Wykaz uwag i wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Dziwnowie

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

6

7

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9

Wykaz uwag i wniosków złożonych na etapie przystąpienia do sporządzania projektu planu - wrzesień 2017 - marzec 2018
Wojewódzki Sztab
Wojewódzki Sztab
Wojskowy w
Wojskowy w Szczecinie, Nr 2673/17, z dnia
001_Dz_01
Szczecinie,
ul. Potulicka 3, 70-952
31.08.2017
Szczecin
Szczecin

002_Dz_01

Jednostka
Wojskowa Nr
5018, Dziwnów

Jednostka Wojskowa
Nr 5018, 72-420
Dziwnów

003_Dz_1

Regionalny Zarząd
Regionalny Zarząd
Gospodarki
Gospodarki Wodnej w
Wodnej w
Szczecinie, ul. Tama
Szczecinie,
Pomorzańska 13A, 70Szczecin
030 Szczecin

003_Dz_2

Regionalny Zarząd
Regionalny Zarząd
Gospodarki
Gospodarki Wodnej w
Wodnej w
Szczecinie, ul. Tama
Szczecinie,
Pomorzańska 13A, 70Szczecin
030 Szczecin

003_Dz_3

Regionalny Zarząd
Regionalny Zarząd
Gospodarki
Gospodarki Wodnej w
Wodnej w
Szczecinie, ul. Tama
Szczecinie,
Pomorzańska 13A, 70Szczecin
030 Szczecin

003_Dz_4

Regionalny Zarząd
Regionalny Zarząd
Gospodarki
Gospodarki Wodnej w
Wodnej w
Szczecinie, ul. Tama
Szczecinie,
Pomorzańska 13A, 70Szczecin
030 Szczecin

Nr
1644/JW5018/17, z
dnia 26.10.2017

OKI-491-11911/17/IR z dnia
02.11.2017

OKI-491-11911/17/IR z dnia
02.11.2017

OKI-491-11911/17/IR z dnia
02.11.2017

OKI-491-11911/17/IR z dnia
02.11.2017

05.09.2017

ustanowienie strefy ochronnej terenów zamkniętych
wykraczającej poza ich granice, dla kompleksu
wojskowego K-4301 Dziwów

3000m od punktu o
współrzędnych X5988026,92, Y5482657,13

wniosek uwzględniony informacja o strefie ochronnej
została zawarta w ustaleniach
ogólnych planu (§ 5 ust. 6)

30.10.2017

korekta granicy portu morskiego na półwyspie
Międzywódzkim

846/19, 846/21,
846/22, 846/23,
846/24

wniosek uwzględniony - granica
portu została skorygowana
zgodnie z wnioskiem - wyłączono
z niej działki 846/19, 846/21,
846/22, 846/23 i 846/24

06.11.2017

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

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - § 13 ust.
1 ustaleń ogólnych planu odnosi
się do zabezpieczenia przed
powodzią

06.11.2017

uwzględnić ustalenia 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

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony ustalenia ogólne planu regulują
kwestie związane z ochroną
środowiska oraz infrastrukturą
techniczną, w tym kanalizacyjną
(§ 3 i § 5)

06.11.2017

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

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony ustalenia ogólne planu regulują
kwestie związane z ochroną
środowiska oraz infrastrukturą
techniczną, w tym kanalizacyjną
(§ 3 i § 5)

06.11.2017

uwzględnić ustalenia 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

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony ustalenia ogólne planu regulują
kwestie związane z ochroną
środowiska oraz infrastrukturą
techniczną, w tym kanalizacyjną
(§ 3 i § 5)
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Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

003_Dz_5

Regionalny Zarząd
Regionalny Zarząd
Gospodarki
Gospodarki Wodnej w
Wodnej w
Szczecinie, ul. Tama
Szczecinie,
Pomorzańska 13A, 70Szczecin
030 Szczecin

Regionalne Biuro
Regionalne Biuro
Gospodarki
Gospodarki
Przestrzennej
Przestrzennej
004_Dz_1
Województwa
Województwa
Zachodniopomorsk Zachodniopomorskiego
iego w Szczecinie, , Pl. Kilińskiego 3, 71Szczecin
414 Szczecin
Regionalne Biuro
Regionalne Biuro
Gospodarki
Gospodarki
Przestrzennej
Przestrzennej
004_Dz_2
Województwa
Województwa
Zachodniopomorsk Zachodniopomorskiego
iego w Szczecinie, , Pl. Kilińskiego 3, 71Szczecin
414 Szczecin
Regionalne Biuro
Regionalne Biuro
Gospodarki
Gospodarki
Przestrzennej
Przestrzennej
004_Dz_3
Województwa
Województwa
Zachodniopomorsk Zachodniopomorskiego
iego w Szczecinie, , Pl. Kilińskiego 3, 71Szczecin
414 Szczecin
Regionalne Biuro
Regionalne Biuro
Gospodarki
Gospodarki
Przestrzennej
Przestrzennej
004_Dz_4
Województwa
Województwa
Zachodniopomorsk Zachodniopomorskiego
iego w Szczecinie, , Pl. Kilińskiego 3, 71Szczecin
414 Szczecin

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

OKI-491-11911/17/IR z dnia
02.11.2017

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
29.11.2017

Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

6

06.11.2017

uwzględnić Plan Gospodarowania Wodami na
obszarze dorzecza Odry

30.11.2017

uwzględnienić zapisy 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

30.11.2017

uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom. budowa i modernizacja marin wchodzących w skład
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

30.11.2017

uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom. udrożnienie szlaku wodnego z Zalewu Szczecińskiego
przez Dziwnę na Bałtyk
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7

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony w treści
Planu oraz Prognozy - ustalenia
ogólne planu regulują kwestie
związane z ochroną środowiska
(§ 3), natomiast Prognoza
oddziaływania na środowisko
ocenia wpływ realizacji ustaleń
planu na wody powierzchniowe i
podziemne

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony wyznaczono akweny o funkcji
podstawowej turystyka, sport i
rekreacja (S) oraz dopuszczono
tę funkcję na pozostałych
akwenach

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - w planie
wyznaczone zostały akweny o
funkcji podstawowej Ip
(funkcjonowanie portu) oraz
dopuszczono realizację tej
funkcji na akwenach S
(turystyka, sport i rekreacja)

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia budowę i
modernizację marin w ramach
realizacji funkcji S (turystyka,
sport i rekreacja)

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - plan
ustala utrzymanie parametrów
technicznych toru wodnego w
porcie (akwen DZI.3.T)

07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

Regionalne Biuro
Regionalne Biuro
Gospodarki
Gospodarki
Przestrzennej
Przestrzennej
004_Dz_5
Województwa
Województwa
Zachodniopomorsk Zachodniopomorskiego
iego w Szczecinie, , Pl. Kilińskiego 3, 71Szczecin
414 Szczecin

Regionalne Biuro
Regionalne Biuro
Gospodarki
Gospodarki
Przestrzennej
Przestrzennej
004_Dz_6
Województwa
Województwa
Zachodniopomorsk Zachodniopomorskiego
iego w Szczecinie, , Pl. Kilińskiego 3, 71Szczecin
414 Szczecin

Regionalne Biuro
Regionalne Biuro
Gospodarki
Gospodarki
Przestrzennej
Przestrzennej
004_Dz_7
Województwa
Województwa
Zachodniopomorsk Zachodniopomorskiego
iego w Szczecinie, , Pl. Kilińskiego 3, 71Szczecin
414 Szczecin
Regionalne Biuro
Regionalne Biuro
Gospodarki
Gospodarki
Przestrzennej
Przestrzennej
004_Dz_8
Województwa
Województwa
Zachodniopomorsk Zachodniopomorskiego
iego w Szczecinie, , Pl. Kilińskiego 3, 71Szczecin
414 Szczecin

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

30.11.2017

uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom. rozwój infrastruktury turystycznej wzdłuż miejskich
nabrzeży w miastach położonych nad wodą

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
29.11.2017

30.11.2017

Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

6

uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom. modernizacja dróg wojewodzkich w pasie
bezpośredniej obsługi wybrzeża (nr 102, nr 203)

30.11.2017

uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom. modernizacja infrastruktury i realizacja inwestycji
infrastrukturalnych związanych z rozwojem małych
portów

30.11.2017

uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom.poprawa dostępności portów poprzez modernizację
połaczeń kolejowych i drogowych
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7

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - plan
wyznacza akweny o funkcji
podstawowej S (turystyka, sport
i rekreacja)

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację inwestycji w
zakresie infrastruktury
komunikacyjnej wyznaczając
podakweny: 1.2, 3.1 i 5.2 - most
w ciągu drogi wojewódzkiej nr
102 - ograniczenia w realizacji
funkcji

