Szczecin

WOPN-

OS.610.15.20

17.MP z dnia 

22.03.2017 r.

24.03.2017 r.
uwzględnienie wszelkich walorów 

przyrodniczych terenu

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym przyjęty 

do wykorzystania

019_K_1

Ministerstwo 

Obrony 

Narodowej, 

Warszawa

Nr 1369/D/ z 

dnia 

21.03.2017 r.

27.03.2017 r.

uwzględnienie potrzeb obronnych 

kraju; brak kolizji z funkcjonowaniem 

infrastruktury wojskowej zgodnie z 

wnioskiem

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym przyjęty 

do wykorzystania
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

020_K_1

Towarzystwo 

Przyjaciół Rzek 

Iny i Głowienicy, 

Stepnica

TPRIIG/AF/36

/2017 z dnia 

04.04.2017 r.

05.04.2017 r.

konieczność wytyczenia i ujęcia w 

planie szlaków swobodnej migracji 

organizmów przez cały obszar 

Zalewu. Wzorem rozporządzenia 

OIRM potrzeba wytyczenia przy 

użyciu monitoringu części akwenu 

szczególnie preferowanej przez 

organizmy, w tym ujścia wszystkich 

dopływów Zalewu, powołania 

obszarów wyłączonych czasowo, 

bądź całorocznie, stref wolnych od 

rybołówstwa bądź określonych typów 

narzędzi połowowych

a) Strefa wzdłuż szlaku 

żeglownego - czy obecnie 

ustanowiona jest wystarczająco 

skuteczna, b) Strefa wzdłuż 

roślinności wynurzonej wzdłuż 

brzegów akwenów strona 

zachodnia oraz wschodnia - 

odległość min 50 m w głąb 

akwenu, c) Przesmyki - łączniki 

pomiędzy obszarami, kanały 

winny być traktowane jak cieki, 

szalki komunikacji i jako takie 

otoczone strefami ochronnymi 

wobec mało selektywnych 

narzędzi typu wontony, 

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym przyjęty 

do wykorzystania

020_K_2

Towarzystwo 

Przyjaciół Rzek 

Iny i Głowienicy, 

Stepnica

TPRIIG/AF/36

/2017 z dnia 

04.04.2017 r.

05.04.2017 r.

wyznaczyć obszary wolne od narzędzi 

połowowych dla realizacji 

rybołówstwa rekreacyjnego - z 

zapewnieniem kontroli presji ze 

strony tego sektora - licencjonowanie 

połowów, presji (ilość dopuszczalna 

wędek, uzbrojenia przynęt, okresowe 

wyłączenia istotnych dla realizacji 

cyklu życiowego części obszarów) 

Obszary winny zostać 

wyznaczone przy pomocy badań 

monitoringowych oraz w 

konsultacji z rybakami 

komercyjnymi w częściach 

akwenu mało atrakcyjnych 

rybacko z uwagi na 

występowanie utrudnień dla 

stawiania narzędzi połowowych - 

zaczepy, partie dna pokryte 

muszlami itp. W części obszary 

mogą dotyczyć strefy brzegowej, 

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym przyjęty 

do dalszej analizy

021_K_1

Zrzeszenie 

Rybaków 

Zalewów 

Szczecińskiego, 

Kamieńskiego i 

Jeziora Dąbie, 

Trzebież

b/z z dnia 

12.04.2017 r.
20.04.2017 r.

uwzględnienie Zarządzenia nr 2 

OIRM w Szczecinie z dnia 

17.11.2016 r. 

