Lp.

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

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

1

2

2

Data wpływu
Data i sygnatura pisma pisma do Urzędu
Morskiego

3

4

Streszczenie pisma

5

Oznaczenie obszaru,
Uwagi sporządzającego
którego dotyczy uwaga
Streszczenie opisu przedsięwzięcia - KIP
plan
lub wniosek

6

Sposób uwzględnienia wniosku

7

8

9

-

-

Wniosek uwzględniony.

-

-

Wniosek częściowo uwzględniony.
Stacja pomiarowo-obserwacyjna IMGW-PIB
znajduje się poza obszarem opracowania.

Port morski w
Kołobrzegu

-

-

Wniosek uwzględniony.

Morski Port Wojenny
Kołobrzeg

-

-

Wniosek uwzględniony.

Wykaz wniosków złożonych na etapie przystąpienia do sporządzania projektu planu - port morski w Kołobrzegu

001_KOL_1

002_KOL_1

003_KOL_1

003_KOL_2

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Szczecinie
IMGW-PIB, Oddział
Morski w Gdyni

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
30.10.2018 r.
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Szczecinie
SZ.ROO.610.II.112.11.20
ul. Tama Pomorzańska 13a,
18.IR
70-030 Szczecin
IMGW-PIB, Oddział Morski w
09.11.2018 r.
Gdyni
ul. Waszyngtona 42,
OGaDSPO-510-08/2018
81-342 Gdynia

Ministerstwo Obrony
Narodowej
Departament
Infrastruktury

Ministerstwo Obrony
Narodowej
Departament Infrastruktury
Al.. Niepodległości 218,
00-911 Warszawa

Ministerstwo Obrony
Narodowej
Departament
Infrastruktury

Ministerstwo Obrony
Narodowej
Departament Infrastruktury
Al.. Niepodległości 218,
00-911 Warszawa

Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.

Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.
ul. Portowa 41,
78-100 Kołobrzeg

Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.

Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.
ul. Portowa 41,
78-100 Kołobrzeg

005_KOL_1

Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin

005_KOL_2

Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin

006_KOL_1

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska
ul. Teofilia Firlika 20,
71-637 Szczecin

004_KOL_1

004_KOL_2

05.11.2018 r.

Uwzględnienie w projekcie planu obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią.

14.11.2020 r.

Określenie stacji pomiarowo-obserwacyjnej IMGW-PIB jako podstawowego
elementu infrastruktury odpowiedzialnej w zakresie osłony hydrologicznej i
meteorologicznej Portu Morskiego oraz regionu.

23.11.2018 r.
04.12.2018 r.
5328/DI

23.11.2018 r.
04.12.2018 r.
5328/DI

Należy zapewnić warunki do bezkolizyjnego użytkowania kompleksu nr
4252 oraz urządzeń z nim zlokalizowanych, służących obronności państwa,
niezbędne jest zachowanie strefy ochronnej obejmującej obszar o
promieniu 3000 m od punktu o współrzędnych geocentrycznych
geodezyjnych 54°11’05.07’’ N; 15’°33’ 01.90 ‘’ E. W strefie ochronnej należy
wprowadzić zakaz wznoszenia nowych, nadbudowy i rozbudowy
istniejących, obiektów budowlanych, których wysokość przekraczałaby 30
m n.p.m.
Uwzględnienie granic Morskiego Portu Wojennego Kołobrzeg w tym
ewentualne strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa morskiego, po
zakończeniu trwającego procesu legislacyjnego.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia .
Przedsięwzięcie – pogłębienie toru;
Technologia – tradycyjna;
Rozwiązania chroniące środowisko –
wymagane;
Oddziaływania transgraniczne – brak;
Przedsięwzięcie mogące zawsze
oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2
ust. 1 pkt. 34 Rozporządzeniai.
Przedsięwzięcie – utworzenie osadnika;
Technologia – tradycyjna;
Rozwiązania chroniące środowisko –
wymagane;
Oddziaływania transgraniczne – brak;

Podczyszczanie infrastruktury portowej niezbędnej do zachowania
bezpieczeństwa żeglugi w zakresie utrzymania i regularnego podczyszczania
osadników, torów podejściowych i wodnych, pasa podejściowego oraz
obrotnic.

Port morski w
Kołobrzegu

-

07.12.2018 r.

Utworzenie osadnika o wymiarach: 25 x 20 m i głębokości 6 m.

Ujście Kanału Drzewnego
(przybliżone współrzędne
54°17,7657, 15°56,1195)

-

10.12.2018 r.