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - plan
wyznacza akweny o funkcji
podstawowej Ip (infrastruktura
portowa) oraz wskazuje ją jako
funkcję dopuszczalną na
akwenach S

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - plan
uwzględnia przebiegającą nad
akwenem drogę wojewódzką nr
102 (podakweny: 1.2, 3.1 i 5.2)

07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

005_Dz_1

005_Dz_2

005_Dz_3

Gmina Dziwnów,
Dziwnów

Gmina Dziwnów,
Dziwnów

Gmina Dziwnów,
Dziwnów

Urząd Miasta i Gminy
Dziwnów, ul. Szosowa
5, 72-420 Dziwnów

Urząd Miasta i Gminy
Dziwnów, ul. Szosowa
5, 72-420 Dziwnów

Urząd Miasta i Gminy
Dziwnów, ul. Szosowa
5, 72-420 Dziwnów

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

ZCA.032.35.2017, z
dnia 30.11.2017

ZCA.032.35.2017, z
dnia 30.11.2017

ZCA.032.35.2017, z
dnia 30.11.2017

04.12.2017

04.12.2017

04.12.2017

Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

6

7

Budowa nabrzeża na odcinku od wejścia do Basenu Planowany obszar
Jachtowego do mostu na Dziwnej. Projekt obejmuje zawiera się w działce
wykonanie: ścianki szczelnej i około 240 mb nabrzeża lądowej nr 604/6
cumowniczego, budowę slipu, częściowe
obręb Dziwnów,
zalądowienie oraz wykonanie niezbędnej
przybliżone
infrastruktury dostępu do mediów. Projekt
współrzędne
przewiduje podczyszczenie dna przy nabrzeżu do
geograficzne: N:
głębokości 3,5 m. Jest to głębokość zbliżona do linii
54°01'14.3", E:
batymetrycznych istniejących (różnica ok. 1 m).
14°44'26.4"

Przebudowa nabrzeża skarpowego nazwanego w
projekcie nabrzeżem turystycznym od stacji paliw do
terenu stoczni remontowej. Projekt przewiduje:
rozebranie umocnień brzegowych i demontaż
nawierzchni utwardzonych, wykonanie nowego
nabrzeża oczepowego około 424 mb z mikropalami
Planowany obszar
kozłowymi z przesunięciem nabrzeża w stronę wody,
zawiera się w działce
podczyszczenie w celu osiągnięcia głębokości
lądowej nr 604/6
technicznej 2,5 m, wykorzystanie urobku do
obręb Dziwnów,
zasypania po przesunięciu nabrzeża w kierunku
współrzędne
wody, zalądowienie części terenu o powierzchni ok
geograficzne
1070 m2. Nabrzeże zostanie w pełni przystosowane
początku kanału (w
do postoju poprzez zamontowanie:
przybliżeniu) N:
- pachołów cumowniczych;
54°01'25.3", E:
- odnóg cumowniczych;
14°45'12.9"
- drabinek bezpieczeństwa;
- stanowisk ratowniczych;
- postumentów zasilając-oświetleniowych;
- odbojnic;
- świateł nawigacyjnych

Planowany obszar
Rozbudowa pomostów i wykonanie basenu dla
zawiera się w działce
jednostek szkoleniowych w Ośrodku Sportów
lądowej nr 604/6
Wodnych. Projekt będzie zawierał wykonanie niecki
obręb Dziwnów,
basenu ze ściankami typu lekkiego lub naturalnymi
przybliżone
okolonymi pomostami cumowniczymi. Podejście dla
współrzędne
jednostek płaskodennych, głębokość techniczna ok.
geograficzne: N:
1,5 m
54°01'15.2", E:
14°44'48.8"
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Gmina posiada pełną
dokumentację
projektową z
pozwoleniem na
budowę.

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne, Technologia zróżnicowane, Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP zmiana strefy brzegowej (§2
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63,
64 i 69 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację
infrastruktury portowej w
ramach realizacji funkcji Ip
(funkcjonowanie portu)

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne, Technologia zróżnicowane, Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP zmiana strefy brzegowej (§2
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63,
64 i 69 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację
infrastruktury portowej w
ramach realizacji funkcji Ip
(funkcjonowanie portu)

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne, Technologia zróżnicowane, Rozwiązania
wniosek uwzględniony - plan
chroniące środowisko umożliwia realizację
wymagane, Oddziaływania
infrastruktury turystycznej w
transgraniczne - brak, KIP ramach realizacji funkcji
zmiana strefy brzegowej (§2
dopuszczalnej S (turystyka, sport
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63,
i rekreacja) na akwenie o funkcji
64 i 69 rozporządzenia w
Ip (funkcjonowanie portu)
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

005_Dz_4

005_Dz_5

005_Dz_6

Gmina Dziwnów,
Dziwnów

Gmina Dziwnów,
Dziwnów

Gmina Dziwnów,
Dziwnów

Urząd Miasta i Gminy
Dziwnów, ul. Szosowa
5, 72-420 Dziwnów

Urząd Miasta i Gminy
Dziwnów, ul. Szosowa
5, 72-420 Dziwnów

Urząd Miasta i Gminy
Dziwnów, ul. Szosowa
5, 72-420 Dziwnów

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

ZCA.032.35.2017, z
dnia 30.11.2017

ZCA.032.35.2017, z
dnia 30.11.2017

ZCA.032.35.2017, z
dnia 30.11.2017

04.12.2017

04.12.2017

04.12.2017

Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

6

Planowany obszar
Przebudowa Mariny Polmax polegać ma na
zawiera się w działce
wykonaniu nowych ścianek szczelnych i nabrzeży
lądowej nr 846/6
wraz z pomostami dla jednostek rekreacyjnych o
obręb Dziwnów,
głębokości technicznej ok. 3,5 m, tor podejściowy
przybliżone
znajduje się w sąsiedztwie i nie są wymagane nakłady
współrzędne
na jego utworzenie. W ramach projektu nastąpi
geograficzne: N:
również uzbrojenie nabrzeży w niezbędne media
54°01'07.8", E:
oraz zagospodarowanie terenu przyległego.
14°43'57.1"

Wykonanie nowych pomostów cumowniczych na
potrzeby funkcjonowania WOPR w Dziwnowie i
podczyszczenie dna. Podejście dla jednostek
płaskodennych typu RIB.

Akwen organizacji regat.
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7

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne* , Technologia tradycyjna , Rozwiązania
wniosek uwzględniony - plan
chroniące środowisko umożliwia realizację
wymagane, Oddziaływania
infrastruktury turystycznej w
transgraniczne - brak, KIP dla
ramach realizacji funkcji
przystani (zabezpieczenie przed
dopuszczalnej S (turystyka, sport
wpływami morza §3 ust. 1 pkt
i rekreacja) na akwenie o funkcji
63 lub 64 rozporządzenia w
Ip (funkcjonowanie portu)
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

Planowany obszar
zawiera się w działce
lądowej nr 791
obręb Dziwnów,
przybliżone
współrzędne
geograficzne: N:
54°01'09.0", E:
14°44'59.4",

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne, Technologia zróżnicowane, Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP zmiana strefy brzegowej (§2
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63,
64 i 69 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację
infrastruktury portowej w
ramach realizacji funkcji Ip
(funkcjonowanie portu)

port morski w
Dziwnowie

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne, Technologia tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko - nie
wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - nie
wymagane

wniosek uwzględniony - plan
dopuszcza uprawianie sportów
wodnych w ramach realizacji
funkcji S (turystyka, sport i
rekreacja)

07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

006_Dz_1

006_Dz_2

006_Dz_3

Zarząd Portu
Morskiego
Dziwnów,
Dziwnów

Zarząd Portu
Morskiego
Dziwnów,
Dziwnów

Zarząd Portu
Morskiego
Dziwnów,
Dziwnów

Zarząd Portu
Morskiego Dziwnów,
ul. Osiedle Rybackie
16k, 72-420 Dziwnów

Zarząd Portu
Morskiego Dziwnów,
ul. Osiedle Rybackie
16k, 72-420 Dziwnów

Zarząd Portu
Morskiego Dziwnów,
ul. Osiedle Rybackie
16k, 72-420 Dziwnów

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

L.dz. 707/2017, z
dnia 06.12.2017

L.dz. 707/2017, z
dnia 06.12.2017

L.dz. 707/2017, z
dnia 06.12.2017

Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9

07.12.2017

Budowa nabrzeża na odcinku od wejścia do Basenu Planowany obszar
Jachtowego do mostu na Dziwnej. Projekt obejmuje zawiera się w działce
wykonanie: ścianki szczelnej i około 240 mb nabrzeża lądowej nr 604/6
cumowniczego, budowę slipu, częściowe
obręb Dziwnów,
wniosek tożsamy z
zalądowienie oraz wykonanie niezbędnej
przybliżone
wnioskiem złożonym
infrastruktury dostępu do mediów. Projekt
współrzędne
przez Gminę Dziwnów
przewiduje podczyszczenie dna przy nabrzeżu do
geograficzne: N:
głębokości 3,5 m. Jest to głębokość zbliżona do linii
54°01'14.3", E:
batymetrycznych istniejących
14°44'26.4"