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym przyjęty 

do wykorzystania

021_K_2

Zrzeszenie 

Rybaków 

Zalewów 

Szczecińskiego, 

Kamieńskiego i 

Jeziora Dąbie, 

Trzebież

b/z z dnia 

12.04.2017 r.
20.04.2017 r.

uwzględnienie: okresów i rejonów 

tarła ryb komercyjnych, rejonów 

wystawiania wontonów i żaków, 

ochronnych obwódów rybackich stale 

i czasowo wyłączonych z rybołówstwa 

komercyjnego, korytarzy 

migracyjnych ryb, obszarów 

podchowu narybku, istniejących torów 

podejściowych do portów nad 

zalewami

obszary stale wyłączone z 

rybołówstwa: Zatoka Cicha — na 

południe od równoleżnika 

53°56,000'N, Zatoka Karpinka - 

od kładki dla pieszych na trasie 

Kamień Pomorski-Żółcino do 

zachodniej krawędzi mostu 

drogowego przez rzekę Świniec, 

na drodze łączącej miejscowości 

Kamień Pomorski i Dziwnów

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym przyjęty 

do dalszej analizy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

022_K_1

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego, 

Warszawa

DOZ-

OAiK.070.13.2

017.AR.02.04 

z dnia 

12.04.2017

18.04.2017 r.

oznaczyć na rysunku planu: akweny 

chronione ustaleniami planu: Dziwny 

z Zalewem Kamienieckim i Zatoką 

Cichą (od przewężenia Głębokiego 

Nurtu na wysokości Zagórza na 

południu do granicy przecinającej w 

poprzek Dziwnę na wysokości 

wschodniego krańca Wybrzeża 

Kościuszkowskiego w Dziwnowie; 

akweny chronione ustaleniami planu - 

zabytki (oraz obszar w promieniu 25 

m od zewnetrznego ich obrysu) 

umieszczone w ewidencjach 

zabytków znajdujących się w polskich 

obszarach morskich

Dziwna z Zalewem Kamieńskim i 

Zatoka Cichą (od przewężenia 

Głębokiego Nurtu na wysokości 

Zagórza na południu, do granicy 

przecinającej w poprzek Dziwnę 

na wysokości wschodniego 

krańca Wybrzeża 

Kościuszkowskiego w Dziwnowie

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym przyjęty 

do wykorzystania

022_K_2

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego, 

Warszawa

DOZ-

OAiK.070.13.2

017.AR.02.04 

z dnia 

12.04.2017

18.04.2017 r.

w tekście planu : wskazać 

występowanie akwenów chronionych 

na podstawie przepisów o ochronie 

zabytków z infromacją o 

obowiązującym na tych akwenach 

nakazie przeprowadzania badań 

Dziwna z Zalewem Kamieńskim i 

Zatoka Cichą (od przewężenia 

Głębokiego Nurtu na wysokości 

Zagórza na południu, do granicy 

przecinającej w poprzek Dziwnę 

na wysokości wschodniego 

krańca Wybrzeża 

Kościuszkowskiego w Dziwnowie

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym przyjęty 

do wykorzystania

023_K_1 Sołectwo Unin
b/z z dnia 

31.07.2017 r.
31.07.2017 r.

uzwględnienie możliwości 

wyremontowania i odtworzenia 

poniemieckiego portu i kąpieliska 

(plaży) dla celów rekreacyjnych i 

wypoczynkowych 

Unin, na wysokości działek nr 

18/61 i 18/62

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne , 

Technologia - tradycyjna , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP dla przystani (zabezpieczenie przed 

wpływami morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64 

rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko)

wniosek o charakterze 

informacyjnym przyjęty 

do dalszej analizy

024_K_1 B.B., Laska
b/z z dnia 

24.07.2017 r.
02.08.2017 r.

pomost pływający do celów 

rekreacyjnych ulokowany na palach

m. Laska, na wysokości działki nr 

278

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost, Technologia - 

tradycyjna, prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

025_K_1

Szkoła 

Aktywnego 

Wypoczynku 

Frajda, M.J., 

Czarnocin

b/z, z dnia 

02.08.2017 r.
03.08.2017 r.

uzwględnienie potrzeby budowy 

niewielkich przystani wodnych dla 

jednostek płaskodennych oraz 

wyznaczenia miejsc do 

krótkoterminowego biwakowania 

wzdłuż brzegów Zalewu 

Kamieńskiego

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

uwzględnić uwarunkowania 

wynikające z zapisów projektu 

planu ochrony dla obszaru Natura 

2000

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne , 

Technologia - tradycyjna , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP dla przystani (zabezpieczenie przed 

wpływami morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64 

rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

026_K_1 G.K.

b/z, e-mail z 

dnia 

18.08.2017 r.