Uwzględnienie w projekcie planu obszarów chronionych: Natura 2000:
Dorzecze Parsęty - PLH 320007 i Zatoki Pomorskiej - PLB 90003 oraz
Obszaru Chronionego Krajobrazu - "Koszaliński Pas Nadmorski", a także tych
zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
zachodniopomorskiego (PZPWZ), które zawierają cele, zasady i kierunki
polityki przestrzennej odnoszące się do sporządzanego projektu planu
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych.

Port morski w
Kołobrzegu

-

-

Wniosek uwzględniony.

10.12.2018 r.

Uwzględnienie planowanych prac na ciągu transportowym Trójmiastomost kolejowy nad rzeką
Szczecin. W związku z planowaną inwestycją możliwe sa zmiany geometrii
Parsętą poza granicą
linii - istnieje możliwość zmiany paramterów mostu kolejowego nad Parsętą
portu morskiego w
w Kołobrzegu.
Kołobrzegu

-

-

Wniosek uwzględniony.
Inwestycja została zrealizowana.

-

-

Wniosek uwzględniony.

EP.VI.64.09.2018

03.12.2018 r.
EP.VI.64.09.2018

04.12.2018 r.

04.12.2018 r.
ZRU.4025.001.2018.MW
A

Współrzędne GPS
54º11’12’’
15º33’12’’

07.12.2018 r.

03.12.2018 r.

ZRU.4025.001.2018.MW
A

Port morski w
Kołobrzegu

Wniosek uwzględniony.

Wniosek uwzględniony.
Zapisy planu dopuszczają utworzenie
osadnika.

19.12.2018 r.
WOPNOS.610.232.2018.KM

20.12.2018 r.

Uwzględnienie wszystkich znanych walorów przyrodniczych omawianego
terenu.

Port morski w
Kołobrzegu

007_KOL_1

007_KOL_2

007_KOL_3

008_KOL_1

008_KOL_2

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Szczecinie
Delegatura w Koszalinie

Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Szczecinie
Delegatura w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 125,
75-602 Koszalin

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Szczecinie
Delegatura w Koszalinie

Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Szczecinie
Delegatura w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 125,
75-602 Koszalin

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Szczecinie
Delegatura w Koszalinie

Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Szczecinie
Delegatura w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 125,
75-602 Koszalin

Okręgowy Urząd
Górniczy w Gdańsku

Okręgowy Urząd Górniczy
w Gdańsku
ul. Biała 1,
80-435 Gdańsk

Okręgowy Urząd
Górniczy w Gdańsku

Okręgowy Urząd Górniczy
w Gdańsku
ul. Biała 1,
80-435 Gdańsk

17.12.2018 r.
21.12.2018 r.
ZN.K.5150.100.2018.MJ

Przy sporządzaniu planu uwzględnić Ustawę o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami oraz zabytki znajdujące się w granicach opracowania.

Port morski w
Kołobrzegu

-

-

Wniosek uwzględniony.

Wniosek częściowo uwzględniony.
Plan zapewnia ochroę zabytków, zgodnie z
przepisami odrębnymi z zakresu ochrony
zabytków.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja
2017 r. w sprawie wymaganego zakresu
planów zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy
ekonomicznej nie wskazuje na określanie na
rysunku planu stref ochrony
konserwatorskiej.
Wniosek częściowo uwzględniony.
Plan zapewnia ochroę zabytków, zgodnie z
przepisami odrębnymi z zakresu ochrony
zabytków.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja
2017 r. w sprawie wymaganego zakresu
planów zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy
ekonomicznej nie wskazuje na określanie na
rysunku planu stref ochrony archeologicznokonserwatorskiej.

21.12.2018 r.

Uwzględnienie stref ochrony konserwatorskiej w projekcie planu.
Zakres ochrony winien być analogiczny do ustaleń w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg
"Uzdrowisko-Wschód"

Port morski w
Kołobrzegu

-

-

21.12.2018 r.

Wyznaczenie w planie stref ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego "Wczesnośredniowieczne warzelnie soli
znajdujące się w płn. Części Wyspy Solnej między Parsętą a Więcminką
(Rowem Drzewnym) w Kołobrzegu, po obu stronach toru kolejowego
biegnącego z Kołobrzegu do Trzebiatowa. Obszar ca 2,5 ha." i terenu
dawnej dzielnicy portowej.

wschodnia część portu
morskiego w Kołobrzegu

-

-

27.12.2018 r.

Uwzględnienie terenu górniczego "Kołobrzeg" w projekcie planu.

Port morski w
Kołobrzegu

-

-

Wniosek uwzględniony.

27.12.2018 r.

Należy nanieść na załącznik graficzny ranice terenów i obszarów górniczych
o symbolu PG (PG1, PG2, itd.) ustanowionych w decyzjach koncesyjnych
zezwalających na wydobywanie kopalin oraz granice udokumentowanych
złóż kopalin i wód podziemnych - w tym. Ww terenu górniczego.