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne, Technologia zróżnicowane, Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP zmiana strefy brzegowej (§2
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63,
64 i 69 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację
infrastruktury portowej w
ramach realizacji funkcji Ip
(funkcjonowanie portu)

07.12.2017

Przebudowa nabrzeża skarpowego nazwanego w
projekcie nabrzeżem turystycznym od stacji paliw do
terenu stoczni remontowej. Projekt przewiduje:
rozebranie umocnień brzegowych i demontażu
Planowany obszar
nawierzchni utwardzonych, wykonanie nowego
zawiera się w działce
nabrzeża oczepowego około 424 mb z mikropalami
lądowej nr 604/6
kozłowymi z przesunięciem nabrzeża w stronę wody, obręb Dziwnów,
wniosek tożsamy z
podczyszczenie w celu osiągnięcia głębokości
współrzędne
wnioskiem złożonym
technicznej 2,5 m, wykorzystanie urobku do
geograficzne
przez Gminę Dziwnów
zasypania po przesunięciu nabrzeża w kierunku
początku kanału (w
wody, zalądowienie części terenu o powierzchni ok
przybliżeniu) N:
1070 m2. Nabrzeże zostanie w pełni przystosowane
54°01'25.3", E:
do postoju poprzez zamontowanie: pachołków i
14°45'12.9"
odnóg cumowniczych, drabinek bezpieczeństwa,
stanowisk ratowniczych, postumentów zasilającooświetleniowych, odbojnic, świateł nawigacyjnych

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne, Technologia zróżnicowane, Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP zmiana strefy brzegowej (§2
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63,
64 i 69 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację
infrastruktury portowej w
ramach realizacji funkcji Ip
(funkcjonowanie portu)

Planowany obszar
Rozbudowa pomostów i wykonanie basenu dla
zawiera się w działce
jednostek szkoleniowych w Ośrodku Sportów
lądowej nr 604/6
Wodnych. Projekt będzie zawierał wykonanie niecki
obręb Dziwnów,
wniosek tożsamy z
basenu ze ściankami typu lekkiego lub naturalnymi
przybliżone
wnioskiem złożonym
okolonymi pomostami cumowniczymi. Podejście dla
współrzędne
przez Gminę Dziwnów
jednostek płaskodennych, głębokość techniczna ok.
geograficzne: N:
1,5 m
54°01'15.2", E:
14°44'48.8"

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne, Technologia zróżnicowane, Rozwiązania
wniosek uwzględniony - plan
chroniące środowisko umożliwia realizację
wymagane, Oddziaływania
infrastruktury turystycznej w
transgraniczne - brak, KIP ramach realizacji funkcji
zmiana strefy brzegowej (§2
dopuszczalnej S (turystyka, sport
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63,
i rekreacja) na akwenie o funkcji
64 i 69 rozporządzenia w
Ip (funkcjonowanie portu)
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

07.12.2017
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07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

006_Dz_4

006_Dz_5

006_Dz_6

Zarząd Portu
Morskiego
Dziwnów,
Dziwnów

Zarząd Portu
Morskiego
Dziwnów,
Dziwnów

Zarząd Portu
Morskiego
Dziwnów,
Dziwnów

Zarząd Portu
Morskiego Dziwnów,
ul. Osiedle Rybackie
16k, 72-420 Dziwnów

Zarząd Portu
Morskiego Dziwnów,
ul. Osiedle Rybackie
16k, 72-420 Dziwnów

Zarząd Portu
Morskiego Dziwnów,
ul. Osiedle Rybackie
16k, 72-420 Dziwnów

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

L.dz. 707/2017, z
dnia 06.12.2017

L.dz. 707/2017, z
dnia 06.12.2017

L.dz. 707/2017, z
dnia 06.12.2017

07.12.2017

07.12.2017

07.12.2017

Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

6

7

Planowany obszar
zawiera się w działce
Przebudowa Mariny Polmax polegać ma na
lądowej nr 846/6
wykonaniu nowych ścianek szczelnych i nabrzeży
obręb Dziwnów,
wniosek tożsamy z
wraz z pomostami dla jednostek rekreacyjnych o
przybliżone
wnioskiem złożonym
głębokości technicznej ok. 3,5 m, tor podejściowy
współrzędne
przez Gminę Dziwnów
znajduje się w sąsiedztwie i nie są wymagane nakłady
geograficzne: N:
na jego utworzenie.
54°01'07.8", E:
14°43'57.1"

Wykonanie nowych pomostów cumowniczych na
potrzeby funkcjonowania WOPR w Dziwnowie i
podczyszczenie dna. Podejście dla jednostek
płaskodennych typu RIB.

Planowany obszar
zawiera się w działce
lądowej nr 791
obręb Dziwnów,
wniosek tożsamy z
przybliżone
wnioskiem złożonym
współrzędne
przez Gminę Dziwnów
geograficzne: N:
54°01'09.0", E:
14°44'59.4",

planowany obszar
Wykonanie niecki basenu ze ściankami typu lekkiego, zawiera się w działce
wzmocnienie nabrzeża oraz podczyszczenie dna
lądowej nr 846/36,
obręb Dziwnów
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9

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne* , Technologia tradycyjna , Rozwiązania
wniosek uwzględniony - plan
chroniące środowisko umożliwia realizację
wymagane, Oddziaływania
infrastruktury turystycznej w
transgraniczne - brak, KIP dla
ramach realizacji funkcji
przystani (zabezpieczenie przed
dopuszczalnej S (turystyka, sport
wpływami morza §3 ust. 1 pkt
i rekreacja) na akwenie o funkcji
63 lub 64 rozporządzenia w
Ip (funkcjonowanie portu)
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne, Technologia zróżnicowane, Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP zmiana strefy brzegowej (§2
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63,
64 i 69 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

plan umożliwia realizację
infrastruktury portowej w
ramach realizacji funkcji Ip
(funkcjonowanie portu)

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne, Technologia zróżnicowane, Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP zmiana strefy brzegowej (§2
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63,
64 i 69 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację
infrastruktury portowej w
ramach realizacji funkcji Ip
(funkcjonowanie portu)

07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

006_Dz_7

007_Dz_1

007_Dz_2

Zarząd Portu
Morskiego
Dziwnów,
Dziwnów

R.K., Dziwnów

R.K., Dziwnów

Zarząd Portu
Morskiego Dziwnów,
ul. Osiedle Rybackie
16k, 72-420 Dziwnów

Robert Kamiński, ul.
Wybrzeże
Kościuszkowskie 8, 72420 Dziwnów

Robert Kamiński, ul.
Wybrzeże
Kościuszkowskie 8, 72420 Dziwnów

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

L.dz. 707/2017, z
dnia 06.12.2017

b/z, z dnia
05.12.2017

b/z, z dnia
05.12.2017

07.12.2017

08.12.2017

08.12.2017

Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

7

8

9

wniosek tożsamy z
wnioskiem złożonym
przez Gminę Dziwnów

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne , Technologia tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko - nie
wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - nie
wymagane

wniosek uwzględniony - plan
dopuszcza uprawianie sportów
wodnych w ramach realizacji
funkcji S (turystyka, sport i
rekreacja)

5988326,64;
5484065,38;
5988325,02;
5484062,86

Przedsięwzięcie - pomost stały
lub pływający, 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 oddziaływwać na
środowisko)

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację
infrastruktury portowej w
ramach realizacji funkcji Ip
(funkcjonowanie portu)

5988322,89;
5484059,70;
5988321,27;
5484057,18

Przedsięwzięcie - pomost stały
lub pływający, 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 oddziaływwać na
środowisko)

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację
infrastruktury portowej w
ramach realizacji funkcji Ip
(funkcjonowanie portu)

6

Akwen organizacji regat.

montaż pomostu, o szerokości 3m, długości 7,91m

montaż pomostu, o szerokości 3m, długości 7,91m
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port morski w
Dziwnowie

07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

Grzegorz Krakowski,
Dorota Krakowska, ul.
008_Dz_1 G.K, D.K., Dziwnów
Słowackiego 21d, 72420 Dziwnów

Grzegorz Krakowski,
Dorota Krakowska, ul.
008_Dz_2 G.K, D.K., Dziwnów
Słowackiego 21d, 72420 Dziwnów