18.08.2017 r.
ustanowienie portu rybackiego w 

Chrząszczewie

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego 

wokół wyspy Chrząszczewskiej 

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 63, 64 i  69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

026_K_2 G.K.

b/z, e-mail z 

dnia 

18.08.2017 r.

18.08.2017 r.

ustalenie granic i głównych funkcji na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego, z 

naciskiem na przeważającą funkcję 

rybołówstwa na wnioskowanym 

obszarze

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym 
-

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

026_K_3 G.K.

b/z, e-mail z 

dnia 

18.08.2017 r.

18.08.2017 r.

określenie warunków i przestrzeganie 

przepisów w zakresie uprawiania 

turystyki wodnej, bez kolizji z innymi 

działalnościami na obszarze akwenu

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

027_K_1 M.S.

b/z, e-mail z 

dnia 

23.08.2017 r.

24.08.2017 r.
uwzględnienie portu rybackiego w 

Kamieniu Pomorskim

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego
-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 63, 64 i  69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

028_K_1WWF Polska, Warszawa
b/z, z dnia 

15.03.2017 r.
20.03.2017 r.

konieczność stosowania podejścia 

ekosystemowego w opracowywanym 

projekcie planu

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym, 

przyjęty do 

wykorzystania
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

029_K_1

Wojewódzki 

Sztab Wojskowy 

w Szczecinie, 

Szczecin

2673/17 z dnia 

31.08.2017
05.09.2017 r.

wniosek o ustanowienie strefy 

ochronnej dla kompleksu wojskowego 

K-4301 Dziwnów. Zakaz wnoszenia 

obiektów budowlanych o wysokości 

powyżej 25 m n.p.m.

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym, 

przyjęty do 

wykorzystania

030_K_1 R.B., Lechlin

b/z z dnia 

09.11.2017 PZ 

13/14

29.11.2017 r.

pomost pływający maksymalnie do 10 

jednostek pływających, o długości 

25m i szerokości 2,4m.

obszar wewnętrznych wód 

morskich Zalew Kamieński, nad 

Dziwną dz. nr 282/7 obr. 009 i 

działki lądowe 240 obr. 009 - 

Sierosław, oraz część działki 

przyległej do wody nr 190, 157, 

282/2 w miejscowości Łojszyno . 

Działki znajdują się w 

południowej części wsi Łojszyno

-

Przedsięwzięcie - pomost, Technologia - 

tradycyjna, prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

030_K_2 R.B., Lechlin

b/z z dnia 

09.11.2017 PZ 

13/15

29.11.2017 r.

pomost pływający maksymalnie do 10 

jednostek pływających, o długości 

25m i szerokości 2,4m.

obszar wewnętrznych wód 

morskich Zalewu Kamieńskiego 

dz. nr 846/12 obr. 001 i działki 

lądowe 192/6,192/11 obr. 006 - 

Międzywodzie oraz część 

działkiobszar wewnętrznych wód 

morskich Zalewu Kamieńskiego 

przyległej do wody 846/41 obr. 

006 - Międzywodzie. Działki 

znajdują się na północ od wsi 

Zastań.

-

Przedsięwzięcie - pomost, Technologia - 

tradycyjna, prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

030_K_3 R.B., Lechlin

b/z z dnia 

09.11.2017 PZ 

13/16

29.11.2017 r.

pomost pływająco-sportowy 

maksymalnie do 10 jednostek 

pływających, o długości 25m i 

szerokości 2,4m.

obszar wewnętrznych wód 

morskich Zalewu Kamieńskiego 

dz. nr 846/12 obr. 001 i działki 

lądowe 192/6,192/11 obr. 006 - 

Międzywodzie oraz część działki 

przyległej do wody 846/41 obr. 