Port morski w
Kołobrzegu

-

-

Wniosek uwzględniony.

17.12.2018 r.
ZN.K.5150.100.2018.MJ

17.12.2018 r.
ZN.K.5150.100.2018.MJ

19.12.2018 r.
GDA.5111.526.2018.AS
19.12.2018 r.
GDA.5111.526.2018.AS

Wykaz uwag i wniosków złożonych do projektu planu po I spotkaniu konsultacyjnym - port morski w Kołobrzegu

001_SK1_KOL_1

Biuro Hydrograficzne
Marynarki Wojennej

002_SK1_KOL_1

Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.

002_SK1_KOL_2

Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.

002_SK1_KOL_3

Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.

002_SK1_KOL_4

Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.

Biuro Hydrograficzne Marynarki
Wojennej
ul. Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg
Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg
Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg
Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg

09.09.2019 r.

09.09.2019 r.

Ustanowienie w karcie akwenu, w zakresie przewidywanych w projekcie
Planu zagospodarowania przestrzennego funkcji dopuszczalnych – rygoru
warunkowości ich realizacji uzależnionych od wyrażenia zgody od
Ministerstwa Obrony Narodowej.
Funkcje dopuszczalne powinny zostać opatrzone klauzulą: „Możliwość
realizacji funkcji dopuszczalnej po uprzednim uzyskaniu zgody Ministerstwa
Obrony Narodowej.”

09.09.2019 r.
EP.VI.64.09.2018

10.09.2019 r.

Utrzymanie i regularne podczyszczanie toru wodnego i osadników

KOL.01.Ip

Wniosek o charakterze
inwestycyjnym

-

09.09.2019 r.
EP.VI.64.09.2018

10.09.2019 r.

Określenie terenu rezerwowego pod poszerzenie kanału portowego,
sąsiadującego z obszarem KOL.05.B

KOL.05.B

-

-

09.09.2019 r.
EP.VI.64.09.2018

10.09.2019 r.

Utworzenie osadnika na kanale Drzewnym

KOL.16.T

-

-

09.09.2019 r.
EP.VI.64.09.2018

10.09.2019 r.

Zmiana funkcji transportowej na funkcję: infrastruktura zapewniająca
dostęp do portu wraz z zaleceniem usunięcia dalby

KOL.16.T

-

-

KOL.05.B

-

-

Uwaga uwzględniona.

Uwaga uwzględniona.
Zapisy planu dopuszczają utworzenie
osadnika.
Uwaga nieuwzględniona.
Akwen otrzymał funkcję podstawową
KOL.14.F. Nie została dopuszczona funkcja
infrastrutkura zapewniająca dostęp do
portu, gdyż nie było w akwenie
infrasturktury wymagającej wyboru tej
funkcji.

Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg

002_SK1_KOL_5

Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.

002_SK1_KOL_6

Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.

003_SK1_KOL_1

Morska Służba
Poszukiwania i
Ratownictwa

004_SK1_KOL_1

Rejonowy Zarząd
Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Jana Kolna 8b
81-301 Gdynia

Rejonowy Zarząd
Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Jana Kolna 8b
81-301 Gdynia

004_SK1_KOL_2

Zarząd Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg
Morska Służba Poszukiwania i
Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Zmiana funkcji z turystyka, sport i rekreacja na F – funkcjonowanie portu

KOL.11.S,
KOL.12.S,
KOL.13.S,
KOL.17.S

-

-

Uwaga nieuwzględniona.
Ze względu na uwarunkowania brak jest
przesłanek do zmiany funkcji podstawowej.
Ponadto na akwenie funckja Ffunkcjonowanie portu została wskazana jako
dopuszczalna.

10.09.2019 r.

Zmiana funkcji z: obronność i bezpieczeństwo państwa na F –
funkcjonowanie portu bądź połączenie obu funkcji.

KOL.05.B

-

-

Uwaga częściowo uwzględniona.
Na akwenie KOL.05.B dopuszczona jest
funkcja F - Funkcjonowanie portu.

10.09.2019 r.

10.09.2019 r.

Na wymienionym akwenie wydzielenie podakwenu dla sprawnego
działania Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa

KOL.15.F

-

-

Uwaga uwzględniony.
Wprowadzono podakwen KOL.14.F.1

09.09.2019 r.
WI.2250.21.2018

10.09.2019 r.

Usunięcie z treści procedowanego projektu zwrotu kompleks wojskowy nr
4252 i zastąpienie do zwrotem teren zamknięty

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

Uwaga uwzględniona.

10.09.2019 r.

Uwzględnienie strefy ochronnej terenu zamkniętego o zasięgu 3 km, która
obejmuje cały obszar portu morskiego
i w której obowiązywać ma zakaz wznoszenia nowych, nadbudowy
i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, których wysokość
przekroczyłaby 34 m n.p.m.