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

b/z, z dnia
05.12.2017

b/z, z dnia
05.12.2017

Regionalny
Regionalny Dyrektor
WOPNDyrektor Ochrony Ochrony Środowiska w
OS.610.229.2017.K
009_Dz_01
Środowiska w
Szczecinie, ul. Teofila
M, z dnia
Szczecinie,
Firlika 20, 71-637
08.12.2017
Szczecin
Szczecin

010_Dz_01

Ministerstwo
Obrony
Narodowej,
Warszawa

Ministerwo Obrony
Narodowej, Al.
Niepodległości 218, 00911 Warszawa

010_Dz_02

Ministerstwo
Obrony
Narodowej,
Warszawa

Ministerwo Obrony
Narodowej, Al.
Niepodległości 218, 00911 Warszawa

Nr 6993/Pl, z dnia
08.12.2017

Nr 6993/Pl, z dnia
08.12.2017

08.12.2017

08.12.2017

Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9

5988314,69;
5484033,00;
5988312,00;
5484034,00

Przedsięwzięcie - pomost stały
lub pływający, 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 oddziaływwać na
środowisko)

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację
infrastruktury portowej w
ramach realizacji funkcji Ip
(funkcjonowanie portu)

5988317,90;
5484052,19;
5988316,28;
5484049,67

Przedsięwzięcie - pomost stały
lub pływający, 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 oddziaływwać na
środowisko)

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację
infrastruktury portowej w
ramach realizacji funkcji Ip
(funkcjonowanie portu)

6

montaż pomostu, o szerokości 3m, długości 10m

montaż pomostu, o szerokości 3m, długości 7,91m

7

11.12.2017

uwzględnienie walorów przyrodniczych terenu oraz
obszarów chronionych (obszary Natura 2000, użytek
ekologiczny "Martwa Dziwna")

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - plan
uwzględnia istniejące obszary
Natura 2000 i odwołuje się do
przepisów odrębnych oraz
projektów planów zadań
ochronnych (ust. 11 i 12 kart
akwenów)

15.12.2017

ustanowienie strefy ochronnej terenów zamkniętych
wykraczającej poza ich granice, dla kompleksu
wojskowego K-4301 Dziwów

3 km od punktu o
współrzędnych X5988026,92, Y5482657,13

wniosek uwzględniony informacja o strefie ochronnej
została zawarta w ustaleniach
ogólnych planu (§ 5 ust. 6)

15.12.2017

uwzględnienie potrzeb wynikających z realizacji
zadań Sił Zbrojnych RP, w tym umożliwienie realizacji
zobowiązań sojuszniczych będących konsekwencją
przynależności do NATO

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - plan
wyznacza akwen o funkcji
podstawowej DZI.7.B (obronność
i bezpieczeństwo państwa) oraz
wskazuje na ograniczenia w
realizacji funkcji dopuszczalnych
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07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

2

3

4

5

6

010_Dz_03

Ministerstwo
Obrony
Narodowej,
Warszawa

Ministerwo Obrony
Narodowej, Al.
Niepodległości 218, 00911 Warszawa

Nr 6993/Pl, z dnia
08.12.2017

15.12.2017

koniecznośc uzgodnienia rozwiązań szczegółowych
na etapie sporządzanie planu z lokalizacją
infrastruktury telekomunikacyjnej MON

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - projekt
planu został uzgodniony z MON
(pismo znak 7029/BMON z dnia
10.10.2019r.)

011_Dz_1

Wojewódzki
Konserwator
Zabytków w
Szczecinie,
Szczecin

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Szczecinie, ul. Wały
Chrobrego 4, 70-502
Szczecin

ZN.5150.163.2017.K
S, z dnia 12.12.2017

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 Dziwnów.

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - plan
uwzględnia lokalizację
stanowiska archeologicznego nr
1 (AZP 17/08/15) (akwen DZI.2.S
i DZI.3.T) oraz wskazuje na
ogólne zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego

011_Dz_2

Wojewódzki
Konserwator
Zabytków w
Szczecinie,
Szczecin

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Szczecinie, ul. Wały
Chrobrego 4, 70-502
Szczecin

ZN.5150.163.2017.K
S, z dnia 12.12.2017

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
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - we
wszystkich kartach akwenów
dopuszczona została funkcja D
(Dziedzictwo kulturowe)

011_Dz_3

Wojewódzki
Konserwator
Zabytków w
Szczecinie,
Szczecin

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Szczecinie, ul. Wały
Chrobrego 4, 70-502
Szczecin

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
Dziwnowie

wniosek uwzględniony ustalenia ogólne planu odnoszą
się do postępowania w
przypadku odkrycia obiektu
zabytkowego § 4 ustaleń
ogólnych planu)

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

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - plan
uwzględnia istniejące sieci
elektroenergetyczne oraz
realizację nowych (§ 5 ustaleń
ogólnych); ponadto na rysunku
uwarunkowań zostały
wrysowane istniejące przewody
elektroenergetyczne

18.12.2017

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

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - plan
uwzględnia istniejace sieci
elektroenergetyczne oraz ustala
szerokości pasów
technologicznych wokół nich (§ 5
ustaleń ogólnych)

012_Dz_1

012_Dz_1

Enea Operator Sp.
z o.o., Poznań

Enea Operator Sp.
z o.o., Poznań

Enea Operator Sp. z
o.o., ul. Stzreszyńska
58, 60-479 Poznań

Enea Operator Sp. z
o.o., ul. Stzreszyńska
58, 60-479 Poznań

ZN.5150.163.2017.K
S, z dnia 12.12.2017

EO/DR/RP/BK/3711/
2016,
DR/070/MPZP/2016,
z dnia 08.12.2017

EO/DR/RP/BK/3711/
2016,
DR/070/MPZP/2016,
z dnia 08.12.2017
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Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

7

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9

07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

2

3

4

5

6

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);

port morski w
Dziwnowie

18.12.2017

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

port morski w
Dziwnowie

wniosek nieuwzględniony wykracza poza zakres ustaleń
planu

18.12.2017

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;

port morski w
Dziwnowie

wniosek nieuwzględniony wykracza poza zakres ustaleń
planu

18.12.2017

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);

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - § 5 ust.
7 - układanie elementów
liniowych zgodnie z przepisami
odrębnymi

18.12.2017

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).

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - w
planie ustalone zostały
wnioskowane szerokości pasów
technologicznych (§ 5 ust. 4)

18.12.2017

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

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony wnioskowana treść została
wrysowana na rysunku
uwarunkowań

012_Dz_1

Enea Operator Sp.
z o.o., Poznań

Enea Operator Sp. z
o.o., ul. Stzreszyńska
58, 60-479 Poznań

EO/DR/RP/BK/3711/
2016,
DR/070/MPZP/2016,
z dnia 08.12.2017

012_Dz_1

Enea Operator Sp.
z o.o., Poznań

Enea Operator Sp. z
o.o., ul. Stzreszyńska
58, 60-479 Poznań

EO/DR/RP/BK/3711/
2016,
DR/070/MPZP/2016,
z dnia 08.12.2017

Enea Operator Sp.
z o.o., Poznań

Enea Operator Sp. z
o.o., ul. Stzreszyńska
58, 60-479 Poznań

EO/DR/RP/BK/3711/
2016,
DR/070/MPZP/2016,
z dnia 08.12.2017

Enea Operator Sp.
z o.o., Poznań

Enea Operator Sp. z
o.o., ul. Stzreszyńska
58, 60-479 Poznań

EO/DR/RP/BK/3711/
2016,
DR/070/MPZP/2016,
z dnia 08.12.2017

012_Dz_1

Enea Operator Sp.
z o.o., Poznań

Enea Operator Sp. z
o.o., ul. Stzreszyńska
58, 60-479 Poznań

EO/DR/RP/BK/3711/
2016,
DR/070/MPZP/2016,
z dnia 08.12.2017

012_Dz_1

Enea Operator Sp.
z o.o., Poznań

Enea Operator Sp. z
o.o., ul. Stzreszyńska
58, 60-479 Poznań

EO/DR/RP/BK/3711/
2016,
DR/070/MPZP/2016,
z dnia 08.12.2017

012_Dz_1

012_Dz_1
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Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

7

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

8

Sposób uwzględnienia wniosku

9
wniosek uwzględniony - plan
uwzględnia przebudowę, remont
i utrzymanie istniejącej
infrastruktury
elektroenergetycznej oraz
realizację nowej (§ 5 ustaleń
ogólnych)

07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

013_Dz_1

014_Dz_1

015_Dz_1

T.J., Dziwnów

Tadeusz Jankowski, ul.
Osiedle Rybackie 86, 72-

Dziwnów Park Sp. z
Dziwnów Park Sp. z
o.o., ul. Przestrzenna
o.o., Szczecin
11, 70-800 Szczecin