006 - Międzywodzie. Działki 

znajdują się na północ od wsi 

Zastań. 

-

Przedsięwzięcie - pomost, Technologia - 

tradycyjna, prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

030_K_4 R.B., Lechlin

b/z z dnia 

09.11.2017 PZ 

13/17

29.11.2017 r.

pomost pływająco-sportowy 

maksymalnie do 10 jednostek 

pływających, o długości 25m i 

szerokości 2,4m.

obszar wewnętrznych wód 

morskich Zalewu Kamieńskiego 

dz. nr 846/12 obr. 001 i działki 

lądowe 192/6,192/11 obr. 006 - 

Międzywodzie oraz część działki 

przyległej do wody 846/41 obr. 

006 - Międzywodzie. Działki 

znajdują się na północ od wsi 

Zastań. 

-

Przedsięwzięcie - pomost, Technologia - 

tradycyjna, prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - brak,    

KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 

pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

Szczecin, 12 grudnia 2017 r. Strona 16/19



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

031_K_1
Urząd Morski w 

Szczecinie

GPG-I-

61101/POWE

R-Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

uwzględnić zapisy planów zwalczania 

zanieczyszczeń w obszarach portów i 

przestrzeni morskich

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym, 

przyjęty do 

wykorzystania

031_K_2
Urząd Morski w 

Szczecinie

GPG-I-

61101/POWE

R-Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

okreslić dopuszczalną chłonność 

akwenów w zakresie obiektór 

rekreacji wodnej (mariny, pomosty 

stałe i pływające) oraz zasady ich 

lokalizowania na poszczególnych 

akwenach.

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym, 

przyjęty do dalszej 

analizy

031_K_3
Urząd Morski w 

Szczecinie

GPG-I-

61101/POWE

R-Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

uwzględnić zasady ochrony 

przeciwpowodziowej sformułowane w 

Planie zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza 

Odry rozp. Rady Ministrów z dnia 18 

października 2016r. (Dz.U. z 2016, 

poz. 1938)

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym, 

przyjęty do 

wykorzystania

031_K_4
Urząd Morski w 

Szczecinie

GPG-I-

61101/POWE

R-Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

uwzglednić ustalenia projektu 

warunków korzystania z wód zlewni 

Międzyodrze - Zalew Szczeciński - 

wyspy Wolin i Uznam oraz Planu 

gospodarowania wodami na odszarze 

dorzecza Odry (M.P. z 2011 nr 40, 

poz. 451) i warunków korzystania z 

wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej 

Odry (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 22 

marca 2016r., poz. 1232).

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym, 

przyjęty do 

wykorzystania

031_K_5
Urząd Morski w 

Szczecinie

GPG-I-

61101/POWE

R-Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

zagospodarowanie obszarów ma 

gwarantować nienaruszalność 

zasobów przyrodniczych akwenów 

ustaloną w projektach planów 

ochrony obszarów Natura 2000.

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym, 

przyjęty do 

wykorzystania

031_K_6
Urząd Morski w 

Szczecinie

GPG-I-

61101/POWE

R-Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

zagwarantować dostępność dla 

istaniejacych pól odkładu materiału z 

prac pogłębiarskich i utrzymaniowych 

dla funkcjonujących torów wodnych, a 

także przewidywać nowe pola 

refulacyjne w przypadku 

wprowadzenia inwestycji związanych 

z budową nowych torów 

podejściowych do portów i przystani 

morskich lub ich rozbudową.

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym, 

przyjęty do dalszej 

analizy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

031_K_7
Urząd Morski w 

Szczecinie

GPG-I-

61101/POWE

R-Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

utrzymać istniejace obiekty 

nawigacyjne, w tym zagwarantować 

ustalone wizuary nabieżników.

