Wykaz uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Przedsięwzięcie - pogłębienie
akwenu, Technologia tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP dla
portu lub (§2 ust. 1 pkt 33
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Wniosek uwzględniony. Obszar Zotaki Mulnik został objęty ustaleniami oznaczonymi
akwenami ZSZ.18R i ZSZ.28S. Zapisy obu tychakwenach dopuszczają prace pogłębiarskie w
tym konieczność utworzenie i wyznaczenie toru podejściowego do przystani morskiej w
Karsiborze.

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

001_Sz_1

001_Sz_2

001_Sz_3

001_Sz_4

001_Sz_5

002_Sz_1

J.B., Szczecin

J.B., Szczecin

J.B., Szczecin

J.B., Szczecin

J.B., Szczecin

Gmina Stepnica, Stepnica

b/z z dnia
06.02.2017 r.

b/z z dnia
06.02.2017 r.

b/z z dnia
06.02.2017 r.

b/z z dnia
24.07.2017 r.

b/z z dnia
24.07.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia 13.02.2017
r.

06.02.2017 r.

06.02.2017 r.

06.02.2017 r.

24.07.2017

24.07.2017

14.02.2017 r.

odmulenie zatoki Mulnik, między półwyspem Mielinek, a osiedlem
Karsibór

możliwość odkładania refulatu i podniesienie gruntu w południowej
części półwyspu Mielinek

przeznaczenie strony południowej półwyspu Mielinek na cele
turystyczne z możliwością budowania przystani wędkarskich.

przeznaczenie strony południowej Półwyspu Mielinek na cele
turystyczne z możliwością budowy domków na palach

przeznaczenie nabrzeża Półwyspu Mielinek od strony południowej
na możliwość cumowania domków na wodzie w zatoce Mulnik

pogłębienie toru wodnego od stawy 24 do głowic falochronu Basenu
kolejowego w Stepnicy przez parę pław st1-st2 wraz z obrotnicą do
głębokości 4,5 m

Zatoka Mulnik

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

półwysep Mielinek

Przedsięwzięcie - pogłębienie
akwenu, Technologia Przedsięwzięcie opisane zbyt
tradycyjna , Rozwiązania
ogólnie co uniemożliwia
chroniące środowisko dokonanie jego klasyfikacji
wymagane, Oddziaływania
zgodnie z rozporządzeniem
transgraniczne - brak, KIP dla
Rady Ministrów z dnia 9
podniesienia gruntu
listopada 2010 r. w sprawie
(zabezpieczenie przed wpływami
przedsięwzięć mogących
morza §3 ust. 1 pkt 69
znacząco oddziaływać na
rozporządzenia w sprawie
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
przedsięwzięć mogących
poz. 71)
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

półwysep Mielinek

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne*
, Technologia - tradycyjna ,
Przedsięwzięcie opisane zbyt
Rozwiązania chroniące
ogólnie co uniemożliwia
środowisko - wymagane,
dokonanie jego klasyfikacji
Wniosek uwzględniony. Obszar Zotaki Mulnik został objęty ustaleniami oznaczonymi
Oddziaływania transgraniczne - akwenami ZSZ.18R i ZSZ.28S.Wniosek w projekcie planu został uwzględniony. Na wodach w
zgodnie z rozporządzeniem
brak, KIP dla przystani
Rady Ministrów z dnia 9
okoł Półwyspu Mielinek zostały wyznaczone akweny ZSZ.18R i ZSZ.28S. W ustaleniach
listopada 2010 r. w sprawie (zabezpieczenie przed wpływami szczgólowych wskazano możliwe kierunki zagospodarowania wód wokół Pół.Mielinek w tym
przedsięwzięć mogących
morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
zagospodarowanie zakresie form rozwoju turystyki sportu i rekreacji, lokalizacji domów
znacząco oddziaływać na
rozporządzenia w sprawie
nawodzie oraz innych obiektów zwizanych z turystyką wodną.
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
przedsięwzięć mogących
poz. 71)
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Zatoka Mulnik

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
Przedsięwzięcie opisane zbyt
Technologia - tradycyjna ,
ogólnie co uniemożliwia
Rozwiązania chroniące
dokonanie jego klasyfikacji
środowisko - wymagane,
Wniosek uwzględniony. Na wodach Zatoki Mulnik został wyznaczony akwen ZSZ.28.S. W
zgodnie z rozporządzeniem
Oddziaływania transgraniczne ustaleniach szczgółowych dla tego akwenu wskazano możliwe kierunki zagospodarowania
Rady Ministrów z dnia 9
brak, KIP dla przystani
wód Zatoki Mulnik w tym zagospodarowanie zakresie form rowozju turystyki sportu i rekreacji
listopada 2010 r. w sprawie (zabezpieczenie przed wpływami
oraz budowy domów na wodzie z ograniczniem lokalizacji tego typu inwestycji w częsci
morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
przedsięwzięć mogących
północnej tj. podakwenie ZSZ.28.S.1. z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze.
rozporządzenia w sprawie
znacząco oddziaływać na
przedsięwzięć mogących
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

Zatoka Mulnik

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
Przedsięwzięcie opisane zbyt
Technologia - tradycyjna ,
Rozwiązania chroniące
ogólnie co uniemożliwia
środowisko - wymagane,
dokonanie jego klasyfikacji
Wniosek w projekcie planu został uwzględniony. Na wodach Zatoki Mulnik został wyznaczony
Oddziaływania transgraniczne - akwen ZSZ.28.S. W ustaleniach szczgółowych dla tego akwenu wskazano możliwe kierunki
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
brak, KIP dla przystani
zagospodarowania wód Zatoki Mulnik w tym zagospodarowanie zakresie form rowozju
listopada 2010 r. w sprawie (zabezpieczenie przed wpływami turystyki sportu i rekreacji oraz budowy domów na wodzie z ograniczniem lokalizacji tego typu
przedsięwzięć mogących
morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
inwestycji w częsci północnej tj. podakwenie ZSZ.28.S.1. z uwagi na uwarunkowania
znacząco oddziaływać na
rozporządzenia w sprawie
przyrodnicze.
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
przedsięwzięć mogących
poz. 71)
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

TW od stawy 24 do głowic
falochronu Basenu kolejowego
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Przedsięwzięcie - pogłębienie
akwenu, Technologia tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP dla
portów (§2 ust. 1 pkt 33
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Wniosek odrzucony - jako położony poza obszarem planu (część lądowa)

Wniosek uwzględniony. Wyznaczono akwen ZSZ.61.T, ustalenia szczegółowe planu
umożliwiają m.in. pogłębienie toru wodnego w tym zapis § 61 ustaleń szczgółowych (załącznik
nr 2 do Rozporządzenia) ust 11 "Zasady korzystania z akwenu" pkt 2 określa jednoznacznie
"utrzymanie ustalonych parametrów technicznych torów wodnych, zgodnie z przepisami
wykonawczymi w tym zakresie".

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

002_Sz_2

002_Sz_3

002_Sz_4

002_Sz_5

002_Sz_6

002_Sz_7

002_Sz_8

Gmina Stepnica, Stepnica

Gmina Stepnica, Stepnica

Gmina Stepnica, Stepnica

Gmina Stepnica, Stepnica

Gmina Stepnica, Stepnica

Gmina Stepnica, Stepnica

Gmina Stepnica, Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia 13.02.2017
r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia 13.04.2017
r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia 13.04.2017
r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia 13.04.2017
r.
AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia 13.04.2017
r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia 13.04.2017
r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia 13.04.2017
r.

14.02.2017 r.

18.04.2017 r.

18.04.2017 r.

18.04.2017 r.

18.04.2017 r.

18.04.2017 r.

18.04.2017 r.

budowa stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w
Stepnicy wraz z budową linii kablowej do zasilania oświetlenia
ostrzegawczego falochronu

budowa zjeżdżalni wodnej w Stepnicy - pobór wody z akwenu
Zalewu Szczecińskiego (rurociag i kabel energetyczny)

zrzut wody opadowej z ul. T. Kościuszki i Portowwej do akwenu
Zalewu Szczecińskiego poprzez istniejący rurociąg w ściance
szczelnej nabrzeża północnego Basenu Kolejowego w Stepnicy.

tor podejściowy do przystani żeglarskiej w Kopicach wraz z
przystanią żeglarską do głębokości 2m

tor podejściowy do przystani żeglarskiej w Gąsierzynie wraz z
przystanią żeglarską oraz pomostem drewnianym

tor podejściowy do Kanału Młyńskiego w Stepnicy

kąpielisko na plaży publicznej w Stepnicy wraz z molo

Przedsięwzięcie - falochron,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące
środowisko - ochorna brzegu,
dz. 4/5 obręb Zalew Szczeciński, Realizować ma Skarb Państwa Oddziaływania transgraniczne brak, Decyzja Regionalnego
dz. 4/1 obręb Zalew Szczeciński i nr - Dyrektor Urządu Morskiego w
418/3, 418/4 obręb Stepnica 1
Szczecinie (DBM UMS)
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie nr 1/2016 z dnia
12.01.2016 r. - brak potrzeby
przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.

działka nr 418/3, obręb 1 Stepnica,
działka nr 4/1

działka nr 418/8, Stepnica

Wniosek uwzględniony. Akwen ZSZ.61.T i ZSZ.60.Ip oraz ZSZ.59.S, ustalenia planu
umożliwiają wtym dopuszczenie budowy nowych elementów infrastruktury portowej. W §59
Ustaleń szczegółowych ust 8 "Inwestycje celu publicznego zapisano " pkt 1 "budowa stałego
falochronu osłonowego basenu rybackiego w Stepnicy (decyzja nr 4/16 Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 08.02.2016 r.);"

Inwestycja posiada stosowne
zgody do realizacji

Przedsięwzięcie - urządzenia na
lądzie, Technologia - tradycyjna,
Rozwiązania chroniące
Wniosek uwzględniony/działka lądowa graniczy z akwenem ZSZ.59S (turystyka, sport i
środowisko - nie wymaga,
rekreacja). Ustalenia planu umożliwiają realizacją obiektów i urządzeń związanych z rozwojem
Oddziaływania transgraniczne działalności turystycznej , sportu i rekreacji.
brak, KIP - brak potrzeby
przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.

Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w gminie

Przedsięwzięcie - infrastruktura
tech., Technologia - tradycyjna,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wg przepisów
odrębnych, Oddziaływania
transgraniczne - brak,
Postępowanie - według
przepisów odrębnych - Prawo
wodne.

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu umożliwiają realizację urządzeń i obiektów
infrastruktury technicznej (akwen ZSZ.60.Ip) .

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne* , Technologia zróżnicowana, Rozwiązania
chroniące środowisko Przedsięwzięcie może
wymagane, Oddziaływania
wspólnie z innymi tego typu
transgraniczne - brak, KIP dla Wniosek uwzględniony. W wprojekcie planu obszar objety wnioskiem został objety ustaleniam
działaniami stworzyć sieć
przystani (zabezpieczenie przed dla akwenu ZSZ.52.S, gdzie funkcjami dopuszczonymi są m.in... Infrstruktura trzchniczna oraz
przystani wodnych na Zalewie wpływami morza §2 ust. 1 pkt 33, transport w ramach których może być realizowana inwestyja pn. tor podejściowy do przystani.
§3 ust. 1 pkt 63 lub 64
Szczecińskim
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne* , Technologia zróżnicowana, Rozwiązania
Wniosek w części uwzględniony. W wprojekcie planu obszar objety wnioskiem został objety
chroniące środowisko Przedsięwzięcie wspólnie z
ustaleniam dla akwenu ZSZ.56S, gdzie funkcjami dopuszczonymi są m.in... Infrstruktura
wymagane, Oddziaływania
innymi tego typu działaniami
techniczna oraz transport w ramach których może być realizowana inwestyja pn. tor
transgraniczne - brak, KIP dla
może stworzyć sieć przystani
podejściowy do przystani, gdzie oprócz realizacji inwestycji infrastrukturalnych dopuszczono
portów i (§2 ust. 1 pkt 33 i §3 ust.
wodnych na Zalewie Szcz.
realizacje pomostów. Z uwagi na uwarunkowania śrdodowiskowe oraz stanowisko
1 pkt 69 rozporządzenia w
RDOŚ/Szczecin realizacja przystani żeglarskiej jest niemożliwa.
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne* pogłębienie akwenu,
Technologia - tradycyjna ,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu umożliwiają realizację urządzeń i obiektów z zakresu
Oddziaływania transgraniczne zapewnienia podejścia do Kanału Młyńskiego ( funkcje dopuszczalne dla akwenu ZSZ.59.S)
brak, KIP dla przystani (§2 ust. 1
pkt 33 rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

działka nr 4/1 obręb Zlew
Szczeciński, działka nr 684/3,
obręb1 Stepnica, działka nr 4/3
obręb Zalew Szczeciński
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Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
Przedsięwzięcie wielofunkcyjne* dokonanie jego klasyfikacji
uporządkowanie linii brzegowej,
zgodnie z rozporządzeniem
Technologia - tradycyjna ,
Wniosek uwzględniony. Działka lądowa graniczy z akwenem ZSZ.59.S (turystyka, sport i
Rady Ministrów z dnia 9
Rozwiązania chroniące
rekreacja). Ustalenia planu umożliwiają realizacją obiektów i urządzeń związanych z rozwojem
listopada 2010 r. w sprawie
środowisko - nie wymagane,
działalności turystycznej , sportu i rekreacji.
przedsięwzięć mogących
Oddziaływania transgraniczne znacząco oddziaływać na
brak, KIP - nie wymagane
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

1

2

3

4

5

6

7

002_Sz_9

002_Sz_10

002_Sz_11

002_Sz_12

002_Sz_13

002_Sz_14

002_Sz_15

002_Sz_16

Gmina Stepnica, Stepnica

Gmina Stepnica, Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia 13.04.2017
r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia 13.04.2017
r.

Gmina Stepnica, Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

Gmina Stepnica, Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

Gmina Stepnica, Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

Gmina Stepnica, Stepnica

Gmina Stepnica, Stepnica

Gmina Stepnica, Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

18.04.2017 r.

18.04.2017 r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

budowa przystani żeglarskiej Bogusławie

budowa pomostu o długosci 30 mb Czarnocin

zapewnienie warunków do połączenia turystycznego z portem
Stepnica za pomoca białej floty

zapewnienie warunków do połączenia turystycznego Stapnica Trzebież dla rowerzystów - połączenie promowe

uwzględnienie wybudowanej w porcie Stpenica rampy ro-ro dla
komunikacji promowej lub załadanków w relacji ro-ro

uwzględnienie możliwości cumowania domów pływających przy
falochronie stałym, wewnątrz basenu Rybackiego, przy Kanale
Młyńskim i przy projektownym falochronie przy wejściu do Kanału
Młyńskiego

budowa stanowiska do przeładunku paliw płynnych na nabrzeżu
północnym w Basenie Przeładunkowym (kolejowym)

uwzględnić istniejące cztery stanowiska do przeładunku ładunków
masowych i drobnicowych w Basenie Przeładunkowym (kolejowym).

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

8

9

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne*
, Technologia - zróżnicowana ,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
Oddziaływania transgraniczne Wniosek uwzględniony. Działka lądowa graniczy z akwenem ZSZ.63S (turystyka, sport i
brak, KIP dla przystani
rekreacja). Ustalenia planu umożliwiają realizacją obiektów i urządzeń związanych z rozwojem
(zabezpieczenie przed wpływami
działalności turystycznej , sportu i rekreacji.
morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

działka nr 4/1 obręb Zalew
Szczeciński, działka nr 180 obręb
Czarnocin ; pomost wybudowany
będzie prostopadle do działek
lądowych 896 i 897 obręb
Czarnocin

-

Przedsięwzięcie - pomost stały,
Technologia - tradycyjna,
prefabrykaty , Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
Wniosek uwzględniony. Działka lądowa graniczy z akwenem ZSZ.49S (turystyka, sport i
transgraniczne - brak, KIP rekreacja). Ustalenia planu umożliwiają realizacją obiektów i urządzeń związanych z rozwojem
zmiana strefy brzegowej (§3 ust.
działalności turystycznej , sportu i rekreacji.
1 pkt 69 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne*, Technologia zróżnicowana, Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - do
okreslenia na dalszym etapie

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu umożliwiają realziację odpowiednich urządzeń i
obiektów infrastruktury technicznej (akwen ZSZ.61.T)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne*, Technologia zróżnicowana, Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - do
okreslenia na dalszym etapie

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu umożliwiają realziację odpowiednich urządzeń i
obiektów infrastruktury technicznej (akwen ZSZ.61.T)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

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

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu umożliwiają realziację odpowiednich urządzeń i
obiektów infrastruktury portowej (akwen ZSZ.60.Ip- funkcjonowanie portu lub przystani)

Linia brzegowa w msc, Stepnica

Dopuszcza się realizację
przedsięwzięcia po
przeprowadzeniu procedury
oceny oddziaływania na
środowisko na podstawie
przepisów odrębnych,
konieczność podłączenia do
sieci inf. tech. na brzegu

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
Technologia - tradycyjna ,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
Oddziaływania transgraniczne brak, KIP dla przystani
(zabezpieczenie przed wpływami
morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu umożliwiają realizację odpowiednich urządzeń i
obiektów infrastruktury technicznej związanych z realizacją domów n wodzie (akwen
ZSZ.59.S, ZSZ.60.Ip, ZSZ.63.S)

Istniejąca inf. tech do
wykorzystania

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
Technologia - zróżnicowana ,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
Oddziaływania transgraniczne brak, KIP dla portów
(zabezpieczenie przed wpływami
morza §2 ust. 1 pkt 34
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu umożliwiają realizację odpowiednich urządzeń i
obiektów infrastruktury portowej (akwen ZSZ.60.Ip- funkcjonowanie portu lub przystani)

Istniejąca inf. tech do
wykorzystania

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
Technologia - zróżnicowana ,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
Oddziaływania transgraniczne brak, KIP dla portów
(zabezpieczenie przed wpływami
morza §2 ust. 1 pkt 34
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu umożliwiają realizację odpowiednich urządzeń i
obiektów infrastruktury portowej (akwen ZSZ.60.Ip- funkcjonowanie portu lub przystani)

działka nr 4/1 obręb Zalew
Szczeciński, działka nr 499 obręb
Bogusławie

Linia brzegowa w msc, Stepnica

Linia brzegowa w msc, Stepnica
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Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

1

2

3

4

5

6

7

002_Sz_17

002_Sz_18

002_Sz_19

002_Sz_20

002_Sz_21

002_Sz_22

002_Sz_23

Gmina Stepnica, Stepnica

Gmina Stepnica, Stepnica

Gmina Stepnica, Stepnica

Gmina Stepnica, Stepnica

Gmina Stepnica, Stepnica

Gmina Stepnica, Stepnica

Gmina Stepnica, Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

plaża w Kopicach wraz z pomostem do 25 mb

pomost na przystani w Gąsierzynie

tor podejściowy do przystani w Gąsierzynie o gł 2,5m

tor podejściowy do przystani na Kanale Młyńskim o gł 2,5m

plaża w Czarnocinie wraz z pomostem do cumowania jednostek
płaskodennych

plaża w Jarszewku

pomost pływający lub stały do 25 m długości w Piaskach Małych

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

8

9

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały,
Technologia - tradycyjna,
prefabrykaty , Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
Wniosek uwzględniony. Działka lądowa graniczy z akwenem ZSZ.52.S (turystyka, sport i
transgraniczne - brak, KIP rekreacja). Ustalenia planu umożliwiają realizacją obiektów i urządzeń związanych z rozwojem
zmiana strefy brzegowej (§3 ust.
działalności turystycznej , sportu i rekreacji.
1 pkt 69 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

-

Przedsięwzięcie - pomost stały,
Technologia - tradycyjna,
prefabrykaty , Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
Wniosek uwzględniony. Działka lądowa graniczy z akwenem ZSZ.56.S (turystyka, sport i
transgraniczne - brak, KIP rekreacja). Ustalenia planu umożliwiają realizacją obiektów i urządzeń związanych z rozwojem
zmiana strefy brzegowej (§3 ust.
działalności turystycznej , sportu i rekreacji.
1 pkt 69 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

-

Przedsięwzięcie - pogłębienie
akwenu, Technologia tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP dla
portów (§2 ust. 1 pkt 33
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Wniosek uwzględniony. W wprojekcie planu obszar objety wnioskiem został objety ustaleniam
dla akwenu ZSZ.36R, gdzie funkcjami dopuszczonymi są m.in... transport w ramach których
może być realizowana inwestyja pn. tor podejściowy do pomostówi, dodatkowo teren loklziacji
pomostu dla cumowania jednostek pływających został objety ustaleniami akwenu ZSZ.56S,
gdzie oprócz realizacji inwestycji infrastrukturalnych dopuszczono realizacje pomostów. Z
uwagi na uwarunkowania środowiskowe i stanowisko RDOŚ/Szczecin realizacja przystani
żeglarskiej w pełnym zakresie jest niemożliwa.

-

Przedsięwzięcie - pogłębienie
akwenu, Technologia tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP dla
portów (§2 ust. 1 pkt 33
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu umożliwiają realizację urządzeń i obiektów z zakresu
zapewnienia podejścia do Kanału Młyńskiego ( funkcje dopuszczalne dla akwenu ZSZ.59.S)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

-

Przedsięwzięcie - pomost stały,
Technologia - tradycyjna,
prefabrykaty , Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
Wniosek uwzględniony. Działka lądowa graniczy z akwenem ZSZ.49S (turystyka, sport i
transgraniczne - brak, KIP rekreacja). Ustalenia planu umożliwiają realizacją obiektów i urządzeń związanych z rozwojem
zmiana strefy brzegowej (§3 ust.
działalności turystycznej , sportu i rekreacji.
1 pkt 69 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały,
Technologia - tradycyjna,
prefabrykaty , Rozwiązania
chroniące środowisko Wniosek uwzględniony. W wprojekcie planu obszar objety wnioskiem został objety ustaleniam
wymagane, Oddziaływania
dla akwenu ZSZ.36.R, gdzie funkcjami dopuszczonymi są m.in... Infrstruktura techniczna,
transgraniczne - brak, KIP transport oraz turystyka, sport i rekreacja w ramach których może być realizowana inwestyja
zmiana strefy brzegowej(§3 ust.
pn. tor podejściowy do pomostów, pomosty, plaże przy ograniczeniach wynikających z
1 pkt 69 rozporządzenia w
przepisów dotyczących obszarów Natura 2000.
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

-

Przedsięwzięcie - pomost stały
lub pływający, Technologia tradycyjna, prefabrykaty ,
Rozwiązania chroniące
Wniosek uwzględniony. W wprojekcie planu obszar objety wnioskiem został objety ustaleniam
środowisko - wymagane,
dla akwenu ZSZ.36.R, gdzie funkcjami dopuszczonymi są m.in... Infrstruktura techniczna,
Oddziaływania transgraniczne transport oraz turystyka, sport i rekreacja w ramach których może być realizowana inwestyja
brak, KIP - zmiana strefy
pn. tor podejściowy do pomostów, pomosty, plaże przy ograniczeniach wynikających z
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
przepisów dotyczących obszarów Natura 2000.
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica
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Wnioskodawca (inicjały
osoby fizycznej, nazwa
jednostki organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

1

2

3

4

5

6

03.03.2017 r.

uwzględnienie ustaleń Planu Gospodarowania Wodami na obszarze
dorzecza Odry

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Informacja do wykorzystania

-

Uwaga o treści informacyjnej przyjęta do wykorzystania

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Informacja do wykorzystania

-

Wniosek o treści informacyjnej przyjęty do wykorzystania

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Informacja do wykorzystania

-

Wniosek o treści informacyjnej przyjęty do wykorzystania

południowa część wyspy Karsibór,
na wysokości działki nr 456, obręb
19 Świnoujście

Przedsięwzięcie - pomost,
Technologia - prefabrykowana,
Rozwiązania chroniące
Przedsięwzięcie wspólnie z
środowisko - wymaga,
innymi tego typu działaniami
Oddziaływania transgraniczne może stworzyć sieć przystani
brak, KIP dla przystani (§2 ust. 1
wodnych na Zalewie Szcz.
pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 69
Możliwość korzystania z
rozporządzenia w sprawie
istniejącej już infrastruktury
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Wniosek uwzględniony. Na wodach w okół Półwyspu Mielinek zostały wyznaczone akweny
ZSZ.18.R i ZSZ.28.S. W ustaleniach szczgólowych wskazano możliwe keirunki
zagospodarowani wód wokół Pół.Mielinek w tym zagospodarowanie zakresie form rozwoju
turystyki sportu i rekreacji.

południowo-zachodnia część
Przedsięwzięcie wspólnie z
Zalewu Szczecińskiego - od strony innymi tego typu działaniami
Jeziora Nowowarpieńskiego, na
może stworzyć sieć przystani
wysokości działki nr 953/19, obręb 1
wodnych na Zalewie Szcz.
Nowe Warpno; E 14°16'40.2" N
Możliwość korzystania z
53°43'29.3"istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
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. Na wodach w okoł obszaru wskazanego we wniosku zostały
wyznaczony akwen ZSZ.46.S. W ustaleniach szczgólowych wskazano możliwe kierunki
zagospodarowania wód w sąsiedztwie obszaru wskazanego we wniosku zakresie rozwoju
form rowozju turystyki sportu i rekreacji.

południowo-zachodnia część
Zalewu Szczecińskiego - od strony
Jeziora Nowowarpieńskiego, na
wysokości działki nr 953/5, obręb 1
Nowe Warpno; E 14°17'23.8" N
53°43'12.6"

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. Na wodach w okoł obszaru wskazanego we wniosku zostały
wyznaczony akwen ZSZ.46.S. W ustaleniach szczgólowych wskazano możliwe kierunki
zagospodarowania wód w sąsiedztwie obszaru wskazanego we wniosku zakresie rozwoju
form rowozju turystyki sportu i rekreacji.

OKI-491-1192,3/17/IR z dnia
01.03.2017 r.

003_Sz_2

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, Szczecin

OKI-491-1192,3/17/IR z dnia
01.03.2017 r.

03.03.2017 r.

uwzględnienie zapisów Rozporządzenia nr 3/2014 Dyrektora RZGW
w Szczecinie z dnia 03.06.2014r. ws. ustalenia warunków
korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego wraz z rozporządzeniem zmieniającym nr 12/2016 z
dnia 14.12.2016 r.

003_Sz_3

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, Szczecin

OKI-491-1192,3/17/IR z dnia
01.03.2017 r.

03.03.2017 r.

uwzględnienie zapisów (przygotowanego do publikacji)
Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Szczecinie ws. ustalenia
warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze-Zalew SzczecińskiWyspy Wolin i Uznam

005_Sz_2

005_Sz_3

Gmina Nowe Warpno, Nowe
Warpno

b/z z dnia
03.03.2017 r.
07.03.2017 r.
(uzupełnione
(uzupełnienie
pismem b/z z
wpłynęło
dnia 19.07.2017 20.07.2017 r.)
r)

G.6870.42.2017
.KW z dnia
07.03.2017 r.

Wniosek uwzględniony. Projekt planu uwzględnia wniosek. Akwen ZSZ.61.T i ZSZ.60.Ip,
ustalenia planu umożliwiają wtym dopuszczenie budowy nowych elementów infrastruktury
portowej. W §59 Ustaleń szczegółowych ust 8 "Inwestycje celu publicznego zapisano " pkt 1
"budowa stałego falochronu osłonowego basenu rybackiego w Stepnicy (decyzja nr 4/16
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 08.02.2016 r.);"

-

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, Szczecin

G.6870.42.2017
Gmina Nowe Warpno, Nowe
.KW z dnia
Warpno
07.03.2017 r.

9

04.12.2017r.

003_Sz_1

005_Sz_1

8

dz. 4/5 obręb Zalew Szczeciński,
dz. 4/1 obręb Zalew Szczeciński i nr
418/3, 418/4 obręb Stepnica 1

Gmina Stepnica, Stepnica

G.6870.42.2017
Gmina Nowe Warpno, Nowe
.KW z dnia
Warpno
07.03.2017 r.

7

budowa falochronu osłaniającego wejście do Basenu Rybackiego
portu w Stepnicy

002_Sz_24

A.B. i S.A., Świnoujście

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

Przedsięwzięcie - falochron,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące
środowisko - ochorna brzegu,
Oddziaływania transgraniczne brak, Decyzja Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie nr 1/2016 z dnia
12.01.2016 r. - brak potrzeby
przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

004_Sz_1

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

13.03.2017 r.

13.03.2017 r.

13.03.2017 r.

budowa pomostu pływającego/stałego dla celów
rekreacyjnych/rybackich/innych (komercyjnych).

kapielisko, pomost pływający/stały dla celów
rekreacyjnych/rybackich/innych, obszar do uprawiania sportów
wodnych -

kapielisko, pomost pływający/stały dla celów
rekreacyjnych/rybackich/innych, obszar do uprawiania sportów
wodnych

pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych/rybackich/innych,
obszar do uprawiania sportów wodnych, przystań jachtowa, port
jachtowy, trasy żeglugowe, kapielisko

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
Rozwiązania chroniące
Wniosek w cześci uwzględniony. Na wodach w okoł obszaru wskazanego we wniosku został
Przedsięwzięcie może
środowisko - wymagane,
południowo-zachodnia część
wyznaczony akwen ZSZ.46.S. W ustaleniach szczgólowych wskazano możliwe kierunki
Zalewu Szczecińskiego - od strony
wspólnie z innymi tego typu
Oddziaływania transgraniczne zagospodarowania wód w sąsiedztwie obszaru wskazanego we wniosku zakresie rozwoju
działania stworzyć sieć
brak, KIP - zmiana strefy
Jeziora Nowowarpieńskiego, na
form rowozju turystyki sportu i rekreacji. Nie mniej z uwagi na uwarunkowania środowiska oraz
wysokości działki nr 401/13, obręb 3 przystani wodnych na Zalewie brzegowej (§2 ust. 1 pkt 33 i §3
stanowisko RDOŚ/Szczecin w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego wnioskiem
Nowe Warpno - wzdłuz granic
Szcz. Możliwość korzystania z
ust. 1 pkt 63, 64 i 69
wprowadzono podakwen ZSZ.46.S.1. w którym to ograniczono realizację funkcji podstawowej
działek biegnących na południe
istniejącej już infrastruktury
rozporządzenia w sprawie
do lokalizacji tylko kąpielisk i pomostów
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)
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Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

1

2

3

4

5

6

7

005_Sz_4

005_Sz_5

005_Sz_6

005_Sz_7

005_Sz_8

005_Sz_9

Gmina Nowe Warpno, Nowe
Warpno

G.6870.42.2017
.KW z dnia
07.03.2017 r.

G.6870.42.2017
Gmina Nowe Warpno, Nowe
.KW z dnia
Warpno
07.03.2017 r.

Gmina Nowe Warpno, Nowe
Warpno

G.6870.42.2017
.KW z dnia
07.03.2017 r.

G.6870.42.2017
Gmina Nowe Warpno, Nowe
.KW z dnia
Warpno
07.03.2017 r.

Gmina Nowe Warpno, Nowe
Warpno

G.6870.42.2017
.KW z dnia
07.03.2017 r.

G.6870.42.2017
Gmina Nowe Warpno, Nowe
.KW z dnia
Warpno
07.03.2017 r.

G.6870.42.2017
Gmina Nowe Warpno, Nowe
.KW z dnia
005_Sz_10
Warpno
07.03.2017 r.

13.03.2017 r.

13.03.2017 r.

13.03.2017 r.

13.03.2017 r.

13.03.2017 r.

13.03.2017 r.

13.03.2017 r.

pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych/rybackich/innych,
obszar do uprawiania sportów wodnych, przystań jachtowa, port
jachtowy, trasy żeglugowe (Karszno)

pirs, pomost pływający/stały dla celów
rekreacyjnych/rybackich/innych, obszar do uprawiania sportów
wodnych, przystań jachtowa, port jachtowy, trasy regat żeglarskich,
tory wodne/podejściowe, odnoga cumownicza, nabrzeże

pirs, pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych/
rybackich/innych, obszar do uprawiania sportów wodnych, przystań
jachtowa, port jachtowy, trasy regat żeglarskich, tory
wodne/podejściowe, odnoga cumownicza, nabrzeże

południowo-zachodnia część
Przedsięwzięcie wspólnie z
Zalewu Szczecińskiego - od strony innymi tego typu działaniami
Jeziora Nowowarpieńskiego, na
może stworzyć sieć przystani
wysokości działki nr 401/13, obręb 3
wodnych na Zalewie Szcz.
Nowe Warpno - wzdłuz granic
Możliwość korzystania z
działek biegnących na południe
istniejącej już infrastruktury

południowo-wschodnia część Zatoki
Nowowarpieńskiej, na wysokości
działki nr 1025/5, obręb 1 Nowe
Warpno; E 14°16'54.8" N
53°43'36.0"

południowo-wschodnia część Zatoki
Nowowarpieńskiej, na wysokości
działki nr 1019, obręb 1 Nowe
Warpno; E 14°16'57.1" N
53°43'34.5"

pirs, pomost pływający/ stały dla celów rekreacyjnych/
południowo-wschodnia część Zatoki
rybackich/innych, obszar do uprawiania sportów wodnych, przystań
Nowowarpieńskiej, na wysokości
jachtowa, port jachtowy, trasy regat żeglarskich, tory
działki nr 1008, obręb 1 Nowe
wodne/podejściowe, odnoga cumownicza, nabrzeże
Warpno; E 14°17'8.4" 53°43'30.9"

pirs, pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych/
rybackich/innych, obszar do uprawiania sportów wodnych, przystań
jachtowa, port jachtowy, trasy regat żeglarskich, tory
wodne/podejściowe, odnoga cumownicza, nabrzeże

pirs, pomost pływający/stały dla celów
rekreacyjnych/rybackich/innych, obszar do uprawiania sportów
wodnych, przystań jachtowa, port jachtowy, trasy regat żeglarskich,
tory wodne/podejściowe, odnoga cumownicza, nabrzeże

kąpielisko, pomost pływający/stały dla celów
rekreacyjnych/rybackich/innych, obszar do uprawiania sportów
wodnych.

południowo-wschodnia część Zatoki
Nowowarpieńskiej, na wysokości
działki nr 760/26, obręb 1 Nowe
Warpno; E 14°17'15.7" N
53°43'30.7"

południowo-wschodnia część Zatoki
Nowowarpieńskiej, na wysokości
działki nr 765/2, obręb 2 Nowe
Warpno (Podgrodzie); 14°18'11.7"
N 53°44'11.3"

południowo-wschodnia część Zatoki
Nowowarpieńskiej, na wysokości
działki nr 101/5, obręb 2 Nowe
Warpno (Podgrodzie od strony
Zalewu Szczecińskiego); E
14°18'6.7" N 53°44'31.5"
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Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

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. Na wodach w około obszaru wskazanego we wniosku zostały
wyznaczony akwen ZSZ.45R (dawniej ZSZ.40.R) i ZSZ.46S (dawniej ZSZ.41.S). W
ustaleniach szczgólowych wskazano możliwe kierunki zagospodarowania wód w sąsiedztwie
obszaru wskazanego we wniosku zakresie rozwoju form rowozju turystyki sportu i rekreacji.
Przy czym na akwenie wydzielono podakwen ZSZ.46.S.1 gdzie występują ograniczenia w
realizacji funkcji podstawowej z uwagi na uwarunkowania środowiskowe i występowanie tam
siedlisk ptaków wodno-błotnych

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
Rozwiązania chroniące
Wniosek uwzględniony. Na wodach w okoł obszaru wskazanego we wniosku został
środowisko - wymagane,
wyznaczony akwen ZSZ.46.S. W ustaleniach szczgólowych wskazano możliwe kierunki
Oddziaływania transgraniczne zagospodarowani wód w sąsiedztwie obszaru wskazanego we wniosku zakresie rozwoju form
brak, KIP - zmiana strefy
rowozju turystyki sportu i rekreacji. Nie mniej z uwagi na uwarunkowania środowiska oraz
brzegowej (§2 ust. 1 pkt 33 i §3
stanowisko RDOŚ/Szczecin w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego wnioskiem
ust. 1 pkt 63, 64 i 69
wprowadzono podakwen ZSZ.46.S.1. w którym to ograniczono realizację funkcji podstawowej
rozporządzenia w sprawie
do lokalizacji kąpielisk i pomostów
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

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. Na wodach w okoł obszaru wskazanego we wniosku zostały
wyznaczone akweny ZSZ.47.Ip - funkcja podstawowa: funkcjonowanie portu lub przystani.
Obszar objetym wnioskiem znajduje się w granicach portu morskiego w Nowym Warpnie.
Wszelka działalnośc jest porządkowana przepisom obowiązującym w tym zakresie.

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

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. Na wodach w okoł obszaru wskazanego we wniosku zostały
wyznaczone akweny ZSZ.47.Ip - funkcja podstawowa: funkcjonowanie portu lub przystani.
Obszar objetym wnioskiem znajduje się w granicach portu morskiego w Nowym Warpnie.
Wszelka działalnośc jest porządkowana przepisom obowiązującym w tym zakresie.

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

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. Na wodach w okoł obszaru wskazanego we wniosku zostały
wyznaczone akweny ZSZ.47.Ip - funkcja podstawowa: funkcjonowanie portu lub przystani.
Obszar objetym wnioskiem graniczy z portem morskiem w Nowym Warpnie. Wszelka
działalnośc jest porządkowana przepisom obowiązującym w tym zakresie.

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
Wniosek uwzględniony. Na wodach w okoł obszaru wskazanego we wniosku został
Oddziaływania transgraniczne wyznaczony akwen ZSZ.44S. W ustaleniach szczgólowych wskazano możliwe kierunki
zagospodarowani wód w sąsiedztwie obszaru wskazanego we wniosku zakresie rozwoju form
brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej (§2 ust. 1 pkt 33 i §3
rowozju turystyki sportu i rekreacji. Przy czym z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrodniczego występują tutaj pewne ograniczenia w realizacji niektórych inwestycji z zakresu
ust. 1 pkt 63, 64 i 69
rozporządzenia w sprawie
turystyki, sportu i rekreacji.
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
Rozwiązania chroniące
Wniosek uwzględniony. Na wodach w okoł obszaru wskazanego we wniosku został
środowisko - wymagane,
wyznaczony akwen ZSZ.43S. W ustaleniach szczgólowych wskazano możliwe kierunki
Oddziaływania transgraniczne zagospodarowani wód w sąsiedztwie obszaru wskazanego we wniosku zakresie rozwoju form
brak, KIP - zmiana strefy
rowozju turystyki sportu i rekreacji. Pzy czym z uwagi na uwarunkowania środowiska
brzegowej ( §3 ust. 1 pkt 69
przyrodniczego występują tutaj pewne ograniczenia w realizacji niektórych inwestycji z zakresu
rozporządzenia w sprawie
turystyki, sportu i rekreacji.
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

G.6870.142.201
Gmina Nowe Warpno, Nowe
005_Sz_11
7.KW z dnia
Warpno
28.11.2017 r.

01.12.2017 r.

informacja o dominującej funkcji: turystyka i rekreacja terenu od
strony Jez. Nowowarpieńskiego, po Zatokę Nowowarpieńską oraz
część od strony Zalewu Szczecińskiego. Dopuszczenie funkcji
uzupełniających m.in. rybołóstwo. Wskazano lokalizację obiektów
turystycznych, nabrzeża żeglugi pasażerskiej i promowej oraz
przystani jachtowej.

Teren od strony Jez.
Nowowarpieńskiego, po Zatokę
Nowowarpieńską oraz część od
strony Zalewu Szczecińskiego

Działki ewidencyjne w obrębie
Świnoujście 10 o numerach:
cz.269/5, cz.269/10, cz.269/11,
cz.270/7, 270/8, 270/9/, 271/2,
cz.271/3, cz.271/5, 272/2, 272/5,
272/6, cz.272/10, 272/11, 273/5,
cz.273/6, 273/7, 273/8, 273/9,
273/10, 274/3, cz.274/4, 274/5,
274/6, 274/7, 274/8, 275/4, 275/9,
Obiekt znajduje się na lądzie,
cz.275/10, 275/11, 275/12, 275/13,
ale oddziałuje na akwen (strefa
275/14, 276/5, 276/6, 276/7, 276/8,
ochronna 1kPa)
cz.276/12, cz.277/6, cz.292, 297/3,
297/4, 298/3, 298/4, 298/7, 298/8,
298/9, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4,
299/5, 299/6, cz.300/1, cz.300/2,
cz.300/3, cz.313, cz.314, 315, 316,
317, 318, 319, cz.320, cz.348/2,
cz.415/6, 415/7, 417/1, 418/2
znajdujące się poza terenem
zamkniętym.