Morska Służba
Poszukiwania i
Ratownictwa,
Gdynia

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

6

uwzględnienie akwenu do uprawiania narciarstwa
wodnego i wakeboardingu

północna część
Cieśniny Dziwny
(obszar od zachodu
ograniczony
mostem, od
wschodu: linią
nabrzeża stacji
paliw, od południa:
torem wodnym, od
północy: linią
brzegową
porośniętą szerokim
pasem trzcinowiska)

b/z, z dnia
15.03.2018

b/z, z dnia
19.03.2018

Morska Służba
Poszukiwania i
2210/130/18/Tr., z
Ratownictwa, ul.
dnia 16.03.2018
Hryniewieckiego 10, 82340 Gdynia

19.03.2018

21.03.2018

27.03.2018

Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

uwzględnienie budowy pomostu stałego lub
pływającego (wysięg pomostu - 20m, długość
wzdłż linii brzegowej
pomostu - 110 mb, głębokość podejścia - 3m,
dz nr 843/78
umocnienie brzegowe na całej szerokości pomostu)

Budowa nowego nabrzeża od strony Ciesniny Dziwny
o dł. ok 55m, zaczynającego się od Basenu Zimowego
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7

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację sportów
wodnych w ramach realizacji
funkcji S (turystyka, sport i
rekreacja)

Przedsięwzięcie - pomost stały
lub pływający, 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 oddziaływwać na
środowisko)

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację
infrastruktury portowej w
ramach realizacji funkcji Ip
(funkcjonowanie portu)

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne, Technologia zróżnicowane, Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP zmiana strefy brzegowej (§2
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63,
64 i 69 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację
infrastruktury portowej w
ramach realizacji funkcji Ip
(funkcjonowanie portu)

07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

015_Dz_2

Morska Służba
Poszukiwania i
Ratownictwa,
Gdynia

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

Morska Służba
Poszukiwania i
2210/130/18/Tr., z
Ratownictwa, ul.
dnia 16.03.2018
Hryniewieckiego 10, 82340 Gdynia

27.03.2018

Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

6

7

Modernizacja i poszerzenie do ok. 4 m slipu do
wodowania łodzi, do zwalczania rozlewów na końcu
planowanego nabrzeża

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne, Technologia zróżnicowane, Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP zmiana strefy brzegowej (§2
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63,
64 i 69 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację
infrastruktury portowej w
ramach realizacji funkcji Ip
(funkcjonowanie portu)

Wykaz uwag i wniosków złożonych na etapie prezentacji Studium i Założeń do projektu planu - marzec 2018

016_Dz_1

T.J., Dziwnów

Tadeusz Jankowski, ul.
Osiedle Rybackie 86, 72420 Dziwnów

Dziwnów Park Sp. z
Dziwnów Park Sp. z
017_Dz_1
o.o., ul. Przestrzenna
o.o., Dziwnów
11, 70-800 Szczecin

Pismo z dnia
15.03.2018

Pismo z dnia
19.03.2018

018_Dz_1

Morska Służba
Poszukiwania i
Ratownictwa,
gdynia

Morska Służba
Poszukiwania i
Ratownictwa, ul.
Hryniewickiego 10, 81340 Gdynia

Pismo znak
2210/130/18/Trz z
dnia 16.03.2018

018_Dz_2

Morska Służba
Poszukiwania i
Ratownictwa,
Gdynia

Morska Służba
Poszukiwania i
Ratownictwa, ul.
Hryniewickiego 10, 81340 Gdynia

Pismo znak
2210/130/18/Trz z
dnia 16.03.2018

1. 54˚01,23'N,
014˚44,60'E; 2.
54˚01,25'N,
014˚44,82'E; 3.
54˚01,33'N,
014˚45,08'E; 4.
54˚01,29'N,
014˚45,08'E; 5.
54˚01,21'N,
014˚44,81'E; 6.
54˚01,20'N,
014˚44,60'E

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację sportów
wodnych w ramach realizacji
funkcji S (turystyka, sport i
rekreacja)

19.03.2018

Wniosek o wyznaczenie akwenu do uprawiania
narciarstwa wodnego i wakeboardingu w północnej
części Cieśniny Dziwny.

21.03.2018

wzdłuż linii
Uwzględnienie w planie Portu w Dziwnowie, wzdłuż
brzegowej działki nr
linii brzegowej działki nr 843/78 w Dziwnowie
843/78 w
budowy pomostu stałego lub pływającego.
Dziwnowie

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację
infrastruktury portowej w
ramach realizacji funkcji Ip
(funkcjonowanie portu)

27.03.2018

MSPiR przedstawiła planowane na obszarze planu
inwestycje: "Budowa nowego nabrzeża od strony
cieśniny Dziwny o dł. ok.. 55,0m, zaczynającego się
od Basenu Zimowego oraz modernizacja i
poszerzenie do ok.. 4,0m slipu do wodowania łodzi,
do zwalczania rozlewów na końcu planowanego
nabrzeża".

port morski
Dziwnów

wniosek uwzględniony - plan
umożliwia realizację
infrastruktury portowej w
ramach realizacji funkcji Ip
(funkcjonowanie portu)

27.03.2018

MSPiR przedstawiła planowane na obszarze planu
inwestycje: "Zagospodarowanie terenu SRM poprzez
utwardzenie od strony cieśniny Dziwny i rozbudowa
bazy o nowe powierzchnie magazynowe".

port morski
Dziwnów

wniosek nieuwzględniony dotyczy części lądowej portu
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07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

6

7

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9

Wykaz uwag i wniosków złożonych po drugiej prezentacji projektu planu - kwiecień 2019

019_Dz_1

020_Dz_2

020_Dz_3

020_Dz_4

020_Dz_5

Dowództwo 8.
Flotylli Obrony
Wybrzeża,
Świnoujście

Enea Operator Sp.
z o.o., Poznań

Enea Operator Sp.
z o.o., Poznań

Enea Operator Sp.
z o.o., Poznań

Enea Operator Sp.
z o.o., Poznań

Dowództwo 8. Flotylli
Obrony Wybrzeża, ul.
Steyera 28, 72-600
Świnoujście

Enea Operator Sp. z
o.o., ul. Strzeszyńska
58, 60-479 Poznań

Enea Operator Sp. z
o.o., ul. Strzeszyńska
58, 60-479 Poznań

Enea Operator Sp. z
o.o., ul. Strzeszyńska
58, 60-479 Poznań

Enea Operator Sp. z
o.o., ul. Strzeszyńska
58, 60-479 Poznań

pismo przekazane
drogą mailową z
dnia 17.04.2019

OD3/ZIR/RR/JŚ/0761
61/2019 z dnia
19.04.2019

OD3/ZIR/RR/JŚ/0761
61/2019 z dnia
19.04.2019

OD3/ZIR/RR/JŚ/0761
61/2019 z dnia
19.04.2019

OD3/ZIR/RR/JŚ/0761
61/2019 z dnia
19.04.2019

17.04.2019

Wniosek o zmianę zapisu paragrafu 5.5 z "Cały
obszar planu zlokalizowany jest w zasięgu strefy
ochronnej kompleksu wojskowego K-430 Dziwnów,
w której obowiązuje zakaz wznoszenia nowych
obiektów budowlanych o wysokości powyżej 25,0 m
npm.", na zapis: "Cały obszar planu zlokalizowany
jest w zasięgu strefy ochronnejterenu zamkniętego o
promieniu 3000m od punktu o współrzędnych X5988026,92, Y-5482657,13, w której obowiązuje
zakaz wznoszenia nowych obiektów budowlanych o
wysokości powyżej 25,0 m npm."

29.04.2019

Wniosek o uwzględnienie w planie, w ustaleniach
ogólnych (paragraf 5) zapisu: "Dopuszcza się
przebudowę, remont i utrzymanie istiejących
elementów liniowych infrastruktury technicznej
elektroenergetycznej oraz budowę nowych, na
podstawie przepisów odrębnych".

29.04.2019

Wniosek o uwzględnienie w planie, w ustaleniach
ogólnych (paragraf 5) zapisu: "Zapewnia się
możliwosć dojazdu sprzętem specjalistycznym do
urządzeń elektroenergetycznych w celu
przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub
usunięcia awarii".

29.04.2019

Wniosek o uwzględnienie w planie, w ustaleniach
ogólnych (paragraf 5) 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".