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym, 

przyjęty do 

wykorzystania

031_K_8
Urząd Morski w 

Szczecinie

GPG-I-

61101/POWE

R-Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

uwzglednić istniejące tory wodne, 

przeznaczając je odpowiednio do 

utrzymania lub modernizacji.

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym, 

przyjęty do dalszej 

analizy

031_K_9
Urząd Morski w 

Szczecinie

GPG-I-

61101/POWE

R-Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

uwzględnić ostateczne decyzje dot. 

Pozwoleń na wznoszenie lub 

utrzymanie sztucznych wysp, 

konstrukcji i urządzeń w polskich 

obszarach morskich, a także 

pozwoleń na układania i 

utrzymywanie kabli i rurociągów.

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym, 

przyjęty do 

wykorzystania

031_K_10
Urząd Morski w 

Szczecinie

GPG-I-

61101/POWE

R-Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

uwzglednić przekazane informacje 

dot. wraków i obiektów zabytkowych 

zalegających w wodach.

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym, 

przyjęty do 

wykorzystania

031_K_11
Urząd Morski w 

Szczecinie

GPG-I-

61101/POWE

R-Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

uwzględnić zasady ekorozwoju i 

zrównoważonego rozwoju oraz 

utrzymanie infrastruktury 

zapewniajacej dostęp do portów w 

tym torów podejściowych

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym, 

przyjęty do 

wykorzystania

031_K_12
Urząd Morski w 

Szczecinie

GPG-I-

61101/POWE

R-Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

spełnić wymagania zozp. Ministra 

GMiŻŚ oraz Ministra IiB z dnia 17 

maja 2017 w sprawie wymaganego 

zakresu planów zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód 

wewnętrzmych, morza terytorialnego i 

wyłącznej strefy ekonomicznej (dz.U. 

z 2017, poz. 1025) oraz ustawy z dnia 

28 marca 2003 o ustanowieniu 

programu wieloletniego "program 

ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 

2016, poz. 678)

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym 
-

wniosek o charakterze 

informacyjnym, 

przyjęty do 

wykorzystania

031_K_13
Urząd Morski w 

Szczecinie

GPG-I-

61101/POWE

R-Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

uwzględnienie obszaru dla 

cyklicznych imprez żeglarskich 

organizowanych w Kamieniu 

Pomorskim

54°00,0' N   014°44,6' E ; 

54°00,0' N  014°45,0' E ; 53°59,2' 

N  014°45,0' E ; 53°59,2'N  

014°42,8’E ; 

wniosek o charakterze 

informacyjnym 
-

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy
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Sposób 

uwzględnienia 

wniosku

Lp. Streszczenie pisma

Wnioskodawca 

(inicjały osoby 

fizycznej, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, 

miejscowość)

Oznaczenie obszaru, którego 

dotyczy uwaga lub wniosek
Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia - 

KIP

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i 

sygnatura 

pisma

032_K_1

Urząd Miejski w 

Kamieniu 

Pomorskim, 

Kamień Pomorski 

b/z, e-mail z 

dnia z 

23.11.2017

23.11.2017 r.
inwestycja w plażę i pomosty w 

Połchowie

morskie wody wewnętrzne na 

obszarze Zalewu Kamieńskiego 

okilice msc. Połchowo

Przedsięwzięcie opisane zbyt 

ogólnie co uniemożliwia 

dokonanie jego klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania transgraniczne - 

brak, KIP - zmiana strefy brzegowej (§3 

ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko)

wniosek przyjęty do 

dalszej analizy

* Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne: działalność inwestycyjna w zakresie budowy pomostów, mariny, przystani, stanic wodnych, pirsów, pogłębienia torów wodnych oraz podejść 

Cały obszar opracowania znajduje się w obszarze Natura 2000, tj. w obszarze specjalnej ochrony ptaków "Zalew Kamieński i Dziwna" (PLB320011) i w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty/ specjalnym obszarze 

ochrony siedlisk "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH32320018)
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