006_Sz_1

Wojewódzki Sztab
Wojskowy w Szczecinie,
Szczecin

Nr 733/17 z
dnia 13.03.2017
r.

15.03.2017 r.

ustanowienie strefy ochronnej, wykraczającej poza granice terenów
zamkniętych, dla kompleksu wojskowego K-4381 Karsibór.

007_Sz_1

Okręgowy Inspektor
Rybołówstwa Morskiego w
Szczecinie, Szczecin

ZI-070-01-2017
z dnia
20.03.2017 r.

20.03.2017 r.

uwzględnienie komercyjnego i rekreacyjnego wykorzystywania
zasobów rybnych

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

007_Sz_2

Okręgowy Inspektor
Rybołówstwa Morskiego w
Szczecinie, Szczecin

ZI-070-01-2017
z dnia
20.03.2017 r.

20.03.2017 r.

inwestycje nie mogą kolidować z wykonywaniem rybołówstwa
morskiego oraz dzialaniami ochronnymi ustalonymi zarządzeniami
OIRMwSz

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

007_Sz_3

Okręgowy Inspektor
Rybołówstwa Morskiego w
Szczecinie, Szczecin

ZI-070-01-2017
z dnia
20.03.2017 r.

20.03.2017 r.

zapewnienie swobodnego dostępu od strony wody i lądu jednostkom
pływającym i lądowym środkom trasportu inspekcji rybołówstwa
morskiego

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

008_Sz_1

009_Sz_1

IDM Kortmann Polonia sp.z
o.o., Szczecin

Burmistrz Wolina, Wolin

M.S.01/03/2017
z dnia
20.03.2017 r.

BIO.6724.4.201
7.AO z dnia
17.03.2017 r.

20.03.2017 r.

21.03.2017 r.

"Marina Stepnica" - port jachtowy, wykopanie basenu dla mariny;
planowana głębokość basenu przystani - do 3,5 m

pomosty pływające /stały dla celów rekreacyjnych/ rybackich
/komercyjnych

Kompleksowe działania na
wybrzeżu gm. Nowe Warpno

-

Wniosek uwzględniony w zapisach planu. Obszar poza granica opracowania planu. W
bezpośrednim sąsiedztwie terenu o którym mowa we wnioksu ustalono podakwen ZSZ.19.S.3
gdzieobowiązuje zakaz lokalizacji obiektów użyteczności publicznej, w których gromadzi się
duża liczba ludzi, w tym obiektów rekreacyjno-sportowych.

-

Wniosek o treści informacyjnej. W projekcie planu wyznaczono akweny o funkcji podstawowej
rybołówstwo o oznaczeniu R. Aakweny te pokrywają powyżej 80% powierzchni kwenu Zalewu
Szczeicńskiego. Funkcja rybołówstwo jest funkcja wiodącą.

-

-

Wniosek o treści informacyjnej. W projekcie planu wyznaczono akweny o funkcji podstawowej
rybołówstwo o oznaczeniu R. Aakweny te pokrywają powyżej 80% powierzchni kwenu Zalewu
Szczeicńskiego. Funkcja rybołówstwo jest funkcja wiodącą, a akwenach tj. "S- turystyka, sport
i rekreacja" kolejno drugich pod względem powierzchni funkcja rybołówstwo jest
dopuszczona.

-

-

Wniosek o treści informacyjnej. W projekcie planu nie pojawiły się żadne ograniczenia
zakazujące pływania środkom trasportu inspekcji rybołówstwa morskiego.

-

działki nr 646, 664, 661/2 i 625/1 625/9 obręb Stepnica oraz działka
nr 14/1 obręb Bogusławie

-

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Gminy Wolin

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)
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Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
Rozwiązania chroniące
Wniosek uwzględniony. Na wodach w okoł obszaru wskazanego we wniosku został
środowisko - wymagane,
wyznaczony akwen ZSZ.39.R, ZSZ.43S, ZSZ.44.S, ZSZ.45.R, ZSZ.46.S, ZSZ.47.Ip,
Oddziaływania transgraniczne ZSZ.48.T, . W ustaleniach szczgólowych wskazano możliwe kierunki zagospodarowani wód w
brak, KIP - zmiana strefy
sąsiedztwie obszaru wskazanego we wniosku zakresie rozwoju form rowozju turystyki sportu i
brzegowej (§2 ust. 1 pkt 33 i §3
rekreacji oraz rybołóstwa. Pzy czym z uwagi na uwarunkowania środowiska przyrodniczego
ust. 1 pkt 63, 64 i 69
oraz stnowisko RDOŚ/Szczecin występują tutaj pewne ograniczenia w realizacji niektórych
rozporządzenia w sprawie
inwestycji z zakresu turystyki, sportu i rekreacji.
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne*
, Technologia - tradycyjna ,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
Oddziaływania transgraniczne Wniosek uwzględniony. Działki lądowe graniczą z akwenem ZSZ.63S (turystyka, sport i
brak, KIP dla przystani
rekreacja). Ustalenia planu umożliwiają realizacją obiektów i urządzeń związanych z rozwojem
(zabezpieczenie przed wpływami
działalności turystycznej , sportu i rekreacji.
morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Przedsięwzięcie - pomost
stały/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. W projekcie planu wyznaczono akweny "S" (ZSZ.27.S, ZSZ.32.S,
ZSZ.33.S) i "R" (ZSZ.26R i ZSZ.36.R). Ustalenia planu w zakresie tych alkwenu dopuszczają
lokalizacje: domów na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola,
pomosty, pirsy, slipy, plaże, porty i przystanie, pomosty z ograniczeniami dla obszarów
wymagających ochrony siedlisk gatunków chronionych (w tym celu wyznaczono w
odpowiednich miejscach podakweny).

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

009_Sz_2

009_Sz_3

Burmistrz Wolina, Wolin

Burmistrz Wolina, Wolin

BIO.6724.4.201
7.AO z dnia
17.03.2017 r.

BIO.6724.4.201
7.AO z dnia
17.03.2017 r.

009_Sz_4

Burmistrz Wolina, Wolin

BIO.6724.4.201
7.AO z dnia
17.03.2017 r.

009_Sz_5

Burmistrz Wolina, Wolin

BIO.6724.4.201
7.AO z dnia
17.03.2017 r.

010_Sz_1

010_Sz_2

010_Sz_3

Zachodniopomorski
Okręgowu Związek
Żeglarski, Szczecin

Zachodniopomorski
Okręgowy Związek
Żeglarski, Szczecin

Zachodniopomorski
Okręgowu Związek
Żeglarski, Szczecin

b/z z dnia
21.03.2017 r.

b/z z dnia
21.03.2017 r.

b/z z dnia
21.03.2017 r.

21.03.2017 r.

21.03.2017 r.

budowa domów pływających na obszarach morskich

kładki dla pieszych na terenach zalewowych

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Gminy Wolin

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
Technologia - tradycyjna ,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
Wniosek uwzględnony w części obszaru wnioskowanego. Z uwagi na uwarunkowania
Oddziaływania transgraniczne Inicjatywa Gminy poparta
środowiska przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono na akwenach bezpośrednio
brak, KIP dla przystani
zainteresowaniem podmiotów
graniczących z lądem lokalizację pomostów z wyłączeniem podakwenów gdzie jakokolwiek
(zabezpieczenie przed wpływami
prywatnych
działalnośc człowieka może zakłócić równowagę przyrodniczą. Istotne informacje i
morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
ograniczenia
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Gminy Wolin

Przedsięwzięcie - pomost stały,
Technologia - tradycyjna,
prefabrykaty , Rozwiązania
chroniące środowisko Wniosek uwzględniony. W projekcie planu wyznaczono akweny "S" (ZSZ.27.S, ZSZ.32.S,
wymagane, Oddziaływania
ZSZ.33.S) i "R" (ZSZ.26R i ZSZ.36.R). Ustalenia planu w zakresie tych alkwenów dopuszczają
transgraniczne - brak, KIP lokalizacje: domów na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola,
sprawdzenie czy zachodzi
pomosty, pirsy, slipy, plaże, porty i przystanie, pomosty z ograniczeniami dla obszarów
konieczność zmiany strefy
wymagających ochrony siedlisk gatunków chronionych (w tym celu wyznaczono podakweny w
brzegowej (§3 ust. 1 pkt 69
odpowiednich miejscach ).
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęto do dalszej
analizy tylko w odniesieniu do
planowanych działań na
obszarze wód morskich

Przedsięwzięcie bezinwestycjne, Technologia brak danych, Rozwiązania
chroniące środowisko - nie
wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP -nie
zachodzi konieczność

Wniosek uwzględniony. W projekcie planu wyznaczono akweny "S" (ZSZ.27.S, ZSZ.32.S,
ZSZ.33.S) i "R" (ZSZ.26R i ZSZ.36.R). Ustalenia planu w zakresie tych alkwenu dopuszczają
na zasadach akwenów o funkcji podstawowej lub dopuszczonej funkcjonowanie różnych form
wypoczynku, turystyki i sportu w tym lokalizacje: tarasów widokowych, mola, pomostów,
pirsów, slipów, plaż z ograniczeniami dla obszarów wymagających ochrony siedlisk gatunków
chronionych. W tym celu wyznaczono w odpowiednich miejscach podakweny.

21.03.2017 r.

przygotowanie akwenu do uprawiania windsurfingu/kitesurfingu

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Gminy Wolin

Uwaga na ograniczenia
wynikające z projektu Planu
Ochrony

21.03.2017 r.

uwzględnienie istniejących obszarów Natura 2000 i zapisów planów
ochronnych

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Gminy Wolin

-

-

Wniosek o treści informacyjnej. W ustaleniach planu wpisano informację o tym iż
poszczególne akwenu znajdują się w obszarze Natura 2000 i wynikającym z tego
konsekwencjami w przypadku obowiązywnia w tym zakresie planów ochrony.

działka nr 1094, obręb 3 Trzebież

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomosty
stałe/pływające, 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 uwzględnony w części obszaru wnioskowanego. Z uwagi na uwarunkowania
środowiska przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury
turystycznej w tym umożliwiajacej lokalizację pomostów w wybranych lokalziacjach ( akwen
ZSZ.54.S). Część obszaru objętego wnioskiem znajduje się w granicach portu morskiego
Trzebież, którego obszar z kolei jest objęty osobną procedur planistyczną

działka nr 1094, obręb 3 Trzebież

uwzględnić ograniczenia
wynikające z zapisów projektu
planu ochrony dla obszarów
Natura 2000

działka nr 1094, obręb 3 Trzebież

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
Przedsięwzięcie opisane zbyt
Technologia - tradycyjna ,
ogólnie co uniemożliwia
Rozwiązania chroniące
dokonanie jego klasyfikacji
środowisko - wymagane,
zgodnie z rozporządzeniem
Oddziaływania transgraniczne Rady Ministrów z dnia 9
brak, KIP dla przystani
listopada 2010 r. w sprawie (zabezpieczenie przed wpływami
przedsięwzięć mogących
morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
znacząco oddziaływać na
rozporządzenia w sprawie
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
przedsięwzięć mogących
poz. 71)
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

22.03.2017 r.

wprowadzenie w planie możliwości rozbudowy/modernizacji
istniejących i lokalizacji nowych pomostów pływających i stałych dla
celów turystyki i rekreacji

wprowadzenie w planie możliwości wykorzystywania akwenu do
uprawiania sportów wodnych (windsurfing, kitesurfing)

wprowadzenie w planie możliwości rozbudowy i modernizacji
przystani rybackiej
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Wniosek uwzględnony. Z uwagi na uwarunkowania środowiska przyrpodniczego w tym
Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w tym umożliwiajacej
Technologia - tradycyjna ,
uprawianie widsurfingu/kitesurfingu na obszarach "S" ( akweny ZSZ.54.S, ZSZ.53S) oraz "R"
Rozwiązania chroniące
(akweny ZSZ.39.R i ZSZ.58.R). Z uwagi na uwarunkowania środowiska przyrodniczego w tym
środowisko - nie wymagane,
ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w tym umożliwiajacej
Oddziaływania transgraniczne lokalizację pomostów w wybranych lokalziacjach, tworząc w miejscach o szczgólnych walorach
brak, KIP - nie wymagane
przyrodniczych podakweny z nakazami, zkazami i ograniczeniami.

Wniosek nie uwzględniony, ponieważ dotyczy obszaru portu, który jest poddany osobnej
procedurze

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010_Sz_4

010_Sz_5

Zachodniopomorski
Okręgowu Związek
Żeglarski, Szczecin

Zachodniopomorski
Okręgowu Związek
Żeglarski, Szczecin

b/z z dnia
21.03.2017 r.

wprowadzenie w planie możliwości rozbudowy i modernizacji
przystani jachtowej

b/z z dnia
21.03.2017 r.

011_Sz_1

Regionalne Biuro
Gospodarki Przestrzennej
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

b/z z dnia
21.03.2017 r.

011_Sz_2

Regionalne Biuro
Gospodarki Przestrzennej
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

b/z z dnia
21.03.2017 r.

011_Sz_3

Regionalne Biuro
Gospodarki Przestrzennej
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

b/z z dnia
21.03.2017 r.

011_Sz_4

Regionalne Biuro
Gospodarki Przestrzennej
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

b/z z dnia
21.03.2017 r.

działka nr 1094, obręb 3 Trzebież

rozważenie możliwości wprowadzenia zapisów umożliwiających
zamknięcie w przyszłości północnego wejścia do portu w Trzebieży.

tor wodny do Trzebieży

05.04.2017 r.

uwzględnienie zapisów waloryzacji przyrodniczej Województwa
Zachodniopomorskiego z 2010 r. dot. proponowanych obszarów
ochrony przyrody

Potencjalne rezerwaty przyrody:
„Karsiborska Kępa", „Rytka”, „Łysa
Wyspa” (istniejący Użytek
Ekologiczny); Potencjalne Zespoły
Przyrodniczo-Krajobrazowe: „Bagna
Struskie", „Trzebieradzki las", „Park
Leśny W Wolinie", „Świdny Las I, II";
Potencjalne Użytki Ekologiczne:
„Karcznieńskie Ploso",
„Miroszewskie Estuarium",
„Nowowarpieńskie Wody",
„Podgrodzkie Łąki", „Szuwar Nad
Zatoką Skoszewską", „Wyspy
Bielawki Z Półwyspem Mielinek"

05.04.2017 r.

uwzględnienie zapisów opracowania ekofizjograficznego dot.
proponowanego stanowiska dokumentacyjnego - Klif nadzalewowy w
Lubinie

Klif nadzalewowy w Lubinie

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
Przedsięwzięcie opisane zbyt
Technologia - tradycyjna ,
ogólnie co uniemożliwia
Rozwiązania chroniące
dokonanie jego klasyfikacji
środowisko - wymagane,
zgodnie z rozporządzeniem
Oddziaływania transgraniczne Rady Ministrów z dnia 9
brak, KIP dla przystani
listopada 2010 r. w sprawie (zabezpieczenie przed wpływami
przedsięwzięć mogących
morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
znacząco oddziaływać na
rozporządzenia w sprawie
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
przedsięwzięć mogących
poz. 71)
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

-

-

05.04.2017 r.

uwzględnienie rozporządzenia Ministra Środowska ws. ustanowienia
planów ochrony obszarów Natura 2000

05.04.2017 r.

uwzględnienie zapisów Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza
Przedsięwzięcie wspólnie z
Zachodniego, w szczególności: Budowy dróg rowerowych na koronie
wały przeciwpowodziowe wokół
innymi tego typu działaniami
wałów przeciwpowodziowych wokół Zalewu Szczecińskiego z
Zalewu Szczecińskiego; Trasa Tywa
może stworzyć sieć połączeń
wyznaczeniem miejsc do odpoczynku z dostępem do plaż (trasa
- Odra - Zalew
promowych na Zalewie Szcz.
Tywa-Odra-Zalew)
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-

Wniosek nie uwzględniony, ponieważ dotyczy obszaru portu, który jest poddany osobnej
procedurze opracowania planu

Przedsięwzięcie - odlożenie
refulatu lub usypanie z inneg
materiału , Technologia tradycyjna , 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 został odrzucony z uwagi na uwarunkowania zachowania bezpiecznego podejścia i
wyjścia do i z portu. Utzymano tor wodny (akweny ZSZ.50.T i ZSZ.57.T).

-

Wniosek o treści informacyjnej . Z uwagi na formułę zapisu planu i fakt, że wszystkie
wymienione we wniosku potencjalne rezerwaty przyrody znajdują się poza granicami obszaru
objetego niniejszym planem, przyjęto zasadę, że wszelkie działania inwestycyjne z uwagi na
zakres oddziaływania naśrodowisko, zostaną poddne osobnej procedurze śrdowiskowej na
etapie realziacji inwestycji i dopiero na tym etapie może dojśc do weryfikacji konieczności
podjęcia działąń ochronnych w stosunku do obszarów cennych przyrodniczo.

-

Wniosek o treści informacyjnej. W ustaleniach planu przyjęto zasadę, że wszelkie działania
inwestycyjne z uwagi na zakres oddziaływania na środowisko, zostaną poddne osobnej
procedurze środowiskowej na etapie realziacji inwestycji i dopiero na tym etapie może dojść do
weryfikacji konieczności podjęcia działań ochronnych w stosunku do obszarów cennych
przyrodniczo w tym ochrony klifu nadzalewowego w msc. Lubiń.

-

Wniosek o treści informacyjnej. W ustaleniach planu wpisono możliwość występienia
ograniczeń w realziacji funkcji podsatwowych i dopuszconych z uwagi na wejście życie
odpowiednich przepsiów odrębnych z zakresie ochorny obaszrów Natura 2000, w stosunku do
których obecnie sa prowadzone prace legislacyjne. Przyjęto zasadę, że wszelkie działania
inwestycyjne z uwagi na zakres oddziaływania na środowisko, zostaną poddne osobnej
procedurze środowiskowej na etapie realizacji inwestycji i dopiero na tym etapie może dojśc do
weryfikacji konieczności podjęcia działań ochronnych w stosunku do obszarów i miejsc
cennych przyrodniczo. W poszczególnych akwenach wskazano również podakweny, które
precyzyjnie eliminują działania szkodzące danemu środowisku występującymu w granicach
tego podakwenu.

-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek nie uwzględniony w treści planu, ponieważ
dotczy obszaru lądu i jest poza granicami opracowania planu.

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne*
, Technologia - zróżnicowana ,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
Oddziaływania transgraniczne tak, KIP (§2 ust. 1 pkt 6 lub §3
ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

Wniosek o charakterze informacyjnym. W ustaleniach ogólnych planu (Zał. Nr 1 do
Rozporządzenia) w §5 wprowadzone zapisy regulujące lokalizację infrastruktury technicznej.

-

-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony . W treści prognozy oceniono
wpływ powyższych inwestycji.

011_Sz_5

012_Sz_1

013_Sz_1

013_Sz_2

013_Sz_3

Regionalne Biuro
Gospodarki Przestrzennej
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

Zachodnipomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Szczecinie,
Szczecin

Starostwo Powiatowe w
Kamieniu Pomorskim,
Kamień Pomorski

Starostwo Powiatowe w
Kamieniu Pomorskim,
Kamień Pomorski

Starostwo Powiatowe w
Kamieniu Pomorskim,
Kamień Pomorski

b/z z dnia
21.03.2017 r.

IP-0220/KONS17-1/7/17/JP z
dnia 21.03.2017
r.

b/z z dnia
17.03.2017 r.

b/z z dnia
17.03.2017 r.

b/z z dnia
17.03.2017 r.

05.04.2017 r.

22.03.2017 r.

22.03.2017 r.

22.03.2017 r.

22.03.2017 r.

wyznaczenie korytarza infrastruktury technicznej. Utrzymanie i
możliwość rozbudowy kabli światłowodowych oraz poprowadzenia
innych linii infrastruktury technicznej między Nowym Warpnem, a
Świnoujściem.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

ujścia rzek: Głowienica, Gunica,
Karpinka; ujścia kanałów: Torfowy,
Wydrzany, Karsibór E, Karsibór A,
Karsibór B, Karsibór F, Karsibór D,
Międzyzdroje A, Skoszewo,
Łączocy, Żarnowski, Kopicki,
Miłowski, Brylanty, Podleśny,
Jasienica Wałowy, Dębostrów,
Niekłończyca pompowy I,
Niekłończyca Uniemyśl, Trzebież
pompowy I, Warnołeka Brzózki,
Warnołęka pompowy I; Odpływy ze
stacji pomp: Wydrzany, Karsibór II,
Karsibór I, Karsibór IV, Karsibór III,
Skoszewo, Żarnowo-Śmięć I,
uzwglęnienie w prognozie oddziaływania projektu planu na
Żarnowo-Śmięć II, Kopice,
środowisko potencjalnego wpływu prac prowadzonych na obiektach
Gąsierzyno II, Gąsierzyno I,
takich jak: ujścia rzek, kanały, rurociagi, odpływy ze stacji pomp, wały
Stepnica II, Stepnica III, Jasienica,
przeciwpowodziowe
Niekłończyca, Uniemyśl, Trzebież I,
Trzebież II, Warnołeka, Nowe
Warpno; Wały: nad Kanałem
Torfowym, Wydrzany, Ognica,
Przytór-Łunowo, Karsibór Wyspa
Mała, Karsibór Wyspa Duża, Płocin,
Skoszewo, Czarnocin-Skoszewo,
Stepnica-Kopice, prawy nad rz.
Gowienica, lewy nad rz. Gowienicą,
Stepnica-Brylanty, KarpinkaJasienica, lewy wsteczny nad rz.
Karpinką, prawy wsteczny nad rz.
Karpinką, Uniemyśl-Karpinka,
Trzebież-Uniemyśl, MiroszewoBrzózki, Nowe Warpno-Podgrodzie

pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

działka nr 163, obręb Lubin,
przylegająca do działki nr 164 (na
wysokości działki nr 158/2)

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

działka nr 163, obręb Lubin,
przylegająca do działki nr 157/1 (na
wysokości działki nr 2/12)

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

działka nr 172/5, obręb Zagórze,
przylegająca do działki nr 172/3 (na
wysokości działki nr 7/2, 13, 19, 59,
61/1, 158/29)

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)
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Przedsięwzięcie - pomost
stały/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)
Przedsięwzięcie - pomost
stały/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)
Przedsięwzięcie - pomost
stały/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 uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrodniczego w tym ochrony brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w
tym umożliwiajacej lokalizację pomostów w akwenie ZSZ.14.S. Nie mniej z uwagi na
uwarunkowania środowiskowe oraz stanowisko RDOŚ/Szczecin wprowadzono podakweny
ZSZ.14.S.1 i ZSZ.14.S.2, które mają na celu ochronę min. klifu.

Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrodniczego w tym ochrony brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w
tym umożliwiajacej lokalizację pomostów w akwenie ZSZ.14.S. Nie mniej z uwagi na
uwarunkowania środowiskowe oraz stanowisko RDOŚ/Szczecin wprowadzono podakweny
ZSZ.14.S.1 i ZSZ.14.S.2, które mają na celu ochronę min. klifu.

Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w
tym umożliwiajacej lokalizację m.in.. pomostów ( akweny ZSZ.32.S)

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

1

2

3

4

5

6

7

013_Sz_4

013_Sz_5

013_Sz_6

013_Sz_7

013_Sz_8

014_Sz_1

015_Sz_1

Starostwo Powiatowe w
Kamieniu Pomorskim,
Kamień Pomorski

Starostwo Powiatowe w
Kamieniu Pomorskim,
Kamień Pomorski

Starostwo Powiatowe w
Kamieniu Pomorskim,
Kamień Pomorski

Starostwo Powiatowe w
Kamieniu Pomorskim,
Kamień Pomorski

Starostwo Powiatowe w
Kamieniu Pomorskim,
Kamień Pomorski

K.N., Parsów

M.W., Warszawa

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

8

9

pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
działka nr 172/5, obręb Zagórze,
Rady Ministrów z dnia 9
przylegająca do działki nr 172/1 (na
wysokości działki nr 158/20, 158/14, listopada 2010 r. w sprawie
176/2, 177)
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost
stały/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 uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w
tym umożliwiajacej lokalizację m.in.. pomostów na akwenie ZSZ.32.S z ograniczeniami na
podakwenach. Dopuszczono lokalizację pomstów również na akewnie ZSZ.36.R, który
bezpośrednio graniczy z terenem objętym wnioskiem.

pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

działka nr 40/2, obręb Sułomino,
przylegająca do działki nr 40/4 (na
wysokości działki nr 24/6, 24/4, 26,
28/1)

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost
stały/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 uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrpodniczego w tym ochrony brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w
tym umożliwiajacej lokalizację pomostów - akweny ZSZ.27.S. Teren objety wnioskiem
bezpośrednio graniczy z podakwenem ZSZ.27.S.3 w którym obowiązują ograniczenia w
lokalizacji inwestycji związanych z iinfrastrukturą turystyczną, niemniej uwzględniając
uwarunkowania środowiskowe przedmiotowa inwestcyja może być realizowana.

działka nr 699/5, obręb Skoszewo,
przylegająca do działki nr 699/3 (na
wysokości działki nr 156/2)

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost
stały/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 uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w
tym umożliwiajacej lokalizację m.in.. pomostów na akwenie ZSZ.32.S z ograniczeniami na
podakwenach. Dopuszczono lokalizację pomstów również na akewnie ZSZ.36.R, który
bezpośrednio graniczy z terenem objętym wnioskiem.

działka nr 172/5, obręb Zagórze,
przylegająca do działki nr 172/2 (na
wysokości działki nr 175/4, 174)

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost
stały/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 uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w
tym umożliwiajacej lokalizację m.in.. pomostów na akwenie ZSZ.32.S z ograniczeniami na
podakwenach. Dopuszczono lokalizację pomstów również na akewnie ZSZ.36.R, który
bezpośrednio graniczy z terenem objętym wnioskiem.

działka nr 120/4, obręb Gogolice,
przylegająca do działki nr 120/3 (na
wysokości działki nr 140/2, 61/2,
57/1, 49/2, 48, 56/1, 70)

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost
stały/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 uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrpodniczego w tym ochrony brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w
tym umożliwiajacej lokalizację m.in.. pomostów ( akweny ZSZ.32.S o funjci podstawowej
turystyka-sport-rekreacja). Teren objety wnioskiem grancizy również z akwenem 3T o funkcji
podstawowej transport, gdzie funkcja dopuszczoną jest funkcja turystyki, sportu i rekreacji.

b/z z dnia
22.03.2017 r.
wyspa Karsibór, obręb 19, numery
21.03.2017 r.
(uzupełnienie pomost stały dla celów rekreacyjnych, przystań dla rowerów wodnych działek: 458,459,460,471,476, 477;
(uzupełnione
wpłynęło
i kajaków, przystań wędkarska, domki rekreacyjne
N 53°, 50' 4,7955" , E 14°, 20',
pismem b/z z
dnia 19.07.2017 20.07.2017 r.)
24,8444"
r)

wniosek przyjęto do dalszej
analizy tylko w odniesieniu do
planowanych działań na
obszarze wód morskich

Przedsięwzięcie - pomost stały,
Technologia - tradycyjna,
prefabrykaty , Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP zmiana strefy brzegowej(§3 ust.
1 pkt 69 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

Wniosek w projekcie planu uwzględniony. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrodniczego ograniczono możliwośc realziacji zamierzenia inwestycyjnego do obszarów
predystynowanych do tego celu - akwen ZSZ.31S o funkcji podsatwowej turystyka, sport i
rekreacja.

działki nr 794/2 N, 943 Wm Młyński
Rów, obręb 0017 Świnoujście ( na
wysokości działki nr 760)

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

Przedsięwzięcie - umocnienie
brzegowe/pomost stały,
Technologia - tradycyjna,
Wniosek częściowo uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
prefabrykaty , Rozwiązania
przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w
chroniące środowisko tym umożliwiajacej lokalizację przystani - akweny ZSZ.11.S o funkcji podstawowejturystyka,
wymagane, Oddziaływania
sport i rekreacja, niemniej z uwagi na uwarunkowania środowiska przyrodniczego oraz
transgraniczne - brak, KIP stanowisko RDOŚ/Szczecin nie ma możliwości lokalizacji nabrzeża do cumowania jachtu wraz
zmiana strefy brzegowej(§3 ust.
ze slipem, tym bardziej , że w sąsiedztwie znajduje się morski port rybacki w Przytorze o
1 pkt 69 rozporządzenia w
funkcji podsatawowej "funkcjonowanie portu lub przystani" gdzie ustalenia planu przewidują
sprawie przedsięwzięć
realizację urządzeń i obiektów dla obsługi jednostek pływających
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

b/z z dnia
17.03.2017 r.

b/z z dnia
17.03.2017 r.

b/z z dnia
17.03.2017 r.

b/z z dnia
17.03.2017 r.

b/z z dnia
17.03.2017 r.

b/z z dnia
22.03.2017 r.

22.03.2017 r.

22.03.2017 r.

22.03.2017 r.

22.03.2017 r.

22.03.2017 r.

22.03.2017 r.

pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

umocnienie brzegowe do cumowania jachtu dla celów rekreacyjnych
wraz ze slipem
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Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

016_Sz_1

017_Sz_1

017_Sz_2

017_Sz_3

017_Sz_4

017_Sz_5

JARS Nieruchomości sp. z
o.o., Warszawa

Gmina Międzyzdroje,
Międzyzdroje

Gmina Międzyzdroje,
Międzyzdroje

Gmina Międzyzdroje,
Międzyzdroje

Gmina Międzyzdroje,
Międzyzdroje

Gmina Międzyzdroje,
Międzyzdroje

b/z z dnia
21.03.2017 r.

ITI.7013.24.201
7.TK z dnia
21.03.2017 r.

ITI.7013.24.201
7.TK z dnia
21.03.2017 r.

ITI.7013.24.201
7.TK z dnia
21.03.2017 r.

ITI.7013.24.201
7.TK z dnia
21.03.2017 r.

ITI.7013.24.201
7.TK z dnia
21.03.2017 r.

22.03.2017 r.

23.03.2017 r.

23.03.2017 r.

23.03.2017 r.

23.03.2017 r.

23.03.2017 r.

port jachtowy wraz ze stałymi falochronami, system pomostów
pływających wraz z miejscami postojowymi dla jachtów żaglowych i
motorowych, promenada piesza realizowana częściowo jako pomost
stały nad akwenem jeziora Wicko Wielkie, roboty czerpalne i
umocnienie dna w obrębie jeziora Wicko Wielkie oraz niezbędne
oznakowanie nawigacyjne

budowa nabrzeża dla statków pasażerskich (o długości do 85 m i
zanużeniu do 1,5 m): budowa nabrzeża oczepowego nad jez. Wicko
Małe, budowa drogi dojazdowej, miejsc postojowych, placów
manewrowych, budowa punktów zaopatrzenia w energie elktryczną,
wode pitną, oświetlenie zewnetrzne, wykonanie niezbędnych robót
czerpalnych i budowa oznakowania nawigacyjnego

budowa portu jachtowego na Jeziorze Wicko Małe (budowa narzeży
i umocnienia brzegowe, pomostów pływających wraz ze
stanowiskami cumowniczymi dla jachtów, niezbędnego zaplecza
socjalnego portu rybackiego, ciągów pieszych, miejsc postojowych
dla samochodów osobowych)

budowa toru narciarstwa wodnego (instalacja wyciągu o parametrach
umożliwiających organizowanie zawodów rangi międzynarodowej,
stanowisko startowe - platforma zlokalizowana na akwenie,
niezbędne umocnienia brzegowe i prace pogłębiarskie

urządzenie plaży m. Wapnica z pomostami widokowymi i pomostami
do cumowania drobnego sprzętu pływającego (budowa plaży i
zasilenie urobkiem z prac pogłębiarskich, pomosty widokowe i
cumownicze, obiekty kubaturowe: sanitariaty, zaplecze ratowników,
mała gastronomia)

budowa promenady (ścieżki edukacji ekologicznej) na odcinku port
jachtowy w Wapnicy do granicy m. Lubin (ciąg pieszy na terenie
przyległym do lustra wody lub gdzie brak możliwości po wodach
przylegających do linii brzegowej, oświetlenie promenady, punkty
widokowe na zalew wyposażone w sprzęt do obserwacji - lunety
widokowe, w ciągu promenady ławki, stoliki, miejsca biwakowe,
ścieżka ekologiczna dot. przyrody, sanitariaty

działka nr 269/2 Wm obręb Lubin
(na wysokości działek nr 1/1, 1/2,
2/2, 2/5, 4, 198/8, 85/6, 84/7)

Zalesie, jezioro Wicko Małe

Jezioro Wicko Małe

Jezioro Wicko Małe

działka nr 193, obręb 23 Wapnica

odcinek od portu jachtowego w
Wapnicy do granicy m. Lubin
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-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia -zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące
Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
środowisko - wymagane,
przyrodniczego w tym ochrony brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w
Oddziaływania transgraniczne tym umożliwiajacej lokalizację przystanidlajachtów w akwenie ZSZ.14.S o funkcji podstawowej
brak, KIP - zmiana strefy
turystyka , sport i rekreacja. Nie mniej z uwagi na uwarunkowania środowiskowe oraz
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 63, 64 i
stanowisko RDOŚ/Szczecin wprowadzono podakweny ZSZ.14.S.1 i ZSZ.14.S.2, które mają na
69 rozporządzenia w sprawie
ochronę przyrody, ale zamiar inwestcyjny określony we wniosku nie jest zkazany .
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróż nicowana,
Rozwiązania chroniące
Wniosek w części uwzględnony w projekcie planu w części obszaru wnioskowanego. Z uwagi
środowisko - wymagane,
na uwarunkowania środowiska przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono
Oddziaływania transgraniczne lokalizację infrastruktury turystycznej w tym umożliwiajacej lokalizację pomostów = akweny
brak, KIP - zmiana strefy
ZSZ.2.S o funkcji turystyka , sport i rekreacja. Z uwagi na uwarunkowania środowiskowe oraz
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
stanowisko RDOŚ/Szczecin rozbudowa i budowa nowej infratstruktury portowej jest
rozporządzenia w sprawie
niemożliwa.
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia -zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
Wniosek w części uwzględnony w projekcie planu . Z uwagi na uwarunkowania środowiska
Oddziaływania transgraniczne przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono zachowanie istniejącej infrastruktury
brak, KIP - zmiana strefy
turystycznej w akwenie ZSZ.2.S o funkcji podsatwowej turystyka, sport i rekreacja. Z uwagi na
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 63, 64 i
uwarunkowania środowiskowe i stanowisko RDOŚ/Szczecin zakazano m.in. wyznaczania
69 rozporządzenia w sprawie
nowych torów podejściowych, budowy nowych przystani .
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia -zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
Wniosek nie uwzględnony w projekcie planu . Z uwagi na uwarunkowania środowiska
Oddziaływania transgraniczne przyrpodniczego w tym ochrony brzegu dopuszczono zachowanie istniejącej infrastruktury
brak, KIP - zmiana strefy
turystycznej w akwenie ZSZ.2.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Z uwagi na
brzegowej (§3 ust. 1 pkt 49
uwarunkowania środowiskowe i stanowisko RDOŚ/Szczecin zakazano m.in. wyznaczania
rozporządzenia w sprawie
nowych torów narciarstwa wodnego.
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróż nicowana,
Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
Rozwiązania chroniące
przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej na
środowisko - wymagane,
akwenie ZSZ.14.S o funkcji podstawowej tursytyka, sport i rekreacja gdzie dopuszczono
Oddziaływania transgraniczne lokalizację m.in. plaż i kąpielisk do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu
brak, KIP - zmiana strefy
systemu ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych, w tym z
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
wykluczeniem miejsc, w których mogłoby dojść do zakłóceń lęgów ptaków, niszczenia
rozporządzenia w sprawie
gatunków chronionych lub siedlisk przyrodniczych lub oddziaływania na brzeg i inne miejsca
przedsięwzięć mogących
akwenu, gdzie odbywają się lęgi ptaków,
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróż nicowana,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
wniosek przyjęto do dalszej
Oddziaływania transgraniczne analizy tylko w odniesieniu do
brak, KIP - zmiana strefy
planowanych działań na
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
obszarze wód morskich
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Wniosek nie uwzględniony, ponieważ dotyczy obszaru portu częsci lądowej, który jest
poddany odrębnej procedurze planistycznej.

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

017_Sz_6

017_Sz_7

017_Sz_8

018_Sz_1

018_Sz_2

018_Sz_3

018_Sz_4

Gmina Międzyzdroje,
Międzyzdroje

Gmina Międzyzdroje,
Międzyzdroje

Gmina Międzyzdroje,
Międzyzdroje

Prezydent M. Świnoujście,
Świnoujście

Prezydent M. Świnoujście,
Świnoujście

Prezydent M. Świnoujście,
Świnoujście

Prezydent M. Świnoujście,
Świnoujście

ITI.7013.24.201
7.TK z dnia
21.03.2017 r.

ITI.7013.24.201
7.TK z dnia
21.03.2017 r.

PPZ.670.7.316
6.2017.SJ z
dnia 20.03.2017
r.

GM.033.6.2017.
JA z dnia
21.03.2017 r.

GM.033.6.2017.
JA z dnia
21.03.2017 r.

GM.033.6.2017.
JA z dnia
21.03.2017 r.

GM.033.6.2017.
JA z dnia
21.03.2017 r.

23.03.2017 r.

23.03.2017 r.

23.03.2017 r.

23.03.2017 r.

23.03.2017 r.

23.03.2017 r.

23.03.2017 r.

budowa i przebudowa portu rybackiego w m. Lubin (przebudowa
wejścia do portu, dalbowe stanowisko dla statków pasażerkich wraz
z infrastrukturą, remont i rozbudowa nabrzeży cymowniczych, hale
technologiczne dla rybaków, chłodnia, punt handlowy, hala
magazynowa, parking i place manewrowe)

urządzenie plaży w m. Lubin (urządzenie plaży, pomosty widokowe i
cumownicze, obiekty kubaturowe: sanitariaty, zaplecze ratowników,
mała gastronomia)

niewprowadzanie uwarunkowań ograniczających zagospodarowanie
terenów inwestycyjnych i parametrów zaudowy; niewprowadzanie
ograniczeń w zakresie rozwoju infrastruktury wodnej

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia -zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące
Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
środowisko - wymagane,
przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej na
Oddziaływania transgraniczne akwenie ZSZ.14.S o funkcji podstawowej tursytyka, sport i rekreacja gdzie dopuszczono jako
brak, KIP - zmiana strefy
funkcje dopuszczalne funkcjonowanie portu lub przystani (oznaczenie w planie symbolem Ip)
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 63, 64 i
Obszar portu w części wodnej został objęty funkcją podstawową "funkcjonowanie portu lub
69 rozporządzenia w sprawie
przystani w tym dopuszczono budowę lub przebudowę wejścia do portu.
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

działka nr 158/1, obręb 24 Lubin

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróż nicowana,
Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
Rozwiązania chroniące
przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej na
środowisko - wymagane,
akwenie ZSZ.14.S o funkcji podstawowej tursytyka, sport i rekreacja gdzie dopuszczono
Oddziaływania transgraniczne lokalizację m.in. plaż i kąpielisk do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu
brak, KIP - zmiana strefy
systemu ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych, w tym z
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
wykluczeniem miejsc, w których mogłoby dojść do zakłóceń lęgów ptaków, niszczenia
rozporządzenia w sprawie
gatunków chronionych lub siedlisk przyrodniczych lub oddziaływania na brzeg i inne miejsca
przedsięwzięć mogących
akwenu, gdzie odbywają się lęgi ptaków,
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

msc. Lubin - linia brzegowa

lokalizacja bulwaru wzdłuż ul. 1 Maja, z pomostami pływającymi
przystosowanymi do cumowania jednostek pływających, domy na
wodzie, hangary (zaplecze) wędkarskie, tarasy widokowe,
przystanek tramwaju wodnego; zapewnienie dostępu do przystanku
od strony wody poprzez utworzenie i wyznaczenie toru
podejściowego

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wszelkie działania inwestycyjne zostały
uwarunkowane zakresem ochrony środowiska przyrodniczego

projekt wpisujący się w
ogólną inicjtywę wszystkich
gmin na Zalewem
Szczecińskim

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia -zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące
Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
środowisko - wymagane,
przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w
Oddziaływania transgraniczne tym lokalziację np. pomostów i torów podejściowych z pewnymi ograniczeniami m.in.
brak, KIP - zmiana strefy
wynikającymi z utrzyrmania stanu ochrony brzegu i uwzględniając miejsca lęgów ptaków.
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 63, 64 i
Odpowiednie zapisy znajdują się w akwenach ZSZ.6.R, ZSZ.8.R o funkcji podastwowej
69 rozporządzenia w sprawie
"rybołówstwo" oraz ZSZ.7.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja"
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

obszar Zalewu Szczecińskiego
wzdłuż Wyspy Karsibór na kanale
Mulnik zgodnie z granicami
przystani oraz obszarem do Starej
Świny

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia -zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące
Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
środowisko - wymagane,
przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej na
Oddziaływania transgraniczne - akwenie oznaczonym symbolem ZSZ.28.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja.
brak, KIP - zmiana strefy
Wszelka działalnośc inwestycyjna winna uwzględniać uwarunkowania przyrodnicze, w tym z
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 63, 64 i
wykluczeniem miejsc, w których mogłoby dojść do zakłóceń lęgów ptaków, niszczenia
69 rozporządzenia w sprawie
gatunków chronionych lub siedlisk przyrodniczych, oddziaływania na brzeg i inne miejsca
przedsięwzięć mogących
akwenu, gdzie odbywają się lęgi ptaków
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

obszar Zalewu Szczecińskiego
wzdłuż Wyspy Karsibór na kanale
Mulnik

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia -zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące
Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
środowisko - wymagane,
przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej na
Oddziaływania transgraniczne - akwenie oznaczonym symbolem ZSZ.28.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja.
brak, KIP - zmiana strefy
Wszelka działalnośc inwestycyjna winna uwzględniać uwarunkowania przyrodnicze, w tym z
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 63, 64 i
wykluczeniem miejsc, w których mogłoby dojść do zakłóceń lęgów ptaków, niszczenia
69 rozporządzenia w sprawie
gatunków chronionych lub siedlisk przyrodniczych, oddziaływania na brzeg i inne miejsca
przedsięwzięć mogących
akwenu, gdzie odbywają się lęgi ptaków
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

lokalizacja "Przystanku turystyki wodnej, pieszej i rowerowej w
Łunowie"; zapewnienie dostępu do przystani od strony wody poprzez
obszar Zalewu Szczecińskiego
utworzenie i wyznaczenie toru podejściowego oraz miejsca do
wzdłuż wyspy Wolin poprzez Wielką
uprawiania sportów wodnych, motorowodnych i innych form rekreacji
Strugę do Starej Świny i Jeziora
wodnej, wprowadzenie funkcji dla rozwoju żeglarstwa, w tym
Wicko Wielkie
szkoleniowych, uwzględnienie możliwości realizacji regat

lokalizacja przystani morskiej wzdłuż ul. 1 Maja; zapewnienie
dostępu do przystani od strony wody poprzez utworzenie i
wyznaczenie toru podejściowego oraz miejsca do uprawiania
sportów wodnych, motorowodnych i innych form rekreacji wodnej,
wprowadzenie funkcji dla rozwoju żeglarstwa, w tym szkoleniowych,
uwzględnienie możliwości realizacji regat

-

połączenie Kanału Mulnik z Kanałem Piastowskim poprzez
wykonanie połączenia zapewniającego wzajemną komunikację i
obszar Zalewu Szczecińskiego na
wymianę wód wraz z pomostami pływającymi, awanportem,
Wyspie Karsibór pomiędzy kanałem
pogłębieniem Kanału Mulnik; zapewnienie dostępu od strony Kanału
Mulnik, a Kanałem Piastowskim
Mulnik poprzez utworzenie i wyznaczenie toru podejściowego
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inwestycja wymagająca
dodatkowego uzasadnienia

Przedsięwzięcie - przekop,
Technologia - tradycyjna,
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 odrzucony z uwagi na uwarunkowania hydrologiczne oraz możliwości zachowania
bezpieczenśtwa żeglugi na torze wodnym w Kanale Piastowskim .