29.04.2019

Wniosek o uwzględnienie w planie, w ustaleniach
ogólnych (paragraf 5) zapisu: "Wszystkie obiekty
przewidziane do budowy, przebudowy lub remontu
w zbliżeniu lub na skrzyżowaniu z infrastrukturą
techniczną elektroenergetyczną podlegają przepisom
odrębnym (w uzgodnieniu z gestorem sieci).
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port morski w
Dziwnowie

uwaga uwzględniona w całości w
zaproponowany sposób dokonano jedynie konwersji
współrzędnych (ze
współrzędnych geodezyjncyh na
współrzędne geograficzne)

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony ustalenia planu uwzględniają
wnioskowany zapis odnosząc się
do wszystkich elementów
liniowych infrastruktury
technicznej (§ 5 ust. 1 i ust. 7
ustaleń ogólnych)

port morski w
Dziwnowie

uwaga nieuwzględniona wnioskowany zapis wykracza
poza ustawowy zakres ustaleń
planu

port morski w
Dziwnowie

uwaga nieuwzględniona wnioskowany zapis wykracza
poza ustawowy zakres ustaleń
planu

port morski w
Dziwnowie

uwaga nieuwzględniona wnioskowany zapis wykracza
poza ustawowy zakres ustaleń
planu

07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

020_Dz_6

Enea Operator Sp.
z o.o., Poznań

Enea Operator Sp. z
o.o., ul. Strzeszyńska
58, 60-479 Poznań

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

29.04.2019

Wniosek o uwzględnienie w planie, w ustaleniach
ogólnych (paragraf 5) zapisu: "Wyznacza się pas
technologiczny wzdłuż projektowanych i istniejących
elementów liniowych infrastruktury
elektroenergetycznej w poziomie: dla linii kablowych
SN i nn - 0,5 m".

OD3/ZIR/RR/JŚ/0761
61/2019 z dnia
19.04.2019

Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

6

port morski w
Dziwnowie

7

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9
wniosek uwzględniony - projekt
planu w ustaleniach ogólnych
wskazuje szerokość pasa
technologicznego wzdłuż linii
kablowych (§ 5 ust. 4 ustaleń
ogólnych)

Wykaz opinii i uzgodnień - lipiec-sierpień 2019

021_Dz_1

Minister Zdrowia,
Warszawa

Minister Zdrowia, ul.
Miodowa 15, 00-952
Warszawa

SZU.523.280.2019.P
SP z dnia 04.07.2019

Dyrektor
GDA.5111.266.2019.
Dyrektor Okregowego
Okregowego
JC
Urzędu Górniczego w
022_Dz_1 Urzędu Górniczego
L.dz.23160/07/2019
Gdańsku, ul. Biała 1, 80w Gdańsku,
/JC z dnia
435 Gdańsk
Gdańsk
17.07.2019

023_Dz_1

023_Dz_2

024_Dz_1

Minister
Środowiska,
Warszawa

Minister
Środowiska,
Warszawa

Minister Środowiska,
BM-ZD.0311.1.2019
ul. Wawelska 52/54, 00z dnia 17.07.2019
922 Warszawa

Minister Środowiska,
BM-ZD.0311.1.2019
ul. Wawelska 52/54, 00z dnia 17.07.2019
922 Warszawa

Minister Kultury i
Minister Kultury i
DOZDziedzictwa
Dziedzictwa
OAiK.650.844.2019.
Narodowego, ul.
Narodowego,
AR.07.05 z dnia
Krakowskie
Warszawa
23.07.2019
Przedmieście 15/17, 00071 Warszawa

09.07.2019

Uzgodniono bez uwag. Obszar objęty planem nie
posiada statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.

port morski w
Dziwnowie

obszar poza właściwością
terytorialną Ministra Zdrowia nie posiada statusu obszaru
ochrony uzdrowiskowej

22.07.2019

Odmowa wszczęcia postępowania - obszar objęty
planem nie stanowi terenów górniczych.

port morski w
Dziwnowie

w związku z brakiem uwag nie
rozstrzyga się o sposobie ich
rozpatrzenia

port morski w
Dziwnowie

uwaga uwzględniona - w ust. 12
kart akwenów zawarto
informacje nt występujących w
akwenach oraz w ich sąsiedztwie
chronionych gatunków zwierząt,
siedlisk przyrodniczych oraz
obszarowych form ochrony
przyrody

23.07.2019

Dokumentacja planu dość ogólnie odnosi się do
wymagań i ograniczeń związanych z ochroną
przyrody i krajobrazu (ochrona gatunkowa roślin i
zwierząt, obszarowe formy ochrony przyrody, akty
międzynarodowe).

23.07.2019

W prognozie wskazane jest przeanalizowanie (i
udokumentowanie tych analiz) czy nie ma możliwości
zastosowania alternatywnych rozwiązań
szczegółowych, w przypadku gdy nie wynikają one
wprost z obowiązujących przepisów prawa.

port morski w
Dziwnowie

uwaga nieuwzględniona ponownie przeanalizowano
możliwości zastosowania
rozwiązań alternatywnych i nie
wskazano na inne niż opisane
dotąd w prognozie ooś

26.07.2019

We wszystkich kartach akwenów, o których mowa w
paragrafach: 1, 2, 4, 5, 6 i 7 ustaleń szczegółowych w ich ust. 6 do funkcji dopuszczonych dopisać w
każdej z kart akwenów Dziedzictwo kulturowe (D).

port morski w
Dziwnowie

uwaga uwzględniona - dopisano
funkcję D do pozostałych kart
akwenów, gdzie tej funkcji
brakowało
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07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

6

31.07.2019

Opinia pozytywna.

port morski w
Dziwnowie

w związku z brakiem uwag nie
rozstrzyga się o sposobie ich
rozpatrzenia

01.08.2019

Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w
trybie art. 37a ust. 1 ustawy
o obszarach morskich, a więc jako współautora
planów obszarów morskich, będzie miało
zastosowanie dopiero po zakończeniu procedury
zapisanej w art. 37e ustawy.

port morski w
Dziwnowie

w związku z brakiem uwag nie
rozstrzyga się o sposobie ich
rozpatrzenia

01.08.2019

Wniosek o wskazanie w załączniku nr 3 części
tekstowej projektu informacji o tym, jak przyjęte
rozwiązania wpisują się w realizację celów i
kierunków rozwoju strategii przywołanych w art. 37e
ust. 1 pkt 13 ustawy o obszarach morskich RP i
administracji morskiej.

port morski w
Dziwnowie

wniosek uwzględniony w
uzasadanieniu - sformułowane w
planie zakazy i ograniczenia mają
na celu uniknięcie konfliktu z
pozostałymi funkcjami
dopuszczonymi w danym
akwenie.

07.08.2019

Uzgodnienie pozytywne.

port morski w
Dziwnowie

w związku z brakiem uwag nie
rozstrzyga się o sposobie ich
rozpatrzenia

09.08.2019

Na zał. Nr 4 "Rysunek planu" oraz "Rysunek
uwarunkowań" nie określono lokalizacji zabytku stanowiska archeologicznego: Dziwnów, stan. 1 (AZP
17/08/15).

port morski w
Dziwnowie

uwaga uwzględniona - na
rysunku uwarunkowań
wrysowano stanowisko
archeologiczne

Zachodniopomorsk
Zachodniopomorski
i Państwowy
Państwowy
Wojewódzki
Wojewódzki Inspektor NZNS.7040.3.115.20
025_Dz_1
Inspektor
Sanitarny w Szczecinie, 19 z dnia 31.07.2019
Sanitarny w
ul. Spedytorska 6/7, 70Szczecinie,
632 Szczecin
Szczecin

026_Dz_1

026_Dz_2

Ministerstwo
Inwestycji i
Rozwoju,
Warszawa

Ministerstwo
Inwestycji i
Rozwoju,
Warszawa

Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju, ul.
Chałubińskiego 4/6, 00928 Warszawa

Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju, ul.
Chałubińskiego 4/6, 00928 Warszawa

DPR-III.0210.48.2019 z dnia
01.08.2019

DPR-III.0210.48.2019 z dnia
01.08.2019

Marszałek
Marszałek
Województwa
ZRU.4024.022.2017.
Województwa
027_Dz_1
Zachodniopomorskiego
KSP z dnia
Zachodniopomorsk
, ul. Korsarzy 34, 7006.08.2019
iego, Szczecin
540 Szczecin

028_Dz_1

Wojewódzki Urząd
Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Ochrony Zabytków
Szczecinie, ul. Wały
w Szczecinie,
Chrobrego 4, 70-502
Szczecin
Szczecin

ZN.5150.146.2019.K
S.PK z dnia
07.08.2019
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Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

7

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8
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07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

028_Dz_2

028_Dz_3

Wojewódzki Urząd
Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Ochrony Zabytków
Szczecinie, ul. Wały
w Szczecinie,
Chrobrego 4, 70-502
Szczecin
Szczecin

Wojewódzki Urząd
Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Ochrony Zabytków
Szczecinie, ul. Wały
w Szczecinie,
Chrobrego 4, 70-502
Szczecin
Szczecin

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

ZN.5150.146.2019.K
S.PK z dnia
07.08.2019

ZN.5150.146.2019.K
S.PK z dnia
07.08.2019

09.08.2019

09.08.2019

W paragrafie 1 dla akwenu ZKA.1.Ip uzupełnić ust. 6
o funkcję dopuszczalną Dziedzictwo kulturowe (D) i
zmienić zapis w ust. 9 pkt 3 ochrona dziedzictwa
kulturowego poprzez wykreślenie: a) nie ustala się i
wpisanie: występuje zewidencjonowane stanowisko
archeologiczne: Dziwnów, stan. 1 (AZP 17/08/15) .