-

Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z odpowiedzą w sprawie
uzgodnienia Ministra Obrony Narodowej
(MON.DI.WZN.270.8.2020) jako wysokość,
która powinna widnieć w zapisach wskazano
30 m n.p.m.

09.09.2019 r.
EP.VI.64.09.2018

10.09.2019 r.

09.09.2019 r.
EP.VI.64.09.2018

09.09.2019 r.
WI.2250.21.2018

Obszar objęty
opracowaniem

-

Wykaz opinii i uzgodnień złożonych na podstawie art.. 37e ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej - port morski w Kołobrzegu

001_Opinia_KOL_1

Zachodniopomorski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w
Szczecinie

Zachodniopomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w Szczecinie
ul. Spedytorska 6/7,
70-632 Szczecin

002_Uzg_KOL_1

Minister Obrony
Narodowej

Minister Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218,
00-911 Warszawa

002_Uzg_KOL_2

Minister Obrony
Narodowej

Minister Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218,
00-911 Warszawa

002_Uzg_KOL_3

Minister Obrony
Narodowej

Minister Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218,
00-911 Warszawa

003_Opinia_KOL_1

004_Uzg_KOL_1

Dyrektor Okręgowego
Urzędu Górniczego w
Gdańsku

Dyrektor Okręgowego Urzędu
Górniczego w Gdańsku
ul. Biała 1,
80-435 Gdańsk

Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin

23.04.2020 r.
Opinia pozytywna.
NZNS.7040.3.40.2020
Brak uzgodnienia.
Przedstawiono warunki na jakim może zostać dokonane uzgodnienie:
1. W kartach akwenów w pkt 7 podpunkcie określającym zakaz wznoszenia
nowych, nadbudowy i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych,
których wysokość przekraczałaby 34 m n.p.m., należy dokonać zmian
wskazując wysokość jako 30 m n.p.m, która określona była w wymienionych
wnioskach resortu obrony narodowej w listopadzie 2018 r.)
2. W kartach akwenów w punkcie 13 dokonać korekty zamieniając treść
istniejącego podpunktu 1) na następujący: "1) akwen zlokalizowany jest w
bliskiej odległości od terenu zamkniętego resortu obrony narodowej. Dla
zapewnienia niezakłóconej realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i
obronności państwa obowiązuje zakaz związany ze wznoszeniem budowli
określony w punkcie 7"

30.04.2020 r.
MON.DIWZN.270.8.2020

30.04.2020 r.
MON.DIWZN.270.8.2020
30.04.2020 r.

3. Konieczność weryffikacji i poprawy wszystkich współrzędnych punktów
załamania granic obszar obejmującego projekt planu zagospodarowania
przestrzennego oraz punkty załamania granic poszczególnych akwenów.

MON.DIWZN.270.8.2020

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

-

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

Uwaga uwzględniona.
Zmieniono w tekście planu wysokość, o
której mowa w piśmie z 34 m n.p.m na 30 m
n.p.m.

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

Uwaga uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie.

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

Uwaga uwzględniona.
Współrzędne zostały zweryfikowane.

15.05.2020 r.

Opinia negatywna.
W części tekstowej i graficznej nie odniesiono się do istniejącego terenu
górniczego "Kołobrzeg".
Pozytywne zaopiniowanie projektu planu może nastąpić po wprowadzeniu
zmian w części tekstowej i graficznej.

Część obszaru objętego
opracowaniem.

-

-

Opinia uwzględniona.
W zapisach planu znalazły się zapisy
dotyczące terenu górniczego, który
obejmuje swoich zasięgiem obszar
opracowania planu - w Ustaleniach
ogólnych (§ 1 ust. 3 pkt 8) oraz w
poszczególnych kartach akwenów
wprowadzono funkcję Poszukiwanie,
rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie
kopalin ze złóż (K), która odbywać się ma
zgodnie z przepisami odrębnymi.
W części graficznej do Uzasadnienia została
wrysowana granica terenu górniczego
"Kolobrzeg".

14.05.2020 r.

Uzgodniono bez uwag.