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

018_Sz_5

Prezydent M. Świnoujście,
Świnoujście

GM.033.6.2017.
JA z dnia
21.03.2017 r.

23.03.2017 r.

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
lokalizacja toru podejsciowego do przystani jachtowej Lubiewo wraz
dokonanie jego klasyfikacji
z udrożnieniem i umocnieniem kanału wejściowego przy pomocy
obszar Zalewu Szczecińskiego
zgodnie z rozporządzeniem
urobku z prac pogłębiarskich; możliwość organizacji regat i
wzdłuż wyspy Wolin poprzez Wielką
Rady Ministrów z dnia 9
uprawiania sportow i turystyki wodnej; możliwość zatrzymania się i
Strugę do Starej Świny i Jeziora
listopada 2010 r. w sprawie
postoju dla jednostek wodnych przy brzegach wysp Jeziora Wicko
Wicko Wielkie
przedsięwzięć mogących
Wielkie, Wicko Małe, Krzecka Mielizna i innych
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
obszar Zalewu Szczecińskiego
zgodnie z rozporządzeniem
wzdłuż Wyspy Uznam od granicy z
Rady Ministrów z dnia 9
RFN do falochronu zachodniego i
listopada 2010 r. w sprawie
Wyspy Karsibór od falochronu
przedsięwzięć mogących
wschodniego do wyspy Wielki Krzek
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

018_Sz_6

Prezydent M. Świnoujście,
Świnoujście

GM.033.6.2017.
JA z dnia
21.03.2017 r.

23.03.2017 r.

uwzględnienie funkcji kąpieliska (w tym z możliwością wykonania
pomostów, slipów, odnóg cumowniczych) z funkcjami
towarzyszącymi, miejsca do uprawiania sportów wodnych,
motorowodnych i inncyh form rekreacji wodnej; zapewnienie
możliwości rozwoju żeglarstwa, organizacji regat

018_Sz_7

Prezydent M. Świnoujście,
Świnoujście

GM.033.6.2017.
JA z dnia
21.03.2017 r.

23.03.2017 r.

uwzględnienie strefy łowisk dla potrzeb podmiotów gospodarczych
związanych z rybołówstwem

018_Sz_8

018_Sz_9

018_Sz_10

018_Sz_11

Prezydent M. Świnoujście,
Świnoujście

Prezydent M. Świnoujście,
Świnoujście

Prezydent M. Świnoujście,
Świnoujście

Prezydent M. Świnoujście,
Świnoujście

GM.033.6.2017.
JA z dnia
21.03.2017 r.

GM.033.6.2017.
JA z dnia
21.03.2017 r.

GM.033.6.2017.
JA z dnia
21.03.2017 r.

GM.033.6.2017.
JA z dnia
21.03.2017 r.

23.03.2017 r.

23.03.2017 r.

udrożnienie Rzeckiego Nurtu.

uwzględnienie obszarów związanych z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym: budowa/przebudowa nabrzeży i wałów
przeciwpowodziowych lub wykonania mobilnych przegród
przeciwpowodziowych

obszar całego Zalewu
Szczecińskiego

obszar Zalewu Szczecińskiego na
Wyspie Karsibór - Rzecki Nurt

obszar całego pasa Zalewu
Szczecińskiego wzdłuz Wysp Wolin
i Karsibór

Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
przyrodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w
Technologia -zróżnicowana,
tym lokalziację np. pomostów i torów podejściowych z pewnymi ograniczeniami m.in.
Rozwiązania chroniące
wynikającymi z utrzyrmania stanu ochrony brzegu i uwzględniając miejsca lęgów ptaków.
środowisko - wymagane,
Odpowiednie zapisy znajdują się w akwenach ZSZ.6.R, ZSZ.8.R o funkcji podastwowej
Oddziaływania transgraniczne "rybołówstwo" oraz ZSZ.7.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja". Wskazany we
brak, KIP - zmiana strefy
wniosku obszar znajduje się tż na akwenie oznaczonym symbolem ZSZ.4.O o funckji
brzegowej (§2 ust. 1 pkt 33 i §3
podstawowej "ochrona środowiska i przyrody" i m.in. funkcjach dopuszczalnych: badania
ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w
naukowe, dziedzictwo kulturowe, infrastryuktura techniczna, transport, turystyka , sport i
sprawie przedsięwzięć
rekreacja. Gdzie występują ograniczenia inwestcyji z uwagi warunki przyrodnicze. Wszelkie
mogących znacząco
działania w tym akwenie muszą być uzgodnione z Dyrektorem Wolińskiego Parku
oddziaływwać na środowisko)
Narodowego.

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

Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej na
akwenie oznaczonym symbolem ZSZ.19.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja.
Wszelka działalnośc inwestycyjna winna uwzględniać uwarunkowania przyrodnicze, w tym z
wykluczeniem miejsc, w których mogłoby dojść do zakłóceń lęgów ptaków, niszczenia
gatunków chronionych lub siedlisk przyrodniczych, oddziaływania na brzeg i inne miejsca
akwenu, gdzie odbywają się lęgi ptaków. Działania inwestycyjne w obszarze objęty wnioskiem
również mogą być ograniczone z uwagi na strefę od terenu wojskowego znajdującego się na
lądzie (podakwen ZSZ.19.S.3).

kolejne wskazanie,
iż rybołóstwo należy utrzymać
jako istotną działalność
człowieka na tym akwenie

-

Wniosek uwględniony w projekcie planu . Na obszarze Zalewu Szczcińskiego wyznaczono
akweny R o funkcji podstawowej rybołówstwo z pewnymi ograniczeniami w połowie ryb na
wyznaczonycvh podakwenach z uwagi na okresy tarlisk ryb oraz na uwarunkowania
środowiska przyrodniczego.

doprecyzowanie uzasadnienia
przeprowadzenia tej inwestcyji

Przedsięwzięcie - pogłębienie
akwenu, Technologia tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP dla
portów (§2 ust. 1 pkt 33
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Wniosek uwzględniony . W projekcie planu wyznaczono akweny ZSZ.18R gdzie dopuszcza
się funkcję "transport".

Przedsięwzięcie - umocnienie
Przedsięwzięcie opisane zbyt
brzegu, Technologia - tradycyjna,
ogólnie co uniemożliwia
prefabrykaty , Rozwiązania
dokonanie jego klasyfikacji
chroniące środowisko Wniosek uwzględniony cześciowo z uwagi na charakter wniosku, który w przewadze dotyczy
zgodnie z rozporządzeniem
wymagane, Oddziaływania
inwestcyji w obszarze lądowym. Ustalenia planu nie zakazują inwestycji służących ochronie
Rady Ministrów z dnia 9
transgraniczne - brak, KIP przeciwpowodziowej. W § 3 ust 4 ustaleń ogólnych wpisano : "W celu zapewnienia ochrony
listopada 2010 r. w sprawie
zmiana strefy brzegowej(§3 ust.
przeciwpowodziowej, w pasie graniczącym z linią brzegu morskich wód wewnętrznych, na
przedsięwzięć mogących
1 pkt 69 rozporządzenia w
całym obszarze planu ustala się realizację odpowiednich inwestycji w tym zakresie. "
znacząco oddziaływać na
sprawie przedsięwzięć
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco
poz. 71)
oddziaływwać na środowisko)

23.03.2017 r.

Przedsięwzięcie opisane zbyt Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia -zróżnicowana,
ogólnie co uniemożliwia
Rozwiązania chroniące
dokonanie jego klasyfikacji
środowisko - wymagane,
zgodnie z rozporządzeniem
Wniosek uwzględnony w projekcie planu . Z uwagi na uwarunkowania środowiska
Oddziaływania transgraniczne lokalizacja mariny w rejonie południowo-wschodnich główek Wyspy
obszar całego pasa Zalewu
Rady Ministrów z dnia 9
przyrodniczego w tym ochrony brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej na
Karsibór. Możliwość wykonania portu schronienia przy falochronie Szczecińskiego wzdłuz Wysp Wolin listopada 2010 r. w sprawie
brak, KIP - zmiana strefy
akwenie oznaczonym symbolem ZSZ.31.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja"
południowo-wschodnim od strony Kanału Piastowskiego
i Karsibór
przedsięwzięć mogących
brzegowej (§3 ust. 1 pkt 63, 64 i
w tym możliwość funkcjonowania portu lub przystani.
znacząco oddziaływać na
69 rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71) oraz brak
znacząco oddziaływwać na
środowisko)
jednoznaczengo uzasadnienia

23.03.2017 r.

art. 23 ust 1a ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczpospolitej
Polskiej i administracji morskiej
Wniosek odrzucony w zakresie farm wiatrowych i fotowoltaicznych, natomiast w odniesieniu do
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2205)
zakazuje wznoszenia i
wykonania sztucznych wysp i konstrukcji uwzględniono wniosek
wykorzystania elektrowni
wiatrowych na morskich wodach
wewnętrznych i morzy
terytorialnym

lokalizacja farm wiatraków czy farm fotowoltaicznych; możliwość
wykonywania sztucznych wysp i konstrukcji

obszar Zalewu Szczecińskiego

Strona 14 z 44

-

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

018_Sz_12

Prezydent M. Świnoujście,
Świnoujście

GM.033.6.2017.
JA z dnia
21.03.2017 r.

019_Sz_1

Enea Operator sp. z o.o.,
Poznań

EO/DR/RP/BK/
3250/2017,
DR/021/MPZP/
2017 z dnia
21.03.2017 r.

020_Sz_1

Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki, Szczecin

AP.3.743.4.6.20
17.SZ z dnia
22.03.2017 r.

021_Sz_1

021_Sz_2

022_Sz_1

022_Sz_2

022_Sz_3

Burmistrz Polic, Police

Burmistrz Polic, Police

Kopicki Sportowy Klub
Wodny Szuwarek, Kopice

Kopicki Sportowy Klub
Wodny Szuwarek, Kopice

Kopicki Sportowy Klub
Wodny Szuwarek, Kopice

UA.6721.3.201
7.AM z dnia
15.03.2017 r.

UA.6721.3.201
7.AM z dnia
15.03.2017 r.

b/z z dnia
22.03.2017 r.

23.03.2017 r.

obszar Zalewu Szczecińskiego

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

23.03.2017 r.

uwzględnienie istniejącej infrastruktury technicznej
elektroenergetycznej WN-110kV oraz SN wraz z pasami ochrony
funkcyjnej terenów wokół linii elektroenergetycznych

linia napowietrzna 110 kV relacji
GPZ Warszów (WSZ) - GPZ
Recław (REC), dwutorowa linia
napowietrzna 15 kV nr 139, linia
kablowa 15 kV nr 147/10

23.03.2017 r.

brak wniosków

obszar Zalewu Szczecińskiego

23.03.2017 r.

23.03.2017 r.

23.03.2017 r.

b/z z dnia
22.03.2017 r.
23.03.2017 r.
(uzupełnione
(uzupełnienie
pismem b/z z
wpłynęło
dnia 28.07.2017 31.07.2017 r.)
r)

b/z z dnia
22.03.2017 r.

możliwość wykonania stałego połączenia (np. grobla, most, tunel)
przez Zalew.

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne*
, Technologia - zróżnicowana ,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
wymagane uzasadnienie
Oddziaływania transgraniczne - Wniosek nie uwzględniony w projekcie planu. Z uwagi na brak podania konkretnych danych i
zasadności dla realizacji tego
tak, KIP (§2 ust. 1 pkt 6 lub §3
przebiegu oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiska wniosek odrzucono.
przedsięwzięcia
ust. 1 pkt 8 i 60 rozporządzenia
w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

23.03.2017 r.

lokalizacja i rozudowa pomostów pływajacych i stałych do celów
rekreacyjnych, możliwość wykorzystania akwenu do uprawiania
działka nr 1094/3, obręb 3 Trzebież
windsurfingu i kitesurfingu, mozliowść rozbudowy przystani rybackiej i
jachtowej

zamknięcie północnego wejścia do portu w Trzebieży

przystań dla małych łodzi sportowych i turystycznych

oznakowanie bojami i podczyszenie w przyszłości dna toru
podejściowego do przystani w Kopicach na długości ok. 500 m i
szerokości 4-6 m

wyłączenie z pasa technicznego terenu przylegającego do
pomostów na potrzeby funkcjonowania przystani

obok portu Trzebież

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Gminy Stepnica
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Wniosek uwzględniony . Istniającą i projektowaną sieć uwzględniono niemalże na całym
obszarze Zalewu Szczecińskiego poprzez dopuszczenie funkcji w akewnach o innych
funkcjach podstawowych.

-

wniosek o treści informacyjnej

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

Wniosek uwzględnony w części obszaru wnioskowanego. Z uwagi na uwarunkowania
środowiska przyrodniczego w tym ochrony brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury
turystycznej w tym umożliwiajacej lokalizację pomostów na akwenie ZSZ.54.S i ZSZ.53.S.
Część obszaru objętego wnioskiem została objęta procedurą planistyczną dotyczącą portu
morskiego Trzebież.

Przedsięwzięcie - odlożenie
refultu lub usypanie z inneg
materiału , Technologia tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko inwestycja wymaga
wymagane, Oddziaływania
uzasadnienia dla konieczności
transgraniczne - brak, KIP jej realizacji
zmiana strefy brzegowej(§3 ust.
1 pkt 69 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
dokonanie jego klasyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem
działka nr 4/2, 53 41 86N , 14 32 55
Rady Ministrów z dnia 9
E
listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Gminy Stepnica

Przedsięwzięcie - infrastruktura,
Technologia -zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
Oddziaływania transgraniczne brak, KIP - do wyjaśnienia w
zakresie prowadzony ch prac

-

Wniosek został odrzucony z uwagi na uwarunkowania zachowania bezpiecznego podejścia i
wyjścia do i z portu. Utrzymano tor wodny tj. akweny ZSZ.50.T i ZSZ.57.T o funkcji
podstawowej "transport".

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia -zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
Oddziaływania transgraniczne - przyrpodniczego w tym ochrony brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w
brak, KIP - zmiana strefy
tym pomosty z możliwością cumowania małych jednostek pływających na akwenie ZSZ.52.S o
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 63, 64 i funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja". Z uwagi na uwarunkowania środowiska oraz
69 rozporządzenia w sprawie
stanowisko RDOŚ/Szczecin wyeliminowano lokalziację portów i przystani.
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)
Przedsięwzięcie - infratruktura
techniczna, Technologia tradycyjna, Rozwiązania
chroniące środowisko - nie
wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - nie
wymagany

Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono utrzymanie naturalnych głębokości na
akwenie oznaczonym symbolem ZSZ.36.R o funkcji podsatwowej "rybołówstwo" z możliwością
wyznaczenia nowych torów podejściowych przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia -zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
Wniosek uwzględnony w projekcie planu w części obszaru wnioskowanego dotyczącego wód
wniosek przyjęto do dalszej
Oddziaływania transgraniczne Zalewu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska przyrodniczego w tym ochrony brzegu
analizy tylko w odniesieniu do
brak, KIP - zmiana strefy
dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w tym pomosty na akwenach ozanczonych
planowanych działań na
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 63, 64 i symbolem "S" o funkcji podsatwowej "Turystyka, sport i rekreacja" oraz na akwenie ZSZ.36.R
obszarze wód morskich
69 rozporządzenia w sprawie
o funkcji podsatwowej "rybołówstwo" z dopuszczeniem funkcji "turystyka, sport i rekreacja"
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

1

2

3

4

5

6

7

022_Sz_4

Kopicki Sportowy Klub
Wodny Szuwarek, Kopice

b/z z dnia
28.07.2017 r.

023_Sz_1

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie, Szczecin

WOPNOS.610.14.201
7.MP z dnia
22.03.2017 r.

024_Sz_1

Ministerstwo Obrony
Narodowej, Warszawa

Nr 1369/D/ z
dnia 21.03.2017
r.

31.07.2017 r.

budowa falochronu osłaniającego przystań od zafalowania
południowego

morskie wody wewnętrzne Zalewu
Szczecińskiego

-

-

27.03.2017 r.

uwzględnienie rejonu poligonu morskiego wykorzystywanego przez
Marynarkę Wojenną P-41

53-46,400'N - 014-19,000E
5345,500'N - 014-23,500E
5344,400’N - 014-23,500'E
5344,000’N - 014-22,700’E
5346,000’N - 014-19,000’E

-

-

Wniosek uwzględniono. W projekcie planu uwzględniono i wyznaczono akwen ZSZ.40B obronność i bezpieczeństwo Państwa:

Działki ewidencyjne w obrębie
Świnoujście 10 o numerach:
cz.269/5, cz.269/10, cz.269/11,
cz.270/7, 270/8, 270/9/, 271/2,
cz.271/3, cz.271/5, 272/2, 272/5,
272/6, cz.272/10, 272/11, 273/5,
cz.273/6, 273/7, 273/8, 273/9,
273/10, 274/3, cz.274/4, 274/5,
274/6, 274/7, 274/8, 275/4, 275/9,
Obiekt znajduje się na lądzie,
cz.275/10, 275/11, 275/12, 275/13,
ale oddziałuje na akwen (strefa
275/14, 276/5, 276/6, 276/7, 276/8,
ochronna 1kPa)
cz.276/12, cz.277/6, cz.292, 297/3,
297/4, 298/3, 298/4, 298/7, 298/8,
298/9, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4,
299/5, 299/6, cz.300/1, cz.300/2,
cz.300/3, cz.313, cz.314, 315, 316,
317, 318, 319, cz.320, cz.348/2,
cz.415/6, 415/7, 417/1, 418/2
znajdujące się poza terenem
zamkniętym.

-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wyznaczono podakwen ZSZ.19.S.3 ustalenia którego
ograniczają możliwości wykorzystania akwenu zgodnie z wnioskiem.

morskie wody wewnętrzne Zalewu
Szczecińskiego

-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek na etapie opracowania planu został
uwzględniony. Funkcjonowanie infrastruktury wojskowej nie zostało ograniczone poprzez
ustalenia planu.

27.03.2017 r.

ustanowienie strefy ochronnej, wykraczającej poza granice terenów
zamkniętych, dla kompleksu wojskowego K-4381 Krarsibór.

024_Sz_3

Ministerstwo Obrony
Narodowej, Warszawa

Nr 1369/D/ z
dnia 21.03.2017
r.

27.03.2017 r.

uwzględnienie potrzeb obronnych kraju; brak kolizji z
funkcjonowaniem infrastruktury wojskowej

026_Sz_1

Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Głowienicy, Stepnica

TPRIIG/AF/36/2
017 z dnia
04.04.2017 r.

9

uwzględnienie wszelkich walorów przyrodniczych terenu

Nr 1369/D/ z
dnia 21.03.2017
r.

025_Sz_1

8

Przedsięwzięcie - falochron ,
Technologia - tradycyjna,
Rozwiązania chroniące
Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
środowisko - wymagane,
przyrpodniczego w tym ochrony brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w
Oddziaływania transgraniczne tym pomosty z możliwością cumowania małych jednostek pływających na akwenie ZSZ.52.S o
brak, KIP - zmiana strefy
funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja". Z uwagi na uwarunkowania środowiska oraz
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 63, 64 i
stanowisko RDOŚ/Szczecin kwestie budowy falochronu zostaną rozstryzgnięte na etapie
69 rozporządzenia w sprawie
realizacji inwestcyji.
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

24.03.2017 r.

Ministerstwo Obrony
Narodowej, Warszawa

b/z z dnia
27.03.2017 r.

-

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzgldniony. W ustaleniach planu znalazło
się wiele zapisów ogólnych i szczegółowych chroniących istniejące walory przyrodnicze
poprzez czasowe ograniczenia wykorzystania poszczególnych akwenów. Dodatkowo w
każdym z akwenów w ust. 9 tj. "warunki korzystania z akwenu" znalazła się informacja o
ewentualnych nakazach, ograniczeniach i dopuszczeniach wynikających z położenia w
obszarze Natura 2000.

024_Sz_2

Port Jachtowy Trzebież,
Trzebież

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Gminy Stepnica

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

28.03.2017 r.

05.04.2017 r.

możliwośc uprawiania turystyki i sportów żeglarskich, windsurfingu i
kitesurfingu; możliwośc budowy i rozbudowy nabrzeży, pomostów
stałych, i pływajacych oraz falochronów; możliwość zamknięcia
wejścia północnego do portu w Trzebieży (pomiędzy wyspa
refulacyjną i działką 152/12, poprez składowanie refulatu)

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Do wyjaśnienia zamknięcie
Technologia -zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące
północne. Przedsięwzięcie
Wniosek w części uwzględniony. Wniosek został odrzucony w części "zamknięcia" wejścia
bardzo ogólnie sformułowane i
środowisko - wymagane,
północnego z uwagi na uwarunkowania zachowania bezpiecznego podejścia i wyjścia do i z
Oddziaływania transgraniczne trudno przyporządkować
portu. Utrzymano tor wodny - akweny ZSZ.50T i ZSZ.57T o funkcji podstawowej "transport".
działka nr 1094/3, obręb 3 Trzebież
inwestycje do wymogów
brak, KIP - zmiana strefy
Rozwój turystyki, sportu i rekreacji w tym możliwości uprawiania np. sportów wodnych i budowę
Rozporządzenia w sprawie
brzegowej (§3 ust. 1 pkt 63, 64 i
infrastruktury turystycznej poprzez wskazanie w akwenach ZSZ.53.S i ZSZ.54.S funkcji
przedsięwzięć mogących
podstawowej "turystyka, sport i rekreacja" oraz jako dopuszczenie funkcjonowanie portu lub
69 rozporządzenia w sprawie
znacząco oddziaływać na
przedsięwzięć mogących
przystani.
środowisko.
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

a) Strefa wzdłuż szlaku żeglownego
- czy obecnie ustanowiona jest
wystarczająco skuteczna, b) Strefa
wzdłuż roślinności wynurzonej
wzdłuż brzegów akwenów strona
konieczność wytyczenia i ujęcia w planie szlaków swobodnej migracji
zachodnia oraz wschodnia organizmów przez cały obszar Zalewu. Wzorem rozporządzenia
odległość min 50 m w głąb akwenu,
OIRM potrzeba wytyczenia przy użyciu monitoringu części akwenu
c) Przesmyki - łączniki pomiędzy
szczególnie preferowanej przez organizmy, w tym ujścia wszystkich
obszarami, kanały winny być
dopływów Zalewu, powołania obszarów wyłączonych czasowo, bądź
traktowane jak cieki, szalki
całorocznie, stref wolnych od rybołówstwa bądź określonych typów
komunikacji i jako takie otoczone
narzędzi połowowych
strefami ochronnymi wobec mało
selektywnych narzędzi typu
wontony, drygawice. Organizacja
zestawów powinna zapewnić
swobodę migracji co najmniej
połową obszaru
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wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek uwzględniony . Z uwagi na objęcie całego obszaru Zalewu Szczecińskiego granicami
obszaru Natura 2000 ustalenia planu uzależniją wszelkie działnia inwestcyjne tam gdzie to jest
konieczne od spełnienia wymogów wynikających z przepisów odrębnych z zakresu ochrony
gatunkowej . W tym celu na poszczególnych akwenach wyznaczono dodatkowo podakweny,
których zapisy między innymi wskazują na konieczność podjęcia działań ochronych.

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek uwzględniony. Z uwagi na objęcie całego obszaru Zalewu Szczecińskiego granicami
obszaru Natura 2000 ustalenia planu uzależniają wszelkie działania inwestcyjne od
wypełnienia wymogów wynikających z przepisów odrębnych z zakresu rybołówstwa.

026_Sz_2

Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Głowienicy, Stepnica

TPRIIG/AF/36/2
017 z dnia
04.04.2017 r.

05.04.2017 r.

Obszary winny zostać wyznaczone
przy pomocy badań
monitoringowych oraz w konsultacji
z rybakami komercyjnymi w
wyznaczyć obszary wolne od narzędzi połowowych dla realizacji
częściach akwenu mało
rybołówstwa rekreacyjnego - z zapewnieniem kontroli presji ze strony atrakcyjnych rybacko z uwagi na
tego sektora - licencjonowanie połowów, presji (ilość dopuszczalna
występowanie utrudnień dla
wędek, uzbrojenia przynęt, okresowe wyłączenia istotnych dla
stawiania narzędzi połowowych realizacji cyklu życiowego części obszarów)
zaczepy, partie dna pokryte
muszlami itp. W części obszary
mogą dotyczyć strefy brzegowej,
wyłączonej z użycia narzędzi
połowowych

026_Sz_3

Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Głowienicy, Stepnica

TPRIIG/AF/36/2
017 z dnia
04.04.2017 r.

05.04.2017 r.

wyznaczyć strefę wolną od rybołówstwa wokół wyspy Adamowej 500
m - całoroczny obszar ochronny - ostoja ryb i ssaków

wyspa Adamowa

wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek uwzględniony. Z uwagi na objęcie całego obszaru Zalewu Szczecińskiego granicami
obszaru Natura 2000 ustalenia planu uzależniają wszelkie działania inwestcyjne od
wypełnienia wymogów wynikających z przepisów odrębnych z zakresu rybołówstwa.

026_Sz_4

Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Głowienicy, Stepnica

TPRIIG/AF/36/2
017 z dnia
04.04.2017 r.

05.04.2017 r.

wyznaczyć strefę wolną od rybołówstwa 300m wokół wysepki
Kamiennej- ruin po latarni - całoroczny obszar ochronny - ostoja ryb
i ssaków

wysepka Kamienna

wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek uwzględniony . Z uwagi na objęcie całego obszaru Zalewu Szczecińskiego granicami
obszaru Natura 2000 ustalenia planu uzależniją wszelkie działnia inwestcyjne tam gdzie to jest
konieczne od spełnienia wymogów wynikających z przepisów odrębnych z zakresu ochrony
gatunkowej . W tym celu na poszczególnych akwenach wyznaczono dodatkowo podakweny,
których zapisy między innymi wskazują na konieczność podjęcia działań ochronnych.

027_Sz_1

Zrzeszenie Rybaków
Zalewów Szczecińskiego,
Kamieńskiego i Jeziora
Dąbie, Trzebież

b/z z dnia
12.04.2017 r.

20.04.2017 r.

uwzględnienie Zarządzenia nr 2 OIRM w Szczecinie z dnia
17.11.2016 r.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek o charakterze informacyjnym. W ustaleniach planu wprowadzono zapisy zgodne z
przepisami odrębnymi w zakresie połowu ryb.

027_Sz_2

Zrzeszenie Rybaków
Zalewów Szczecińskiego,
Kamieńskiego i Jeziora
Dąbie, Trzebież

b/z z dnia
12.04.2017 r.

028_Sz_1

Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego,
Warszawa

DOZOAiK.070.13.20
17.AR.02.04 z
dnia 12.04.2017

028_Sz_2

Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego,
Warszawa

DOZOAiK.070.13.20
17.AR.02.04 z
dnia 12.04.2017

20.04.2017 r.

obszary stale wyłączone z
rybołówstwa: w ujściu rzeki
Gowienica w obszarze zakreślonym
promieniem długości 500 m w
kierunku Zatoki Stepnickiej z punktu
leżącego na środku linii łączącej
oba naturalne brzegi ujścia; akwen
Zalewu Szczecińskiego wzdłuż toru
wodnego Świnoujście-Szczecin w
pasie o szerokości po 300 m od
uwzględnienie: okresów i rejonów tarła ryb komercyjnych, rejonów
granic toru i na długości 500 m
wystawiania wontonów i żaków, ochronnych obwódów rybackich
licząc od głowicy zachodniej
stale i czasowo wyłączonych z rybołówstwa komercyjnego, korytarzy falochronu Kanału Piastowskiego, a
migracyjnych ryb, obszarów podchowu narybku, istniejących torów
dalej do wysokości północnego
podejściowych do portów nad zalewami
cypla wyspy Chełminek w pasie o
szerokości po 200 m od granic toru;
Jezioro Wicko Małe do linii łączącej
oba krańce brzegów przesmyku z
Jeziora Wicko Małe na Jezioro
Wicko Wielkie; na rzece Odra przy
ujściu rzeki Ina na obszarze
zakreślonym promieniem 500 m z
punktu leżącego na środku linii
łączącej oba naturalne brzegi
ujścia.

-

-

Wniosek uwzględniony na etapie projketu planu. Z uwagi na objęcie całego obszaru Zalewu
Szczecińskiego graciami obszaru Natura 2000 ustalenia planu uzalezniją wszelkie dziłania
inwestcyjne od wypełnienia wymogów wynikających z przepisów odrebnych z zakresu ochrony
przyrody oraz rybołówstwa. Wprowadzono ograniczenia w poszczgólnych podakwenach
wynikających m.in. z miejsc cennych z uwagi na narybek itp.

18.04.2017 r.

oznaczyć na rysunku planu: rozpoznane zasoby dziedzictwa
kulturowego, akweny chronione ustaleniami planu: biegu Starej
Świny z jej odnogami, akweny chronione ustaleniami planu - zabytki
(oraz obszar w promieniu 25 m od zewnętrznego ich obrysu)
umieszczone w ewidencjach zabytków znajdujących się w polskich
obszarach morskich

obszar biegu Starej Świny z jej
odnogami (na odcinku od
wejściowych granic z Zalewem
Szczecińskim do mostu nad Starą
Świną przy Basenie U-bootów)

-

-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wprowadzono odpowiednie zapisy w ustaleniach
ogólnych oraz szczegółowych. W każdym z akwenów wprowadzono funkcję dopuszczalną
"dziedzictwo kulturowe", co oznacza konieczność ochrony miejsc i obiektów przedstawiających
wartość historyczną na podstawie przepisów odrębnych.

18.04.2017 r.

w tekście planu : wskazać występowanie akwenów chronionych na
podstawie przepisów o ochronie zabytków z infromacją o
obowiązującym na tych akwenach nakazie przeprowadzania badań
archeologicznych przed przystapieniem do robót; sformuować
obowiązek uwzględniania zasad ochrony dziedzictwa kulturowego na
polskich obszarach morskich, określonych w przepisach o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach o polskich
obszarach morskich

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wprowadzono odpowiednie zapisy w ustaleniach
ogólnych oraz szczegółowych. W każdym z akwenów wprowadzono funkcję dopuszczalną
"dziedzictwo kulturowe", co oznacza konieczność ochrony miejsc i obiektów przedstawiających
wartość historyczną na podstawie przepisów odrębnych.
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Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

1

2

3

4

5

6

7

029_Sz_1

Szkoła Aktywnego
Wypoczynku Frajda, M. J.,
Czarnocin,

b/z, z dnia
02.08.2017 r.

03.08.2017 r.

uzwględnienie potrzeby budowy niewielkich przystani wodnych dla
jednostek płaskodennych oraz wyznaczenia miejsc do
krótkoterminowego biwakowania wzdłuż brzegów Zalewu
Szczecińskiego

029_Sz_2

Szkoła Aktywnego
Wypoczynku Frajda, M. J.,
Czarnocin,

b/z, z dnia
02.08.2017 r.

03.08.2017 r.

wyłączenie z pasa technicznego i zagospodarowanie linii brzegowej
w postaci budowy przystani dla małych jednostek płaskodennych,
wyłączenie z pasa technicznego i udostępnienie lokalnych małych
plaż do cumowania małych jednostek i krótkich pobytów, wyłączenie
z pasa techniznego cypla plaży i utwardzenie jego powierzchni
celem poszerzenia powierzchni do składowania sprzętu wodnego,
postawienie sezonowego pomostu do 25 m

030_Sz_1

M.B., Świnoujście

b/z, z dnia
02.08.2017 r.

02.08.2017 r.

uwzględnienie naprawy dorgi dojazdowej leżącej na Półwyspie
Mielinek.

030_Sz_2

M.B., Świnoujście

b/z, z dnia
02.08.2017 r.

02.08.2017 r.

uwzględnienie działki nr 360 obręb 15 wraz z nabrzeżem jako tereny
rekreacyjno budowlane z przeznaczeniem na budowę domków na
palach oraz sportów wodnych

brzegi wzdłuż Zalewu
Szczecińskiego

linia brzegowa przy m. Czarnocin

Półwysep Mielinek, Świnoujście,
działka nr 360, obr 15

tworzenie systemu przystani
wodnych wzdłuż wybrzeża
Zalewu Szczecińskiego

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

8

9

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące
Wniosek uwzględnionyn. Ustalenia szczegółowe dopuszczają inwestcyje zgodne z wnioskiem
środowisko - wymagane,
z pewnymi ogrniczeniami wynikającymi z uwarunkowań środowiska przyrodniczego. W
Oddziaływania transgraniczne wyznaczonych akwenach o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja" oraz
brak, KIP dla przystani
"rybołówstwo" wskazuje się zasady lokalizacji portów, przystani oraz pomostów , które mogą
(zabezpieczenie przed wpływami
służyć do cumowania małych jdnostek pływających. w wyjątkowych sytuacjach na etapie
morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
realziacji inwestycji mogą wystąpić okoliczności uniemożliwiające stałe lub czasowe
rozporządzenia w sprawie
wykorzystanie akwenu/podakwenu w tym zakresie.
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
Przedsięwzięcie opisane zbyt
Technologia - zróżnicowana,
ogólnie co uniemożliwia
Rozwiązania chroniące
dokonanie jego klasyfikacji
środowisko - wymagane,
Wniosek uwzględniony. Działki lądowe graniczą z akwenem ZSZ.49S (turystyka, sport i
zgodnie z rozporządzeniem
Oddziaływania transgraniczne rekreacja). Ustalenia planu umożliwiają realizacją obiektów i urządzeń związanych z rozwojem
Rady Ministrów z dnia 9
brak, KIP dla przystani
działalności turystycznej , sportu i rekreacji na działkach wodnych. Niemniej z uwagi na
listopada 2010 r. w sprawie (zabezpieczenie przed wpływami
granice opracowania planu, część lądowa ( w tym pasa technicznego) nie jest objęta
przedsięwzięć mogących
morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
ustaleniami.
znacząco oddziaływać na
rozporządzenia w sprawie
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
przedsięwzięć mogących
poz. 71)
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Wniosek dotyczy lądu.

-

Wniosek odrzucony - nie dotyczy obszaru planu

Półwysep Mielinek, Świnoujście,
działka nr 360, obr 15

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
Przedsięwzięcie opisane zbyt
Technologia - tradycyjna ,
ogólnie co uniemożliwia
Rozwiązania chroniące
dokonanie jego klasyfikacji
środowisko - wymagane,
Wniosek uwzględniony. Na wodach Zatoki Mulnik został wyznaczony akwen ZSZ.28.S. W
zgodnie z rozporządzeniem
Oddziaływania transgraniczne ustaleniach szczgółowych dla tego akwenu wskazano możliwe kierunki zagospodarowania
Rady Ministrów z dnia 9
brak, KIP dla przystani
wód Zatoki Mulnik w tym zagospodarowanie zakresie form rowozju turystyki sportu i rekreacji
listopada 2010 r. w sprawie (zabezpieczenie przed wpływami
oraz budowy domów na wodzie z ograniczniem lokalizacji tego typu inwestycji w częsci
przedsięwzięć mogących
morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
północnej tj. podakwenie ZSZ.28.S.1. z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze.
znacząco oddziaływać na
rozporządzenia w sprawie
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
przedsięwzięć mogących
poz. 71)
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

031_Sz_1

WWF Polska

b/z, z dnia
15.03.2017 r.

20.03.2017 r.

konieczność stosowania podejścia ekosystemowego w
opracowywanym projekcie planu

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony. W ustaleniach planu znalazło
się wiele zapisów ogólnych i szczegółowych chroniących istniejące walory przyrodnicze
poprzez czasowe ograniczenia wykorzystania poszczególnych akwenów. Dodatkowo w
każdym z akwenów w ust. 9 tj. "warunki korzystania z akwenu" znalazła się informacja o
ewentualnych nakazach, ograniczeniach i dopuszczeniach wynikających z położenia w
obszarze Natura 2000.

032_Sz_1

Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

10.11.2017

uwzględnić zapisy planów zwalczania zanieczyszczeń w obszarach
portów i przestrzeni morskich

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek o charakterze informacyjnym i dotyczy procesu inwestycyjnego, który nie jest
przedmiotem ustaleń planu.

Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

-

Wniosek uwzględniony z uwagi na chcarakter dokumentu oraz braku dokładnych informacji od
wnioskodawców nie można było przyporządkować tzw. chłoności akwenu, niemniej dla
akwenów oznaczonych symbolem "S'" o funckji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja"
wskazano w ustaleniach szczegółowych planu cztery poziomy zagospodarowania akwenu od
dopuszczenia lokalziacji protów i przystani, poprzez dopuszczenie pomostów oraz do
dopuszczenia tylko lokalziacji kompielisk i plaż. Określenie poziomu zainwestowania wynika
bezpośrednio z uwarunkowań środowiskowych i stanowiska RDOŚ/Szczecin.

Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wszelka działalność w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej dotyczy przede wszystkim części lądowej nie objętej ustaleniami
niniejszego planu, niemniej ustalenia szczgólowego projektu planu nie zabraniają prowadzenia
inwestycji w tym zakresie. A w § 3 ust 4 jest ustalenie "W celu zapewnienia ochrony
przeciwpowodziowej, w pasie graniczącym z linią brzegu morskich wód wewnętrznych, na
całym obszarze planu ustala się realizację odpowiednich inwestycji w tym zakresie. "

032_Sz_2

032_Sz_3

10.11.2017

określić dopuszczalną chłonność akwenów w zakresie obiektów
rekreacji wodnej (mariny, pomosty stałe i pływające) oraz zasady ich
lokalizowania na poszczególnych akwenach

10.11.2017

uwzględnić zasady ochrony przeciwpowodziowej sformułowane w
Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza
Odry rozp. Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz.U. z
2016, poz. 1938)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Strona 18 z 44

wniosek ma charakter
informacyjny

wniosek ma charakter
informacyjny

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

032_Sz_4

Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

10.11.2017

uwzglednić ustalenia projektu warunków korzystania z wód zlewni
Międzyodrze - Zalew Szczeciński - wyspy Wolin i Uznam oraz Planu
gospodarowania wodami na odszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011
nr 40, poz. 451) i warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni
Dolnej Odry (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 22 marca 2016r., poz. 1232)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony. W zapisach ogólnych i
szczgółowych projektu planu odowłuje się do przepisów odrębnych , w tym rozumie się
również do przepisów dotyczących warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze - Zalew
Szczeciński - wyspy Wolin i Uznam oraz Planu gospodarowania wodami na odszarze
dorzecza Odry i warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

032_Sz_5

Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

10.11.2017

zagospodarowanie obszarów ma gwarantować nienaruszalność
zasobów przyrodniczych akwenów wskazanych w projektach planów
ochrony dla obszarów Natura 2000.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony na etapie projektu planu. Z
uwagi na objęcie całego obszaru Zalewu Szczecińskiego graciami obszaru Natura 2000
ustalenia planu uzależniją wszelkie dziłania inwestcyjne od wypełnienia wymogów
wynikających z przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody.

032_Sz_6

Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

10.11.2017

zagwarantować dostępność dla istniejących pól odkładu materiału z
prac pogłębiarskich i utrzymaniowych dla funkcjonujących torów
wodnych, a także przewidywać nowe pola refulacyjne w przypadku
wprowadzenia inwestycji związanych z budową nowych torów
podejściowych do portów i przystani morskich lub ich rozbudową

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek uwzględniony. W planie wyznaczono pola refulacyjne ZSZ.34W, ZSZ.35.W,
ZSZ.42.W i ZSZ.55W.

032_Sz_7

Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

10.11.2017

utrzymać istniejace obiekty nawigacyjne, w tym zagwarantować
ustalone wizuary nabieżników

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek uwzględniony. W ustaleniach ogólnych i szczgółowych projektu planu uwzględniono
wszystkie elementy istniejącego i projektowanego oznakowania oraz obszarów wizury. W
kolejnych poprawkach planu wprowadzono podakweny dotyczące ochrony wizury.

032_Sz_8

Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

10.11.2017

uwzglednić istniejące tory wodne, przeznaczając je odpowiednio do
utrzymania lub modernizacji

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek uwzględniony. W ustaleniach ogólnych i szczgółowych projektu planu uwzględniono
wszystkie elementy istniajacej i projektowanej sieci torów wodnych, dopuszczając wyznaczenie
nowych podejśc do istniających i projektowanych przystani

032_Sz_9

Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

10.11.2017

uwzględnić ostateczne decyzje dot. pozwoleń na wznoszenie lub
utrzymanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich
obszarach morskich, a także pozwoleń na układania i utrzymywanie
kabli i rurociągów

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek uwzględniony. W projekcie planu utrzymano w mocy wydane decyzje dotyczące
wyznaczenia torów wodnych. Ustalenia planu wyznaczają akweny oznaczone symbolem
ZSZ.3.T, ZSZ.16.T, ZSZ.30.T, ZSZ.37.T, ZSZ.54.T, ZSZ.57.T i ZSZ.61.T o funkcji podstawowej
"transport".

032_Sz_10

Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

10.11.2017

uwzglednić przekazane informacje dot. wraków i obiektów
zabytkowych zalegających w wodach

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek uwzględniony. W ustaleniach ogólnych i szczgółowych projektu planu uwzględniono
wszystkie zgłoszone obiekty.

032_Sz_11

Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

10.11.2017

uwzględnić zasady ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju oraz
utrzymanie infrastruktury zapewniajacej dostęp do portów w tym
torów podejściowych

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek o charakterze informacyjnym, ogólnym. W projekcie planu wskazano akweny o
funkcji transport "T" zachowując dostęp do istniających portów i przystani i zachowując
jednoczęsnie zasady zrównoważonego rozwoju.

Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

10.11.2017

spełnić wymagania rozporządzenia Ministra GMiŻŚ oraz Ministra IiB
z dnia 17 maja 2017 w sprawie wymaganego zakresu planów
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrzmych,
morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2017
r., poz. 1025) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz.U.
z 2016 r., poz. 678)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

wniosek ma charakter
informacyjny

-

Wniosek uwzględniony. Projekt planu został opracowany zgodnie z wymaganiamy z ww.
Rozporządzeniem.

wniosek ma charakter
informacyjny, inwestycja w
trakcie realizacji

Przedsięwzięcie - pogłębienie
akwenu, Technologia tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP dla
portów (§2 ust. 1 pkt 33
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Wniosek uwzględniony w tym celu wyznaczono dwa akweny o oznaczeniu ZSZ.35W i
ZSZ.42W jako projektowane wyspy refulatowe w celu odłożenia urobku z pogłębienia toru
wodnego. Dodatkowo w projekcie planu wyznaczono akwen o symbolu ZSZ.30.T o funkcji
podstawowej "transport" uwzględniający przebieg toru wodnego Świnoujście-Szczecin z
odpowiednim buforem w wersji pogłąbionej.

wniosek ma charakter
informacyjny

Przedsięwzięcie - infratruktura
techniczna , Technologia zróżnicowana , Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP (§2
ust. 1 pkt 6 lub §3 ust. 1 pkt 8
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu dopuszczają przebieg infarstruktury technicznej w
akwenach w tym położenie kabla.

032_Sz_12

032_Sz_13

033_Sz_1

Urząd Morski w Szczecinie

Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

EŁ/262/26/3/17
z 22.11.2017

10.11.2017

22.11.2017

uwzględnić inwestycję związane z realizacją przedsięwzięcia pn.
"Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin" tj. prace
pogłębiarskie i budowę nowych pól refulacyjnych (wariant z 2
wyspami), a także utrzymanie lub rozbudowę systemu zarzadzania
ruchem na torze.

budowa kabla światłowodowego (przecisk) w relacji od Stacji
Radarowej na wyspie Chełminek do Kapitanatu Portu Trzebież większość przebiegu dotyczy planu dla Zalewu Szczecińskiego,
fragment planu portu w Trzebieży

tor wodny relacji Szczecin Świnoujście

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego
odcinek pomiędzy wysp. Chełminke
a Portem Trzebież
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31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

1

2

3

4

5

6

033_Sz_2

033_Sz_3

033_Sz_4

Urząd Morski w Szczecinie

Urząd Morski w Szczecinie

Urząd Morski w Szczecinie

EŁ/262/26/3/17
z 22.11.2017

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

22.11.2017

10.11.2017

10.11.2017

modernizacja trasy kabla światłowodowego w rejonie Stacji
Radarowej SKRS Karsibór (wciągnięcie kabla światłowodowego na
ląd) - most na Starej Świnie wchodzi w zakres planu dla Zalewu
Szczecińskiego

modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości
12,5 m

poprawa infrastruktury zapewniającej dostęp do portu morskiego w
Stepnicy

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

tor wodny relacji Szczecin Świnoujście

Roztoka Odrzańska

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

7

8

9

wniosek ma charakter
informacyjny

Przedsięwzięcie - infratruktura
techniczna , Technologia zróżnicowana , Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP (§2
ust. 1 pkt 6 lub §3 ust. 1 pkt 8
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu dopuszczają infarstruktury technicznej w budowę
kabla.

wniosek ma charakter
informacyjny, inwestycja w
trakcie realizacji

Przedsięwzięcie - pogłębienie
akwenu, Technologia tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP dla
portów (§2 ust. 1 pkt 33
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Wniosek uwzględniony w tym celu wyznaczono dwa akweny o oznaczeniu ZSZ.35W i
ZSZ.42W jako projektowane wyspy refulatowe w celu odłożenia urobku z pogłębienia toru
wodnego. Dodatkowo w projekcie planu wyznaczono akwen o symbolu ZSZ.30.T o funkcji
podstawowej "transport" uwzględniający przebieg toru wodnego Świnoujście-Szczecin z
odpowiednim buforem w wersji pogłąbionej.

-

Przedsięwzięcie - pogłębienie
akwenu, Technologia tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP dla
portów (§2 ust. 1 pkt 33
rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Wniosek uwzględniony. Utrzymano tor wodny do portu w Stepnicy (akwen oznaczony
symbolem ZSZ.61.T o funkcji podsatwowej "transport").

033_Sz_5

Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

10.11.2017

odbudowa i rozbudowa pola refulacyjnego Chełminek

obszar wokół Wyspy Chełminek

-

033_Sz_6

Urząd Morski w Szczcinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

10.11.2017

uwzględnienie w planie funkcjonowania 13 stacji monitorujących ruch
wzdłuż toru wodnego Świnoujście-Szczecin (promieniowanie
elektromagnetyczne)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

wniosek ma charakter
informacyjny

Przedsięwzięcie - odkładanie
urobku, Technologia - tradycyjna
, Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
Oddziaływania transgraniczne - Wniosek uwzględniony. W ustaleniach planu wskazno akwen oznaczony symbolem ZSZ.55W,
brak, KIP dla portów (§2 ust. 1
jako powiększenie pola refulacyjnego/wyspy "Chełminek".
pkt 33 rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

-

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu dopuszczają lokalizację infrastruktury technicznej w
tym zakresie.

Wykaz uwag i wniosków złożonych po prezentacji Założeń do PZP POM - Zalew Szczeciński
034_Sz_1

Woliński Park Narodowy

40-08-01/18 z
dnia 22.02.2018

23.02.2018

Na jeziorze Wicko Małe brak wskazania w granicach WPN obszaru
ochrony środowiska i przyrody. Na obszarze jeziora w granicach parku
wyznaczono obszar S2, podczas gdy powinna tam obowiązywać
wyłącznie funkcja O - ochrona środowiska i przyrody bez żadnych funkcji
dopuszczalnych. Ze względu na bliskość granic WPN należy rozważyć
również ograniczenie funkcji dopuszczalnych wyznaczonych na jeziorze
w obszarach S3 i S4 - wyłączyć infrastrukturę techniczną lub ograniczyć
ją do strefy brzegowej.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

034_Sz_2

Woliński Park Narodowy

40-08-01/18 z
dnia 22.02.2018

23.02.2018

Na cieśninie Stara Świna nie zaznaczono istniejącego toru wodnego.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Wniosek uwzględniony. W ustaleniach planu dotyczących obszaru Starej Świnie
skorygowano załącznik graficzny w tym wyznaczono przebieg akwenu ZSZ.16T .

034_Sz_3

Woliński Park Narodowy

40-08-01/18 z
dnia 22.02.2018

23.02.2018

Na obszarze Starej Świny od mostu w Karsiborze do wysokości cieśniny
Byczy Rów wyznaczono obszar S1 nie uwzględniając, że część Starej
Świny znajduje się w granicach Parku. Obszar Starej Świny w granicach
Parku powinien zostać określony w kartach akwenu jako O - obszar
ochrony środowiska i przyrody; funkcja dopuszczalna - rybołóstwo i
turystyka

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Wniosek uwzględniony. Na obszarze opisanem we wniosku wyznaczono zgodnie z granicami
WPN akewny oznaczone symbolami ZSZ.12.O i ZSZ.17.O o funcji podstawowej "ochorna
środowiska i przyrody" z dopuszczeniami innych funkcji , a na pozostałym obszarze wskazano
akwen ZSZ.16.T o funkcji podstawowej "transport".

034_Sz_4

Woliński Park Narodowy

40-08-01/18 z
dnia 22.02.2018

23.02.2018

Na załączniku mapowym źle naniesiono granice WPN.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona, poprawiono granice obszaru Wolińskiego Parku Narodowego.

034_Sz_5

Woliński Park Narodowy

40-08-01/18 z
dnia 22.02.2018

23.02.2018

Na załączniku mapowym oraz w dokumencie "Założenia do planu
zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla
Zalewu Szczecińskiego" w wykazie portów i marin zlokalizowanych na
obszarze Zalewu nie wykazano mariny w Lubiewie.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona. Skorygowano rysunek i ustalenia planu, wyznaczono akwen oznaczony
symbolem ZSZ.2.S o funkcji podsatwowej "turystyka, sport i rekreacja" objemujący "marinę
Lubiewo".

034_Sz_6

Woliński Park Narodowy

40-08-01/18 z
dnia 22.02.2018

23.02.2018

W ww. dokumencie - w zakresie ustaleń środowiskowych branych pod
uwagę w głównych założeniach podczas prac nad planem nie
uwzględniono położenia WPN. Park narodowy, jako najwyższa forma
ochrony przyrody, powinien być uwzględniony w założeniach głównych.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona. W zapisach szczegółowych wskazano obszar WPN i określono zasady
postępowania w lokalizacji i realizacji poszczególnych inwestycji uzalezniając tok
postępowania zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przyrody.
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Uwagi o charakterze
stanowiącym

-

Wniosek uwzględniony. Zmieniono fukcje akwenów w stosunku do pierwotnych wersji projektu
planu. Wprowadzono w granicach WPN akweny oznaczone symbolami ZSZ.1.O, ZSZ.4.O,
ZSZ.5.O, ZSZ.12.O, ZSZ.21.O, ZSZ.23.O i ZSZ.25.O o funkcji podstawowej "ochrona
środowiska i przyrody. Zweryfikowano zapisy dotyczące akwenów oznaczonych symbolami "S"
o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja" , ograniczając tam gdzie to jest konieczne z
uwagi na uwarunkowania środowiskowe, realizację inwestycji w zakresie infrastruktury
turystycznej oraz infrastruktury technicznej.

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP
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8
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4
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6

034_Sz_7

Woliński Park Narodowy

40-08-01/18 z
dnia 22.02.2018

23.02.2018

W kartach projektu cały obszar WPN powinien być objęty funkcją O, a
funkcje dopuszczalne powinny wynikać z planu ochrony lub zadań
ochronnych ustanowionych dla tego obszaru.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

034_Sz_8

Woliński Park Narodowy

40-08-01/18 z
dnia 22.02.2018

23.02.2018

W związku z rozpoczęciem budowy przystani morskiej w Łunowie przez
miasto Świnoujście, należy w projekcie rozważyć tę lokalizację, ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności priorytetowego traktowania w
strefie O1 - obszar Wolińskiego Parku Narodowego, funkcji ochronnej.
Lokalizacja przystani nie może powodować oddziaływania negatywnego
na cele ochrony Parku (jak również obszarów Natura 2000), a
dotychczasowe opracowania środowiskowe takowej sytuacji nie
wykluczają.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Starosta Kamieński, Kamień Gm.680.3.2017/
Pomorski
2018.OK z dnia
07.02.2018

09.02.2018

Wniosek o uwzględnienie w planie pomostu pływającego/stałego dla
celów rekreacyjnych

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
działka nr 163, obr. Lubin, gm.
Międzyzdroje

powtórzony wniosek

W większej części powtrózenie
niosku

1

035_Sz_1

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

9
Wniosek uwzględniony. Wprowadzono w granicach WPN akweny oznaczone symbolami
ZSZ.1.O, ZSZ.4.O, ZSZ.5.O, ZSZ.12.O, ZSZ.21.O, ZSZ.23.O i ZSZ.25.O o funkcji
podstawowej "ochrona środowiska i przyrody.
Wniosek uwzględniony. Akwen w bezpośrednim sąsiedztwie przystani w Łunowie oznaczono
symnbolem ZSZ.7.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja". Z uwagi na bliskość
obszarów WPN wprowadzono ograniczenia w realziacji inwestycji mogących naruszyć stan
śrdowiska przyrodniczego w tym swobodnego pływania po podakwenie np. ZSZ.4.O.1

_

Wniosek uwzględniony . Zapisy planu dopuszczają loklizację pomostu w akwenie oznaczonym
symbolem ZSZ.14S o funkcji podsatwowej "turystyka, sport i rekreacja".

036_Sz_1

Burmistrz Gminy Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

Wniosek o wprowadzenie do planu następującej inwestycji:
Zapewnienie toru podejściowego do portu w Stepnicy o głębokości
do 4,5m - prośba o jasne i wyraźne określenie głebokości toru, tak
jak ma to miejsce w przypadku toru Szczecin - Świnoujście.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica

036_Sz_2

Burmistrz Gminy Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

Wniosek o wprowadzenie do planu następującej inwestycji:
Zapewnienie warunków do połączenia turystycznego z portem w
Stepnicy za pomocą białej floty.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu umożliwiają relizację inwestycji z zakresu
uruchomienia i funkcjonowania tzw. białej floty w tym realizacji przystani na akwenach
oznaczonych symbolem "S" o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja".

036_Sz_3

Burmistrz Gminy Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

Wniosek o wprowadzenie do planu następującej inwestycji:
Zapewnienie warunków do połączenia turystycznego Stepnica Trzebież dla rowerzystów.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu umożliwiają relizację inwestycji z zakresu
uruchomienia i funkcjonowania tzw. białej floty w tym realizacji przystani na akwenach
oznaczonych symbolem "S" o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja".

036_Sz_4

Burmistrz Gminy Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

Wniosek o wprowadzenie do planu następującej inwestycji:
Zachowanie funkcji rybołówstwa wód Zalewu Szczecińskiego.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica

Wniosek uwzględniony. Funkcja rybołówstwa jest funkcją wiodącą na akwenie Zalewu
Szczcińskiego , odpowiedni wpis w ustaleniach ogólnych umieszczono w §3 ust.1, dodatkowo
wskazano akweny o znaczone symbolem "R" o funckji podstawowej "rybołówstwo".

036_Sz_5

Burmistrz Gminy Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

Uwzględnienie wybudowanej w porcie w Stepnicy rampy ro-ro dla
komunikacji promowej lub załadunków w relacji ro-ro.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu umożliwiają utrzymanie i rozwój funkcji
przeładunkowych w porcie Stepnica. Po wprowadzeniu zmian po zgłoszeniu uwag zmieniono
ustalenia dla obszaru portu w Stepnicy z funkcji oznaczonej symbolem "S" (funkcja "turystyka,
sport i rekreacja") i ustalając akwen oznaczony symbolem ZSZ.60.T o funkcji podsatwowej
"funkcjonowanie portu lub przystani".

036_Sz_6

Burmistrz Gminy Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

Wniosek o wprowadzenie do planu następującej inwestycji:
Zapewnienie toru podejściowego do przystani w Kopicach o
głębokości do 2,0m.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

Uwzględnienie możliwości cumowania domów pływających przy
falochronie stałym, wewnątrz Basenu Rybackiego, przy wejściu do
Kanału Młyńskiego oraz wobrębie planowanego do wybudowania
falochronu stałego przy wejściu do Basenu Rybackiego.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

Wniosek o wprowadzenie do planu następującej inwestycji: Budowa
stanowiska do przeładunku paliw płynnych na nabrzeżu północnym
w Basenie Przeładunkowym (Kolejowym).

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

Wniosek o wprowadzenie do planu następującej inwestycji: Budowa
czterech stanowisk do przeładunku ładunków masowych i
drobnicowych w Basenie Przeładunkowym (Kolejowym).

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

Wniosek o wprowadzenie do planu następującej inwestycji: Plaża w
Kopicach wraz z pomostem rekreacyjnym do 25,0m.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

Wniosek o wprowadzenie do planu następującej inwestycji: Pomost
w przystani w Gąsierzynie (istniejący wyremontowany).

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

036_Sz_7

036_Sz_8

036_Sz_9

036_Sz_10

036_Sz_11

036_Sz_12

Burmistrz Gminy Stepnica

Burmistrz Gminy Stepnica

Burmistrz Gminy Stepnica

Burmistrz Gminy Stepnica

Burmistrz Gminy Stepnica

Burmistrz Gminy Stepnica

Wniosek o wprowadzenie do planu następującej inwestycji: Tor
podejściowy do przystani w Gąsierzynie o głębokości 2,5m - proszę
o jasne i wyraźne określenie głębokości tak jak ma to miejsce w
przypadku toru Szczecin - Świnoujście.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica
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Wniosek uwzględniony. Z uwagi na charakter dokumentu nie wpisano głębokości torów
wodnych, zostawiąc ten parametr do ustalenia na etapie realizacji inwestycji w zakresie
pozostałych torów wodnych.

Wniosek uwzględniony. W projekcie planu obszar objety wnioskiem został objety ustaleniam
dla akwenu ZSZ.52.S, gdzie funkcjami dopuszczonymi są m.in... Infrstruktura techniczna oraz
transport w ramach których może być realizowana inwestyja pn. tor podejściowy do przystani.

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu umożliwiają realziację odpowiednich urządzeń i
obiektów infrastruktury technicznej związanych z realizacją domów na wodzie (akwen
ZSZ.59.S, ZSZ.60.Ip, ZSZ.63.S)

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu umożliwiają realziację odpowiednich urządzeń i
obiektów infrastruktury portowej (akwen ZSZ.60.Ip- funkcjonowanie portu lub przystani)

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu umożliwiają realziację odpowiednich urządzeń i
obiektów infrastruktury portowej (akwen ZSZ.60.Ip- funkcjonowanie portu lub przystani)

Wniosek uwzględniony. Działka lądowa graniczy z akwenem ZSZ.52.S (turystyka, sport i
rekreacja). Ustalenia planu umożliwiają realizacją obiektów i urządzeń związanych z rozwojem
działalności turystycznej , sportu i rekreacji.

Wniosek uwzględniony. Działka lądowa graniczy z akwenem ZSZ.56.S (turystyka, sport i
rekreacja). Ustalenia planu umożliwiają realizacją obiektów i urządzeń związanych z rozwojem
działalności turystycznej , sportu i rekreacji.

Wniosek uwzględniony. W wprojekcie planu obszar objety wnioskiem został objety ustaleniam
dla akwenu ZSZ.36R, gdzie funkcjami dopuszczonymi są m.in... transport w ramach których
może być realizowana inwestyja pn. tor podejściowy do pomostówi, dodatkowo teren loklziacji
pomostu dla cumowania jednostek pływających został objety ustaleniami akwenu ZSZ.56S,
gdzie oprócz realizacji inwestycji infrastrukturalnych dopuszczono realizacje pomostów. Z
uwagi na uwarunkowania środowiskowe i stanowisko RDOŚ/Szczecin realizacja przystani
żeglarskiej w pełnym zakresie jest niemożliwa.

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

7

8

2

3

4

5

6

036_Sz_13

Burmistrz Gminy Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

Wniosek o wprowadzenie do planu następującej inwestycji: Tor
podejściowy do przystani na Kanale Młyńskim o gł. 2,5m - proszę o
jasne i wyraźne określenie głębokości tak jak ma to miejsce w
przypadku toru Szczecin - Świnoujście.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica

036_Sz_14

Burmistrz Gminy Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

Wniosek o wprowadzenie do planu następującej inwestycji: Plaża w
Czarnocinie wraz z pomostem do cumowania jednostek
płaskodennych.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

Wniosek o wprowadzenie do planu następującej inwestycji: Plaża w
Jarszewku.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
13.02.2018

16.02.2018

13.02.2018

19.02.2018

1

036_Sz_15

036_Sz_16

036_Sz_17

037_Sz_1

Burmistrz Gminy Stepnica

Burmistrz Gminy Stepnica

Burmistrz Gminy Stepnica

M. B., Świnoujście

Wniosek o wprowadzenie do planu następującej inwestycji: Pomost
pływający lub stały do 25,0m długości w Piaskach Małych.

Wniosek uwzględniony. Działka lądowa graniczy z akwenem ZSZ.49S (turystyka, sport i
rekreacja). Ustalenia planu umożliwiają realizacją obiektów i urządzeń związanych z rozwojem
działalności turystycznej , sportu i rekreacji.

Wniosek uwzględniony. W projekcie planu obszar objety wnioskiem został objety ustaleniam
dla akwenu ZSZ.36.R, gdzie funkcjami dopuszczonymi są m.in. Infrstruktura techniczna,
transport oraz turystyka, sport i rekreacja w ramach których może być realizowana inwestyja
pn. tor podejściowy do pomostów, pomosty oraz plaże przy ograniczeniach wynikających z
przepisów dotyczących obszarów Natura 2000.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica

Wniosek uwzględniony. W projekcie planu obszar objety wnioskiem został objety ustaleniam
dla akwenu ZSZ.36.R, gdzie funkcjami dopuszczonymi są m.in. Infrstruktura techniczna,
transport oraz turystyka, sport i rekreacja w ramach których może być realizowana inwestyja
pn. tor podejściowy do pomostów, pomosty oraz plaże przy ograniczeniach wynikających z
przepisów dotyczących obszarów Natura 2000.

Wniosek o wprowadzenie do planu następującej inwestycji: Budowa
morskie wody wewnętrzne na
falochronu osłaniającego wejście do Basenu Rybackiego w Stepnicy. obszarze Zalewu Szczecińskiego,
gmina Stepnica

Wniosek uwzględniony. Akwen ZSZ.61.T i ZSZ.60.Ip, ustalenia planu umożliwiają wtym
dopuszczenie budowy nowych elementów infrastruktury portowej. W §59 Ustaleń
szczegółowych ust 8 "Inwestycje celu publicznego zapisano " pkt 1 "budowa stałego
falochronu osłonowego basenu rybackiego w Stepnicy (decyzja nr 4/16 Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 08.02.2016 r.);"

Wniosek o wuwzględnienie działki nr 360 obr. 15 Półwysep Mielinek
wraz z nabrzeżem do:
- budowy systemu pomostów
pływających wraz z miejscami postojowymi dla jachtów żaglowych i
motorowodnych, łodzi rybackich, kajaków, przeznaczenie - przystań
jachtowa, post jachtowy,
- możliwość cumowania domków
na wodzie.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
dz. Nr 360 obr. 15, Półwysep
Mielinek w Świnoujściu, osiedle
Karsibór

Uwaga powtórnie zgłoszona
Wniosek uwzględniony. Obszar Zotaki Mulnik został objęty ustaleniami oznaczonymi
akwenami ZSZ.18R i ZSZ.28S.Wniosek w projekcie planu został uwzględniony. Na wodach w
okoł Półwyspu Mielinek zostały wyznaczone akweny ZSZ.18R i ZSZ.28S. W ustaleniach
szczgólowych wskazano możliwe kierunki zagospodarowania wód wokół Pół.Mielinek w tym
zagospodarowanie zakresie form rozwoju turystyki sportu i rekreacji, lokalizacji domów
nawodzie oraz innych obiektów zwizanych z turystyką wodną.

Zrzeszenie Rybaków
Zalewów Szczecińskiego,
Kamieńskiego i Jeziora
Dąbie, Trzebież

13.02.2018

15.02.2018

Wniosek o uwzględnienie w poniżej przedstawionych akwenach, jako
dopuszczalnej, gospodarki rybackiej:
- O1 - Jezioro
Wicko, S1 - Stara Świna,
- S10, S11 Jezioro Nowowarpieńskie,
- S12 - S15 - Roztoka
Odrzańska, - akwen B.
Uwaga o
skorygowanie rozbieżności nazw akwenów pomiędzy opisem a
oznaczeniem na mapie, tj.:
- akweny S6,
S7 - z mapy wynika Głeboki Nurt, w opisie jako Roztoka Odrzańska
oraz Zatoka Stepnicka,
- akwen S12 - z
mapy wynika Roztoka Odrzańska, w opisie nazwane jako Jezioro
Nowowarpieńskie.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

uwago zasadne do
uwzględnienia

039_Sz_1

J. B. Szczecin

15.02.2018

19.02.2018

Wniosek o uwzględnienie w planie następującej inwestycji:
odmulenie zatoki Mulinek znajdującej się pomiędzy Półwyspem
Mielinek a osiedlem Karsibór,

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
wyspa Karsibór

Powtórzenie wniosków
wcześniej zgłoszoncyh przez
inne isntytucje , ale dotyczące
tego samego obszaru

Wniosek o uwzględnienie w planie następującej inwestycji:
przeznaczenie strony południowej Półwyspu Mielinek na cele
turystyczne z możliwością budowy domów na palach,

ZSZ.28.S

J. B. Szczecin

15.02.2018

19.02.2018

9
Wniosek w części uwzględniony we wczesniejszej wersji planu. Z uwagi na charakter
dokumentu nie wpisano głębokości torów wodnych, zostawiąc ten parametr do ustalenia na
etapie realizacji inwestycji w zakresie pozostałych torów wodnych.

038_Sz_1

039_Sz_2

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

Wniosek uwzględniony we wcześniejszych wersjach planu utrzymany w wersji ostatecznej. Z
uwagi nawprowadzone zmiany w ustaleniach planu numeracja akwenów uległa róweniż
zmianie. Działalność rybacką dopuszczono z pewnymi ograniczeniami na akwenach ZSZ.4O,
ZSZ.12.O, ZSZ.17.O, ZSZ.23.O, ZSZ.25.O. Poprawiono oznaczenia i opis we wskazanych
miejscach.

Wniosek uwzględniony. Obszar Zotaki Mulnik został objęty ustaleniami oznaczonymi
akwenami ZSZ.18R i ZSZ.28S. Zapisy obu tychakwenach dopuszczają prace pogłębiarskie w
tym konieczność utworzenie i wyznaczenie toru podejściowego do przystani morskiej w
Karsiborze.

Wniosek uwzględniony. Na wodach Zatoki Mulnik został wyznaczony akwen ZSZ.28.S. W
ustaleniach szczgółowych dla tego akwenu wskazano możliwe kierunki zagospodarowania
wód Zatoki Mulnik w tym zagospodarowanie zakresie form rowozju turystyki sportu i rekreacji
oraz budowy domów na wodzie z ograniczniem lokalizacji tego typu inwestycji w częsci
północnej tj. podakwenie ZSZ.28.S.1. z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze.

039_Sz_3

J. B. Szczecin

15.02.2018

19.02.2018

Wniosek o uwzględnienie w planie następującej inwestycji:
przeznaczenie nabrzeża Półwyspu Mielinek od strony południowej
na budowę slipu, wzmocnienie kei, budowę pomostów o długości
20,0m,

ZSZ.28.S

Wniosek uwzględniony. Na wodach Zatoki Mulnik okalających Półwysep Mielinek, został
wyznaczony akwen ZSZ.28.S. W ustaleniach szczgółowych dla tego akwenu wskazano
możliwe kierunki zagospodarowania wód Zatoki Mulnik w tym zagospodarowanie zakresie
form rowozju turystyki sportu i rekreacji w tym pomstów, slipów, wzmocnionych nabrzeży z
ograniczniem lokalizacji tego typu inwestycji w częsci północnej tj. podakwenie ZSZ.28.S.1. z
uwagi na uwarunkowania przyrodnicze.
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J. B. Szczecin

15.02.2018

19.02.2018

Wniosek o uwzględnienie w planie następującej inwestycji:
możliwość cumowania domów na wodzie w zatoce Mulinek.

ZSZ.28.S
Wniosek uwzględniony. Na wodach Zatoki Mulnik został wyznaczony akwen ZSZ.28.S. W
ustaleniach szczgółowych dla tego akwenu wskazano możliwe kierunki zagospodarowania
wód Zatoki Mulnik w tym zagospodarowanie zakresie form rowozju turystyki sportu i rekreacji
oraz budowy domów na wodzie z ograniczniem lokalizacji tego typu inwestycji w częsci
północnej tj. podakwenie ZSZ.28.S.1. z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze.

040_Sz_1

A. i S. A., Świnoujście

16.02.2018

20.02.2018

Wniosek o oznaczenie wód, przylegajacych do południowej części
Wyspy Karsibór, jako tereny turystyki i rekreacji. Ponadto
podtrzymujemy złożony w dniach 3 marca i 19 lipca 2017r. nasze
plany inwestycyjne polegające na rozwoju na danym terenie usług
turystycznych, budowę pomostu pływającego/stałego dla celów
rekreacyjnych/wędkarskich/innych, pirs, przystań jachtową z wizją
rozbudowy. ponado cumowanie niewielkich jednostek pływajacych
(łodzie, kajaki, jachty), a także do uprawiania wędkarstwa i rekreacji windsurfing, kitesurfing, tory i trasy wioślarskie.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
wyspa Karsibór

Wniosek o oznaczenie w planie wód przyległych do południowej
części Wyspy Karsibór, jako tereny z głównym przeznaczeniem na
rozwój turystyki i rekreacji.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
wyspa Karsibór, obr. 19, działki nr:
458, 459, 460, 471, 476, 477

powtórzenie wniosków
wcześniej zgłoszoncyh przez
inne isntytucje , ale dotyczące
tego samego obszaru

041_Sz_1

K. N., Bielice

16.02.2018

20.02.2018

042_Sz_1

Prezydent Świnoujścia

GM.033.6.2017.
JA z dnia
20.02.2018

bd

Wniosek o: uzupełnienie zapisów dotyczących mpzp obowiązujących
morskie wody wewnętrzne na
na obszarze opracowania (zgodnie z pismem),
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Świnoujście

042_Sz_2

Prezydent Świnoujścia

GM.033.6.2017.
JA z dnia
20.02.2018

bd

morskie wody wewnętrzne na
Wniosek o: uwzględnienie w Studium faktu, że uchwałą nr
L/372/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23.11.2017 r. zmienione obszarze Zalewu Szczecińskiego,
zostało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Świnoujście
przestrzennego miasta Świnoujście w zakresie wprowadzania
ustaleń dot. ustanowienia strefy ochronnej kompleksu wojskowego K4381 Karsibór,

Wniosek uwzględniony o zapisy zmiany Studium przyjętego uchwałą nr L/372/2017 Rady
Miasta Świnoujście z dnia 23.11.2017 r. w zakresie wprowadzania ustaleń dot. ustanowienia
strefy ochronnej kompleksu wojskowego K-4381 Karsibór.

042_Sz_3

Prezydent Świnoujścia

GM.033.6.2017.
JA z dnia
20.02.2018

bd

Wniosek o: zweryfikowanie zapisów dot. obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi zgodnie z mapami zagrożenia
powododziowego i mapami ryzyka powodziowego od strony morza,
w tym morskich wód wewnętrznych wykonanymi na podstawie
uszczegółowionej metodyki w oparciu o wariant "W0" opracowany w
ramach planów zarządzania ryzyzkiem powodziowym. Ponadto
wniosek ouwzględnienie informacji zawartych we wniosku do
projektu planu (wniosek nr 11) dotyczących zabezpieczenia
przeciwpowodz. (budowa/przebudowa nabrzeży i wałów
przeciwpowodz. lub wykonanie mobilnych przegród
przeciwpowodziowych),

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Świnoujście

Wnioske uzględniony. Skorygowano zapisy dotyczące ochrony przeciwpowodziowej,
utrzymano zapropnowany dotychczasowy sposób zapisów dla przedmiotowych akwenów,
ograniczajc zakres realizacji inwestcyji z uwagi na zagrożenie przecipowodziowe (ustalenia
ogólne §3 ust. 4-Załączniki nr 1 do Rozporządzenia).

042_Sz_4

Prezydent Świnoujścia

GM.033.6.2017.
JA z dnia
20.02.2018

bd

Wniosek o: oznaczenie toru wodnego przez Starą Świnę na rys.
"Założeń do planu..." wynikajacego z syntezt studium uwarunkowań,

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Świnoujście

Uwaga uwzględniona. Akwen wskazany we wniosku oznaczono symbolem ZSZ.16.T o funkcji
podstawowej "transport".

042_Sz_5

Prezydent Świnoujścia

GM.033.6.2017.
JA z dnia
20.02.2018

bd

Wniosek o: zweryfikowanie przebiegu granic pomiędzy akwenami o
morskie wody wewnętrzne na
symbolu O-1 i S-1. Wyznaczenie akwenu funkcjonalnego o symbolu obszarze Zalewu Szczecińskiego,
S dla działek nr 781/2 (Stara Świna) i 782/2 (Przecznica) w obr. 0019
Świnoujście
lub w całości Przecznicy i Starej Świny (połączenie S-2 z R-2),

Uwaga uwzględniona. Po wprowadzeniu zmian w oznaczeniach i granicach akwenów,
przedmiotowy teren został objęty ustaleniami planu dla akwenu ZSZ.29.S o funkcji
podsatwowej "turystyka, sport i rekreacja" oraz akwenu oznaczonego symbolem ZSZ.23.O o
funkcji podstawowej "ochrona środowiska". Korekta granic jest zgodna z granicami WPN.

042_Sz_6

Prezydent Świnoujścia

GM.033.6.2017.
JA z dnia
20.02.2018

bd

morskie wody wewnętrzne na
Wniosek o: wyznaczenie akwenu funkcjonalnego o symbolu S na
wodach przyległych do południowej części wyspy Wolin, Karsibór i
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Uznam, zgodnie ze złożonymi wnioskami opracowanymi na postawie
Świnoujście
obowiązujących mpzp dla tych części, których funkcjami wiodącymi w
strefie przybrzeżnej są: turystyka wraz z infrastrukturą turystyczną,
turystyka przybrzeżna, sporty wodne, żeglarstwo, kajaki,

Uwaga uwzględniona. Dla wnioskowanego obszaru wyznaczono akweny oznaczone
symbolem "S" (ZSZ.7.S, ZSZ.9.S, ZSZ.11.S, ZSZ.19.S, ZSZ.28.S, ZSZ.29.S, ZSZ.31.S,) o
funkcji podsatwowej "turystyka, sport i rekreacja", dodatkowo wprowadzono w granicach
morksiego portu rybackiego w Przytorze ma części wodnej ustalenia akwenu o znaczonego
symbolem ZSZ.10.Ip o funkcji podstawowej "funkcjonowanie portu lub przystani".

042_Sz_7

Prezydent Świnoujścia

GM.033.6.2017.
JA z dnia
20.02.2018

bd

Wniosek o: uwzględnienie dla akwenu o symbolu T-1 funkcji
dopuszczalnej S- turystyka, sport i rekreacja w celu umożliwienia
swobodnego ruchu jachtów i innych małych jednostek sportoworekreacyjnych na głównym torze wodnym Szczecin - Świnoujście,

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Świnoujście

Uwaga uwzględniona.Na wszystkich akwenach oznaczoncyh symbolem "T" o funkcji
podstawowej "transport" funkcja "turystyka, sport i rekreacja" jest funkcją dopuszczoną.

042_Sz_8

Prezydent Świnoujścia

GM.033.6.2017.
JA z dnia
20.02.2018

bd

Wniosek o: uwzględnienie dla akwenu S-1 funkcji dopuszczalnej R rybołówstwo. Ponadto uzupełnienie opisu na str. 22 dla wskazanych
funkcji terenów o informację, że wskazania podyktowane zostały
również wnioskami Gminy Miasto Świnoujście.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Świnoujście

Uwaga uwzględniona.Na wszystkich akwenach oznaczoncyh symbolem "S" o funkcji
podstawowej "turystyka, sport i rekreacja" funkcja "rybołówstwo" jest funkcją dopuszczoną.
Akwen S-1 wskazany w "Założeniach" został podzielony na kilka akwenów ZSZ.16.T,
ZSZ.28.S, ZSz.18.R, ZSz.12.O, ZSZ.17.O.