W paragrafie 2 dla akwenu ZKA.2.S uzupełnić ust. 6 o
funkcję dopuszczalną Dziedzictwo kulturowe (D) i
zmienić zapis w ust. 9 pkt 3 ochrona dziedzictwa
kulturowego poprzez wykreślenie: a) nie ustala się i
wpisanie: występuje zewidencjonowane stanowisko
archeologiczne: Dziwnów, stan. 1 (AZP 17/08/15).
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Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

6

7

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9

port morski w
Dziwnowie

uwaga uwzględniona w całości w ust. 6 karty DZI.1.Ip dodano
funkcję dopuszczalną D,
natomiast w ust.9 pkt 3 wpisano:
"w akwenie zlokalizowane jest
zewidencjonowane stanowisko
archeologiczne: Dziwnów, stan.1
(AZP 17/08/15) – wprowadza się
obowiązek przeprowadzenia
inwentaryzacji archeologicznej
przed rozpoczęciem inwestycji
powodujących naruszenie dna"

port morski w
Dziwnowie

uwaga uwzględniona w całości w ust. 6 karty DZI.2.S dodano
funkcję dopuszczalną D,
natomiast w ust.9 pkt 3 wpisano:
"w akwenie zlokalizowane jest
zewidencjonowane stanowisko
archeologiczne: Dziwnów, stan.1
(AZP 17/08/15) – wprowadza się
obowiązek przeprowadzenia
inwentaryzacji archeologicznej
przed rozpoczęciem inwestycji
powodujących naruszenie dna"

07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

028_Dz_4

Wojewódzki Urząd
Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Ochrony Zabytków
Szczecinie, ul. Wały
w Szczecinie,
Chrobrego 4, 70-502
Szczecin
Szczecin

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

ZN.5150.146.2019.K
S.PK z dnia
07.08.2019

029_Dz_1

Minister
Gospodarki
Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej,
Warszawa

030_Dz_1

Regionalny
WOPNRegionalny Dyrektor
Dyrektor Ochrony
OS.410.189.2019.M
Ochrony Środowiska w
Środowiska w
K, WOPNSzczecinie, ul. T. Firlika
Szczecinie,
OS.610.169.2019.M
20, 71-637 Szczecin
Szczecin
K z dnia 16.08.2019

030_Dz_2

Minister Gospodarki
Morskiej i Żeglugi
DR.RM.433.9.9.2019
Śródlądowej, ul. Nowy
.ID z dnia
Świat 6/12, 00-400
13.08.2019
Warszawa

Regionalny
WOPNRegionalny Dyrektor
Dyrektor Ochrony
OS.410.189.2019.M
Ochrony Środowiska w
Środowiska w
K, WOPNSzczecinie, ul. T. Firlika
Szczecinie,
OS.610.169.2019.M
20, 71-637 Szczecin
Szczecin
K z dnia 16.08.2019

09.08.2019

W paragrafie 3 dla akwenu ZKA.3.T uzupełnić ust. 6 o
funkcję dopuszczalną Dziedzictwo kulturowe (D) i
zmienić zapis w ust. 9 pkt 3 ochrona dziedzictwa
kulturowego poprzez wykreślenie: a) nie ustala się i
wpisanie: występuje zewidencjonowane stanowisko
archeologiczne: Dziwnów, stan. 1 (AZP 17/08/15).

14.08.2019

W rozdziale 4.3 Prognozy oddziaływania na
środowisko "Obszary aktywności rybackiej i
wędkarskiej" (a) "Aktywność rybacka", a także 4.8.1
"Ograniczenia dla rybołówstwa i wędkarstwa" autor
powołuje się na przepis, który został uchylony, w
związku ze zmianą wprowadzoną w przepisach
ustawy z dnia 19.12.2014r. o rybołówstwie morskim
(Dz. U. z 2019r. poz. 586 ze zm.). Niezbędna jest
aktualizacja prognozy w tym zakresie.

16.08.2019

W prognozie nie odniesiono się do sąsiadującego z
planem siedliska przyrodniczego 2130 Nadmorskie
wydmy szare, wymienionego w Waloryzacji
przyrodniczej woj. Zachodniopomorskiego. Należy
przeanalizowac wpływ realizacji ustaleń planu na
przedmiotowe siedlisko.

16.08.2019

Stan środowiska przyrodniczego opisany w
Prognozie… został przeniesiony z inwentaryzacji
przyrodniczej dla Programu Wieloletniego pn.
„Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia
Odry w latach 2014-2026” (dokument ogólny), nie
wykonano natomiast badań terenowych na potrzeby
przedmiotowego projektu planu.
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Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

6

7

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9

port morski w
Dziwnowie

uwaga uwzględniona w całości w ust. 6 karty DZI.3.T dodano
funkcję dopuszczalną D,
natomiast w ust.9 pkt 3 wpisano:
"w akwenie zlokalizowane jest
zewidencjonowane stanowisko
archeologiczne: Dziwnów, stan.1
(AZP 17/08/15) – wprowadza się
obowiązek przeprowadzenia
inwentaryzacji archeologicznej
przed rozpoczęciem inwestycji
powodujących naruszenie dna"

port morski w
Dziwnowie

uwaga uwzględniona w całości w prognozie zaktualizowano
przepis ("Zgodnie z §159 ust. 12
Zarządzenia nr 3 Dyrektora
Urzędu Morskiego z dnia 26 lipca
2013 r. Przepisy portowe")

port morski w
Dziwnowie

uwaga uwzględniona - w
prognozie odniesiono się do
sąsiadującego z planem siedliska
przyrodniczego 2130 (s. 41 poos)
i oceniono wpływ realizacji
ustaleń planu na ww. siedlisko
(rozdział 6.3.4)

port morski w
Dziwnowie

uwaga nieuwzględniona. Opis
stanu środowiska został
opracowany na podstawie
dostępnej literatury i danych.
Nie wykonano dodatkowych
badań terenowych na potrzeby
projektu planu.

07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

030_Dz_3

030_Dz_4

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

Regionalny
WOPNRegionalny Dyrektor
Dyrektor Ochrony
OS.410.189.2019.M
Ochrony Środowiska w
Środowiska w
K, WOPNSzczecinie, ul. T. Firlika
Szczecinie,
OS.610.169.2019.M
20, 71-637 Szczecin
Szczecin
K z dnia 16.08.2019

Regionalny
WOPNRegionalny Dyrektor
Dyrektor Ochrony
OS.410.189.2019.M
Ochrony Środowiska w
Środowiska w
K, WOPNSzczecinie, ul. T. Firlika
Szczecinie,
OS.610.169.2019.M
20, 71-637 Szczecin
Szczecin
K z dnia 16.08.2019

16.08.2019

16.08.2019

Zgodnie z informacjami zawartymi w prognozie
opisującej florę, na obszarze planu oraz w jego
sąsiedztwie nie stwierdzono roślin chronionych,
natomiast zgodnie z Waloryzacją przyrodniczą woj.
zachodniopomorskiego (BKP, 2010), stanowiska
roślin chronionych w sąsiedztwie planu się znajdują.

W stosunku do gatunków zwierząt chronionych,
które występują w sąsiedztwie granic planu (na
podstawie inwentaryzacji przyrodniczej dla Programu
Wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg
wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2014-2026”)
wskazano jedynie łabędzia niemego Cygnus olor oraz
krzyżówkę Anas platyrhynchos - jest to błędne
wskazanie, gdyż krzyżówka należy do gatunku
łownego.