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

-

12.05.2020 r.
GDA.5111.144.2020.AS

14.05.2020 r.
ZRU.4025.001.2018.MW
A
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Regionalny Dyrektor Ochrony
15.05.2020 r.
Środowiska w Szczecinie
ul. Teofilia Firlika 20,
WOPN71-637 Szczecin
OS.410.59.2020.KM
Regionalny Dyrektor Ochrony
15.05.2020 r.
Regionalny Drektor
Środowiska w Szczecinie
Ochrony Środowiska w
ul. Teofilia Firlika 20,
WOPNSzczecinie
71-637 Szczecin
OS.610.61.2020.KM
Minister Kultury i Dziedzictwa
19.05.2020 r.
Minister Kultury i
Narodowego
Dziedzictwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15DOZ.OAiK.650.496.2020.
Narodowego
17,
AR.04.03
00-071 Warszawa
Regionalny Drektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

Prezydent Miasta
Kołobrzeg

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13,
78-100 Kołobrzeg

UA.670.7.2020.N
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Kołobrzeg

Prezydent Miasta Kołobrzeg
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78-100 Kołobrzeg

UA.670.7.2020.N
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78-100 Kołobrzeg

UA.670.7.2020.N

Prezydent Miasta
Kołobrzeg

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13,
78-100 Kołobrzeg

03.06.2020 r.

03.06.2020 r.

03.06.2020 r.

03.06.2020 r.

03.06.2020 r.
UA.670.7.2020.N

15.05.2020 r.

Opinia pozytywna.

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

-

15.05.2020 r.

Uzgodniono bez uwag.

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

-

05.06.2020 r.

Uzgodniono bez uwag.

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

-

KOL.01.Ip

-

-

Uwaga uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie.

KOL.04.F

-

-

Uwaga uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie.

KOL.05.B

-

-

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie.

KOL.06.F

-

-

Uwaga uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie.

KOL.07.F

-

-

Uwaga uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie.

Uzgodniono pod warunkami:
w § 1 rozstrzygnięć szczegółowych dla akwenu oznaczonego symbolem
KOL.01.Ip wykreślenia w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań
dotyczących akwenu ppkt 4o treści: „w akwenie znajdują się trzy zapory
przeciwolejowe”, gdyż w akwenie brak jest
takich zapór;
w § 4 rozstrzygnięć szczegółowych dla akwenu oznaczonego symbolem
KOL.04.F:
- dodania w pkt 11 zasad korzystania z akwenu ppkt o treści: „akwen leży w
obrębie obiektu portowego objętego ISPS”,
- zmiany w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących akwenu
ppkt 1 o treści: „akwen pełni funkcję postojową” na treść: „akwen pełni
funkcję postojową, przeładunkową oraz turystyczną”;
- wykreślenia w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt 3 o treści: „w akwenie znajduje się zapora przeciwolejowa”,
gdyż w akwenie brak jest takiej zapory,
w § 5 rozstrzygnięć szczegółowych dla akwenu oznaczonego symbolem
KOL.05.B:
- zmiany w pkt 5 funkcji podstawowej z „obronność i bezpieczeństwo
państwa (B)” na „funkcjonowanie portu (F)”,
- dodania w pkt 6 funkcji dopuszczalnych ppkt o treści: „rybołówstwo (R)”,
- wykreślenia w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt 2 o treści: „akwen wchodzi w skład Portu Wojennego”, gdyż
akwen nie znajduje się w granicach Portu Wojennego a zatem nie wchodzi
w jego skład;
w § 6 rozstrzygnięć szczegółowych dla akwenu oznaczonego symbolem
KOL.06.F:
- zmiany w pkt 11 zasad korzystania z akwenu ppkt 3 o treści: „zasady
korzystania z akwenu określa Regulamin Portu Rybackiego Kołobrzeg”, gdyż
zasady korzystania z akwenu winny określać przepisy portowe wydane
przez Dyrektora Urzędu Morskiego a nie Regulamin Portu Rybackiego
Kołobrzeg,
- wykreślenia w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt 1 o treści: „akwen wchodzi w skład Portu Rybackiego”, gdyż
akwen nie wchodzi w jego skład,
- wykreślenia w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt 5 o treści: „w akwenie znajduje się zapora przeciwolejowa”,
gdyż w akwenie brak jest takiej zapory,
w pkt 12szczegółowych
szczególnie istotnych
uwarunkowań
dotyczących
w-§dodania
7 rozstrzygnięć
dla akwenu
oznaczonego
symbolem
KOL.07.F:
- dodania w pkt 6 funkcji dopuszczalnych ppkt o treści: „transport, sport i
rekreacja (S)”,
- zmiany w pkt 11 zasad korzystania z akwenu ppkt 3 o treści: „zasady
korzystania z akwenu określa Regulamin Portu Rybackiego Kołobrzeg”, gdyż
zasady korzystania z akwenu winny określać przepisy portowe wydane
przez Dyrektora Urzędu Morskiego a nie Regulamin Portu Rybackiego
Kołobrzeg,
- wykreślenia w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt 2 o treści: „akwen wchodzi w skład Portu Rybackiegd', gdyż
akwen nie wchodzi w jego skład,
- wykreślenia w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt 7 o treści: „przy akwenie znajduje się żuraw stacjonarny
służący do siipowania jednostek", gdyż w akwenie brak takiego żurawia,
- wykreślenia w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt 8 o treści: „w akwenie znajduje się zapora przeciwolejowa”,
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03.06.2020 r.