042_Sz_9

Prezydent Świnoujścia

GM.033.6.2017.
JA z dnia
20.02.2018

bd

Wniosek o: uwzględnienie torów podejściowych na wodach
przylegających do wyspy Karsibór (przystań morska Karsibór, bulwar
wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż ul. 1 Maja - Karsibór),
wyspy Wolin (rybacki port morski Przytór, projektowana przystań
morska - Przytór-Łunowo, Ośrodek Szkoleniowy ZSM - Lubiewo),

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Świnoujście

Uwaga uwzględniona. Ustalenia planu utrzymują dotychczasowy sposób dostępu do
istniejących portów i przystani oraz określają zasady wyznaczania nowych torów
podejściowych do portów i przystani morskich, których realizacja jest uzależniona od
uwarunkowań środowiskowych.W ustaleniach planu, przyjęto zasadę, iż ostateczny proces
decyzyjny dotyczący parametrów dla wyznaczania nowoprojektowanych torów podejściowych
nastąpi na etapie realizacji inwestycji. Funkcja "transport" jako funkcja dopuszczna została
wskazana w akwenach oznaczonych symbolami "S" (funckja podstawowwa "turystyka, sport i
rekreacja"), "R" (funkcja podstawowa "rybołówstwo") oraz "O" (funkcja podstawowa "ochorna
środowiska i przyrody").
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powtórzenie wniosków
wcześniej zgłoszoncyh przez
inne isntytucje , ale dotyczące
tego samego obszaru

Wniosek uwzględniony. Na wodach w okół Półwyspu Mielinek zostały wyznaczone akweny
ZSZ.18.R i ZSZ.28.S. W ustaleniach szczgólowych wskazano możliwe kierunki
zagospodarowania wód wokół Pół.Mielinek w tym zagospodarowanie zakresie form rozwoju
turystyki sportu i rekreacji oraz rybołówstwa rekreacyjnego.

powtórzenie wniosków
wcześniej zgłoszoncyh
dotyczące tego samego
obszaru

Wniosek uwzględniony. Na wodach w okół Półwyspu Mielinek zostały wyznaczone akweny
ZSZ.18.R i ZSZ.28.S. W ustaleniach szczegółowych wskazano możliwe kierunki
zagospodarowania wód wokół Pół.Mielinek w tym zagospodarowanie zakresie form rozwoju
turystyki sportu i rekreacji.
Wniosek uwzględniony. Projekt planu poddano kolejno ocenie pod kątem zgodności z planami
miejscowymi obejmującymi części lądowej i stwierdzono, że w okresie od 01.2017 r. do
06.2019 r. przyjęte przez Radę Miasta Świnoujście dotyczyły części portowej , która jest objęta
osobna procedurą planistyczną,

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.
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042_Sz_10

Prezydent Świnoujścia

GM.033.6.2017.
JA z dnia
20.02.2018

bd

Uwagi dotyczące części graficznej: - na dz. nr 344/15 wniosek do
planu nr 6 - planowane jest ujęcie infiltracyjne wód z Zalewu, nie jest
to refulat.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Świnoujście. Obszar na Zalewu na
wysokości działki 344/15 obr. 0010
Świnoujście

Uwaga uwzglęniona. Skorygowano rysunek planu oraz ustalenia, dla obzaru określonego we
wniosku wyznaczono akwen oznaczony symbolem ZSZ.19.S o funkcji podstawowej "turystyka,
sport i rekreacja", a dla ochrony ujęcia wody wskazano podakwen ZSZ.19.S.1.

042_Sz_11

Prezydent Świnoujścia

GM.033.6.2017.
JA z dnia
20.02.2018

bd

Uwagi dotyczące części graficznej: - brakuje oznaczenia wniosku do
planu nr 7, - przesunięta jest lokalizacja wniosku do planu nr 1, na
przedłużeniu ul. Odrzańskiej, przystań turystyki wodnej, kajaki,
żeglarstwo, pomosty, przystań - czy oznaczenie powinno być żółte),
brak toru podejściowego.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Świnoujście.

Uwaga uwzglęniona. Skorygowano rysunek planu, dla obzaru określonego we wniosku
wyznaczono akwen oznaczony symbolem ZSZ.7.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport i
rekreacja"

042_Sz_12

Prezydent Świnoujścia

GM.033.6.2017.
JA z dnia
20.02.2018

bd

Uwagi dotyczące części graficznej: - brak wnioskowanych torów
podejściowych: wniosek do planu nr 2 wzdłuż ul. 1 Maja - przystań
morska, przystań rybacka, sport, rekreacja wodna, turystyka;
wniosek do planu nr 3 bulwar, pomosty pływające, domy na wodzie,
przystanek tramwaju wodnego;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Świnoujście.

Uwaga uwzglęniona. Skorygowano rysunek planu, dla obzaru określonego we wniosku
wyznaczono akwen oznaczony symbolem ZSZ.28.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport i
rekreacja" . W ramach ustaleń dla tego akwenu dopuszcza się m.in.. budowę przystni
morskiej, przystani rybackiej, sport, rekreacja wodna, turystyka; wniosek do planu nr 3 bulwar,
pomosty pływające, domy na wodzie, przystanek tramwaju wodnego;

042_Sz_13

Prezydent Świnoujścia

GM.033.6.2017.
JA z dnia
20.02.2018

bd

Uwagi dotyczące części graficznej: - wniosek do planu nr 7 Ośrodek
Szkoleniowy ZSM - Lubiewo, organizacja regat i uprawiania w
szerokim ujęciu sportów i turystyki wodnej, motorowodnej.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Świnoujście

Wniosek uwzględniony. W wyniku uzgodnień z WPN dopuszczono realizaccję
wnioskowanych działań inwestycyjnych i jako funkcje dopuszczalne na akwenie ZSZ.4.O
bezpośrednio graniczącycm z przystanią ZSM Lubiewo ustalono m.in.. funckję "turystyka,
sport i rekreacja" oraz "transport". Z uwagi na przepisy odrębne z zakresu ochrony przyrody,
prace inwestycjne będą podlegały rówenież uzgodnieniu z dyrektorem WPN w zakresie
ochrony środowiska przyrodniczego

22.02.2018

Organ przesłał wykaz zabytków ujętych w ewidencji oraz wpisanych
do rejestru zabytków, zlokalizowanych na obszarze planu oraz w
pasie brzegowym o szerokości ok.. 1 km

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga powtórnie zgłoszona

Wniosek uwzględniony. W całości uwzględniony zgodnie z pismem Min.Kult. W tym
skorygowano zapisy § 4. ustaleń ogólnych (załącznik nr 1 do Rozporządzenia) oraz w każdym
z akwenów dopisano jako funckję dopuszczalną "dziedzictwo kulturowe.

21.02.2018

Uwaga - w Założeniach do planu nie wzięto pod uwagę faktu, że
wody Zalewu Szczecińskiego i wód przyległych są intensywnie
wykorzystywane do działalności połowowej.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

uwaga zasadna

Wniosek o charakterze informacyjnym. Utrzymano dotychczasowe zapisy uszczgóławiając
definicje dla poszczególnych działalności związanych z m.in.. Rybołówstwem. W ustaleniach
planu utrzymuje się rybołówstwo jako dominująca funckję (zapisy §3.1 ustaelń ogólnych załącznik nr 1 Rozporządzenia) .

1

043_Sz_1

044_Sz_1

Wojewódzki Urząd Ochrony Z.Arch.5135.9.2
Zabytków, Szczecin
018.PK z dnia
20.02.2018

Wolińskie Stowarzyszenie
Rybaków, Wolin

20.02.2018

9

Wykaz uwag i wniosków złożonych po prezentacji Koncepcji PZP POM - Zalew Szczeciński

045_Sz_1

046_Sz_1

D. S.

Zespół Szkół Morskich w
Świnoujściu

06.07.2018

18.07.2018

16.07.2018

20.07.2018

Zagospodarowanie pasa przybrzeżnego o szer. Ok. 100m, długości
ok. 500m oraz akwenu wodnego Zalewu Szczecińskiego (dz. Nr 41)
na wprost działek nr 15, 16, 17 obr. Sułomino gm. Wolin zabudową
rekreacyjno-sportową oraz komunikacji wodnej składającą się z
plaży z kąpieliskiem i pomostami, mola długości ok. 100m z odnogą
cumowniczą, mariny/przystani wodnej z kejami i niezbędnym
zaplaczem, umocnień brzegowych, nabrzeża cumowniczego,
wypożyczalnia łodzi i jachtów ze slipem i wyciągiem stoczniowym
oraz budowynków na przechowywanie, przystań wioślarska i
surfingowa ze wskazanym akwenem do pływania.

Przystań Żeglarska w Łunowie Zespołu Szkół Morskich w
Świnoujściu wraz z torem podejsciowym (pogłębienie do 2m).

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
dz. Nr 41

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
dz. Nr 545 i 546 obr. 18 Przytór nad
jeziorem Wicko Wielkie

uwaga złożona potereminie
wyznaczonym do składania
wniosków, wcześniej nie
zgłoszono wniosku w tym
zakresie

uwaga formalnie złożona po
razpierwszy

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia -zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane,
Oddziaływania transgraniczne Wniosek uzglęniony z uwagi na zakres dotyczący części lądowej . Niemniej w strefie
brak, KIP - zmiana strefy
przybrzeżnej wyznaczono akwen ZSZ.27.S z pewnymi ograniczeniami w podakwenach
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 63, 64 i ZSZ.27.S.1, ZSZ.27S.2 i ZSZ.27.S.3 z uwagi na uwarunkowania środowiska przyrodniczego.
69 rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)
Wniosek uwzględniony.. W wyniku uzgodnień z WPN dopuszczono realizaccję
Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
wnioskowanych działań inwestycyjnych i jako funkcje dopuszczalne na akwenie ZSZ.4.O
Technologia -zróżnicowana,
bezpośrednio graniczącycm z przystanią ustalono m.in.. funckję "turystyka, sport i rekreacja"
Rozwiązania chroniące
oraz "transport". Z uwagi na przepisy odrębne z zakresu ochrony przyrody, prace inwestycjne
środowisko - wymagane,
będą podlegały również uzgodnieniu z dyrektorem WPN w zakresie ochrony środowiska
Oddziaływania transgraniczne przyrodniczego
brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 63, 64 i
69 rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na
środowisko)

Wykaz uwag i wniosków złożonych po prezentacji Projektu PZP POM - Zalew Szczeciński

047_Sz_1

047_Sz_2

047_Sz_3

Wniosek uwzględniony. Poprawiono definicję "transportu".

Burmistrz Polic

pismo znak
UA.6721.3.201
7/2018.AM z
dnia 09.11.2018

Wprowadzenie jednej i jednoznacznej definicji transportu w
ustaleniach ogólnych.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Burmistrz Polic

pismo znak
UA.6721.3.201
7/2018.AM z
dnia 09.11.2018

W ustaleniach szczegółowych w kartach akwenów: 52R pkt. 7.3.c,
50S pkt 7.4, 47S pkt 7.4, 46S pkt. 7.4.b, zamiast ogólnikowego
określenia "właściwy" powinny być określone konkretne warunki lub
konkretne uzgodnienia.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Burmistrz Polic

pismo znak
UA.6721.3.201
7/2018.AM z
dnia 09.11.2018

W ustaleniach szczegółowych w karcie akwneu 51T pkt. 7.6 zapis
"zakaz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji" jest sprzeczny z
ustaleniami pkt. 8 tej karty.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego
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Uwagi zasadne

Uwaga uwzględniona. W wyniku procedury uzgadniająco przebudowano cały układ zapsiu
ustępu 7-ego w poszczgólnych akwenach.

Uwaga uwzględniona. W trakcie zmian zapisów planu wynikających z procedury uzgadniającoopiniującej ustalenia karty akwenów dla ZSZ.57.T (dawniej ZSZ.51.T) w ust 7 i 8 uległy
poprawieniu zgodnie z wnioskiem

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

1

2

3

4

5

6

7

8

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

9
Uwaga nieuwzględniona, ponieważ katalog inwestycji celu publicznego nie jest katalogiem
zamkniętym, a jednie w ustaleniach szczegółowych planu umieszczono te inwestycje, które
zostały wymienione w dokumentach programowych na różnach poziomach (rządowy,
regionalny, lokalny) w formie już gotowej dokumentacji czy tylko projektu. W tym konkretnym
przypadku przytoczono tytuł decyzji Ministra Transportu, BUdownictwa i Gospodarki Morskiej
jak przyjętej do realizacji.

Burmistrz Polic

pismo znak
UA.6721.3.201
7/2018.AM z
dnia 09.11.2018

Burmistrz Polic

pismo znak
UA.6721.3.201
7/2018.AM z
dnia 09.11.2018

W ustaleniach szczegółowych w karcie terenu 44T (obecnie
ZSZ.50.T) pkt. 8 należy usunąć zapis, ponieważ może uniemożliwić
inwestowanie w ramach innego projektu poza wymienionym.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Burmistrz Polic

pismo znak
UA.6721.3.201
7/2018.AM z
dnia 09.11.2018

Ustalenia szczegółowe dot. możliwosci lokalizacji kąpielisk oraz
miejsc wykorzystywanych do kąpieli, są zbyt restrykcyjne na terenach
oznaczonych symbolem S i R niż na terenach oznaczonych jako T.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

047_Sz_7

Burmistrz Polic

pismo znak
UA.6721.3.201
7/2018.AM z
dnia 09.11.2018

W ustaleniach dotyczących inwestycji celu publicznego zmiast słowa
"brak" wnioskujemy o wpisanie "nie ustala się".

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

048_Sz_1

Wiktoria Port Sp. z o.o.

29.10.2018

Wniosek o wyznaczenie w części południowej od obrotnicy Portu w
Stepnicy kotwicowiska, umiejscowionego poza torem wodnym, dla
pustych barek.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego, Wniosek za bardzo szczgółowy
gmina Stepnica

049_Sz_1

Prezydent Miasta
Świnoujście

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

Przesunięcie w kierunku północno-wschodnim granicy akwenu
ZSZ.20S (kosztem zmniejszenia akwenu ZSZ.12R) tak, aby w
całości przylegał do działki lądowej nr 232 obr. 00015 Karsibór (do
granicy przystani morskiej).

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

049_Sz_2

Prezydent Miasta
Świnoujście

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

Uwzględnienie w zapisach dla akwenu ZSZ.13R strefy zagrożenia
1kPa dla kompleksu wojskowego K-4381 Karsibór.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na wprowadzone wcześniej uwagi i opinie, akwen ZSZ.13.R
został podzielony na akwenyZSZ.19.S i. w tym na podakwen ZSZ.19.S.3, którego ustalenia
uwzględniają ww. strefę.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na wprowadzone wcześniej uwagi i opinie, akwen ZSZ.6.S
został podzielony na na następujące akweny ZSZ.7.S, ZSZ. 9.S, ZSZ.11.S o funkcji
podsatwowej "turystyka, sport i rekreacja", ZSZ.6.R i ZSZ.8.R o funkcji podsatwowej
"rybołówstwo" oraz akwen oznaczony symbolem ZSZ.10.Ip o funkcji podsatwowej
"funkcjonowanie portu lub przystani". Ustaleniach dla tych akwenów funkcją dopuszczlną jest
transport, czyli utrzymanie dostępności do portów i przystani.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na wprowadzone wcześniej uwagi i opinie, akwen ZSZ.6.S
został podzielony na na następujące akweny ZSZ.7.S, ZSZ. 9.S, ZSZ.11.S o funkcji
podsatwowej "turystyka, sport i rekreacja", ZSZ.6.R i ZSZ.8.R o funkcji podsatwowej
"rybołówstwo" oraz akwen oznaczony symbolem ZSZ.10.Ip o funkcji podsatwowej
"funkcjonowanie portu lub przystani". Ustaleniach dla tych akwenów funkcją dopuszczlną jest
transport, czyli utrzymanie dostępności do portów i przystani.

047_Sz_4

047_Sz_5

047_Sz_6

049_Sz_3

049_Sz_4

Prezydent Miasta
Świnoujście

Prezydent Miasta
Świnoujście

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

W ustaleniach szczegółowych w karcie akwenu 47S pkt. 8 należy
usunąć słowo "transgranicznej" lub dopisać "oraz lokalnej". Obecny
zapis ogranicza, a nawet uniemożliwia inwestowanie na w/w terenie.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga nieuwzględniona, ponieważ katalog inwestycji celu publicznego nie jest katalogiem
zamkniętym, a jedynie w ustaleniach szczegółowych planu umieszczono te inwestycje, które
zostały wymienione w dokumentach programowych na różnach poziomach (rządowy,
regionalny, lokalny) w formie już gotowej dokumentacji czy tylko projektu ze stanem na dzień
dzisiejszy, dlatego każda inna inwestcyja ,która może pojawić za czss jakiś, mająca znamiona
inwestycji celu publicznego może być realizowana
Uwaga uwzględniona . Niemniej szczegółowa lokalizacja kąpielisk czy miejsc
wykorzystywanych do kąpieli na etapie realizacji jest uzależniona od uwarunkowań
środowiskowych konkretnych miejsc. Takie zapsiy zostały wprowadzone do poszczgólnych
akwenów oznaczonych symbolem "S" i "R".
Uwaga uwzględniona.

Uwzględnienie w projekcie planu "Przystanku turystyki wodnej,
pieszej i rowerowej w Łunowie". Należy też przewidzieć utworzenie i
wyznaczenie toru podejściowego.

W karcie akwenu ZSZ.6S uzupełnienie ust. 8 o zapis: utrzymanie
dostępu do granic morskiego portu rybackiego.

Uwagi zasadne, aczkolwiek nie
wszystkie do uwzględnienia z
uwagi na ograniczenia
środowiska oraz możliwości
realziacji zamierzeń
inwestycyjnych.

Wniosek uwzględniony. Zapis projektu planu nie zabraniają tego typu działań, wskazując
rozstrzygnięcia dotyczyącej konkretnej inwestycji na etapie jej realizacji. Teren wskazany we
wniosku został objęty ustaleniami akwenów ZSZ.61.T oraz ZSZ.36.R i ZSZ.62.R gdzie funckją
dopuszczalną jest "transport" w tym wyznacznie obrotnic.

Wniosek uwzględniony. Na wodach w okół Półwyspu Mielinek zostały wyznaczone akweny
ZSZ.18.R i ZSZ.28.S. W ustaleniach szczegółowych wskazano możliwe kierunki
zagospodarowania wód wokół Pół.Mielinek w tym zagospodarowanie zakresie form rozwoju
turystyki sportu i rekreacji.

049_Sz_5

Prezydent Miasta
Świnoujście

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

Uwzględnienie toru podjeściowego do przystani jachtowej Lubiewo
wraz z udrożnieniem i umocnieniem kanału wejściowego.
Wprowadzenie możliwości punktów zatrzymania się i postoju dla
jednostek wodnych przy brzegach wysp Jeziora Wicko Wielkie,
Wicko Małe , Krzecka Mielizna i innych.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w
tym lokalziację np. pomostów i torów podejściowych z pewnymi ograniczeniami m.in.
wynikającymi z utrzyrmania stanu ochrony brzegu i uwzględniając miejsca lęgów ptaków.
Odpowiednie zapisy znajdują się w akwenach ZSZ.6.R, ZSZ.8.R o funkcji podastwowej
"rybołówstwo" oraz ZSZ.7.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja". Wskazany we
wniosku obszar znajduje się tż na akwenie oznaczonym symbolem ZSZ.4.O o funckji
podstawowej "ochrona środowiska i przyrody" i m.in. funkcjach dopuszczalnych: badania
naukowe, dziedzictwo kulturowe, infrastryuktura techniczna, transport, turystyka , sport i
rekreacja. Gdzie występują ograniczenia inwestcyji z uwagi warunki przyrodnicze. Wszelkie
działania w tym akwenie muszą być uzgodnione z Dyrektorem Wolińskiego Parku
Narodowego.

049_Sz_6

Prezydent Miasta
Świnoujście

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

Uzupełnienei zapisu par. 4 ust. 8 pkt. 1 o sprecyzowanie jakie
inwestycje "ochrony przyrody" stanowią inwestycje celu publicznego.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Uwaga rozpatrzona. Wcofano się z tego zapisu.
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Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

049_Sz_7

Prezydent Miasta
Świnoujście

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

W karcie akwenu o symbolu ZSZ.9T w ust. 7 przeniesienie do ust.
11, natomiast w jego miejsce wprowadzenie zapisu: "ograniczenia w
wykonywaniu połowów do obszarów WPN udostępnionych na ten
cel, poza torem wodnym". Ponadto uzupełnienie zapisuw ust. 8 o
"utrzymanie parametrów techniczncyh toru wodnego". W ust. 12 pkt.
11 poprawienie zapisu - w miejsce "zachodniej" powinno być
"wschodniej"

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Uwaga uwzglęniona. Skorygowano ustalenia planu zgodnie z wnioskiem.

049_Sz_8

Prezydent Miasta
Świnoujście

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

W karcie akwenu ZSZ.12R (obecnie to akwen ZSZ.18.R i ZSZ.28.S)
usupełnienie ust. 8 o zapis: utrzymanie dostępu do granic przystani
morskiej. Ponadto zweryfikowanie zapisu ust., 11 pkt 3.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Wniosek w projekcie planu został uwzględniony. Obszar wskazany we wniosku został objęty
ustaleniami oznaczonymi akwenami ZSZ.18R i ZSZ.28S. Zapisy obu tych akwenach
dopuszczają prace pogłębiarskie w tym konieczność utworzenie i wyznaczenie toru
podejściowego do przystani morskiej w Karsiborze.

049_Sz_9

Prezydent Miasta
Świnoujście

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

W karcie akwenu ZSZ.13R usunięcie zapisu o zakazie
przekształcania linii brzegowej, w tym lokalizacji pomostów.
Wyznaczenie wzdłuż linii brzegowej wyspy Uznam akwenu o funkcji
S. Zweryfikowanie zapisu w ust. 12 pkt. 3. Uwzglednienie w obszarze
morskim Zalewu lokalizacji ujęcia infiltracyjnego wód z Zalewu
Szczecińskiego w postaci bariery brzegowej studni lewarowych
zlokalizowanych na działce nr344/15.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrpodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej na
akwenie oznaczonym symbolem ZSZ.19.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja.
Wszelka działalnośc inwestycyjna winna uwzględniać uwarunkowania przyrodnicze, w tym z
wykluczeniem miejsc, w których mogłoby dojść do zakłóceń lęgów ptaków, niszczenia
gatunków chronionych lub siedlisk przyrodniczych, oddziaływania na brzeg i inne miejsca
akwenu, gdzie odbywają się lęgi ptaków. Działania inwestycyjne w obszarze objęty wnioskiem
również mogą być ograniczone z uwagi na strefę od terenu wojskowego znajdującego się na
lądzie (podakwen ZSZ.19.S.3). Z uwagi na ochronę urządzeń zaopatrzenia w wodę
znajdujących się m.in. na lądzie wydzielono podakwen ZSZ.19.S.1.

049_Sz_10

Prezydent Miasta
Świnoujście

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

morskie wody wewnętrzne na
W akwenie ZSZ.20S uzupełnienie ust. 8 o zapis: utrzymanie dostępu
do granic przystani morskiej, utworzenie i wyznaczenie toru
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
podejściowego.
Miasto Świnoujście

Wniosek uwzględniony. Obszar wskazany we wniosku został objęty ustaleniami oznaczonymi
akwenami ZSZ.18R i ZSZ.28S. Zapisy obu tychakwenach dopuszczają prace pogłębiarskie w
tym konieczność utworzenie i wyznaczenie toru podejściowego do przystani morskiej w
Karsiborze.

049_Sz_11

Prezydent Miasta
Świnoujście

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

Na akwenach ZSZ.20S i ZSZ.23S dopuszczenie pomostów
pływających, domów na wodzie, przystanku tramwaju wodnego,
tarasów widokowych, hangarów wędkarskich. Dopuszczenie zmiany
linii brzegowej. W par. 20 ust. 7 pkt 6 oraz par. 23 ust. 7 pkt 6
poprawienie zapisu - w miejsce "mariny Karsibór" powinno być
"przystani morskiej w Karsiborze".

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Wniosek uwzględniony. Obszar wskazanych we wniosku akwenów, został objęty ustaleniami
oznaczonymi akwenami ZSZ.18R i ZSZ.28S. Zapisy obu tych akwenów dopuszczają prace
umacniające linię brzegową, lokalizację domów na wodzie, pomostów, prace pogłębiarskie.

049_Sz_12

Prezydent Miasta
Świnoujście

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

W akwenie ZSZ.21R dopuszczenie możliwości udrożnienia celem
przywrócenia ego perwotnych naturalnych parametrów.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na wprowadzone zmiany w ustaleniach planu zmianie uległy
oznaczenia cyfrowe dla przedmiotowego obszaru i obecnie akwen został oznaczony
symbolem ZSZ.18.R o funkcji podsatwowej "rybołówstwo" z funkcją dopuszczalną m.in..
"transport".

049_Sz_13

Prezydent Miasta
Świnoujście

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

Uwzględnienie w akwenach ZSZ.15O, ZSZ.16R1 i ZSZ.27S
możliwości uprawiania odmian suffingu oraz przemieszczania się
skuterów wodnych i łodzi motorowych z silnikiem o mocy
przekraczajacej 10kW.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na wprowadzone zmiany do ustałeń planu uległo zmianie
oznaczenie cyfrowe przedmiotowych akwenów tj. na ZSZ.23.O, ZSZ.24.R oraz ZSZ.31.S. Na
podstawie przeprowadzonej procedury uzgadniająco-opiniującą odstąpiono od zapisów, które
jednoznacznie na tym etapie eliminują lub ograniczają możliwości korzystania z akwenów na
rzecz zapisów , które niejako odsyłają moment nałożonia zakazów lub ograniczeń
wynikających z uwarunkowań środowiskowych na podstawie przepisów o ochronie środowiska
i przyrody, ale dopiero na etapie realizacji inwestycji lub rozpoczęcia określonej działalności na
podstawie ustaleń planu.

049_Sz_14

Prezydent Miasta
Świnoujście

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

Przesunięcie w kierunku południowym granicy akwenu ZSZ.27S tak,
żeby obejmował linię brzegową wzdłuż terenów, które na lądzie w
mpzp przeznaczone są na tereny portów i przystani. Uwzględnienie
lokalizacji mariny wraz z niezbędna infrastrukturą w rejonie
południowo-wschodnich główek wyspy Karsibór.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na wprowadzone zmainy w całym dokumencie planu, uległo
zmianie oznakowanie akwenu z ZSZ.27.S na ZSZ.31.S, równocześnie powiększając ten
akwen zgodnie z sugetsią zawartą we wniosku.

049_Sz_15

Prezydent Miasta
Świnoujście

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

Uwzględnienie w PZP POM obszarów związanych z
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym polegającym m.in. na
budowie i przebudowie nabrzeży i wałów przeciwpowodziowych lub
wykonaniu mobilnych przegród przeciwpowodziowych.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

049_Sz_16

Prezydent Miasta
Świnoujście

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

Zapewnienie torów podejsciowych i żeglugowych, dostepu do portów
i przystani morskich: rybacki port morski Przytór, projektowana
przystań morska Przytór-Łunowo, Ośrodek Szkoleniowy Lubiewo.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

049_Sz_17

Prezydent Miasta
Świnoujście

pismo znak
GM.033.6.2017.
JA z dnia
22.11.2018

Uzupełnienie słowniczka w zał. 2 w zakresie sportów wodnych.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście
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Wnioske uzględniony. Skorygowano zapisy dotyczące ochrony przeciwpowodziowej,
utrzymano zapropnowany dotychczasowy sposób zapisów dla przedmiotowych akwenów,
ograniczajc zakres realizacji inwestcyji z uwagi na zagrożenie przecipowodziowe (ustalenia
ogólne §3 ust. 4-Załączniki nr 1 do Rozporządzenia).

Uwaga uwzględniona. Ustalenia planu utrzymują dotychczasowy sposób dostępu do
istniejących portów i przystani oraz określają zasady wyznaczania nowych torów
podejściowych do portów i przystani morskich, których realizacja jest uzależniona od
uwarunkowań środowiskowych.W ustaleniach planu, przyjęto zasadę, iż ostateczny proces
decyzyjny dotyczący parametrów dla wyznaczania nowoprojektowanych torów podejściowych
nastąpi na etapie realizacji inwestycji. Funkcja "transport" jako funkcja dopuszczna została
wskazana w akwenach oznaczonych symbolami "S" (funckja podstawowwa "turystyka, sport i
rekreacja"), "R" (funkcja podstawowa "rybołówstwo") oraz "O" (funkcja podstawowa "ochorna
środowiska i przyrody"). Główną osią zapewniającą dostęp do ww. miejsc jest akwen
oznaczony symbolem ZSZ.16.T o funkcji podstawowej "transport".

Uwaga uwzględniona. W celu doprecyzowania możliwości zagospodarowania poszczególnych
akwenów zdefiniowano okręslenie bardziej ogólne tj. turystyka wodna, które jest okrśleniem
bardziej adekwatnym do potrzeb zastownia ustelń w planie.

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

1

2

3

4

5

6

7

8

050_Sz_1

Wolińskie Stowarzyszenie
Rybaków

12.11.2018

Wniosek o zmianę funkcji podstawowej na podakwenach ZSZ.19S,
ZSZ.46S i ZSZ.28S z Turystyka, sport i rekreacja na Rybołówstwo
komercyjne.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

050_Sz_2

Wolińskie Stowarzyszenie
Rybaków

12.11.2018

Propozycja, aby zmniejszyć strefy buforowe ze 150m na 70m na
torach podejściowych do małych portów rybackich czy marin.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

050_Sz_3

Wolińskie Stowarzyszenie
Rybaków

12.11.2018

Doprecyziwać w kartach akwenów z rybołówstwo na rybołówstwo
komercyjne.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Funkcja rybołóswto jest
funkcją wiodcą na Zalewie
Szczecińskim

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

9
Uwaga uwzględniona. We wszystkich akwenach oznaczonych symbolem "S" o funkcji
podsatwowej "turystyka, sport i rekreacja" jako funckcja dopuszczalna jest "rybołówstwo".
Dodatkowo zapisy usatelń ogólnych (załącznik nr 1 do Rozporządzenia) w § 3. ust. 1
wskazuje rybołówstwo jak podsatwową funkcję nancałym Zalewie.
Uwaga uwzględniona. Zachowano bufor 150m tylko na głównych torach wodnych
Wniosek o charakterze informacyjnym. Utrzymano dotychczasowe zapisy uszczgóławiając
definicje dla poszczególnych działalności związanych z m.in.. Rybołówstwem. W ustaleniach
planu utrzymuje się rybołówstwo jako dominująca funckję (zapisy §3.1 ustaelń ogólnych załącznik nr 1 Rozporządzenia) . Z uwagi na przepsiy związana z połowem ryb, wycofono się
w ustaelniach planu z zapisów dotyczących rybołówstwa rekreacyjnego

Wykaz uwag i wniosków złożonych po dyskusji publicznej nad Projektem PZP POM - Zalew Szczeciński

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

W projekcie planu został wyznaczony zbyt mały akwen S w stosunku
do tego, o jaki marina wnioskowała

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Sprawa dotyczy firmy Kortman.
W studium gm Stepnica jest
teren UT wrysowany na
„wodzie” . Wątpliwość dot.
kowicowiska - do wyrzucenia.

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na wprowadzone zmiany na dpostawie procedury opniującouzgadniającej zmienił się oznaczenia dla poszczgólnych akwenów. Obenice przedmiotowy
obszar posiad aoznaczenie ZSZ.63.S. W ustaleniach planu doprecyzowano zakres możliwych
działań oraz wskazano możliwe ograniczenia wynikające z uwarunkowań środowiskowych
występujące na etapie realizacji inwestycji. Powiększono akwen ZSZ.63.S w stosunku do
poprzedniej wersji planu.

15.01.2019

Zbyt duża powierzchnia wyznaczonych akwenów o funkcji S.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga bezzasadna.

Uwaga uwzględniona, na etapie procedury uzgadniająco-opiniującej z uwagi zmniejszono
akwen ZSZ.32.S. (dwaniej ZSZ.28.S). Ograniczono rodzaj inwestycji związanych funckją
"turystyka, sport i rekreacja" z uwagi na uwarunkowania środowiska przyrodniczego w obszazr
linii brzegowej, wprowadzjąc dodtakowe ustalenia w podakwenach.

uwaga złożona
ustnie podczas
spotkania

15.01.2019

granice obszarów zostały zmniejszzone - nowe przepisy.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Wprowadzono stowne korekty w tekście ustaleń szczgółowych i ogólnych w zakresie
rybołówstwa.Dotyczy to ustaleń dla akwenów o funkcji podsatwowej "rybołówstwo" jak i dla
akwenów o funckji podatwowej "turystyka, sport i rekreacja"

uwaga złożona
ustnie podczas
spotkania

15.01.2019

Zmiany wymaga nazewnictwo przepisów - usunięcie OIRM.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Wprowadzono stowne korekty w tekście ustaleń szczgółowych i ogólnych w zmiany przepisów
o rybołówstwie morskim.

Uwaga uwzględniona. Akwen w całości zlokalizowany jest na obszarze Wolińskiego Parku
Narodowego (oznacznie w palnie symbolem ZSZ.4.O o funckji podstawowej "ochrona
środowiska i przyrody".) Wprowadzono stowne korekty w tekście ustaleń szczgółowych i
ogólnych w zakresie rybołówstwa. Po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra
właściwego do spraw środowiska, obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla Wolińskiego
Parku Narodowego. Ustalenia planu odnoszą sie to stanu istniejacego jak i do stanu
przyszłego. Wtrakcie procedury uzgdaniająco-opiniującej nie wykluczono możliwości
prowadzenia rybołówstwa na przedmiotowym obszarze.

Wojewódzki Konserwator
Zabytków

uwaga złożona
ustnie podczas
spotkania

052_Sz_1

Marina Stepnica

uwaga złożona
ustnie podczas
spotkania

15.01.2019

053_Sz_1

Jacek Kaliciuk,
Zachodniopomorskie
Towarzystwo Przyrodnicze

uwaga złożona
ustnie podczas
spotkania

054_Sz_1

Okręgowy Inspektorat
Rybołówstwa Morskiego

054_Sz_2

Okręgowy Inspektorat
Rybołówstwa Morskiego

051_SZ_1

Wniosek uwzględniony zgodnie z pismem Min.Kult. w tym skorygowano zapisy § 4. ustaleń
ogólnych (załącznik nr 1 do Rozporządzenia) oraz w każdym z akwenów dopisano jako
funckję dopuszczalną "dziedzictwo kulturowe.

Do weryfikacji i zastanowienia
się czy odpowiednie zapisy
wprowadzić także w pkt 13 kart
akwenów. Na pewno należy
ująć i wrysować te warstwy na
rysunku prognozy.

14.01.2019

Brak warstwy ze strefami ochrony konserwatorskiej, które znajdują
się na granicy lub w bezpośrednim sąsiedztwie planu.

054_Sz_3

Okręgowy Inspektorat
Rybołówstwa Morskiego

uwaga złożona
ustnie podczas
spotkania

15.01.2019

Wicko Małe jest w całości wyłączone z rybołówstwa.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

055_S_1

Woliński Park Narodowy

uwaga złożona
ustnie podczas
spotkania

15.01.2019

Do weryfikacji przebieg granicy strefy ochrony krajobrazu i strefy
szczególnie cennej.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego
gm Międzyzdroje i gm Wolin

Uwaga ostatecznie wyjaśniona
na spotkaniu bilateralnym
WPN w Urzędzie Morskim.

Uwaga uwzględniona. Zweryfikowano przebieg granicy obszaru szczgólnie cennego oraz
granica obszaru ochrony krajobrazu. Obie strefy zostały objęte ustaleniami dla podakwenów
kolejno. ZSZ.4.O.1 oraz ZSZ.24.R.1, ZSZ.24.R.2 i ZSZ.26.R.1.

Woliński Park Narodowy

uwaga złożona
ustnie podczas
spotkania

15.01.2019

W jaki sposób zapewniony będzie dostęp do akwenu ZSZ.6S jeśli
nie przez WPN?

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego
gm Międzyzdroje i gm Wolin

Uwaga ostatecznie wyjaśniona
na spotkaniu bilateralnym
WPN w Urzędzie Morskim.

Uwaga uwzględniona. Dostęp do terenu dawniej ZSZ.6S , a obecnie ZSZ.7.S zostanie
zapewniony zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie. Z uwagi na kwestie sporne na
obecnymi etapie wskazania przebiegu toru podejściowego wraz z jego parametrami w
akwenach sąsiadujących (tj. ZSZ.12.O, ZSZ.8.R, ZSZ.6.R i ZSZ.4.O) wskazano jako funcja
dopuszczalna funckję "trasnport".

055_S_2
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Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15.01.2019

Uwagi do Załącznika 2 w zakresie:
doprecyzować definicję obszaru cennego dodać, że "w granicach
WPN", skrót jednostki OIRM - pousuwać z uchwały,
tam gdzie dodajemy informacje o planach ochrony Natura 2000, w
granicach WPN dodać też informację o planie ochrony parku,
-tam gdzie wspominamy o Naturach, dodać informację o WPN i
Rezerwacie - czyli te formy ochrony, które są w granicach planu.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego
gm Międzyzdroje i gm Wolin

uwagi ze spotkania z WPN

Uwagi zgłoszone ustnie nie stanowią formego wniosku, niemniej wnioski zostały uwzględnione

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego
gm Międzyzdroje i gm Wolin

uwagi ze spotkania z WPN

Uwagi zgłoszone ustnie nie stanowią formego wniosku, niemniej wnioski zostały
uwzględnione. Wprowadzono akwen ZSZ.1.O (dawniej ZSZ.1.S podzielono na ZSZ.1.O i
ZSZ.2.S) , skorygowano przebeig obszaru cenego przyrodniczo, wprowadzono do ustaleń
planu zakaz rybołówstawa na ZSZ.1.O, zmieniono definicję strefy ochrony krajobrazu.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego
gm Międzyzdroje i gm Wolin

Uwagi dotyczące Prognozy

Uwagi uwzględniono w treści prognozy, wprowadzając odpowiednie korekty w tekście.

Uwagi do uwzglednienia.

Uwaga w cłości uwzględniona. Zmieniono zapisy ogólne i szczgólowe we wskazanym zakresie
.

055_Sz_3

055_Sz_4

Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy

uwaga złożona
ustnie podczas
spotkania

uwaga złożona
ustnie podczas
spotkania

15.01.2019

Uwagi do załącznika nr 3:
- S1 w
granicach WPN zmienić na "O",
- na te w granicach WPN stworzyć podakweny z zakazami,
- S1 - całkowity zakaz Rybołówstwa,
- 4O - korekta granicy obszaru szczególnie cennego,
- strefa ochrony krajobrazu - korekta definicji,
- rybołówstwo kulturowe - dodać zapis o rybołówstwie komercyjnym;
ma być spójne z Zarządzeniem nad którym pracuje WPN,

Uwagi do Prognozy:
- dodać do spisu aktów prawnych Zaarządzenie WPN,
- na str. 226 w rozdziale 6.1. dodać WPN
- do litertury i Załacznika 1 dodać Zarządzenie WPN
- poprawić pisownie dot tego Zarządzenia (aktualne z 2017 r. jest na
3 lata; to w jaki sposób jest wydawane zależy do dyrektora PN i nie
jest to projekt).

055_Sz_5

Woliński Park Narodowy

uwaga złożona
ustnie podczas
spotkania

15.01.2019

056_Sz_1

Biuro Regionalne
Gospodarki Przestrzenej
Województwa
Zachodniopom.

uwaga złożona
ustnie podczas
spotkania

15.01.2019

Należy zdefiniować strefę ochrony krajobrzu WPN.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego
gm Międzyzdroje i gm Wolin

056_Sz_2

Biuro Regionalne
Gospodarki Przestrzenej
Województwa
Zachodniopom.

uwaga złożona
ustnie podczas
spotkania

15.01.2019

Wyjasnić skąd wzięła się granica strefy szczególnie cennej?

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Granica obszaru cennego przyrodniczo została wskazana przez organ zarządzający tym teren
(dyrektor WPN).

056_Sz_3

Biuro Regionalne
Gospodarki Przestrzenej
Województwa
Zachodniopom.

uwaga złożona
ustnie podczas
spotkania

15.01.2019

Na mapie w legendzie strefa krajobrazowa nie może znajdować się
w grupie dot. form ochrony przyrody.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona. Obszar ochrony krajobrazu został wydzielony jako poszczgólne
podakweny tj. ZSZ.4.O.1 oraz ZSZ.24.R.1, ZSZ.24.R.2 i ZSZ.26.R.1.
Uwaga uwzględniona. Ustalenia planu utrzymują dotychczasowy sposób dostępu do
istniejących portów i przystani oraz określają zasady wyznaczania nowych torów
podejściowych do portów i przystani morskich, których realizacja jest uzależniona w
ustaleniach planu od uwarunkowań środowiskowych.W ustaleniach planu, przyjęto zasadę, iż
ostateczny proces decyzyjny dotyczący parametrów dla wyznaczania nowoprojektowanych
torów podejściowych nastąpi na etapie realizacji inwestycji. Funkcja "transport" jako funkcja
dopuszczona została wskazana w akwenach oznaczonych symbolami "S" (funckja
podstawowwa "turystyka, sport i rekreacja"), "R" (funkcja podstawowa "rybołówstwo") oraz "O"
(funkcja podstawowa "ochorna środowiska i przyrody").

15.02.2019

Należy zapewnić tory podejsciowe i żeglowne, dostęp do portów i
przystani morskich: w północno-zachodniej części wyspy Karsibór,
wyspy Wolin - rybacki port morski Przytór, przystani morskiej
Świnoujście - Łunowo, Ośrodka Szkoleniowego Lubiewo niezależnie
od uwarunkowań przyrodniczych;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

15.02.2019

Usunąć z poszczególnych kart akwenów ustalenia dotyczące
obowiązywania ograniczeń wynikających z planu zadań ochronnych
dla WPN oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Uwaga nieuwzględniona. W granicach WPN obowiązują dodatkowe procedury realizacji
inwestycji i z uwagi na to plan nie cytuje tego typu procedury. Ustalenia planu wskazują
możliwość pojawienia się dodatkowych ograniczeń w realziacji inwestycji zgodnie z przepisami
odrębnymi z zakresu ochorny środowiska i przyrody, w tym pojawienia się z czasem
stsownych rozporządzeń obowiązujących w tym zakresie.