Strona 19 z 21

Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

6

7

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9

port morski w
Dziwnowie

uwaga uwzględniona zweryfikowano informacje
zawarte w prognozie i napisano:
"W garnicach Planu i jego
śasiedztwie nie stwierdzono
stanowisk chronionych
gatunków zwierząt, także
podczas przeprowadzonych
inwentaryzacji na potrzeby
Waloryzacji przyrodniczej,
Planów ochrony oraz Programu
Wieloletniego pn.: „Utrzymanie
morskich dróg wodnych w
rejonie ujścia Odry w latach
2014-2026.
Na obszarze Planu nie występują
rośliny chronione.
Zgodnie z Waloryzacją w
sąsiedztwie granic Planu w części
zachodniej stwierdzono
stanowiska Rokitnika
zwyczajnego Hippophaë
rhamnoides.
Realizacja ustaleń
przedmiotowego Planu nie
przewiduje ingerencji w
stanowiska ww. gatunku."

port morski w
Dziwnowie

uwaga uwzględniona - w
prognozie dokonano korekty
zapisów w następujący sposób:
"Tereny portowe są więc
miejscem występowania
gatunków związanych z terenami
przybrzeżnymi jak mewy czy
rybitwy. Podczas wykonywanej
inwentaryzacji w granicach Planu
nie zostały stwierdzone gatunki
chronione. Stanowiska
gatunków chronionych nie
zostały również wykazane w
Waloryzacji przyrodniczej oraz
inwentaryzacji wykonanej na
ówpotrzeby projektów Planów
ochrony dla obszarów Natura
2000."

07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

16.08.2019

Ocena wpływu na siedliska 1130 i 9190 oraz gatunki
chronione dokonana jest głównie na podstawie
danych literaturowych i nie związana z ustaleniami
planu

port morski w
Dziwnowie

uwaga rozpatrzona,
nieuwzględniona - prognoza w
sposób wyczerpujący ocenia
wpływ realizacji ustaleń planu na
wskazane siedliska przyrodnicze

16.08.2019

W „Prognozie oddziaływania na środowisko…”
znajdują się niejasności oraz braki powodujące zbyt
ogólnikowe podejście do oddziaływań zamierzonych
działań w szczególności na cele i przedmioty ochrony
obszarów Natura 2000 oraz różnorodność
biologiczną florę i faunę.

port morski w
Dziwnowie

uwaga nieuwzględniona - ogólne
zapisy projektu planu powodują
dużą ogólnikowość zapisów
prognozy

W karcie akwenu DZI.7.B należy wykreślić z funkcji
dopuszczalnych zapis "Badania naukowe (N)".

port morski w
Dziwnowie, akwen
DZI.7.B

uwaga uwzględniona w całości zgodnie z wnioskiem wykreślono
funkcję dopuszczalną N (badania
naukowe) z karty akwenu
DZI.7.B

port morski w
Dziwnowie, akwen
DZI.7.B

uwaga uwzględniona w całości w ust. 9 pkt 4 karty akwenu
DZI.7.B wpisano: "4)
poszukiwanie, rozpoznawanie
złóż kopalin oraz wydobywanie
kopalin ze złóż:
a) realizacja przedsięwzięć musi
być wcześniej uzgodniona z
Ministrem Obrony Narodowej")

W karcie akwenu DZI.7.B w Warunkach korzystania z
akwenu należy umieścić zapis "dopuszcza się
port morski w
poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz
Dziwnowie, akwen
wydobywanie kopalin ze złóż " jedynie pod
DZI.7.B
warunkiem, że ww. przedsięwzięcia będą wcześniej
uzgodnione z Ministrem Obrony Narodowej.

uwaga uwzględniona w całości w ust. 9 pkt 4 karty akwenu
DZI.7.B wpisano: "4)
poszukiwanie, rozpoznawanie
złóż kopalin oraz wydobywanie
kopalin ze złóż:
a) realizacja przedsięwzięć musi
być wcześniej uzgodniona z
Ministrem Obrony Narodowej")

030_Dz_5

Regionalny
WOPNRegionalny Dyrektor
Dyrektor Ochrony
OS.410.189.2019.M
Ochrony Środowiska w
Środowiska w
K, WOPNSzczecinie, ul. T. Firlika
Szczecinie,
OS.610.169.2019.M
20, 71-637 Szczecin
Szczecin
K z dnia 16.08.2019

030_Dz_6

Regionalny
WOPNRegionalny Dyrektor
Dyrektor Ochrony
OS.410.189.2019.M
Ochrony Środowiska w
Środowiska w
K, WOPNSzczecinie, ul. T. Firlika
Szczecinie,
OS.610.169.2019.M
20, 71-637 Szczecin
Szczecin
K z dnia 16.08.2019

031_Dz_1

031_Dz_2

031_Dz_3

Minister Obrony
Narodowej,
Warszawa

Minister Obrony
Narodowej,
Warszawa

Minister Obrony
Narodowej,
Warszawa

Minister Obrony
Narodowej, Al..
5740/BMON z dnia
Niepodległości 218, 0019.08.2019
911 Warszawa

Minister Obrony
Narodowej, Al..
5740/BMON z dnia
Niepodległości 218, 0019.08.2019
911 Warszawa

Minister Obrony
Narodowej, Al..
5740/BMON z dnia
Niepodległości 218, 0019.08.2019
911 Warszawa

26.08.2019

26.08.2019

26.08.2019

W karcie akwenu DZI.7.B należy pozostawić w
funkcjach dopuszczalnych zapis "Poszukiwanie,
rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie
kopalin ze złóż (K)" - jedynie pod warunkiem, że ww.
przedsięwzięcia będą wcześniej uzgodnione z
Ministrem Obrony Narodowej.
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Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

6

7

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9

07.01.2020

Lp.

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

Wnioskodawca z
danymi wrażliwymi
(imię, nazwisko,
instytucja, podmiot,
adres)

1

2

2

031_Dz_4

Minister Obrony
Narodowej,
Warszawa

Data i sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

3

4

5

26.08.2019

W karcie akwenu DZI.7.B w Zakazach lub
ograniczeniach w korzystaniu z poszczególnych
obszarów punkt 1 powinien mieć brzmienie: "zakaz
wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
mogących zakłócić realizację zadań z zakresu
obronności i bezpieczeństwa państwa".

Minister Obrony
Narodowej, Al..
5740/BMON z dnia
Niepodległości 218, 0019.08.2019
911 Warszawa

Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy
plan
uwaga lub wniosek

6

port morski w
Dziwnowie, akwen
DZI.7.B

7

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku

8

9
uwaga uwzględniona w całości w ust. 7 karty akwenu DZI.7.B
wpisano: "1) zakaz wznoszenia
sztucznych wysp, konstrukcji i
urządzeń: a) mogących zakłócić
realizację zadań z zakresu
obronności i bezpieczeństwa
państwa"

Wykaz opinii i uzgodnień - ponowienie - październik-listopad 2019
Minister Obrony
Narodowej, Al..
7029/BMON z dnia
Niepodległości 218, 0010.10.2019
911 Warszawa

18.10.2019

Obszar nie posiada statusu obszaru ochrony
uzdrowiskowej, toteż przedłożona sprawa pozostaje
poza właściwością Ministra Zdrowia.

033_Dz_1

Wojewódzki Urząd
Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w ZN.5150.146.1.2019.
Ochrony Zabytków
Szczecinie, ul. Wały
KS.PK z dnia
w Szczecinie,
Chrobrego 4, 70-502
30.10.2019
Szczecin
Szczecin

04.11.2019

uwaga: na rysunku "Uzasadnienie do szczegółowych
rozstrzygnięć" (zał. Nr 3) należy oznaczyć lokalizację
zabytku - zewidencjonowanego stanowiska
archeologicznego: Dziwnów, stan.1 (AZP 17/08/15)
wskazaną na załączniku do pisma ZWKZ z dnia
07.08.2019, znak ZN.5150.146.2019.KS.PK

port morski w
Dziwnowie

uwaga uwzględniona w całości na rysunku uwarunkowań
oznaczono lokalizację zabytku zewidencjonowanego
stanowiska archeologicznego:
Dziwnów, stan.1 (AZP 17/08/15)

034_Dz_1

Minister Kultury i
Minister Kultury i
DOZDziedzictwa
Dziedzictwa
OAiK.650.1293.2019
Narodowego, ul.
Narodowego,
.AR.10.03 z dnia
Krakowskie
Warszawa
05.11.2019
Przedmieście 15/17, 00071 Warszawa

05.11.2019

Uzgodnienie pozytywne, bez uwag.

port morski w
Dziwnowie

w związku z brakiem uwag nie
rozstrzyga się o sposobie ich
rozpatrzenia

035_Dz_1

Regionalny
WOPNRegionalny Dyrektor
Dyrektor Ochrony
OS.410.189.2019.M
Ochrony Środowiska w
Środowiska w
K, WOPNSzczecinie, ul. T. Firlika
Szczecinie,
OS.610.169.2019.M
20, 71-637 Szczecin
Szczecin
K z dnia 16.08.2019

Uzgodnienie pozytywne, opinia pozytywna.

port morski w
Dziwnowie

w związku z brakiem uwag nie
rozstrzyga się o sposobie ich
rozpatrzenia

032_Dz_1

Minister Obrony
Narodowej,
Warszawa

15.11.2019
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port morski w
Dziwnowie

w związku z brakiem uwag nie
rozstrzyga się o sposobie ich
rozpatrzenia

07.01.2020