03.06.2020 r.
UA.670.7.2020.N
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UA.670.7.2020.N

w § 8 rozstrzygnięć szczegółowych dla akwenu oznaczonego symbolem
KOL.O8.F:
- dodania w pkt 6 funkcji dopuszczalnych ppkt o treści: „transport, sport i
rekreacja (S)” oraz „rybołówstwo (R)”,
- zmiany w pkt 11 zasad korzystania z akwenu ppkt 3 o treści: „zasady
korzystania z akwenu określa Regulamin Portu Rybackiego Kołobrzeg”, gdyż
zasady korzystania z akwenu winny określać przepisy portowe wydane
przez Dyrektora Urzędu Morskiego a nie Regulamin Portu Rybackiego
Kołobrzeg,
- wykreślenia w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt 4 o treści: „w akwenie znajduje się zapora przeciwolejowa",
gdyż w akwenie brak jest takiej zapory,
- wykreślenia w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt 2 o treści: „akwen wchodzi w skład Portu Rybackiego”, gdyż
w § 9 rozstrzygnięć szczegółowych dla akwenu oznaczonego symbolem
KOL.09.F:
- dodania w pkt 11 zasad korzystania z akwenu ppkt o treści: „akwen leży w
obrębie obiektu portowego objętego ISPS”,
- wykreślenia w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt 4 o treści: „w akwenie znajdują się dwie zapory
przeciwolejowe”, gdyż w akwenie brak jest takich zapór,
- dodania w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu
ppkto treści:
„w sąsiedztwie
akwenu
znajduje sięsymbolem
slip”;
w § 10 rozstrzygnięć
szczegółowych
dla akwenu
oznaczonego
KOL.10.F:
- dodania w pkt 6 funkcji dopuszczalnych ppkt o treści: „transport, sport i
rekreacja (S)”,
- zmiany w pkt 11 zasad korzystania z akwenu ppkt 3 o treści: „zasady
korzystania z akwenu określa Regulamin Portu Rybackiego Kołobrzeg”, gdyż
zasady korzystania z akwenu winny określać przepisy portowe wydane
przez Dyrektora Urzędu Morskiego a nie Regulamin Portu Rybackiego
Kołobrzeg,
-wykreślenia w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt 4 o treści: nw akwenie znajdują się dwie zapory
przeciwolejowe”,
gdyż w akwenie
brak jest
takich zapór;
w § 11 rozstrzygnięć
szczegółowych
dla akwenu
oznaczonego
symbolem
KOL.11 .S:
- zmiany w pkt 5 funkcji podstawowej z „turystyka, sport i rekreacja (Sf na
„funkcjonowanie portu (F)”,
- dodania w pkt 6 funkcji dopuszczalnych ppkt o treści: „transport, sport i
rekreacja (S)”,
- zmiany w pkt 11 zasad korzystania z akwenu ppkt 3 o treści: „zasady
korzystania z akwenu określa Regulamin Mariny Solnej w Kołobrzegu”, gdyż
zasady korzystania z akwenu winny określać przepisy portowe wydane
przez Dyrektora Urzędu Morskiego a nie Regulamin Mariny Solnej
Kołobrzeg,
- wykreślenia w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt 3 o treści: „w akwenie znajduje się zapora przeciwolejowa",
gdyższczegółowych
w akwenie brakdla
jest
takiej oznaczonego
zapory,
w § 12 rozstrzygnięć
akwenu
symbolem
KOL.12.S:
- zmiany w pkt 5 funkcji podstawowej z „turystyka, sport i rekreacja (S)" na
„funkcjonowanie portu (F)”,
- dodania w pkt 6 funkcji dopuszczalnych ppkt o treści: „transport, sport i
rekreacja (S)”,
- zmiany w pkt 11 zasad korzystania z akwenu ppkt 3 o treści: „zasady
korzystania z akwenu określa Regulamin Mariny Solnej w Kołobrzegu”, gdyż
zasady korzystania z akwenu winny określać przepisy portowe wydane
przez Dyrektora Urzędu Morskiego a nie Regulamin Mariny Solnej
Kołobrzeg,
- wykreślenia w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt 3 o treści: „w akwenie znajduje się zapora przeciwolejowa",
gdyż w akwenie brak jest takiej zapory,

KOL.08.F

-

-

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie.

KOL.09.F

-

-

Uwaga uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie.

KOL.10.F

-

-

Uwaga uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie.