Prezydent Miasta
Świnoujście

WUA..671.3.20
19.ASG z dnia
13.02.2019

15.02.2019

Uzupełnić zapisy ust. 12 w kartach akwenów 6S, 23S, 28S, 13S,
11R, 12R, 17R i 14R odnośnie wykorzystania akwenów na rzecz
turystyki, sportu i rekreacji;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na przeprowadzoną procedurę opiniująco-uzgadniającą
zmieniły się oznacznia poszczgólnych akwenów w tym ZSZ.6.S (zmieniono na ZSz.11.S,
ZSZ.10.Ip, ZSZ.9.S, ZSZ.8.R, ZSZ.7.S), ZSZ.23.S (zmieniono na ZSZ.29.S), ZSZ.28.S
(zmieniono na ZSZ.31.S), ZSZ.13.S (zmieniono na ZSZ.19.S), ZSZ.11.R i ZSZ.12.R
(zmieniono na ZSZ.18.R), ZSZ.17.R (zmieniono na ZSZ.24.R) oraz ZSZ.14.R (zmieniono na
ZSZ.20.R). We wszystkich tych akwenach funckją dopuszczalną jest funkcja "turystyka, sport i
rekreacja".

Prezydent Miasta
Świnoujście

WUA..671.3.20
19.ASG z dnia
13.02.2019

15.02.2019

Uzupełnić ust. 8 karty akwenu ZSZ.6S o treść "zapewnienie dostępu
do przystani morskiej w Świnoujściu-Łunowie";

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Uwaga uwzględniona. Dostęp do terenu dawniej ZSZ.6S , a obecnie ZSZ.7.S zostanie
zapewniony zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie. Z uwagi na kwestie sporne na
obecnymi etapie wskazania przebiegu toru podejściowego wraz z jego parametrami w
akwenach sąsiadujących (tj. ZSZ.12.O, ZSZ.8.R, ZSZ.6.R i ZSZ.4.O) wskazano jako funcja
dopuszczalna funckję "trasnport".

057_Sz_1

Prezydent Miasta
Świnoujście

WUA..671.3.20
19.ASG z dnia
13.02.2019

057_Sz_2

Prezydent Miasta
Świnoujście

WUA..671.3.20
19.ASG z dnia
13.02.2019

057_Sz_3

057_Sz_4
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Uwagi do rozpatrzenia

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

057_Sz_5

Prezydent Miasta
Świnoujście

WUA..671.3.20
19.ASG z dnia
13.02.2019

15.02.2019

057_Sz_6

Prezydent Miasta
Świnoujście

WUA..671.3.20
19.ASG z dnia
13.02.2019

15.02.2019

Uzupełnić kartę akwenu ZSZ.24S o dopuszczenie zmiany linii
brzegowej, a co za tym idzie możliwość wykonania w części
zachodniej akwenu awanportu wschodniego połączonego kanałem
żeglownym z awanportem zachodnim;

15.02.2019

Wyznaczyc przy wejściu do przystani jachtowej Lubiewo akwen o
funkcji S, wprowadzić możliwość punktów zatrzymania się i postoju
dla jednostek wodnych przy brzegachwysp jezioro Wicko Wielkie,
Wicko Małe, Krzecka Mielizna i innych, umożliwić organizację regat,
uprawiania sportów i turystyki wodnej, motorowodnej;

057_Sz_7

057_Sz_8

058_Sz_1

059_Sz_1

Prezydent Miasta
Świnoujście

Prezydent Miasta
Świnoujście

osoby prywatne

Zespół Szkół Morskich w
Świnoujściu

WUA..671.3.20
19.ASG z dnia
13.02.2019

WUA..671.3.20
19.ASG z dnia
13.02.2019

30.01.2019

15.02.2019

W akwenach ZSZ.16O, ZSZ.17R.1, ZSZ.28S możliwości uprawiania
odmian surfingu oraz przemieszczania się skuterów wodnych i łodzi
motorowodnych z silnikiem o mocy przekraczającej 10kW.

13.02.2019

Wniosek o wydzielenie dodatkowego podakwenu na szerokosci
działek 156/1 156/2 157 182/1, 182/2, 158/18 i 158/19 obr. 0019
Świnoujście z możliwością wybudowania przystani jachtowej, slipów,
pomostów, kładek, utworzenia kąpieliska oraz tarasu widokowego.

ZSM2/186/2019 z
dnia 13.02.2019

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na wporwadzone zmieny wynikające z procedury uzgadniającoopiniującej zmieniono ustalenia oraz granice ww. akwenów. Nie zakazując poruszania się
jednostek pływających , wskazno jednak na możliwe organiczenia w poszczgólnych
podakwenach z uwagi na ochronę środowiska.

morskie wody wewnętrzne na
Nie ograniczać możliwości poruszania sie jednostkami pływającymi w
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
podakwenach: ZSZ.13S.2, ZSZ.14R.1, ZSZ.17R1, ZSZ.28S;
Miasto Świnoujście

Wnosi o zachowanie dostępności jednostek pływających
stacjonujących na Przystani Żeglarskiej w Łunowie (przystań ZSM w
Świnoujściu) do wód Zalewu Szczecińskiego.

Uwaga uwzględniona. Akwen oznaczony dawniej symbolem ZSZ.24.S został podzielony na
dwa akweny ZSZ.18.R i ZSZ.28.S. Ustalenia planu nie zabraniają zmiany linii brzegowej po
przeprowadzeniu na etapie realziacji inwestycji odpowiedniej procedury w tym procedury
środowiskowej, jeżeli taka będzie wymagana prawem.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Uwaga uwzględniona. Ustalenia planu utrzymują dotychczasowy sposób wykorzystania
akwenów w tym dostępu do istniejących portów i przystani oraz określają zasady
wykorzystania poszczególnych akwenów (np. ZSZ.4.O) w celach uprawiania turystyki wodnej,
których wykorzystanie może nastąpić w porozumieniu z WPN. W ustaleniach planu, przyjęto
zasadę, iż ostateczny proces decyzyjny nastąpi na etapie realizacji inwestycji.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego,
Miasto Świnoujście

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na wprowadzone zmiany do ustałeń planu uległo zmianie
oznaczenie cyfrowe przedmiotowych akwenów tj. na ZSZ.23.O, ZSZ.24.R oraz ZSZ.31.S. Na
podstawie przeprowadzonej procedury uzgadniająco-opiniującą odstąpiono od zapisów, które
jednoznacznie na tym etapie eliminują lub ograniczają możliwości korzystania z akwenów na
rzecz zapisów , które niejako odsyłają moment nałożonia zakazów lub ograniczeń
wynikających z uwarunkowań środowiskowych na podstawie przepisów o ochronie środowiska
i przyrody, ale dopiero na etapie realizacji inwestycji lub rozpoczęcia określonej działalności na
podstawie ustaleń planu.

akwen ZSZ.18.R (Rzecki Nurt)

Wniosek uwzględniony z uwagi na uwarunkowania srodowiska przyrodniczego akwen
oznaczono symbolem ZSZ.18.R o funkcji podstawowej "rybołówstwo" z funkcją
dopuszczalną m.in. "turystyk, sport , rekreacja", dlatego też usatlenia planu umożliwiają w
ograniczonym zakresie wykorzystanie i realizację inwestycji z zakresu budowy przystani
pomostów, kładek, kompielisk oraz tarasu widokowego.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego
gmina miasto Świnoujście i gmina
Międzyzdroje

zapis planu wymaga
doprecyzowania

Wniosek uwzględniony. Doprecyzowano zapisy związane z dostępem do przystani Lubiniu
(Łunowo przystań Harcerska). § 4. ustaleń szczgółowych "udrożnienie i umocnienie kanału
wejściowego do przystani żeglarskiej w Łunowie (Międzyszkolnego Ośrodka Sportów
Wodnych przy ZSM w Świnoujściu); " - ustalenie dla akwenu ZSZ.4.O.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

060_Sz_1

Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków

061_Sz_1

Zachodniopomorskie
Towarzystwo Przyrodnicze

12.02.2019

13.02.2019

Uwaga uwzględniona. Ograniczono w zakresie realizacji inwestcyji związanych z "turystyką,
sportem i rekreacją" w tym zakazuje się budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej,
takich jak: mola, pirsy, slipy, plaże, porty i przystanie w akwenie ZSZ.18.R (dawniej ZSZ.22.R).
Również z uwagi na uwarunkowania środowiskowe,które obecnie nie do końca są
zdefiniowane przez organy stanowiące o ochornie przyrody, poprawiono zapisy dotyczące
planowanego projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Wniosek, aby projekt planu morskich wód wewnetrznych uwzględniał
wszystkie szczegółowe zapisy wynikajace z projektów planów
ochrony dla istniejacych obszarów Natura 2000 oraz zmianę
podstawowej funkcji podakwenu ZSZ.22R z wykreśleniem funkcji
dopuszczalnej "turystyka, sport i rekreacja".

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego
11.02.2019

12.02.2019

Wniosek uwaględniony. Poprawiono zapisy ustaleń planu. We wszystkich akwenach
wprowadzono ustalenia wskazujące, że na etapie realizacji inwestycji mogą wystąpić
ograniczenia wynikające z wejścia w życie planowanych projektów planów ochrony.

Wniosek, aby projekt planu morskich wód wewnetrznych uwzględniał
wszystkie szczegółowe zapisy wynikajace z projektów planów
ochrony dla istniejacych obszarów Natura 2000.
morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

062_Sz_1

Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w
Szczecinie

21.01.2019

21.01.2019

. Wniosek uwaględniony. Zapisy do uwzględnienia w ustaleniach ogólnych, dopuszczając
indywidualne rozstrzygnięcia na etapie realizacji inwestycji z zakresu m.in.. ochrony
przeciwpowodziowej obszarów lądowych. W ustaleniach ogolnych (załącznik nr 2
Rozporządzenia) obowiązuje w § 3 ust. 4 ustalenie w tym zakresie.

Zalew Szczeciński graniczy z: obszarem szczególnego zagrożenia
powodzią oraz część obszaru graniczy z wałami
przeciwpowodziowymi.

Wykaz opinii organów do Projektu PZP POM - Zalew Szczeciński (grudzień 2018 - luty 2019)

063_Sz_1

063_Sz_2

Zachodniopomorski
ZN.5150.113.20
Wojewódzki Urząd Ochrony
18.KS.PK z
Zabytków w Szczecinie
dnia 12.02.2019

Zachodniopomorski
ZN.5150.113.20
Wojewódzki Urząd Ochrony
18.KS.PK z
Zabytków w Szczecinie
dnia 12.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

W projekcie pzp pom zastosowano niewłaściwą definicję: zabytku i
obiektów podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Na rysunku planu nie wskazano lokalizacji zabytków, o których mowa
w ustaleniach ogólnych planu.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego
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uwzględniona - zastosowano
definicje zaproponowane przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Uwaga nieuwzględniona.
Lokalizacja wymienionych w
ustaleniach ogólnych zabytków
jest umieszczona na rysunku
uwarunkowań, stanowiącym
integralną część planu.

Uwaga w całości uwzględniona. Zmieniono zapisy ogólne i szczgólowe w zakresie ochrony
zabytków.
Uwaga uwzględniona. Lokalizacja wymienionych w ustaleniach ogólnych zabytków jest
umieszczona na rysunku uwarunkowań, stanowiącym integralną część planu jako warstwa
informacyjna, dlatego w stosunku do wersji poprzednich planu wycofano się ze wskazania
graficznego np. wraków. Natomiast we wszystkich akwenach pojawiła si funckja
dopuszczalna "dziedzictwo kulturowe".

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

1

2

3

4

5

6

7

8

063_Sz_3

Zachodniopomorski
ZN.5150.113.20
Wojewódzki Urząd Ochrony
18.KS.PK z
Zabytków w Szczecinie
dnia 12.02.2019

064_Sz_1

Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

065_Sz_1

066_Sz_1

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

9
Uwaga uwzględniona. Lokalizacja wymienionych w ustaleniach ogólnych zabytków jest
umieszczona na rysunku uwarunkowań, stanowiącym integralną część planu jako warstwa
informacyjna, dlatego w stosunku do wersji poprzednich planu wycofano się ze wskazania
graficznego np. wraków. Natomiast we wszystkich akwenach pojawiła si funckja
dopuszczalna "dziedzictwo kulturowe".

14.02.2019

W treści i na rysunku planu nie uwzględniono zabytków wskazanych
we wnioskach ZWKZ.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Wnioski ZWKZ dotyczą
obszarów lądowych lub wód
portowych.

-

-

-

-

Organ nie zajął stanowiska.

Minister Zdrowia

OZU.523.22.20
19.PP z dnia
11.01.2019

16.01.2019

Obszar opracowania nie posiada statusu uzdrowiska, w związku z
czym zajęcie stanowiska przez Organ jest bezpodstawne.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

-

Dyrektor Okręgowego
Urzędu Górniczego w
Gdańsku

GDA.5111.12.2
019.AS z dnia
08.02.2019

11.02.2019

Odmowa wszczęcia postępowania ze względu na brak terenów
górniczych na obszarze opracowania.

08.02.2019

Opinia negatywna. Największe wątpliwości organu (w zakresie
wpływu na obszary chronione) budzą niektóre z akwenów o funkcji
turystyka, sport i rekreacja (S), które zostały wyznaczone w
bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezagospodarowanych od
strony lądu oraz na terenach cennych pod względem przyrodniczym
(akweny zostały wyznaczone w granicach chronionych siedlisk
przyrodniczych 1150 – zalewy i jeziora przymorskie, 1330 - ujścia
rzek – estuaria oraz w obrębie siedlisk chronionych gatunków roślin i
zwierząt, w tym gatunków stanowiących przedmioty ochrony w ww.
obszarach Natura 2000). Tak liczne rozmieszczenie akwenów
turystyka, sport i rekreacja (S), budzi wątpliwości zwłaszcza jbiorąc
pod uwagę jego definicją (§1 ust. 2 pkt. 12 – Załącznik Nr 2 do
rozporządzenia). Czyli w ramach akwenu (S) turystyka, sport i
rekreacja, dopuszczone jest całe spektrum możliwego
zagospodarowania, bez względu czy dotyczy terenu istniejącego
portu, czy obszaru dotychczas w ogóle niezagospodarowanego.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwagi do uwzglednienia w
prognozie oddziaływania na
środowisko.

Uwagi uwzgledniona w prognozie oddziaływania na środowisko.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

-

Organ nie zajął stanowiska
Obszar opracowania nie posiada statusu uzdrowiska, w związku z czym zajęcie stanowiska
przez Organ jest bezpodstawne.
Odmowa wszczęcia postępowania ze względu na brak terenów górniczych na obszarze
opracowania.

Zweryfikowano zasadność wyznaczania wskazanych akwenów o funkcji turystyka, sport i
rekreacja oraz dokonano uszczegółowienia zapisów dla poszczególnych kart akwenów i
wskazano bardziej sprecyzowane zagospodarowanie. Na podstawie wprowadzonych zmian
dokonano ponownej oceny oddziaływania na środowisko projektowanych w planie rozwiązań.
Przyjęto ogólną zasadę "podziału" akwenów o funkcji "turystyka, sport i rekreacja" w
zależności od zakresu realziacji inwestcyji wynikających z definicji funckji "turystyka, sport i
rekreacja". Gółwnym czynnikiem ograniczającym ilościowo i jakościowo inwestcyje z zakresu
funkcji podstawowej był stopień konieczności zachowania uwarunkowań środowiskowych dla
zachowania gatunków.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM, WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

067_Sz_2

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM, WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

08.02.2019

Uwaga do prognozy: w pkt 5.3.4 (str. 204-206) oceniając wpływ na
siedlisko 1150 – zalewy i jeziora przymorskie, nie oceniono wpływu
planowanego zagospodarowania turystycznego na przedmiotowe
siedlisko; na str. 206 w rozdziale dotyczącym ochrony gatunkowej
przeanalizowano wpływ ustaleń planu wyłącznie w zakresie wpływu
na strefy ochrony gatunkowej, natomiast nie odniesiono się do
siedlisk gatunków chronionych stwierdzonych w obrębie terenu
objętego planem oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie;

067_Sz_3

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM, WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

08.02.2019

Uwaga do prognozy: w pkt 5.3.8 pominięto analizę pływu ustaleń
planu na obszar Natura 2000 „Puszcza Goleniowska” PLB320012;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwagi do uwzglednienia w
prognozie oddziaływania na
środowisko.

Uwagi uwzgledniona w prognozie oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM, WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

08.02.2019

Uwaga do prognozy: na str. 214 wskazano, iż w sąsiedztwie
obszaru Natura 2000 „Łąki Skoszewskie” PLB320007 zostały
wyznaczone akweny: 29S, 39S, 44S, 33R1, 33R2, 33R3, natomiast
z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, że w sąsiedztwie terenu
objętego planem znajdują się akweny: 29S1, 33R1, 33R.2, 33R.3,
44S, 46.S, 50S, 54.S. Należy przeanalizować wpływ planowanego
zagospodarowania w pozostałych akwenach na ww. obszar Natura
2000;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwagi do uwzglednienia w
prognozie oddziaływania na
środowisko.

Uwagi uwzgledniona w prognozie oddziaływania na środowisko.

067_Sz_5

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM, WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

08.02.2019

Uwaga do prognozy: na str. 220 wskazano, iż w sąsiedztwie użytku
ekologicznego „Podgrodzie” w planie wyznaczony został akwen 36 i
podakwen 36R1 natomiast z analizy przedłożonej dokumentacji
wynika, że w sąsiedztwie terenu objętego planem znajdują się
również akweny 40S i 41S. Należy przeanalizować wpływ
planowanego zagospodarowania w pozostałych akwenach na ww.
użytek ekologiczny;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwagi do uwzglednienia w
prognozie oddziaływania na
środowisko.

Uwagi uwzgledniona w prognozie oddziaływania na środowisko.

067_Sz_6

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM, WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

08.02.2019

Uwaga do prognozy: na str. 221 wskazano, iż w sąsiedztwie użytku
ekologicznego „Łysa Wyspa” w planie wyznaczony został akwen
36R i podakwen 36R1 natomiast z analizy przedłożonej
dokumentacji wynika, że w sąsiedztwie terenu objętego planem
znajduje się również akwen 34T. Należy przeanalizować wpływ
zagospodarowania w tym akwenie na ww. użytek ekologiczny;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwagi do uwzglednienia w
prognozie oddziaływania na
środowisko.

Uwagi uwzgledniona w prognozie oddziaływania na środowisko.

067_Sz_7

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM, WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

08.02.2019

Uwaga do prognozy: na str. 223 zawarto wskazanie dla terenu 42R
w odniesieniu do sąsiedztwa proponowanego użytku ekologicznego
„Szuwar nad Zatoką Skoszewską” – wskazać należy, iż teren 42R
nie jest zlokalizowany w sąsiedztwie proponowanego użytku
ekologicznego;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwagi do uwzglednienia w
prognozie oddziaływania na
środowisko.

Uwagi uwzgledniona w prognozie oddziaływania na środowisko.

067_Sz_1

067_Sz_4
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Urzędu
Morskiego w
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Oznaczenie obszaru, którego
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Uwagi sporządzającego plan
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przedsięwzięcia - KIP
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nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

067_Sz_8

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM, WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

08.02.2019

Uwaga do prognozy: na str. 223 wskazano, iż w granicach
proponowanego użytku ekologicznego „Nowowarpieńskie wody”
znajdują się akwen 36.R oraz podakwen 36R.1, natomiast z
przedłożonej dokumentacji wynika, że proponowany użytek
ekologiczny obejmuje również akwen 34T;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwagi do uwzglednienia w
prognozie oddziaływania na
środowisko.

Uwagi uwzglednione w prognozie oddziaływania na środowisko.

067_Sz_9

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM, WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

08.02.2019

Uwaga do prognozy: w pkt 9 (str. 264) stwierdzono, iż nie przewiduje
się oddziaływania transgranicznego w związku z realizacją ustaleń
planu, jednak nie zawarto żadnego uzasadnienia. W „Prognozie…”
brak jest analizy ustaleń planu w tym zakresie; w prognozie
pominięto analizę wpływu skumulowanego planowanego
zagospodarowania, w tym na cele i przedmioty ochrony obszarów
Natura 2000 zwłaszcza w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych i
gatunków stanowiących przedmioty ochrony w granicach obszarów
Natura 2000.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwagi do uwzglednienia w
prognozie oddziaływania na
środowisko.

Uwagi uwzglednione w prognozie oddziaływania na środowisko.

068_Sz_1

Zachodniopomorski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

NZNS.7040.3.1
90.2018 z dnia
18.01.2019

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego
Opinia pozytywna

Opinia pozytywna

Wykaz uzgodnień organów do Projektu PZP POM - Zalew Szczeciński (grudzień 2018 - luty 2019)

069_Sz_1

Prezydent Miasta
Świnoujście

WUA.671.2.201
9.ASG z dnia
08.02.2019

069_Sz_2

Prezydent Miasta
Świnoujście

WUA.671.2.201
9.ASG z dnia
08.02.2019

11.02.2019

Uzgodnienie pozytywne z następującymi uwagami:
należy ująć w planie odpowiednie zapis, które zabezpieczą (np.
jednym z kanałów) swobodny dostęp do istniejących, będących w
trakcie realizacji lub planowanych przystani, portów, marin oraz do
torów żeglownych wraz z zapewnieniem torów podejściowych
(szlaków) do nich;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
granicach Miasta Świnoujście

Utrzymano zapisy dotyczące dostępności do poszczególnych akwenów dopuszczając
jednocześnie szczegółowe rozstrzygnięcia na etapie realizacji inwestycji

11.02.2019

Uzgodnienie pozytywne z następującymi uwagami:
usunąć z poszczególnych kart akwenów, z ust. 7+12, ustalenia
dotyczące obowiązywania ograniczeń wynikajacych z Planu zadań
ochronnych dla WPN oraz planów ochrony dla obszarów Natura
2000;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
granicach Miasta Świnoujście

Utrzymano zaproponowane funkcje na poszczególnych akwenach z pewnymi ograniczeniami
wynikającymi z uwarunkowań przyrodniczych zgłoszonych przez RDOŚ Szczecin, w tym
zachowania ustalenia informujące , że będą mogły obowiązywać na etapei realziacji inwestcyji
ograniczenia wynikające z przyszłych planów ochrony w randze rozporządzenia.

Uzgodnienie pozytywne z następującymi uwagami:
uzupełnić zapisy w ust. 12 kart akwenów o symbolach ZSZ.6S,
morskie wody wewnętrzne na
ZSZ.23S, ZSZ.28S ZSZ.13S oraz ZSZ.11R, ZSZ.12R, ZSZ.17R i
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
ZSZ.14R odnośnie wykorzystania akwenów na rzecz turystyki, sportu
granicach Miasta Świnoujście
i rekreacji;

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na przeprowadzoną procedurę opiniująco-uzgadniającą
zmieniły się oznacznia poszczgólnych akwenów w tym ZSZ.6.S (zmieniono na ZSz.11.S,
ZSZ.10.Ip, ZSZ.9.S, ZSZ.8.R, ZSZ.7.S), ZSZ.23.S (zmieniono na ZSZ.29.S), ZSZ.28.S
(zmieniono na ZSZ.31.S), ZSZ.13.S (zmieniono na ZSZ.19.S), ZSZ.11.R i ZSZ.12.R
(zmieniono na ZSZ.18.R), ZSZ.17.R (zmieniono na ZSZ.24.R) oraz ZSZ.14.R (zmieniono na
ZSZ.20.R). We wszystkich tych akwenach funkcją dopuszczalną jest funkcja "turystyka, sport i
rekreacja".

069_Sz_3

Prezydent Miasta
Świnoujście

WUA.671.2.201
9.ASG z dnia
08.02.2019

11.02.2019

069_Sz_4

Prezydent Miasta
Świnoujście

WUA.671.2.201
9.ASG z dnia
08.02.2019

11.02.2019

Uzgodnienie pozytywne z następującymi uwagami:
uzupełnić zapisy ust. 8 pkt 6 ZSZ.6S o następującą treść:
"zapewnienie dostępu do przystani morskiej w Świnoujściu Łunowie";

069_Sz_5

Prezydent Miasta
Świnoujście

WUA.671.2.201
9.ASG z dnia
08.02.2019

11.02.2019

Uzgodnienie pozytywne z następującymi uwagami:
nie ograniczać możliwości poruszania sie jednostkami pływającymi
po akwenach: ZSZ.13S.2, ZSZ.14R.1, ZSZ.17R.1 i ZSZ.28S.

-

-

Organ nie zajął stanowiska

Organ nie zajął stanowiska

-

-

Organ nie zajął stanowiska

Organ nie zajął stanowiska

-

-

Organ nie zajął stanowiska

Organ nie zajął stanowiska

070_Sz_1
071_Sz_1
072_Sz_1

Burmistrz Miasta
Międzyzdroje
Burmistrz Miasta i Gminy
Wolin
Burmistrz Gminy Nowe
Warpno

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
granicach Miasta Świnoujście

Utrzymano zapisy dotyczące dostępności do poszczególnych akwenów dopuszczając
jednocześnie szczegółowe rozstrzygnięcia na etapie realizacji inwestycji

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego w uwagi częściowo uwzględnione
granicach Miasta Świnoujście

Utrzymano zaproponowane funkcje na poszczególnych akwenach z pewnymi ograniczeniami
wynikającymi z uwarunkowań przyrodniczych zgłoszonych przez RDOŚ Szczecin. Zachowano
możliwość poruszania się jednostkami pływającymi.

073_Sz_1

Burmistrz Gminy Police

UA.6721.1.201
9.AM z dnia
06.02.2019

12.02.2019

Uzgodnienie negatywne. 1) projekt planu wprowadza dwie różne
definicje transportu, które sposowdują watpliwości w odczytywaniu
ustaleń planu dla przyszłych inwestorów;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
granicach gminy Police

Uwagi do uwzględnienia.

Uwagi uwzglednione. Zweryfikowano zapisy ustaleń ogólnych § 1 - w ust. 1 znalazły się
definicje pojęć użytych w projekcie planu, natomiast w ust. 2 - definicje funkcji akwneów,
ustalonych w planie. W efekcie pozostała jedynie definicja transportu, odnosząca się do
funkcji.

073_Sz_2

Burmistrz Gminy Police

UA.6721.1.201
9.AM z dnia
06.02.2019

12.02.2019

Uzgodnienie negatywne. 2) w planie brak określenia konkretnych
wymogów i zastosowanie słowa "właściwego systemu ochrony
brzegu" nie jest precyzyjne i będzie skutkowało problemami z
lokalizacją nowej infrasatruktury;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
granicach gminy Police

Uwagi do uwzględnienia.

Uwagi uwzglednione. W ustaleniach ogólnych (zał. Nr 1 Rozporządzenia) § 1 ust. 1 zawarto
definicję "właściwego stanu systemu ochrony brzegu". ad.

Burmistrz Gminy Police

UA.6721.1.201
9.AM z dnia
06.02.2019

Uwagi do uwzględnienia.

Uwaga uwzględniona. W karcie akwenu (obecnie akwen ZSZ.50T) w ust. 10 dokonano
sprecyzowania zapisu w następujący sposób: "w dokumentach planistycznych sporządzanych
w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzić
zapisy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie toru żeglugowego, np. dotyczące ochrony
wizury, oznakowania nawigacyjnego na lądzie, oświetlenia obiektów.

073_Sz_3

12.02.2019

Uzgodnienie negatywne. 3) ustalenie szczegółowe w karcie akwenu
morskie wody wewnętrzne na
45T ust. 10 jest sprzeczne z przepisami ustawy o planowaniu i
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
zagospodarowaniu przestrzenneym .
granicach gminy Police
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Burmistrz Miasta i Gminy
Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017.2019.
MS z dnia
04.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy
Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017.2019.
MS z dnia
04.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy
Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017.2019.
MS z dnia
04.01.2019

074_Sz_1

074_Sz_2

074_Sz_3

074_Sz_4

074_Sz_5

Burmistrz Miasta i Gminy
Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017.2019.
MS z dnia
04.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy
Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017.2019.
MS z dnia
04.01.2019

07.01.2019

07.01.2019

07.01.2019

07.01.2019

07.01.2019

Uzgodnienie pozytywne z uwagą: "niezbędne jest uzupełnienie
ustaleń dla obszarów elementarnych w zakresie inwestycji celu
morskie wody wewnętrzne na
publicznego:
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
a) w karcie akwenu ZSZ.33R w inwestycjach celu publicznego należy
granicach gminy Stepnica
dodatkowo ująć „utrzymywanie dostępu do portów morskich i
przystani w Gąsierzynie i na Kanale Młyńskim w Stepnicy”,

Uzgodnienie pozytywne z uwagą: "niezbędne jest uzupełnienie
ustaleń dla obszarów elementarnych w zakresie inwestycji celu
morskie wody wewnętrzne na
publicznego:
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
b) w karcie akwenu ZSZ.44S w inwestycjach celu publicznego należy
granicach gminy Stepnica
ująć pomost do cumowania jednostek płaskodennych,

Uzgodnienie pozytywne z uwagą: "niezbędne jest uzupełnienie
ustaleń dla obszarów elementarnych w zakresie inwestycji celu
publicznego:
c) w karcie akwenu ZSZ.46S w inwestycjach celu publicznego należy
ująć przystań żeglarską w Kopicach oraz pomost rekreacyjny do
25m,

ZSZ.52.S (dawniej ZSZ.46.S)

Uzgodnienie pozytywne z uwagą: "niezbędne jest uzupełnienie
ustaleń dla obszarów elementarnych w zakresie inwestycji celu
publicznego:
morskie wody wewnętrzne na
d) w karcie akwenu ZSZ.56T w inwestycjach celu publicznego należy obszarze Zalewu Szczecińskiego w
dodatkowo ująć utrzymanie parametrów technicznych toru wodnego
granicach gminy Stepnica
o głębokości 4,5 m oraz rozbudowa infrastruktury portowej,

Uzgodnienie pozytywne z uwagą: "niezbędne jest uzupełnienie
ustaleń dla obszarów elementarnych w zakresie inwestycji celu
publicznego:
e) w karcie akwenu ZSZ.58S w inwestycjach celu publicznego należy
ująć przystań żeglarską działka nr 4/1 obręb Zalew Szczeciński oraz
499 obręb Bogusławie na wysokości działki 14/1 obręb Bogusławie".

ZSZ.58.S (obecnie ZSZ.63.S.)

Uwagi do uwzględnienia.

Uwaga uwzględniona. Karty przedmiotowych akwenów zostały uzupełnione o wskazane
inwestycje celu publicznego. Z uwagi na procedurę uzgadniająco-oponiującą zmienio
oznaczenie akwenu z ZSZ.33.R na ZSZ.36.R. w ust 8 § 39 ustaleń szczgółowych planu
wskazano inwestycje celu publicznego ": utrzymywanie dostępu do portów morskich i przystani
w Kopicach, Czarnocinie, Gąsierzynie i na Kanale Młyńskim w Stepnicy.

Uwagi do uwzględnienia.

Uwaga uwzględniona. Karty przedmiotowych akwenów zostały uzupełnione o wskazane
inwestycje celu publicznego. Z uwagi na procedurę uzgadniająco-oponiującą zmieniono
oznaczenie akwenu z ZSZ.44.S na ZSZ.49.S w ust 8 § 39 ustaleń szczgółowych planu nie
wskazano inwestycje celu publicznego ". Niemniej zapisy ust. 7 tego samego paragrafu
dopuszczają lokalizację pomostu, któ®y może być wykorzystany w różny sposób.

Uwagi do uwzględnienia.

Uwaga uwzględniona. Karty przedmiotowych akwenów zostały uzupełnione o wskazane
inwestycje celu publicznego. Z uwagi na procedurę uzgadniająco-oponiującą zmieniono
oznaczenie akwenu z ZSZ.46.S na ZSZ.52.S w ust 8 § 39 ustaleń szczgółowych planu
wskazano inwestycje celu publicznego ": przystań żeglarska w Kopicach wraz z pomostem

Wniosek uwzględniony. Karty przedmiotowych akwenów zostały uzupełnione. Z uwagi na
procedurę uzgadniająco-oponiującą zmieniono oznaczenie akwenu z ZSZ.56T na ZSZ.61.T. Z
uwagi na charakter dokumentu nie wpisano głębokości torów wodnych, zostawiąc ten
parametr do ustalenia na etapie realizacji inwestycji.
Uwagi do uwzględnienia.

Uwagi do uwzględnienia.

Wniosek uwzględniony. Karty przedmiotowych akwenów zostały uzupełnione. Z uwagi na
procedurę uzgadniająco-oponiującą zmieniono oznaczenie akwenu z ZSZ.58.S na ZSZ.63.S.
Karty przedmiotowych akwenów zostały uzupełnione o wskazane inwestycje celu publicznego.
Wniosek w części uwzględniony. Karty przedmiotowych akwenów zostały uzupełnione. Zapis
ust 8. : realizacja przystani żeglarskiej.

075_Sz_1

Minister Energii

-

-

Organ nie zajął stanowiska

Organ nie zajął stanowiska

076_Sz_1

Minister Infrastruktury

-

-

Organ nie zajął stanowiska

Organ nie zajął stanowiska

077_Sz_1

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Ustalenia ogólne: w paragrafie 1 ust. 1 pkt.
5) zawartą tam definicję obiektów podwodnego dziedzictwa
kulturowego wykreślić i zastąpićdefinicją o wskazanej treści;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzgledniona w zaproponowany przez Organ sposób zapisu.

077_Sz_2

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Ustalenia ogólne: w paragrafie 1 ust. 1
pkt.18) zawartą tam definicję zabytku wykreślić;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzgledniona - wykreślono wskazaną definicję.

077_Sz_3

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Ustalenia ogólne: w paragrafie 5 ust. 1 do
funkcji dopuszczalnych na poszczególnych akwenach dopisać pkt.
10 o treści "Dziedzictwo kulturowe (D)";

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

uwaga uwzględniona - do funkcji dopuszczalnych dopisano dziedzictwo kulturowe (D).

077_Sz_4

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Ustalenia ogólne: w paragrafie 7 ust. 1
obecną treść zastapić treścią wskazaną w piśmie;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.
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1

2

077_Sz_5

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_6

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_7

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_8

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_9

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_10

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_11

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_12

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_13

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_14

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_15

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_16

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_17

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_18

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_19

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_20

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_21

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_22

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

3

4

5

6

7

8

9

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Ustalenia ogólne: w paragrafie 7 ust. 2
obecną treść wykreślić i zastąpić treścią wskazaną w piśmie.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 2
(ZSZ.2T) ust. 11 uzupełnić o pkt. 5 o wskazanej w piśmie treści;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 4
ZSZ.4O - ust. 11 uzupełnić o punkt 6 o treści wskazanej w piśmie;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 6
ZSZ.6S ust. 11 uzupełnić o pkt 4 o wskazanej w piśmie treści;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 9
ZSZ,9T ust. 11 uzupełnić o pkt. 4 o treści wskazanej w piśmie;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 10
ZSZ.10R ust. 11 pkt 5 po słowach "i opiece nad zabytkami" obecną
treść zmienić na termin: obszar Starej Świny wraz z jej odnogami i
uzupełnić o zdanie wskazane w treści pisma;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 11
ZSZ.11R ust. 11 pkt 5 po słowach "i opiece nad zabytkami" obecną
treść zmienić na termin: obszar Starej Świny wraz z jej odnogami i
uzupełnić o zdanie wskazane w treści pisma;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 12
ZSZ.12R ust. 11 pkt 5 po słowach "i opiece nad zabytkami" obecną
treść zmienić na termin: obszar Starej Świny wraz z jej odnogami i
uzupełnić o zdanie wskazane w treści pisma;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 16
ZSZ.16O , ust. 11 uzupełnić o pkt 5) o wskazanej w piśmie treści;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 18
ZSZ.18O ust. 11 uzupełnić o pkt 7 o treści wskazanej w piśmie;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 19
ZSZ.19R ust. 11 uzupełnić o pkt 5 o treści wskazanej w piśmie;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 21
ZSZ.21S ust. 11 uzupełnić o pkt 5 o treści wskazanej w piśmie;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 22
ZSZ.22R ust. 11 pkt 5 po słowach "i opiece nad zabytkami" obecną
treść zmienić na termin: obszar Starej Świny wraz z jej odnogami i
uzupełnić o zdanie wskazane w treści pisma;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 23
ZSZ.23S ust. 11 uzupełnić o pkt 7 o treści wskazanej w piśmie;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 25
ZSZ.25S ust. 11 uzupełnić o pkt 7 o treści wskazanej w piśmie;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 26
ZSZ.26S ust. 11 uzupełnić o pkt 7 o treści wskazanej w piśmie;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 29
ZSZ.29S ust. 11 uzupełnić o pkt 4 o treści wskazanej w piśmie;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 30
ZSZ.30S ust. 11 uzupełnić o pkt 4 o treści wskazanej w piśmie;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.
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1
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Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

3

4

5

6

7

8

9

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 33
ZSZ.33R ust. 11 uzupełnić o pkt 5 o treści wskazanej w piśmie;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: paragraf 34
ZSZ.34T ust. 11 uzupełnić o pkt 5 o treści wskazanej w piśmie;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez organ.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzgledniona - dopisano funkcję dopuszczalną Dziedzictwo kulturowe (D) we
wskazanych kartach akwenów.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzgledniona - zapis współrzędnych został poprawiony zgodnie z rozporządzeniem w
sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

DOZOAiK.650.1412.
2018.AR.12.04
z dnia
19.02.2019
DOZOAiK.650.1412.
2018.AR.12.04
z dnia
19.02.2019

077_Sz_23

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_24

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

077_Sz_25

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

DOZOAiK.650.1412.
2018.AR.12.04
z dnia
19.02.2019

28.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Dla ustaleń szczegółowych: we wszystkich
kartach akwenów, o których mowa w paragrafach od 1 do 33 i od 35
do 59 - w ich ust. 6 do punkcji dopuszczalnych dopisać w każdej z
kart pod kolejnym numerem porządkowym: Dziedzictwo kulturowe
(D).

078_Sz_1

Minister Obrony Narodowej

582/D z dnia
01.02.2019

08.02.2019

Uzgodnienie pozytywne z uwagą o właściwy sposób zapisu
współrzędnych.

079_Sz_1

Minister Przedsiębiorczości i
Technologii

-

-

Organ nie zajął stanowiska

Organ nie zajął stanowiska

080_Sz_1

Minister Sportu i Turystyki

-

-

Organ nie zajął stanowiska

Organ nie zajął stanowiska

081_Sz_1

Minister Spraw
Wewnętrznych i
Administracji

-

-

Organ nie zajął stanowiska

Organ nie zajął stanowiska

082_Sz_1

082_Sz_2

Minister Środowiska

Minister Środowiska

Uzgodnienie negatywne. Warunkiem uzgodnienia planu jest:
dopuszczenie w planie prowadzenia działalności w zakresie
poszukiwaniu lub
rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złóż oraz
poszukiwania lub rozpoznawania innych kopalin, jeśli działalność ta
nie będzie
uniemożliwiała wykorzystania ww. obszarów zgodnie z ich funkcją
podstawową,

DSAPSO.470.22.20
19.MG
840991.235238
2.1762385 z
dnia 05.02.2019

DSAPSO.470.22.20
19.MG
840991.235238
2.1762385 z
dnia 05.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Warunkiem uzgodnienia planu jest
usunięcie zakazu wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji
służących do wydobycia
węglowodorów na obszarze planu.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona częściowo. Zapisy § 6 ustaleń ogólnych określają zasady postępowania
w tym zakresie: 1. Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złóż oraz poszukiwanie lub rozpoznawanie innych kopalin jest dopuszczone
na całym obszarze planu, pod warunkiem, że działalność ta nie będzie uniemożliwiała
wykorzystania morskich wód wewnętrznych zgodnie z ich funkcją podstawową.
2. Ustala się następujące ograniczenia w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż
węglowodorów i wydobywania węglowodorów ze złóż:
1)zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń służących do wydobycia
węglowodorów;
2)zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin naruszającego elementy liniowej
infrastruktury technicznej;
3)ograniczenia w realizacji infrastruktury służącej do wydobycia węglowodorów do elementów
liniowych infrastruktury technicznej wyprowadzających węglowodory na ląd, jak np. rurociągi
3. Obszar objęty planem objęty jest koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż
w obszarze koncesyjnym „Wolin”.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga nieuwzględniona. Zalew Szczeciński stanowi akwen zamknięty, zatem w przypadku
wydostania się ropy do wód akwenu, doszłoby do wystąpienia katastrofy ekologicznej o
znacznym zasięgu – negatywny wpływ na stan zasobów przyrodniczych (florę i faunę)
zarówno w wodzie, jak i na lądzie, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. W przypadku
rozlewu w rejonie toru wodnego Szczecin-Świnoujście, działania polegające na neutralizacji
zanieczyszczeń wymagałyby wyłączenia funkcji transportowej na torze wodnym prowadzącym
do portów o podstawowych znaczeniu dla gospodarki narodowej (port morski w Szczecinie,
port morski w Świnoujściu) na dłuższy czas. W przypadku katastrofy ekologicznej i awarii
urządzeń - wystąpią nieodwracalne zmiany we florze i faunie ekosystemu wodnego, łącznie z
wyginięciem gatunków, a w skrajnych przypadkach całkowity zanik życia biologicznego w
środowisku wodnym. Występowanie na zalewie związanych ze środowiskiem wodnym siedlisk
przyrodniczych tj. estuaria - ujścia rzek (kod siedliska 1130), laguny przybrzeżne - zalewy i
jeziora przymorskie laguny (kod siedliska 1150) oraz wielu gatunków roślin i zwierząt (np. ryb i
bezkręgowców - skorupiaki, małże) warunkuje zachowanie właściwego stanu równowagi
ekologicznej i biologicznej całego ekosystemu Zalewu Szczecińskiego i powiązanych z nim
innych akwenów i cieków wodnych.

Intencją planu było zakazanie
na obszarze Zalewu stawiania
konstrukcji wydobywczych,
które niosą ze sobą ryzyko
zanieczyszczenia zamkniętych
wód zalewu. Dopuszcza się
wydobywanie węglowodorów z
lądu za pomocą rurociagów.

083_Sz_1

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

ZRU.4024.007.
2017.ASM z
dnia 08.02.2019

08.02.2019

Uzgodnienie pozytywne z następującymi uwagami: 1) w inwestycjach
celu publicznego wskazano takie decyzje, które nie mogą być
uznane za realizujące cel publiczny;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Posadowienie konstrukcji służących do wydobycia węglowodorów może stanowić barierę dla
występowania i swobodnego przemieszczanie się gatunków ptaków, a także może
powodować ingerencję w dno akwenu, która może oddziaływać na występowanie wodnych
gatunków roślin i zwierząt w obszarze realizacji prac, w szczególności na obecność ryb i
bezkręgowców dennych, a w konsekwencji na parametry środowiskowe i fizyko-chemiczne
ww. siedlisk przyrodniczych. Projekt planu uwzględnia istniejące walory przyrodnicze i obecne
wykorzystanie Zalewu Szczecińskiego na rzecz turystyki, rybołówstwa i żeglarstwa.
Konstrukcje wznoszone na wodach Zalewu Szczecińskiego w postaci platform wydobywczych
zakłócą naturalny krajobraz tego obszaru, a także wprowadzoną utrudnienia dla
dotychczasowych sposobów użytkowania.

083_Sz_2

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

ZRU.4024.007.
2017.ASM z
dnia 08.02.2019

08.02.2019

Uzgodnienie pozytywne z następującymi uwagami: 2) w paragrafie
13 ZSZ.13S nie wspomina się o wyznaczonym na rysunku planu
podakwenie ZSZ.13S.1;

ZSZ.19.S (danwniej ZSZ.13.S)

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono odpowiednie zapisy dotyczące podakwenu. Obecnie
podakwen ten posiada oznaczenie ZSZ.19.S.1.

083_Sz_3

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

ZRU.4024.007.
2017.ASM z
dnia 08.02.2019

08.02.2019

Uzgodnienie pozytywne z następującymi uwagami: 3) w paragrafie
13 zapis ust. 12 pkt. 6 jest niezrozumiały;

ZSZ.19.S (danwniej ZSZ.13.S)

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na zmiany w oznaczeniu akwenów, zminiła się tż numeracja i
wnisoek obecnie dotyczy §19. Zapis poprzedni uległ zmianie i pkt 6 został usunięty.

083_Sz_4

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

ZRU.4024.007.
2017.ASM z
dnia 08.02.2019

08.02.2019

Uzgodnienie pozytywne z następującymi uwagami: 4) w karcie
akwenu ZSZ.14R, w ust. 7 pkt. 1 orazust. 10 pkt. 3 jest zapis
mówiący o strefie ochronnej 1kPa. Strefa ochronna 1kPa wystepuje
głównie na lądzie i częściowo na akwenie ZSZ.13S i nie dotyczy
akwenu ZSZ.14R;

ZSZ.20R (dawniej ZSZ.14.R)

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono korektę dotyczącą zapisów akwnu ZSZ.20R (dawniej
ZSZ.14.R).
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Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

083_Sz_5

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

ZRU.4024.007.
2017.ASM z
dnia 08.02.2019

08.02.2019

Uzgodnienie pozytywne z następującymi uwagami: 5) na rysunku
planu i w legendzie brak jest oznaczenia "osi torów wodnych", na
którą powodują się zapisy planu mówiąze o zakazie połowów w
odległości mniejszej niż 150,0m od osi torów wodnych;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

uwaga o charakterze
porządkowym

083_Sz_6

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

ZRU.4024.007.
2017.ASM z
dnia 08.02.2019

08.02.2019

Uzgodnienie pozytywne z następującymi uwagami: 6) w karcie
akwenu 34T ust. 9 pkt 2 jest zapis nt. stanowiska archeologicznego
dotyczącego wraku stalowej barki. na rysunku planu i w
legendziebrak oznaczenia "stanowiska archeologicznego";

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Wszystkie uwagi zostały uwzglednione w projekcie planu w zaproponowany przez Organ
sposób zapisu. Wprowadzono zapisy w § 4 ustaleń ogólnych planu (załacznik nr 1 do
Rozporządzenia). W efekcie koncowym z uwagi na niepełną informację o wrakach leżacych
na róznych głębokościach zrezygnowano z oznaczenia wraków.

083_Sz_7

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

ZRU.4024.007.
2017.ASM z
dnia 08.02.2019

08.02.2019

Uzgodnienie pozytywne z następującymi uwagami: 7) na rysunku
planu nieczytelne jest przypisanie niektórych symboli litero-cyfrowych
do konkretnych akwenów, słabo widoczne są granice podakwenów;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwagę uwzględniono. Poprawiono rysunek m.in. o uwagi zawarte w opinii.

083_Sz_8

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

ZRU.4024.007.
2017.ASM z
dnia 08.02.2019

08.02.2019

Uzgodnienie pozytywne z następującymi uwagami: 8) na rysunku
planu, w jego północno-zachodniej części, w pobliżu akwenu
ZSZ.13S wrysowane są 3 strefy - brak opisu w legendzie;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwagę uwzględniono. Poprawiono rysunek m.in. o uwagi zawarte w opinii.

083_Sz_9

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

ZRU.4024.007.
2017.ASM z
dnia 08.02.2019

08.02.2019

Uzgodnienie pozytywne z następującymi uwagami: 9) na rysunku
planu: brak opisów nazw lub kodów obszarów Natura 2000, granice
rezerwatu przyrody "Czarnocin" są niezgodne z Dz. Urz. WZ z dnia
19.12.2017r. poz. 5414, brak jest zdefiniowania strefy ochrony
krajobrazu i uzasadnienia czemu ona służy, wraki są niewidoczne.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwagę uwzględniono. Poprawiono rysunek m.in. o uwagi zawarte w opinii.

08.02.2019

Na rysunku prognozy: 1) w istniejacych formach ochrony przyrody
wskazano "strefę ochronną krajobrazu WPN" - taka forma ochrony
przyrody nie istnieje; 2) wydzielono obszar szczególnie cenny na
terenie WPN - w tekście brak uzasadnienia dla wydzielenia takiego
obszaru; 3) w legendzie opis mydełka "koncesja na poszukiwanie
węgrowodorów" - powinno być węglowodorów; 4) brak w legendzie
nazw (ewentualnie kodów) dla obszarów Natura 2000; 5) rezerwat
przyrody "Czarnocin" - granice niezgodne z Dz. Urz. ZW z dnia
19.12.2017r. poz. 5414; 6) nieczytelna granica opracowania; 7)
słabe rozróżnienie granic poszczególnych wydzieleń form ochrony
przyrody; 8) słabo widoczne granice podakwenów.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono korekty wynikajace z błędnie wprowadzonych oznaczeń
lub błędnie przypisanych informacji z zakresu ochrony przyrody.

18.02.2019

Uzgodnienie negatywne. 1) zaproponowana w zał. Nr 2 paragraf 1
ust.1 pkt 9 definicja obszaru cennego przyrodniczno powinna
odnosić się do obszaru WPN;

083_Sz_10

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

ZRU.4024.007.
2017.ASM z
dnia 08.02.2019

084_Sz_1

40-06-01/19 z
dnia 13.02.2019
Dyrektor Wolińskiego Parku
- postanowienie
Narodowego
nr 2/2019 z dnia
12.02.2020

084_Sz_2

40-06-01/19 z
dnia 13.02.2019
Dyrektor Wolińskiego Parku
- postanowienie
Narodowego
nr 2/2019 z dnia
12.02.2020

083_Sz_3

40-06-01/19 z
dnia 13.02.2019
Dyrektor Wolińskiego Parku
- postanowienie
Narodowego
nr 2/2019 z dnia
12.02.2020

18.02.2019

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
granicach WPN

morskie wody wewnętrzne na
Uzgodnienie negatywne. 2) definicja "obszarów stale lub okresowo obszarze Zalewu Szczecińskiego w
granicach WPN
wyłączonych z rybołówstwa morskiego" wymaga uzupełnienia o
wyłączeniu na podstawie ustawy o ochronie przyrody w części
dotyczącej parków narodowych;wy o ochronie przyrody w części
dotyczącej parków narodowych.
morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
granicach WPN

18.02.2019

Uzgodnienie negatywne; 3) definicja "strefy ochronnej krajobrazu
WPN" powinna być uzupełniona o następujący zapis: "o wysokości
wykraczającej ponad powierzchnię średniego lustra wody";

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
granicach WPN

084_Sz_4

084_Sz_5

40-06-01/19 z
dnia 13.02.2019
Dyrektor Wolińskiego Parku
- postanowienie
Narodowego
nr 2/2019 z dnia
12.02.2020

40-06-01/19 z
dnia 13.02.2019
Dyrektor Wolińskiego Parku
- postanowienie
Narodowego
nr 2/2019 z dnia
12.02.2020

18.02.2019

Uzgodnienie negatywne. 4) definicja "rybołówstwo kulturowe" proponuje się zmiane zapisu w zaproponowany w piśmie sposób;

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
granicach WPN
18.02.2019

Uzgodnienie negatywne. 5) zapis paragrafu 4 ust. 2 mówiący o
tym, że obszar objęty planem leży w granicach obszarów Natura
2000" należy uzupełnić o informację, że obszar ten leży także
częściowo w granicach WPN; .
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Uwaga uwzględniona. Uwaga typu informacyjnego. Z uwagi na czytelność map oraz przy
założeniu , że akwen "T" jest pochodną szerokośći bufory liczonej od osi toru, zrezygnowano z
wprowadzenia tej informacji na rysunek planu.

Uwaga uwzględniona. Zmieniono definicję obszaru cennego przyrodniczo. Przez obszar
szczególnie cenny w granicach Wolińskiego Parku Narodowego – rozumie się przez to
obszar, na którym mogą zostać nałożone dodatkowe ograniczenia w korzystaniu akwenu ze
względu na okresowo lub stale występujące zjawiska przyrodnicze;

Uwaga uwzględniona. W wyniku przeprowadzonej procedury opiniująco-uzgadniającej uelgły
zmianie zapisy dotyczące obszarów stale lub okresowo wyłączonych z rybołówstwa
morskiego. Wyznaczone podakweny które zostały wskazane w planie np. w § 24 ust. 11 pkt 4
zastosowano zapis "obowiązują ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o
rybołówstwie morskim i przepisów wykonawczych".

Uzupełniono definicję strefy ochronnej krajobrazu WPN: Przez strefę ochronną krajobrazu
Wolińskiego Parku Narodowego – rozumie się przez to obszar, na którym zakazuje się
lokalizowania obiektów i urządzeń o wysokości wykraczającej ponad powierzchnię średniego
stanu wody

W pierwszej fazie projektu uzupełniono definicję rybołówstwa kulturowego. Przez rybołówstwo
kulturowe (tradycyjnym, przybrzeżnym) – rozumie się przez to rybołówstwo komercyjne o
znaczeniu historycznym, będące elementem dziedzictwa kulturowego, głęboko osadzonego w
tradycji regionu, wykonywane za pomocą łodzi otwartopokładowych o długości nie większej niż
12 m, mających uprawnienia do prowadzenia połowów w strefie 5 Mm i morskich wodach
wewnętrznych. Niemniej w wyniku uzgodnień i opini autorzy planu wycofali się z wskzywania
obszarów w planie przeznaczonych do połowów w ramach "rybołówstwa kulturowego" ,
dlatego w efekcie końcowym def. tę usunięto z ustaleń ogólnych.

Uwaga uwzględniona. W § 4 ust.12 pkt 1ustaleń szczegółowych planu , jako szczgólnie
istotne uwarunkowania dotyczące akwenu wskazano , że "akwen w całości zlokalizowany jest
na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego", a w ust 13 pkt 2 odniesiono się do obszaru
Natura 2000 : po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw
środowiska, obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (PLH320019) i planu ochrony dla obszaru specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” (PLB320002);

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

1

2

3

4

5

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

6

7

8

9

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
granicach WPN

084_Sz_6

40-06-01/19 z
dnia 13.02.2019
Dyrektor Wolińskiego Parku
- postanowienie
Narodowego
nr 2/2019 z dnia
12.02.2020

084_Sz_7

40-06-01/19 z
dnia 13.02.2019
Dyrektor Wolińskiego Parku
- postanowienie
Narodowego
nr 2/2019 z dnia
12.02.2020

084_Sz_8

40-06-01/19 z
dnia 13.02.2019
Dyrektor Wolińskiego Parku
- postanowienie
Narodowego
nr 2/2019 z dnia
12.02.2020

084_Sz_9

40-06-01/19 z
dnia 13.02.2019
Dyrektor Wolińskiego Parku
- postanowienie
Narodowego
nr 2/2019 z dnia
12.02.2020

084_Sz_10

40-06-01/19 z
dnia 13.02.2019
Dyrektor Wolińskiego Parku
- postanowienie
Narodowego
nr 2/2019 z dnia
12.02.2020

18.02.2019

Uzgodnienie negatywne. ; 6) w związku z tym, że akwen ZSZ.1S
leży w granicach WPN, nalezy nadać mu funkcję podstawową
"ochrona środowiska i przyrody (O)". Funkcje dopuszczone powinny
zostać ograniczone do funkcji K, C i N;

18.02.2019

Uzgodnienie negatywne. ; 7) część akwenu ZSZ.9T, położona w
granicach WPN, powinna znależć się w granicach akwneu ZSZ.18O
lub wydzielić podakwen z ograniczeniami zaproponowanymi w
piśmie;

Uwaga uwzględniona. Zmieniono oznaczenie akwenu ZSZ.1S na ZSZ.1O z uwagi na
uwarunkowania przyrodnicze i granicę WPN. W ustaleniach planu wskazano realizację
wszelkich działań inwestycjnych , które są podporządkowane procedurze wynikajacej z ustawy
o ochronie przyrody.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
granicach WPN

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
granicach WPN

18.02.2019

Uzgodnienie negatywne. ; 8) akwen ZSZ.10R znajduje się w
granicach WPN - proponuje się włączenie go do akwenu ZSZ.9T;

18.02.2019

Uzgodnienie negatywne. 9) akwen ZSZ.18O i ZSZ.9T - należy
dokonać korekty; karta akwenu ZSZ.2T - część akwneu znajduje sie
w granicach WPN - proponuje się wydzielenie tego obszaru jako
odrębnego podakwenu z ustanowioną funkcją T, na którym
obowiązują ograniczenia wskazane w piśmie;

18.02.2019

Uzgodnienie negatywne. 10) ZSZ.4O - w warunkach korzystania z
akwenu w ust. 9 pkt 2 należy wskazać jako ograniczenia zapisy
wynikające z ustawy o ochronie przyrody w części dotyczącej parków
narodowych.

18.02.2019

Prognoza oddziaływania na środowisko: 1) 3.12.5.1 str. 71: proponuje
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
się zmianę zapisu mówiącego o braku planu ochrony WPN na zapis
granicach WPN
mówiący o sporządzaniu rocznych zadań ochronnych; 2) 5.3.8.3. s. 217:
po zmianie funkcji podstawowej dla akwenu 1S na funkcję O oraz
akwenu 10R, pozostałe akweny są położone w otulinie parku; 3) 6.1
s.226: funkcja podstawowa w akwenach ZSZ.4O, ZSZ.15O, ZSZ.16O i
ZSZ.18O wynika przede wszystkim z faktu położenia obszaru Planu w
granicach WPN; 4) w literaturze i materiałach archiwalnych nie
wymieniono wszystkich dokumentów, które uwzględniono w prognozie.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
granicach WPN

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego w
granicach WPN

Uwaga uwzględniona. Zmieniono oznaczenia akwenu . Na akwenie ZSZ.16.T (dawniej
ZSZ.9.T) wydzielono podakwen ZSZ.16.T.1 " w którym obowiązują ograniczenia z uwagi na
lokalizację w granicach Wolińskiego Parku Narodowego".

Uwaga uwzględniona w sposób zmiany oznaczenia akwenu z ZSZ.10.R na ZSZ.17.O o funkcji
podsatwowej "ochrona środowiska i przyrody. Z uwagi na istniejące funkcje transportowe
akwenu ZSZ.16.T (dawniej ZSZ.9T) utrzymano granice oraz funkcję podstawową

Uwaga uwzględniona. Zmieniono oznaczenia akwenu . Na akwenie ZSZ.16.T (dawniej
ZSZ.9.T) wydzielono podakwen ZSZ.16.T.1 " w którym obowiązują ograniczenia z uwagi na
lokalizację w granicach Wolińskiego Parku Narodowego". Zmieniono oznaczenie akwenu
ZSZ.25.O (dawniej ZSZ.18.O) . Na akwenie ZSZ.3.T wyznaczono podakwen ZSZ.3.T.1 gdzie
obowiązują : a) zakaz kotwiczenia w odległości mniejszej niż 20,0 m od granicy szuwarów
trzcinowych, b)zakaz dobijania do brzegu, c)w strefie mniejszej niż 20,0 m od granicy
szuwarów trzcinowych obowiązuje maksymalna prędkość 10 węzłów;

Uwaga w części uwzględniona. Z uwagi na procedurę opracowania "planu zadań ochrony" dla
WPN , która jest w trakcie , nie można wskazać jakie ograniczenia będą obowiązywać.

morskie wody wewnętrzne na
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40-06-01/19 z
dnia 13.02.2019
Dyrektor Wolińskiego Parku
- postanowienie
Narodowego
nr 2/2019 z dnia
12.02.2020

Prezes Zarządu Morskich
Portów Szczecin i
Świnoujście S.A.

Minister Inwestycji i Rozwoju

Minister Inwestycji i Rozwoju

-

DPRIII.0210.7.8.
2018 z dnia
13.02.2019

DPRIII.0210.7.8.
2018 z dnia
13.02.2019

Uwagę uwzględniono . Poprawiono zapisy prognozy zgodnie z sugestią Dyr.. WPN.

-

Organ nie zajął stanowiska

13.02.2019

Przepisy należy redagować tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały
dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy.
Dotyczy to rozstrzygnięć o przeznaczeniu, zakazach lub
ograniczeniach
korzystania z obszarów, jak również o rozmieszczeniu inwestycji celu
publicznego, które zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2214), powinny być
przedmiotem zapisów planu. Przedstawiony projekt nie zawiera
jasno sprecyzowanych rozstrzygnięć dotyczących przeznaczenia,
zakazów lub ograniczeń korzystania z poszczególnych akwenów. W
naszej ocenie zaproponowany układ i zawartość projektów
dokumentów przekazanych do zaopiniowania wymagają ponownego
przeanalizowania pod kątem ich zgodności z wymaganiami
określonymi w ww. przepisach prawa. Dodatkowo, mając na uwadze
cytowane przepisy, jak również dla zapewnienia czytelności
rozstrzygnięć prosimy o rozważenie połączenia załączników
tekstowych i sformułowanie„ części tekstowej planu” zgodnie z
opisem § 6 ust. 1 rozporządzenia. W rozporządzeniu należy
posługiwać się wyrażeniami językowymi (określeniami) w ich
podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu bez ponownego
przytaczania tych definicji czy też ich zmiany. W akcie prawnym nie
należy powtarzać również przepisów innych aktów normatywnych,
które obowiązują bezpośrednio.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

zmianiono sposób zapisów zgodnie z sugestią organu

13.02.2019

Projekt rozporządzenia w § 3 ust. 1 projektu zawarto ustawowe
upoważnienie (art. 37a ust. 2) do formułowania
rozstrzygnięć planu obszarów morskich przy czym ograniczono ich
zakres do pkt 1. „rozstrzygnięcia o przeznaczeniu obszaru objętego
planem”. Pozostałe punkty zawarte w art. 37a ust. 2 ustawy zostały
opisane w §3 ust. 3, niezgodnie z zapisami ustawy jako wskazania
dla każdego z akwenów. Właściwsze w tym zakresie wydaje się
użycie
sformułowania rozstrzygnięcia.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

zmianiono sposób zapisów zgodnie z sugestią organu
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Minister Inwestycji i Rozwoju

Minister Inwestycji i Rozwoju

Minister Inwestycji i Rozwoju

DPRIII.0210.7.8.
2018 z dnia
13.02.2019

DPRIII.0210.7.8.
2018 z dnia
13.02.2019

DPRIII.0210.7.8.
2018 z dnia
13.02.2019

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

4

5

6

7

8

9

13.02.2019

Załącznik 2 – ustalenia ogólne Zapisy §1 ust. 1 i 2 zawierają listę w
zasadzie tych samych definicji raz zapisanych jako definicje określeń
(ust. 1), raz jako definicje „określenia funkcji podstawowej lub
dopuszczalnej” (ust. 2). W naszej ocenie należałoby oba te
paragrafy połączyć i ograniczyć się do opisu
dopuszczalnych, ograniczonych lub zakazanych działań na
obszarach poszczególnych akwenów i podakwenów.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

zmianiono sposób zapisów zgodnie z sugestią organu

13.02.2019

załącznik 3 – ustalenia szczegółowe. Należy zwrócić uwagę na brak
konsekwencji w zakresie opisu granic akwenów /obszarów morskich
w poszczególnych kartach akwenów w pkt. 3 „Opis położenia”.
Dodatkowo, mając na uwadze wzór karty akwenu zawarty w
rozporządzeniu w sprawie wymaganego
zakresu planów morskich właśnie w tym punkcie powinien znaleźć
się pełen opis granic akwenu/podakwenu. W pkt 7 „Zakazy lub
ograniczenia w korzystaniu z poszczególnych obszarów” oraz pkt 9
„Warunki korzystania z akwenu” znalazło się wiele zapisów
rozstrzygnięć obowiązujących na części lub całym obszarze objętym
planem, które zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie
wymaganego zakresu planów morskich powinny znaleźć się w części
„ustalenia ogólne”. Natomiast postanowienia, które znalazły się pkt
10 „Ustalenia wiążące samorządy województw oraz gminy” nie
zawierają ustaleń, o których mowa w art. 37d ustawy o obszarach
morskich.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

zmianiono sposób zapisów zgodnie z sugestią organu

13.02.2019

załącznik graficzny. Legenda do planu nie zawiera wszystkich
użytych na mapie oznaczeń i symboli. Dodatkowo legenda zawiera
niezrozumiały podział oznaczeń graficznych na - „oznaczenia
graficzne” – zawierające przede wszystkim różne granice, w tym
akwenów i podakwenów, ale brak w nich np. granicy państwa, „oznaczenia informacyjne” – zawierające inne granice przede
wszystkim związane z różnymi formami ochrony, ale również
znalazła się tu granica koncesji na poszukiwanie węglowodorów oraz
- „podział na akweny” – zawierające oznaczenie kolorystyczne
„funkcji akwenów”. Rysunek nie zawiera wszystkich treści, o których
mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu planów
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych,
morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

zmianiono sposób zapisów zgodnie z sugestią organu

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Zaktualizowano prognozę.

ZSZ.5.O (dawniej ZSZ.5S)

086_Sz_6

Minister Inwestycji i Rozwoju

DPRIII.0210.7.8.
2018 z dnia
13.02.2019

13.02.2019

W tabeli pn. "Powiązania planu z innymi dokumentami",
towarzyszącej Prognozie Oddziaływania na Środowisko Projektu
Ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich
Obszarów Morskich dla Zalewu Szczecińskiego, w pozycji nr 2
wymieniona
została - jako średniookresowa strategia rozwoju kraju - "Strategia
Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna
gospodarka, sprawne państwo". W dniu 14 lutego
2017 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pn. "Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju" (w skrócie SOR), który stanowi
aktualizacją wymienionej w tabeli "Strategii
Rozwoju Kraju 2020". W związku z powyższym w pozycji nr 2 ww.
tabeli powinno znaleźć się odniesienie do obecnie obowiązującej
średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. do SOR.
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Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

08.02.2019

W sąsiedztwie terenu, od strony lądu teren jest
niezagospodarowany, występują trzcinowiska, stanowiska gatunków
roślin i zwierząt objętych ochroną oraz siedlisko przyrodnicze
łęgowe lasy dębowo-jesionowe 91F0.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

087_Sz_2

08.02.2019

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu, od strony lądu teren jest
niezagospodarowany. Wg Waloryzacji stwierdzono tu siedlisko 1330 solniska nadmorskie oraz liczne stanowiska chronionych gatunków,
wtym ptaków.

ZSZ.6S

Strona 37 z 44

Teren niedostępny, pokryty
trzcinowiskami, mokradłami.

Uwaga uwzględniona. Zmiana funkcji z S na O (ZSZ.5.O) o funkcji podstawowej "ochrona
środowiska i przyrody", ograniczając realizację niektórych elementów infrastruktury
turystycznej.

W sąsiedztwie wyznaczonego
akwenu R na zdjęciach
satelitarnych widnieją wały
przeciwpowodziowe, mokre
łąki, solniska.

Uwaga uwzględniona. Zmieniono oznaczenie akwenu ZSZ.6S i podzielono na akweny
ZSZ.6R, ZSZ.7.S, ZSZ.8.R, ZSZ.9.S, ZSZ.10.Ip, ZSZ.11.S oraz ZSZ.ZSZ.12.O. Utrzymując
na akwenie S możliwość realziacji elementów infrastruktury turystycznej , zmniejszając ich
powierzchnię równocześnie ograniczając ich realziację na akwenach R. Np. na terenie
ZSZ.7.S dopuszczono realziację inwestycji z wyłączeniem miejsc spełniających wymogi
utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań
przyrodniczych, w tym z wykluczeniem miejsc, w których mogłoby dojść do zakłóceń lęgów
ptaków, niszczenia gatunków chronionych lub siedlisk przyrodniczych lub oddziaływania na
brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywają się lęgi ptaków

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.
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Uwagi sporządzającego plan
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

08.02.2019

W sąsiedztwie akwenu teren jest częściowo zagospodarowany, ale
w strefie brzegowej stwierdzono siedliska przyrodnicze: klify
wybrzeża Bałtyku - 1230, łegowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe
91F0; stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt

ZSZ.14.S (dawniej ZSZ.8S,
ZSZ.8S.1)

Akwen stanowi cenny obszar
dla turystyki z uwagi na
zabytkowy port rybacki, ma
duży potencjał dla rozwoju tej
funkcji. Dodatkowo na akwenie
rozciągają się panoramy
widokowe na Krainę 1000
Wysp. W terenie w części
południowej znajdują się 2
punkty widokowe. W Studium,
wzdłuż akwenu wyznaczono
tereny TO - tereny wyłączone z
zabudowy lub z
ograniczeniamiw zabudowie
oraz teren UT (usługi
turystyczne), M (zabudowa
mieszkaniowa).

Uwaga uwzględniona. Zmienio oznaczenie akwenu na ZSZ.14 S. Zmniejszono powierzchnie
akwenu S, a powsatłej w wyniku tej zmiany części akwenu wprowadzono oznaczenie 22R.
Wprowadzono ograniczenia w realziacji niektórych elementów infrastruktury turystycznej tylko
do miejsc w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy. W § 14 ust. 7 wprowadzono ograniczenia
dotyczące wznoszenia sztucznych wysp , konstrukcji i urządzeń, wyznaczania torów
podejsciowych, budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej.

08.02.2019

"Tereny cenne przyrodniczo. Częściwo w granicach terenów
wyznaczono obszar zaproponowany do objęcia ochroną w formie
użytku ekologicznego „Półwysep Bielawki z Półwyspem Mielinek”. W
bezpośrednim sąsiedztwie akwenu występuje proponowany rezerwat
przyrody „Karsiborska Kępa” oraz siedliska przyrodnicze (solniska
nadmorskie - 1330), a także stanowiska gatunków roślin i zwierząt
objętych ochroną. Oprócz funkcji wiodącej rybołówstwo (R) w
obrębie akwenu dopuszcza się inne funkcje, w tym sztuczne wyspy i
konstrukcje oraz turystykę, sport i rekreację. Dopuszczone funkcje
mogą negatywnie wpływać na tereny sąsiadujące z akwenem
(przekształcanie linii brzegowej, wzrost antropopresji, penetracja
terenów niezagospodarowanych);"

ZS.18.R, ZS.12.O, ZSZ.17.O
(dawniej ZSZ.10R, ZSZ.11R,
ZSZ.12R)

zastanowić się nad
ograniczeniem realizacji
pomostów i innej infrastruktury
turystycznej na tych akwenach.

Zmiana funkcji akwenu ZSZ.10R na "ZSZ.17.O". Wprowadzono zmiany w ustaleniach
akwenów bezpośrednio graniczących w obszarami proponowanych użytków, rezerwatów. Na
akwenie ZSZ.18.R wyznaczono jako funkcją dopuszczalną funkcje ochronne środowiska i
przyrody , brzegu morskich wód wewnętrznych.

08.02.2019

"Tereny w bezpośredni sąsiedztwie są niezagospodarowane, linia
brzegowa nieprzekształcona. W bezpośr. Sąsiedztwie znajdują się:
zespół przyrodniczokrajobrazowy „Torfowisko-Uznamskie” oraz
rezerwat przyrody „Karsiborskie Paprocie”, a także proponowany
zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Świdny Las I, II”, licznie płaty
chronionych siedlisk przyrodniczych oraz siedliska dla gatunków
chronionych, w tym strefy ochrony wyznaczone dla bielika. "

ZSZ.19.S. (dawniej ZSZ.13S,
ZSZ.13S.1)

Ze względu na zapisy
sąsiadującego z akwenem
mpzp, mówiące o możliwości
realizacji różnego rodzaju
szlaków (piesze, rowerowe,
konne) pozostawiono funkcję S
akwenu.

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze wprowadzono ograniczenia w
realizacji infrastruktury turystycznej na wybranych obszarach akwenu, w tym na podakwenach
ZSZ.19.S.1, ZSZ.19S.2 i ZSZ.19.S.3 wprowadzono zakazy i ograniczenia w realizacji
niektórych elemntów infrastruktury turystycznej.

08.02.2019

"teren w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu w większości
niezagospodarowany, zlokalizowany w granicach proponowanego
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Klif nad Zalewem
Szczecińskim”. Stwierdzono tu siedliska przyrodnicze: 1330 –
solniska nadmorskie, 1230 - klify na wybrzeżu Bałtyku oraz
stanowiska gatunków chronionych roślin i zwierząt"

ZSZ.27.S (dawniej ZSZ.20S)

Akwen jest dobrze
skomunikowany.

Uwaga uwzględniona. Zmieniono oznaczenie akwenu na ZSZ.27.S. Dzieląc akwen na
podakwenu , na których dodatkowo wprowadzono dopuszczenia lub ograniczenia w realizacji
elementów infrastruktury turystycznej. W wyznaczonych podakwenach ZSZ.27.S.1 i
ZSZ.27.S.2 obowiązują ograniczenia lokalizacji obiektów i urządzeń w strefie ochrony
krajobrazu Wolińskiego Parku Narodowego. Dodatkowo w wyznaczonych podakwenach
ZSZ.27.S.1 i ZSZ.27.S.3 obowiązują ograniczenia z zakresu wyznaczania nowych torów
podejściowych i budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej.

08.02.2019

"teren w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu niezagospodarowany w
strefie brzegowej. Stwierdzono tu siedlisko przyrodnicze 1330 –
solniska nadmorskie oraz gatunki chronione. Obszar w
bezpośrednim sąsiedztwie zaproponowany do objęcia ochroną w
formie użytku ekologicznego „Półwysep Bielawki z Półwyspem
Mielinek”"

ZSZ.18.R (dawniej ZSZ.21S)

Na części lądowej obowiązują
mpzp. Miasto Świnoujście
złożyło wniosek o
przeznaczenie tych akwenów
na cele turystycznorekreacyjne.

Uwaga uwzględniona. Usunięto akwen ZSZ.21S zastępując go oznaczeniem ZSZ.18R
dopuszczając inne funkcje i ograniczając realizację niektórych elementów infrastruktury
turystycznej,które mogą ingerowć w stan utrzymana środowiska przyrodniczego na obecnym
poziomie.

08.02.2019

23 S - ewentualnie zmniejszyć i
propozcycję wnioskodawcy
"tereny w bezpośrednim sąsiedztwie akwenów są
skonfromntowac ze złożonym
niezagospodarowane w strefie brzegowej. W bezpośrednim
ZSZ.30.S (dawniej ZSZ.23S),
sąsiedztwie akwenów oraz w ich granicach występują siedliska dla
wcześniej wniosklem .
ZSZ.16.T (dawniej ZSZ.25S, ZSZ.
Ograniczyć zasięg akwenu
chronionych gatunków (zwłaszcza ptaków). W bezpośrednim
26S), ZSZ.32.S (dawniej ZSZ.28S),
ZSZ.29S do obszaru
sąsiedztwie terenu 29S1 wyznaczono obszar zaproponowany do
ZSZ.33.S (dawniej ZSZ.29S)
niekolidującego z
objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego „Szuwar nad zatoką
Skoszewską”"
uwarunkowaniami
przyrodniczymi

Uwaga uwzględniona. ZSZ.30S - ograniczono realizację niektórych elementów infrasrtuktury
turystycznej. Z uwagi na bardzo marginalne powierzchnie akwenów ZSZ.25S i ZSZ.26S, a co
za tym idzie sposobu zagospodarowaniu obu akwenów w szerokim spektrum funkcji sportu,
rekreacji i wypoczynku, oba te akweny włączono do akwenu ZSZ.16.T. Zmieniono oznaczenie
akwenu ZSZ.28S na ZSZ.32.S utrzymując w części akwenu bezpośrednio sąsiadującego z
obaszerem lądowym, który jest objęty ustaleniami planu miejscowego funkcje turystyczne w
pełnym zakresie, a na pozostałej części (podakwen ZSZ.32S.1) ograniczając realizację
niektórych elemetów infrastruktury turystcyznej. Zmieniono oznaczenie akwenu ZSZ.29S na
ZSZ.33.S zmniejszając powierzchnię akwenu o obszar cennego dla rzadkich gatunków fauny
występujących w tym rejonie. Dodatkowo wskazano podakwen ZSZ.33S.1 na którym
ograniczono realizację niektórych elementów infastruktury turystycznej.

08.02.2019

"akwen wyznaczony w sąsiedztwie użytku ekologicznego „Półwysep
Rów” oraz proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
„Park Leśny w Wolinie”. W granicach akwenu oraz w jego
sąsiedztwie stwierdzono stanowiska chronionych gatunków roślin i
zwierząt, a w jego w bezpośrednim sąsiedztwie stwierdzono siedlisko
1330 - solniska nadmorskie"

ZSZ.34S (dawniej ZSZ.30.S)

Wniosek gminy Wolin o
lokalizację plaży.

Uwaga uwzględniona. Zmiana oznaczenia akwenu na ZSZ.34.S. Funkcja akwenu bez zmian zmniejszono zasięg akwenu z 250m do ok. 100m, licząc od brzegu do granicy na wodzie. Z
uwagi na sąsiedztwo obszaru na którym znajdują cenne siedliska roślin i zwierząt ,
wprowadzono ograniczenia w zakresie realizacji nowych elemntów infrastruktury turystycznej
(§33 ust 7 pkt 2 i 3 ustaelń szczegółowych).

08.02.2019

"planowana sztuczna wyspa stanowiąca powiększenie pola
refulacyjnego zlokalizowana jest w sąsiedztwie zespołu przyrodniczokrajobrazowego „Torfowisko Uznamskie”, rezerwatu przyrody
„Karsiborskie Paprocie” oraz proponowanego rezerwatu przyrody
„Świdny Las I, II”, w obrębie których stwierdzono liczne stanowiska
gatunków chronionych oraz chronione siedliska przyrodnicze. Projekt
planu dopuszcza również wykorzystanie turystyczne tej wyspy, co
może negatywnie oddziaływać na ww. walory przyrodnicze. stwierdza
się, iż realizacja ustaleń w granicach powyższego akwenu nie jest
spójna z planem ochrony dla rezerwatu przyrody „Karsiborskie
Paprocie”"

ZSZ.35.W (dawniej ZSZ.31W)

Wyspa refulacyjna powstaje w
oparciu o wydaną i uzgodnioną
decyzję lokalizacyjną.

Uwaga uwzględniona. Zmieniono oznaczenie akwenu na ZSZ.35W . Na wniosek RDOŚ
Szczecin usunięto w ustaleniach szczegółowych zapisy dopuszczające m.in. sport, rekreację i
wypoczynek.

087_Sz_3

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

087_Sz_6

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

087_Sz_7

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

087_Sz_4

087_Sz_5

087_Sz_8

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

087_Sz_9

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

087_Sz_10

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019
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087_Sz_11

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

08.02.2019

"akweny zostały przeznaczone pod rybołówstwo, ale dopuszczono
również inne funkcje w tym turystykę, sport i rekreację oraz sztuczne
wyspy konstrukcje, akwakulturę. W obrębie ww. akwenów występują
proponowane użytki ekologiczne „Miroszewskie Estuarium” oraz
„Nowowarpieńskie Wody”, wyznaczone w celu ochrony zagrożonych
gatunków ryb i migrujących ptaków wodnych. Planowane funkcje
mogą zagrażać walorom przyrodniczym stwierdzonym w obrębie
przedmiotowych obszarów;"

ZSZ.40.R (dawniej ZSZ.36R)

Proponuje się wyłączenie
możliwości lokalizacji tu
pomostów i innych elementów
zagospodarowania
turystycznego oraz lokalizacji
sztucznych wysp.

Uwaga uwzględniona. Zmieniono oznaczenie akwenu na ZSZ.40R. w tym wyznaczono
podakweny ZSZ.40R.1 i ZSZ.40.R2. Z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze wyznacza się
podakwen ZSZ.40.R.2 na potrzeby proponowanego użytku ekologicznego „Miroszewskie
Estuarium” oraz wyznacza się podakwen ZSZ.40.R.3 na potrzeby proponowanego zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego „Trzebieradzki Las”;

087_Sz_12

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

08.02.2019

"akwen zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie użytku
ekologicznego „Półwysep Podgrodzie” oraz proponowanego użytku
ekologicznego „Podgrodzkie Łąki”"

ZSZ.45.S (dawniej ZSZ.41S)

Gmina Nowe Warpno złożyła
wniosek o pomosty, pirsy,
przystań, akwen sportów
wodnych i regat.

Uwaga uwzględniona. Zmieniono oznaczenie akwenu na ZSZ.44.S Z uwagi na
uwarunkowania przyrodnicze i stanowisko RDOŚ Szczecin ograniczono możliwość lokalizacji
niektórych elementów infrastruktury turystycznej do pomostów oraz organizacji kąpielisk.

087_Sz_13

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

08.02.2019

"podakwen obejmuje proponowany użytek ekologiczny
„Karcznieńskie Ploso” wyznaczonego w celu ochrony fragmentu
ekosystemu wodnego Jeziora Nowowarpieńskiego oraz zagrożonych
gatunków ryb i migrujących ptaków wodnych. Podakwen znajduje się
w granicach akwenu ZSZ.42.R, w obrębie którego oprócz funkcji
rybołówstwo dopuszczona jest także infrastruktura techniczna,
sztuczne wyspy i konstrukcje, akwakultura, turystyka sport i
rekreacja"

ZSZ.46.R.1 (dawniej ZSZ.42R.1)

Proponuje się wyłączenie
możliwości lokalizacji tu
pomostów i innych elementów
zagospodarowania
turystycznego, lokalizacji
sztucznych wysp, infrastruktury
i akwakultury.