-

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie.
Ze względu na uwarunkowania brak jest
przesłanek do zmiany funkcji podstawowej.
Ponadto na akwenie funckja Ffunkcjonowanie portu została wskazana jako
dopuszczalna.

-

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie.
Ze względu na uwarunkowania brak jest
przesłanek do zmiany funkcji podstawowej.
Ponadto na akwenie funckja Ffunkcjonowanie portu została wskazana jako
dopuszczalna.

KOL.11.S

KOL.12.S

-

-
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w § 13 rozstrzygnięć szczegółowych dla akwenu oznaczonego symbolem
KOL.13.S:
- zmiany w pkt 5 funkcji podstawowej z „turystyka, sport i rekreacja (S)” na
„funkcjonowanie portu (F)”,
- dodania w pkt 6 funkcji dopuszczalnych ppkt o treści: „transport, sport i
rekreacja (S)”,
- zmiany w pkt 11 zasad korzystania z akwenu ppkt 3 o treści: „zasady
korzystania z akwenu określa Regulamin Mariny Solnej w Kołobrzegu”, gdyż
zasady korzystania z akwenu winny określać przepisy portowe wydane
przez Dyrektora Urzędu Morskiego a nie Regulamin Mariny Solnej
Kołobrzeg;
w § 14 rozstrzygnięć szczegółowych dla akwenu oznaczonego symbolem
KOL.14.T:
- dodania w pkt 6 funkcji dopuszczalnych ppkt o treści: „funkcjonowanie
portu (F) i „transport, sport i rekreacja (S)”,
- wykreślenia w pkt 6 funkcji dopuszczalnych ppkt 4 o treści: „rybołówstwo
(R)”;
w § 15 rozstrzygnięć szczegółowych dla akwenu oznaczonego symbolem
KOL.15.F:
- wykreślenia w pkt 7 zakazów lub ograniczeń w korzystaniu poszczególnych
obszarów ppkt 1 o treści: „na podakwenie K0L15.F.1 ogranicza się postój
jednostkom nienaieżącym do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa",
gdyż podakwen KOL.15.F.1 obejmuje tereny, na których stacjonują
jednostki innego typu, w tym rybackie,
- dodania w pkt 6 funkcji dopuszczalnych ppkt o treści: „rybołówstwo (R)”,
- wykreślenia w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt 5 o treści: „w akwenie znajduje się zapora przeciwolejowa”,
gdyż w akwenie brak jest takiej zapory;
w § 16 rozstrzygnięć szczegółowych dla akwenu oznaczonego symbolem
KOL.16.T:
- zmiany w pkt 5 funkcji podstawowej z „transport (T) na „infrastruktura
zapewniająca dostęp do portu (lp)”,
- dodania w pkt 6 funkcji dopuszczalnych ppkt o treści: „funkcjonowanie
portu (F)”,
- wykreślenia w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt 3 o treści: „w akwenie znajdują się dwie zapory
przeciwolejowe”, gdyż w akwenie brak jest takich zapór,
- dodania zapisów wskazujących dla akwenu o treści: „utworzenie osadnika
na kanale Drzewnym”
i „usunięcie
dalbyoznaczonego
dewiacyjnej”;
w § 17 rozstrzygnięć
szczegółowych
dla akwenu
symbolem
KOL.17.S:
- zmiany w pkt 5 funkcji podstawowej z „turystyka, sport i rekreacja (S) na
„funkcjonowanie portu (F)”,
- dodania w pkt 6 funkcji dopuszczalnych ppkt o treści: „transport, sport i
rekreacja (S)”,
- zmiany w pkt 11 zasad korzystania z akwenu ppkt 3 o treści: „zasady
korzystania z akwenu określa Regulamin Mariny Solnej w Kołobrzegu”, gdyż
zasady korzystania z akwenu winny określać przepisy portowe wydane
przez Dyrektora Urzędu Morskiego a nie Regulamin Mariny Solnej
Kołobrzeg;
w § 18 rozstrzygnięć szczegółowych
dla akwenu oznaczonego symbolem
KOL.18.F:
- zmiany w pkt 11 zasad korzystania z akwenu ppkt 3 o treści: „zasady
korzystania z akwenu określa Regulamin Portu Rybackiego Kołobrzeg”, gdyż
zasady korzystania z akwenu winny określać przepisy portowe wydane
przez Dyrektora Urzędu Morskiego a nie Regulamin Portu Rybackiego
Kołobrzeg,
- dodania w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt o treści: „przy akwenie znajduje się żuraw do slipowania
jednostek”,
- dodania w pkt 12 szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących
akwenu ppkt o treści: „akwen pełni funkcję remontową”;
uwzględnienia dla wszystkich akwenów w pkt 6 funkcji dopuszczalnych
wszystkie przewidziane przepisami funkcje nabrzeży, gdyż w portach, które
nie posiadają podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej,
wszystkie nabrzeża pełnią funkcję tzw. uniwersalną, co oznacza, że nie
ogranicza się możliwości wykorzystania nabrzeża jedynie do jednej
funkcji/działalności. Zniesienie takich ograniczeń umożliwi prawidłowy
rozwój portu, a tym samym umożliwi dywersyfikacje świadczonych usług;

KOL.13.S

-

-

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie.
Ze względu na uwarunkowania brak jest
przesłanek do zmiany funkcji podstawowej.
Ponadto na akwenie funckja Ffunkcjonowanie portu została wskazana jako
dopuszczalna.