Uwaga uwzględniona. Zmiana oznaczenia akwenu na ZSZ.46R. W ustaleniach wskazano
ograniczenia w: poruszaniu się jdnostek pływających, połowu ryb. Zakazano budowy
niektórych elemntów infrastruktury turystycznej. Wyznacza się podakwen ZSZ.46.R.1 na
potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków
wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i zimujących
objętych ochroną w ramach obszaru natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009);

087_Sz_14

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

08.02.2019

"akwen będzie stanowił powiększenie wyspy Chełminek – w
granicach wysypy występuje m.in. strefa ochrony bielika. W ramach
akwenu dopuszcza się także infrastrukturę techniczną oraz
turystykę, sport i rekreację, co może zagrażać ptakom zasiedlającym
wyspę"

ZSZ.56.W (dawniej ZSZ.49W)

49W - wydana decyzja na
rozbudowę wyspy

Uwaga uwzględniona. Zmieniono oznaczenie akwenu na ZSZ.56W. Usunięto
funkcję dopuszczalną "sport, rekreację i wypoczynek".

087_Sz_15

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

08.02.2019

"teren w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu obejmuje obszar
niezagospodarowany, zlokalizowany w granicach obszaru Natura
2000 „Łąki Skoszewskie” PLH320007. W sąsiedztwie zgodnie z
planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Łąki
Skoszewskie” PLB320007 stwierdzono siedliska ptaków
stanowiących przedmioty jego ochrony"

ZSZ.54S akwen usunięto (obecnie
obowiązuje ZSZ.37.R)

Gmina Stepnica złożyła
wniosek o lokalizację pomostu
stałego o długości do 25m.

Uwaga uwzględniona. Z tego tytułu wniosek gm. Stepnica nie uwzględniony z uwagi na
uwarunkowania przyrodnicze i stanowisko RDOŚ Szczecin, akwen został usunięty, a dla tego
akwenu obowiązują ustlenia ZSZ.37R dopuszczające z pewnymi ograniczenia m.in.przystanie,
mola pomosty kąpieliska.

087_Sz_16

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

087_Sz_17

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
08.02.2019

08.02.2019

"teren w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu obejmuje obszar
niezagospodarowany, zlokalizowany w granicach obszaru Natura
2000 „Puszcza Goleniowska” PLB320012. W sąsiedztwie zgodnie z
planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza
Goleniowska” PLB320012 stwierdzono siedliska ptaków
stanowiących przedmioty jego ochrony"

ZSZ.64.S (dawniej ZSZ.58S)

Powiększyć część północną do
granicy akwenu T.

Uwaga uwzględniona. Zmiana oznaczenia akwenu na ZSZ.64S i powiększenie akwenu
ZSZ.64S o część północną do granicy akwenu T, jest to konsekwencją ustaleń planistycznych
w gminie. W przedmiotowym akwenie mogą wystąpić ograniczenia w budowie nowych
elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju
wodnego, tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, plaże, porty i przystanie, z
wyłączeniem miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony
brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych, w tym z wykluczeniem miejsc, w
których mogłoby dojść do zakłóceń lęgów ptaków, niszczenia gatunków chronionych lub
siedlisk przyrodniczych lub oddziaływania na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywają się
lęgi ptaków;

08.02.2019

"podakwen ten zlokalizowany jest w granicach rezerwatu przyrody
„Białodrzew Kopicki”. W projekcie planu brak jest informacji, że jest
to obszar, który obejmuje rezerwat przyrody."

ZSZ.52.O (dawniej ZSZ.33R.3)

Istniejacy rezerwat.

Uwaga uwzględniona. Zmieniono funkcję R na funkcję O (ZSZ.52.O) o funkcji podstawowej
"ochrona środowiska i przyrody". Obowiązują zapisy planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Białodrzew Kopicki”;

Wykaz uwag i wniosków złożonych na etapie powtórnego udostępnienia do uzgodnień i opinii do przedłożonego projektu planu - Zalew Szczeciński
088_Sz.1

Minister Energii

089_Sz_1

Minister Spraw
Wewnętrznych i
Administracji

090_Sz_1

Burmistrz Miasta i Gminy
Stepnicy

DEO.I.026.2017
IK:73808 z
03.06.2019r.
DAiPM-ZPG451-27/2019 z
12.06.2019r.
AOŚ.6332.1.20
13.2017.2019.
MS z
17.04.2019r.

03.06.2019

Organ nie zgłasza uwag do przedmiotowego dokumentu

Organ nie zgłasza uwag do przedmiotowego dokumentu

12.06.2019r.

Organ uzgodnił projekt planu

Organ uzgodnił projekt planu

17.04.2019r.

Postanowienie o uzgodnieniu projektu planu

Organ uzgodnił projekt planu

091_Sz_1

RRZarząd Morskich Portów
0161/38/2019 z
Szczecin i Świnoujście S.A.
14.05.2019r.

14.05.2019

Nie wnosi uwag do ww. projektu planu

Nie wnosi uwag do ww. projektu planu

092_Sz_1

Postanowienie
nr 4/2019
Dyrektora
Dyrektor Wolińskiego Parku
Wolińskiego
Narodowego
Parku
Narodowego z
dnia
15.05.2019r.

15.05.2019

Postanowienie nr 4/2019 z 15.05.2019 r. o uzgodnieniu projektu
planu

Organ uzgodnił projekt planu

15.05.2019r.

Opinia pozytywna.

Opinia pozytywna.

093_Sz_1

Zachodniopomorski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w
Szczecinie

NZNS.7040.3.7
0.2019 z dnia
15.05.2019r.
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Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

9
Uwaga uwzględniona. W ustaleniach planu w § 34 ust 7 pkt 2 zapisano
" ograniczenia w
budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki
tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, plaże, porty i przystanie, z
wyłączeniem miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony
brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych, w tym z wykluczeniem miejsc, w
których mogłoby dojść do zakłóceń lęgów ptaków, niszczenia gatunków chronionych lub
siedlisk przyrodniczych lub oddziaływania na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywają się
lęgi ptaków; " co jednoznacznie dopuszcza realizację inwestcyji określonej w opracowanej
Koncepcji rewiytalizacji plaży miejsckiej w Wolinie.

094_Sz_1

Burmistrz Wolina

BIO.6721.6.201
9.KS z
16.05.2019r.

16.05.2019r.

postanowienie o uzgodnieniu projektu planu pod warunkiem zmiany
zapisów w rozstrzygnięciach szczgółowych dla akwenu ZSZ.27.S
(obecnie ZSZ.34.S)

095_Sz_1

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

ZRU.4024.007.
2017.ASM z
dnia 16.05.2019

16.05.2019r.

Projekt planu uzgodniono, podtrzymując uwagi zgłoszone pismem z
dnia 8 lutego 2019 roku odnoszące się do rysunku Prognozy

Uwagi uwzględniono i poprawiono rysunek do Prognozy

096_Sz_1

Minister Obrony Narodowej

2405/DI z
20.05.2019

20.05.2019r.

Uzgadnia przedłożony projekt

Organ uzgodnił projekt planu

097_Sz_1

DSRMinister Inwestycji i Rozwoju XIII.0210.3.201
9

098_Sz_1

DOZOAiK.650.500.2
019.AR.04.05 z
27.05.2019r.

098_Sz_2

098_Sz_3

099_Sz_1

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

DOZOAiK.650.500.2
019.AR.04.05 z
27.05.2019r.

Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

DOZOAiK.650.500.2
019.AR.04.05 z
27.05.2019r.

Minister Środowiska

DSAPSO.4704.22.2
019.MG
840991.262838
7.2000938 z
dnia
27.05.2019r.
840991.235238
2.1762385 z
dnia 05.02.2019

Uwaga informacyjna w zakresie przekazania projektu planu wraz z
odpowiednią dokumentcją na kolejnym etapie

27.05.2019r.

27.05.2019r.

27.05.2019r.

27.05.2019r.

odmowa uzgodnienia z jednoczesnym wskazaniem warunków
uzgodnienia: 1) w § 30 ust 11 ) uzupełnić treść o pkt 5

odmowa uzgodnienia z jednoczesnym wskazaniem warunków
uzgodnienia: 2) uzupełnić akweny o funkcję dopuszczalną
"Dziedzictwo kulturowe (D)"

odmowa uzgodnienia z jednoczesnym wskazaniem warunków
uzgodnienia: 3) na rysunku planu w legendzie dodać oznaczenie
wraków i jednocześnie oznaczyć wraki

Uzgodnienie negatywne. Warunkiem uzgodnienia planu jest:
usunięcie zakazu wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji
służących do wydobycia
węglowodorów na obszarze planu,

ZSZ.34.S (dawniej ZSZ.27.S)

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

zgodnie z zapisami art. 37e ust. 1 pkt 12 usatwy o obszarach morskich RP i administracji
morskiej wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju powinno nastąpić po rozpatrzeniu
złożonych uwag i wniosków i po wprowadzeniu zmian do projektu planu wynikających z
prognozy oddziaływania na środowisko.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona. Po korekcie dokumentacji projektu planu, akwen o symbolu ZSZ.30.R
otrzymał oznaczenie: ZSZ.37.R. W karcie akwenu ZSZ.37.R w § 37 ust.11 pkt 2 lit. a
rozstrzygnięć szczegółowych wprowadzono wnioskowany zapis w brzmieniu: "obszar akwenu
obejmujący Głęboki Nurt i Dziwnę podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami; ograniczenia dotyczące użytkowania akwenu wynikające z
tych przepisów mogą być wprowadzone przez dyrektora właściwego urzędu morskiego"

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona. Funkcję dopuszczalną "Dziedzictwo Kulturowe (D) wprowadzono dla
akwenów: ZSZ.1.O, ZSZ.2.S, ZSz.5.O, ZSZ.13.Ip (dawniej ZSZ.8.S), ZSZ.14.S (dawniej
ZSZ.9.S), ZSZ.19.S (dawniej ZSZ.13.S), ZSZ.20.R (dawniej ZSZ.14.R), ZSZ.22.R (dawniej
ZSZ.15.R), ZSZ.21.O (dawniej ZSZ.16.O), ZSZ.24.R (dawniej ZSZ.18.R), ZSZ.27.S (dawniej
ZSZ.21.S), ZSZ.31.T (dawniej ZSZ.24.T), ZSZ.32.S (dawniej ZSZ.25.S), ZSZ.35.W (dawniej
ZSZ.28.W), ZSZ.36.W (dawniej ZSZ.29.W), ZSZ.52.O (dawniej ZSZ.31.O), ZSZ.39.R (dawniej
ZSZ.33.R), ZSZ.40.R (dawniej ZSZ.34.R), ZSZ.41.B (dawniej ZSZ.35.B), ZSZ.42.R (dawniej
ZSZ.36.R), ZSZ.43.W (dawniej ZSZ.37.W), ZSZ.44.S (dawniej ZSZ.38.S), ZSZ.45.S (dawniej
ZSZ.39.S), ZSZ.46.R (dawniej ZSZ.40.R), ZSZ.47.S (dawniej ZSZ.41.S), ZSZ.50.S (dawniej
ZSZ.42.S), ZSZ.51.T (dawniej ZSZ.43.T), ZSZ.53.S (dawniej ZSZ.44.S), ZSZ.54.S (dawniej
ZSZ.45.S), ZSZ.55.S (dawniej ZSZ.46.S), ZSZ.56.W (dawniej ZSZ.47.W), ZSZ.57.S (dawniej
48.S), ZSZ.58.T (dawniej ZSZ.49.T), ZSZ.59.R (dawniej ZSZ.50.R), ZSZ.60.S (dawniej
ZSZ.51.S), ZSZ.62.T (dawniej ZSZ.52.T), ZSZ.63.R (dawniej ZSZ.53.R), ZSZ.64.S (dawniej
ZSZ.54.S), ZSZ.65.R (dawniej ZSZ.53.R). Dziedzictwo kulturowe zostało wymienione jako
funkcja dopuszczalna w każdym akwenie wydzielonym w projekcie planu.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

uwaga nieuwzględniona - wykracza poza zakres wskazany w § 7 ust. 2 i § 8 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.05.2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i
wyłącznej strefy ekonomicznej; lokalizacja wraków jest widoczna na rysunku uwarunkowań,
informacja o wrakach jest wskazana w kartach akwenów - ust. 12 szczególnie istotne
uwarunkowania dotyczące akwenu

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga nieuwzględniona. Zalew Szczeciński stanowi akwen zamknięty, zatem w przypadku
wydostania się ropy do wód akwenu, doszłoby do wystąpienia katastrofy ekologicznej o
znacznym zasięgu – negatywny wpływ na stan zasobów przyrodniczych (florę i faunę)
zarówno w wodzie, jak i na lądzie, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. W przypadku
rozlewu w rejonie toru wodnego Szczecin-Świnoujście, działania polegające na neutralizacji
zanieczyszczeń wymagałyby wyłączenia funkcji transportowej na torze wodnym prowadzącym
do portów o podstawowych znaczeniu dla gospodarki narodowej (port morski w Szczecinie,
port morski w Świnoujściu) na dłuższy czas. W przypadku katastrofy ekologicznej i awarii
urządzeń - wystąpią nieodwracalne zmiany we florze i faunie ekosystemu wodnego, łącznie z
wyginięciem gatunków, a w skrajnych przypadkach całkowity zanik życia biologicznego w
środowisku wodnym. Występowanie na zalewie związanych ze środowiskiem wodnym siedlisk
przyrodniczych tj. estuaria - ujścia rzek (kod siedliska 1130), laguny przybrzeżne - zalewy i
jeziora przymorskie laguny (kod siedliska 1150) oraz wielu gatunków roślin i zwierząt (np. ryb i
bezkręgowców - skorupiaki, małże) warunkuje zachowanie właściwego stanu równowagi
ekologicznej i biologicznej całego ekosystemu Zalewu Szczecińskiego i powiązanych z nim
innych akwenów i cieków wodnych.
Posadowienie konstrukcji służących do wydobycia węglowodorów może stanowić barierę dla
występowania i swobodnego przemieszczanie się gatunków ptaków, a także może
powodować ingerencję w dno akwenu, która może oddziaływać na występowanie wodnych
gatunków roślin i zwierząt w obszarze realizacji prac, w szczególności na obecność ryb i
bezkręgowców dennych, a w konsekwencji na parametry środowiskowe i fizyko-chemiczne
ww. siedlisk przyrodniczych. Projekt planu uwzględnia istniejące walory przyrodnicze i obecne
wykorzystanie Zalewu Szczecińskiego na rzecz turystyki, rybołówstwa i żeglarstwa.
Konstrukcje wznoszone na wodach Zalewu Szczecińskiego w postaci platform wydobywczych
zakłócą naturalny krajobraz tego obszaru, a także wprowadzoną utrudnienia dla
dotychczasowych sposobów użytkowania.
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Intencją planu było zakazanie
na obszarze Zalewu stawiania
konstrukcji wydobywczych,
które niosą ze sobą ryzyko
zanieczyszczenia zamkniętych
wód zalewu. Dopuszcza się
wydobywanie węglowodorów z
lądu za pomocą rurociagów.
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Lp.

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

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Minister Środowiska

DSAPSO.4704.22.2
019.MG
840991.262838
7.2000938 z
dnia
27.05.2019r.
840991.235238
2.1762385 z
dnia 05.02.2019

27.05.2019r.

Uzgodnienie negatywne. Warunkiem uzgodnienia planu jest:
"dopuszczenie w obszarze morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej prowadzenia
działalności w zakresie poszukiwaniu lub rozpoznawania złóż
węglowodorów oraz wydobywaniu węglowodorów ze złóż oraz
poszukiwania lub rozpoznawania innych kopalin, jeśli działalność ta
nie będzie uniemożliwiała wykorzystania ww. obszarów zgodnie z ich
funkcją podstawową"

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona częściowo. W § 6 ust. 1 ustaleń ogólno, zapisano: "Poszukiwanie lub
rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz
poszukiwanie lub rozpoznawanie innych kopalin jest dopuszczone na całym obszarze planu, z
wyjątkiem akwenów o funkcji podstawowej transport, ochrona środiwska i przyrody oraz
sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia, pod warunkiem, że działalność ta nie będzie
uniemożliwiała wykorzystania morskich wód wewnętrznych zgodnie z ich funkcją podstawową".
Zakaz utrzymany na akwenach O, W i T ze względu na zbyt duże ryzyko dla prawidłowego
funkcjonowania żeglugi, zachowania właściwego stanu obszarów cennych przyrodniczo, a
także utrudnienia dla prowadzenia prac polegających na utrzymywaniu określonych
parametrów torów wodnych poprzez prowadzenie prac podczyszczeniowych i podgłębiarskich.

099_Sz_3

Minister Środowiska

DSAPSO.4704.22.2
019.MG
840991.262838
7.2000938 z
dnia
27.05.2019r.
840991.235238
2.1762385 z
dnia 05.02.2019

27.05.2019r.

Uzgodnienie negatywne. Warunkiem uzgodnienia planu jest:
usunięcie omyłki pisarskiej: Złoże Wolin na Obszar koncesyjny Wolin

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona poprawiono omyłke pisarską.

100_Sz_1

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.610.250.20
18.AM z dnia
29.05.2019

29.05.2019r.

Uzgodnienie projektu planu

Organ uzgodnił projekt planu

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.410.284.20
18.AM z dnia
29.05.2019

29.05.2019r.

Nie wnosi uwag do ww. projektu planu - opinia pozytywna

Uwagi uwzględnione . W prognozie wniesiono uwagi zawarte dodatkowo w piśmie
dot.prognozy.

Uzgodnienie przy zachowniu następujących warunków: 1. w karcie
akwenu ZSZ.41.S (obecnie ZSZ.47.S) w wyznaczonym podakwenie
wykreślić w pkt 4 lit b zapis wprowadzający zakaz budowy nowych
elementów infrastruktury turystycznej tj. domy na wodzie, przystanki
tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pirsy, slipy, plaże, porty i
przystanie

ZSZ.47.S (dawniej ZSZ.41.S)

Wniosek w części uwzględniony. Na wodach w okoł obszaru wskazanego we wniosku został
wyznaczony akwen ZSZ.47.S. W ustaleniach szczgólowych wskazano możliwe kierunki
zagospodarowani wód w sąsiedztwie obszaru wskazanego we wniosku zakresie rozwoju form
rowozju turystyki sportu i rekreacji. Nie mniej z uwagi na uwarunkowania środowiska oraz
stanowisko RDOŚ/Szczecin w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego wnioskiem
wprowadzono podakwen ZSZ.47.S.1. w którym to ograniczono realizację funkcji podstawowej
do lokalizacji kąpielisk i pomostów. Linia brzegowa jest bardzo nieregularna i stanowi
potencjalne stanowiska siedlisk ptaków wodno-błotnych obszar leży w granicach Obszaru
Specjalnej Ochorny Ptaków oraz grancach Specjalnych Obszarów Ochrony Śiedlisk. Akwen
ZSZ.47.S graniczy bezpośrednio z obszarem proponowanego rezerwatu przyrody
obejmującego część lądową i wodną (podakwen ZSZ.47.S.1 i ZSZ.46.R.1) oraz
proponowanego użytku ekologicznego obejmującego część wodną (podakwen ZSZ.46.R.1).

ZSZ.46.R (dawniej ZSZ.40.R)

Wniosek w części uwzględniony. Na wodach wokoł obszaru wskazanego we wniosku został
wyznaczony akwen ZSZ.47.S. W ustaleniach szczgólowych wskazano możliwe kierunki
zagospodarowani wód w sąsiedztwie obszaru wskazanego we wniosku zakresie rozwoju form
rowozju turystyki sportu i rekreacji. Nie mniej z uwagi na uwarunkowania środowiska oraz
stanowisko RDOŚ/Szczecin w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego wnioskiem
wprowadzono podakwen ZSZ.47.S.1. w którym to ograniczono realizację funkcji podstawowej
do lokalizacji kąpielisk i pomostów. Linia brzegowa jest bardzo nieregularna i stanowi
potencjalne stanowiska siedlisk ptaków wodno-błotnych obszar leży w granicach Obszaru
Specjalnej Ochorny Ptaków oraz grancach Specjalnych Obszarów Ochrony Śiedlisk. Akwen
ZSZ.47.S graniczy bezpośrednio z obszarem proponowanego rezerwatu przyrody
obejmującego część lądową i wodną (podakwen ZSZ.47.S.1 i ZSZ.46.R.1) oraz
proponowanego użytku ekologicznego obejmującego część wodną (podakwen ZSZ.46.R.1).

ZSZ.40.R (dawniej ZSZ.34.R)

Wniosek nieuwzględniony. Ustalenia planu dot. podakwenów ZSZ.40.R.1 i ZSZ.40.R.2 objęte
wnioskiem wchodzące w skład akwenu ZSZ.40.R wskazuję , że tych miejscach: wyznacza się
podakwen 40.1 na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, żerowania i
pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków
przelotnych i zimujących objętych ochroną w ramach obszaru natura 2000 „Zalew Szczeciński”
(PLB320009), oraz wyznacza się podakwen 40.2 na potrzeby proponowanego użytku
ekologicznego „Miroszewskie Estuarium”, Miejsca te zostały wskazane na podstawie
waloryzacji przyrodniczej gminy. Ustalenia planu dopuszczają na tym akwenie tworzenie
kąpielisk oraz miejsc wykorzystwyanych do kąpieli .

099_Sz_2

101_Sz_1

102_Sz_1

102_Sz_2

102_Sz_3

G.6870.21.2019
Burmistrz Nowego Warpna
.KW z dnia
06.05.2019r.

G.6870.21.2019
.KW z dnia
Burmistrz Nowego Warpna
06.05.2019r.

G.6870.21.2019
Burmistrz Nowego Warpna
.KW z dnia
06.05.2019r.

06.05.2019r.

06.05.2019r.

06.05.2019r.

Uzgodnienie przy zachowniu następujących warunków: 2. w karcie
akwenu ZSZ.40.R (obecnie ZSZ.46.R) w wyznaczonym podakwenie
wykreślić w pkt 3 zapis wprowadzający zakaz budowy nowych
elementów infrastruktury turystycznej tj. mola, pomosty, pirsy, slipy,
plaże, porty i przystanie

Uzgodnienie przy zachowniu następujących warunków: 3. w karcie
akwenu ZSZ.34.R (obecnie ZSZ.40.R) w wyznaczonym podakwenie
wykreślić w pkt 5 zapis wprowadzający zakaz budowy nowych
elementów infrastruktury turystycznej tj. mola, pomosty, pirsy, slipy,
plaże, porty i przystanie
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Wnioskodawca (inicjały
osoby fizycznej, nazwa
jednostki organizacyjnej,
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sygnatura
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Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu
przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia uwagi lub wniosku (na czerwono zaznaczono wniosek
nieuwzględniony w całości lub w części)
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102_Sz_4

102_Sz_5

103_Sz_1

103_Sz_2

103_Sz_3

103_Sz_4

103_Sz_5

G.6870.21.2019
Burmistrz Nowego Warpna
.KW z dnia
06.05.2019r.

G.6870.21.2019
Burmistrz Nowego Warpna
.KW z dnia
06.05.2019r.

Prezydent Świnoujścia

GM.033.10.201
9.JA z
17.05.2019 r.

Prezydent Świnoujścia

GM.033.10.201
9.JA z
17.05.2019 r.

Prezydent Świnoujścia

GM.033.10.201
9.JA z
17.05.2019 r.

Prezydent Świnoujścia

GM.033.10.201
9.JA z
17.05.2019 r.

Prezydent Świnoujścia

GM.033.10.201
9.JA z
17.05.2019 r.

06.05.2019r.

Uzgodnienie przy zachowniu następujących warunków: 4. w karcie
akwenu ZSZ.38.S (obecnie ZSZ.44.S) w wyznaczonym akwenie
wykreślić w pkt 3 zapis wprowadzający zakaz budowy nowych
elementów infrastruktury turystycznej tj. mola, pomosty, pirsy, slipy,
plaże, porty i przystanie

06.05.2019r.

Uzgodnienie przy zachowniu następujących warunków: 5. w karcie
akwenu ZSZ.38.S (obecnie ZSZ.44.S) w wyznaczonym akwenie
wykreślić w pkt 3 zapis wprowadzający zakaz budowy nowych
elementów infrastruktury turystycznej tj. mola, pomosty, pirsy, slipy,
plaże, porty i przystanie

17.05.2019r.

Projekt planu uzgodniono, wniesiono jedncześnie uwagi; 1. ujęcie w
planie zapisy zabezpieczające swobodny dostęp do istniejących,
będacych lub planowanych przystani i portów oraz do torów
żeglownych alternatywnie do korzystania z akwenu ZSZ.4.O.

17.05.2019r.

Projekt planu uzgodniono, wniesiono jedncześnie uwagi; 2. usunąć z
poszczgólnych kart akwenów ustalenia dotyczące obowiązywania
ograniczeń wynikających z planu zadań ochrony dla Wolińskiego
Parku Narodowego oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000

17.05.2019r.

Projekt planu uzgodniono, wniesiono jedncześnie uwagi; 3.
uzupełnić zapisy ust.12 w kartach akwenów o symbolach ZSZ.6.S
winno być ZSZ.6.R, , ZSZ.28.W (obecnie ZSZ.35.W) , ZSZ.13.S
(obecnie ZSZ.19.S wraz z podakwenami oraz ZSZ.12.R (obecnie
ZSZ.18.R) wraz z podakwenami ZSZ.17.O (obecnie ZSZ.23.O),
ZSZ.14.R (obecnie ZSZ.20.R) wraz z podakwenami odnośnie
wykorzystania akwenów na rzecz turystyki, sportu i rekreacji

ZSZ.44.S (dawniej ZSZ.38.S)

Wniosek nieuwzględniony. Na wodach w około obszaru wskazanego we wniosku został
wyznaczony akwen ZSZ.44S. W ustaleniach szczgólowych wskazano możliwe kierunki
zagospodarowani wód w sąsiedztwie obszaru wskazanego we wniosku zakresie rozwoju form
rowozju turystyki sportu i rekreacji. Przy czym z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrodniczego występują tutaj pewne ograniczenia w realizacji niektórych inwestycji z zakresu
turystyki, sportu i rekreacji. Teren sąsiaduje bezpośrednio z podakwenem ZSZ.40.1 ochrony
kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz
ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i zimujących objętych ochroną w
ramach obszaru natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009). Na wyznaczonym akwenie
można lokalizować pomosty oraz kapieliska.

ZSZ.44.S (dawniej ZSZ.38.S)

Wniosek nieuwzględniony. Na wodach w około obszaru wskazanego we wniosku został
wyznaczony akwen ZSZ.44S. W ustaleniach szczególowych wskazano możliwe kierunki
zagospodarowani wód w sąsiedztwie obszaru wskazanego we wniosku zakresie rozwoju form
rowozju turystyki sportu i rekreacji. Pzy czym z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrodniczego występują tutaj pewne ograniczenia w realizacji niektórych inwestycji z zakresu
turystyki, sportu i rekreacji. Teren sąsiaduje bezpośrednio z podakwenem ZSZ.40.1 ochrony
kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz
ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i zimujących objętych ochroną w
ramach obszaru natura 2000 „Zalew Szczeciński” (PLB320009). Na wyznaczonym akwenie
można lokalizować pomosty oraz kapieliska.

ZSZ.4.O

Wniosek uwzględnony w projekcie planu. Z uwagi na uwarunkowania środowiska
przyrodniczego w tym ochorny brzegu dopuszczonoi torów podejściowych z pewnymi
ograniczeniami m.in. wynikającymi z utrzyrmania stanu ochrony brzegu i uwzględniając
miejsca lęgów ptaków. Odpowiednie zapisy znajdują się w akwenach ZSZ.6.R, ZSZ.8.R o
funkcji podastwowej "rybołówstwo" oraz ZSZ.7.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport i
rekreacja". Niemniej utrzymano zachowanie dostępności to portów i przystani przez akwen
ZSZ.4.O.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga nieuwzględniona. Teren planu znajduje się na obszarach Natura 2000 i z tego tytułu
uznano, że informacje dotyczące możliwości występienia ograniczeń, nakazów i zakazów,
które wynikają z planów ochrony winny się znalźć w ustaleniach planu. Z uwagi na to, że plan
zadań ochorny oraz plany ochrony są w przygotowaniu , właściwym podejściem jest zawrzeć
tego typu informację i wskazać potencjalnym inwestorom na fakt, że mogą wystąpić oprócz
ustaleń planu kolejne uwarunkowania w zakresie realizacji inwestcyji na obszarze Zalewu
Szczecińskiego.

ZSZ.6.R, ZSZ.34.W, ZSZ.19.S,
ZSZ.18.R, ZSZ.23.O, ZSZ.20.R

Uwaga uwzględniona. Funckja "turystyka, sport , rekreacja" występuja jako funckja
podstawowa w akwenach ZSZ.19.S,a jako funckja dopuszczona występuje w akwenach:
ZSZ.6.R, ZSZ.18.R, ZSZ.23.O, ZSZ.20.R. Z uwagi na przepisy dot. ochrony środowiska i
przyrody zagospodarowanie obszarów na których jest odkładany refulat jest mocno
ograniczone, szczególnie w pierwszej fazie formułowania się pola rafulacyjnego, dlatego
funcje związane z turystyka , sportem i rekreacją nie zostały dopuszczone na akwenie
ZSZ.35.W.

17.05.2019r.

Projekt planu uzgodniono, wniesiono jedncześnie uwagi; 4.
Przywrócić akwenu o symbolach ZSZ.6.S (obecnie ZSZ.8.S i
ZSZ.6.R) ze wszystkimi jego ustaelniami

ZSZ.6.R. ZSZ.7.S, ZSZ.9.S

Uwaga uwzględniona. Obszar akwenu ZSZ.6.S wskazany w wersji z 12.2018 roku, został
podzielony w wyniku procedury uzganiająco-opiniującej na akweny ZSZ.6.R, ZSZ.8.R o funkcji
podstawowej "rybołówstwo" z dopuszczeniem m.in. funkcji "turystyka. sport, rekreacja" ,
"transport". Wyznaczono również akweny o funckji podstawowej "turystyka, sport, rekreacja" o
symbolu ZSZ.7.S, ZSZ.9.S. Taki podział został wymuszony poprzez uwarunkowania
środowiska wskazane w waloryzacji przyrodniczej gminy Miasta Świnoujście, bliskością WPN
oraz stanowiskiem RDOŚ/Szczecin. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego
wnioskiem od strony lądu teren jest niezagospodarowany oraz stwierdzono siedlisko 1330 solniska nadmorskiego oraz liczne stanowiska chronionych gatunków, w tym ptaków (pismo
RDOŚ/Szczecin WOPN-OS.410.284.2018.AM z dnia 08.02.2019 roku. ,W zakresie
dostępności dla przystani jachtowej w Świnoujściu - Łunowie, w każdym z akwenów o funkcji
podstawowej innej niż "transport (T)", dopuszczalną funkcją jest "transport"

17.05.2019r.

Projekt planu uzgodniono, wniesiono jedncześnie uwagi; 5. Nie
ograniczać możliwości porusznai się jdnostkami pływającymi po
podakwenach ZSZ.13.S.2, ZSZ.14.R.1 i ZSZ.17.R.1 (błędne
oznaczenie) oraz ZSZ.28.W

ZSZ.19.S.1 (dawniej ZSZ.13S.1),
ZSZ.20.R.1 (dawniej ZSZ.14.R.1)
ZSZ.35.W (dawniej ZSZ.35.W

Uwaga uwzględniona. W każdym z tych akwenów funcją dopuszczalną jest "transport", a
wskazany w podakwenach zakaz dotyczy wyznaczania nowych torów podejściowych do
portów i przystani morskich, jedynie na akwenie ZSZ.35.W o funkcji podstawowej sztuczne
wyspy i konstrukcje (wyspa refulacyjna) z uwagi na uwarunkowania zachowania funkcji
podstawowej dopuszczenie swobodnego poruszania się jednostkami pływającym jest
niemożliwe.
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103_Sz_6

Prezydent Świnoujścia

GM.033.10.201
9.JA z
17.05.2019 r.

17.05.2019r.

Projekt planu uzgodniono, wniesiono jedncześnie uwagi; 6.
Uzupełnić kartę akwenu o symbolu ZSZ.25.S (obecnie ZSZ.32.S) o
dopuszczenie zmiany linii brzegowej , a co za tym idzie możliwość
wykonania w części zachodniej akwenu awanportu wschodniego
połączonego kanałem żeglownym z awanportem zachodnim

ZSZ.32.S. (dawniej ZSZ.25.S)

Uwaga bardzo niejasno opisna

104_Sz_1

DR.RM.433.9.2.
2019.ID
Minister Gospodarki Morskiej
DR.RM.433.9.3.
i Żeglugi Śródlądowej
2019.ID z
23.05.2019r.

23.05.2019r.

Akwen ZSZ.1.O - w dziale 12. Szczególnie istotne uwarunkowania
dotyczące akwenu, są dwa sprzeczne zapisy. Pronuje się usunąći
wprowadzić zapis "na jziorze Wicko Małe ustanowiony jest stały
obszar ochronny - jezioro wyłączone jest z rybołówstwa.

ZSZ.1.O

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono odpowiedni zapis w § 1 ust 12 pkt 2

104_Sz_2

DR.RM.433.9.2.
2019.ID
Minister Gospodarki Morskiej
DR.RM.433.9.3.
i Żeglugi Śródlądowej
2019.ID z
23.05.2019r.

23.05.2019r.

Akwen ZSZ.3.T - w dziale 12. Szczególnie istotne uwarunkowania
dotyczące akwenu wprowadzić zapis "na jziorze Wicko Małe
ustanowiony jest stały obszar ochronny - jezioro wyłączone jest z
rybołówstwa.

ZSZ.3.T

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono odpowiedni zapis w § 3 ust 12 pkt 13

104_Sz_3

DR.RM.433.9.2.
2019.ID
Minister Gospodarki Morskiej
DR.RM.433.9.3.
i Żeglugi Śródlądowej
2019.ID z
23.05.2019r.

23.05.2019r.

Na załączonej mapie trudno jest zdefiniować podakwen ZSZ.4.O.1

ZSZ.4.O

Uwaga o charakterze informacyjnym. Na rysunku planu w skali 1:10 000 podzielonym na
arkusze, mapa będzie bardziej czytelny.

104_Sz_4

DR.RM.433.9.2.
2019.ID
Minister Gospodarki Morskiej
DR.RM.433.9.3.
i Żeglugi Śródlądowej
2019.ID z
23.05.2019r.

23.05.2019r.

Akwen ZSZ.8.S (obecnie ZSZ.13.Ip) Ze względu, że jest to
praktycznie w całości teren portu, należałoby umieścić zakaz
rybołówstwa komercyjnego

ZSZ.13.Ip (dawniej ZSZ.8.S)

Uwaga uwzględniona. W wyniku przeprowadzenia procedury opiniująco-uzgadniającej oraz
ustaleń wewnęrznych pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą, zmieniono nazwę akweny
obejmującego wody morskiego portu rybackiego w Wapnicy. Przyjętą funckję podstwową jako
"funkcjonowani portu i przystani" o symbolu ZSZ.13.Ip, gdzie rybołówstwo komercyjne nie jest
dozwolone.

104_Sz_5

DR.RM.433.9.2.
2019.ID
Minister Gospodarki Morskiej
DR.RM.433.9.3.
i Żeglugi Śródlądowej
2019.ID z
23.05.2019r.

23.05.2019r.

Akwen ZSZ.12.R (obecnie ZSZ.18.R). W dziale 12. Szczególnie
istotne uwarunkowania dotyczące akwenu , jest sformułowanie :
"sledźrasy wiosennej". Jest to mało naukowe okreslenie, proponuje
się zastosowani nazwy : "śledź populacji wiosennej"

ZSZ.18.R (dawniej ZSZ.12.R)

Uwaga uwzględniona. Poprawono zapis na: "na obszarze akwenu istnieją dobre warunki
habitatowe do tarła ryb fitofilnych, a także migracji rozrodczych i żerowiskowych populacji
śledzia wiosennego tarła południowych wybrzeży Bałtyku , okonia, płoci i sandacza;"

104_Sz_6

DR.RM.433.9.2.
2019.ID
Minister Gospodarki Morskiej
DR.RM.433.9.3.
i Żeglugi Śródlądowej
2019.ID z
23.05.2019r.

23.05.2019r.

Akwen ZSZ.15.R (obecnie ZSZ.22.R) zmienić zapisy w § 15
(obecnie § 22) ust 12 kt 2 na: " w akwenie istnieją optymalne warunki
habitatowe i hydrologiczne dla skutecznego tarła okoniai sandacza,
jak róweniż dobre warunki do podchowu młodzieży obu gatunków
ryb;"

ZSZ.22.R (dawniej ZSZ.15.R)

Uwaga uwzględniona. §22 ust 12 pkt 1: w obszarze akwenu istnieją optymalne warunki
habitatowe i hydrologiczne dla skutecznego tarła okonia i sandacza, jak również dobre warunki
do podchowu młodzieży obu gatunków ryb;

104_Sz_7

DR.RM.433.9.2.
2019.ID
Minister Gospodarki Morskiej
DR.RM.433.9.3.
i Żeglugi Śródlądowej
2019.ID z
23.05.2019r.

23.05.2019r.

Akwen.20.R (obecnie ZSZ.26.R) wprowadzić zmianę zapisu w ust 12
pkt 2

ZSZ.26.R (dawniej ZSZ.20.R)

Uwaga uwzględniona. Zmieniono zapis § 26 ust 12 pkt 2: "w akwenie istnieją optymalne
warunki habitatowe i hydrologiczne dla skutecznego tarła okonia i sandacza, jak również dobre
warunki do podchowu młodzieży obu gatunków ryb; ponadto w akwenie tym znajdują się
zlokalizowane rozległe tarliska dla sandacza, w związku z tym w okresie tarła tego gatunku,
część akwenu jest wyłączona z eksploatacji rybackiej; "

104_Sz_8

DR.RM.433.9.2.
2019.ID
Minister Gospodarki Morskiej
DR.RM.433.9.3.
i Żeglugi Śródlądowej
2019.ID z
23.05.2019r.

23.05.2019r.

Akwen ZSZ.30.R (obecnie ZSZ.37.R).wprowadzić zmianę zapisu w
ust 12 pkt 2

ZSZ.37.R (dawniej ZSZ.30.R)

Uwaga uwzględniona. Zmieniono zapis § 37 ust 12 pkt 4: "w akwenie istnieją optymalne
warunki habitatowe i hydrologiczne dla skutecznego tarła okonia i sandacza, jak również dobre
warunki do podchowu młodzieży obu gatunków ryb; ponadto w akwenie tym znajdują się
zlokalizowane rozległe tarliska dla sandacza, w związku z tym w okresie tarła tego gatunku,
część akwenu jest wyłączona z eksploatacji rybackiej; "

104_Sz_9

DR.RM.433.9.2.
2019.ID
Minister Gospodarki Morskiej
DR.RM.433.9.3.
i Żeglugi Śródlądowej
2019.ID z
23.05.2019r.

23.05.2019r.

We wszystkich akwenach w dziale 9 propnuje się usunąc punkt o
treści "nakaz stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości
nie większych niż wskazane w Specjalnych Zezwoleniach
Połowowych".

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona. Usunięto wskazany frament ustaleń.

104_Sz_10

DR.RM.433.9.2.
2019.ID
Minister Gospodarki Morskiej
DR.RM.433.9.3.
i Żeglugi Śródlądowej
2019.ID z
23.05.2019r.

23.05.2019r.

Uwagi dotyczą zapisów w Prognozie w zakresie przywołania
przepisów dotyczących Zarządzenia Okręgowego Inspektora
Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Uwaga uwzględniona . Poprawiono zapisy Prognozy.
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Uwaga uwzględniona. Na przedmiotowym akwenie jako funkcje dopuszczone
występują "sztuczne wyspy i konstrukcje" co umożliwia lokalizację wnioskowanej inwestcyji
przy spełnieniu uwarunkowań środowiskowych, które zostaną zweryfikowne na etapie
realizacji tej inwestycji

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.
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5

6

7
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9

Wykaz uwag i wniosków złożonych na etapie powtórnych uzgodnień projektu planu - Zalew Szczeciński
105_Sz_1

106_Sz_1

Minister Klimatu i
Środowiska

Dyrektor Narodowego
Muzeum Morskiego w
Gdańsku

-

NMM/IP/1550/2
021

-

20.08.2021 r.

-

Organ uzgodnił projekt planu

organ nie zajął stanowiska

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego
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Minister Kultury,
Dziedzictwa
Narodowego i Sportu
powierzył Dyrektorowi
Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku
prowadzenie spraw z
zakresu morskiego
planowania
przestrzennego

organ uzgodnił projekt planu

31.10.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 20.09.2021 r.