KOL.14.T

-

-

Uwaga cześciowo uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie.

KOL.15.F

-

-

Uwaga uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie .
Dopuszczona została funckja R - obsługa
rybołówstwa, zmieniono granice podakwenu
KOL.14.F.1.

KOL.16.T

-

-

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie.

KOL.17.S

-

-

Uwaga uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie.

KOL.18.F

-

-

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapisy zostały skorygowane w niezbędnym
zakresie.
Ze względu na uwarunkowania brak jest
przesłanek do zmiany funkcji podstawowej.
Ponadto na akwenie funckja Ffunkcjonowanie portu została wskazana jako
dopuszczalna.

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

Uwaga nieuwzględniona.
Specyfika projektu planu uniemożliwia
wprowaadzenie wszystkich funkcji
określonych w rozporządzeniu do
poszczególnych kart akwenów.

008_Uzg_KOL_18

008_Uzg_KOL_19

-

-

-

Prezydent Miasta
Kołobrzeg

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13,
78-100 Kołobrzeg

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13,
78-100 Kołobrzeg
Zachodniopomorski
Zachodniopomorski
Wojewódzki Konserwator
Wojewódzki
Zabytków
Konserwator Zabytków
ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin
Dyrektor Regionalnego Zarządu
Dyrektor Regionalnego
Gospodarki Wodnej w
Zarządu Gospodarki
Szczecinie
Wodnej w Szczecinie
Państwowe Gospodarstwo
Państwowe
Wodne Wody Polskie
Gospodarstwo Wodne
ul. Tama Pomorzańska 13a,
Wody Polskie
70-030 Szczecin
Minister Zdrowia
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
Prezydent Miasta
Kołobrzeg

03.06.2020 r.
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uwzględnienia w dokumentach planistycznych modernizacji przyczółka
wejścia do portu, który stanowi poważną barierę rozwoju wykorzystania
potencjału portowego;

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

Wniosek uwzględniony.
Zapisy planu dopuszczają rozbudowę
infrastruktury zapewniającej dostęp do
portu

uaktualnienia danych dotyczących odpadów

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

Uwaga uwzględniona.

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

-

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

-

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

-

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

-

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

-

03.06.2020 r.
UA.670.7.2020.N

-

-

Zgodnie z art. 37 g ust. 3 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w
określonym terminie uważa się za równoznaczne z zaopiniowaniem
projektu planu.

-

-

Zgodnie z art. 37 g ust. 3 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w
określonym terminie uważa się za równoznaczne z zaopiniowaniem
projektu planu.

-

-

Zgodnie z art. 37 g ust. 3 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w
określonym terminie uważa się za równoznaczne z zaopiniowaniem
projektu planu.
Zgodnie z art. 37 g ust. 4 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w
określonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu
planu.
Zgodnie z art. 37 g ust. 4 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w
określonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu
planu.

-

Minister Aktywów
Państwowych

Minister Aktywów
Państwowych
ul. Krucza 36/Wspólna 6,
00-522 Warszawa

-

-

-

Minister Rozwoju

Minister Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa

-

-

-

Minister Gospodarki
Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej

Minister Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa

-

-

Zgodnie z art. 37 g ust. 4 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w
określonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu
planu.

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

-

-

Minister Klimatu

Minister Klimatu
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa

-

-

Zgodnie z art. 37 g ust. 4 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w
określonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu
planu.

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

-

-

Minister Spraw
Wewnętrznych i
Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
ul. Stefana Batorego 5,
02-591 Warszawa

-

-

Zgodnie z art. 37 g ust. 4 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w
określonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu
planu.

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

-

-

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4-6,
00-928 Warszawa

-

-

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

-

-

Minister Środowiska

Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa

-

-

Obszar objęty
opracowaniem

-

-

-

Zgodnie z art. 37 g ust. 4 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w
określonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu
planu.
Zgodnie z art. 37 g ust. 4 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w
określonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu
planu.

Wykaz uwag i wniosków złożonych do projektu planuw trakcie I wyłożenia - port morski w Kołobrzegu

