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001_K_1

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie, Szczecin

OKI-491-119-

2,3/17/IR z dnia 

01.03.2017 r.

03.03.2017 r.
uwzględnienie ustaleń Planu Gospodarowania Wodami na obszarze 

dorzecza Odry

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o treści informacyjnej, uwzględniony w projekcie planu.  W części ogólnej w §3 ust. 4 

dopuszczono realizację odpowiednich inwestcyji w zakresie ochorny przeciwpowodziowej oraz  

zdefiniowano określenie funkcja ochronna brzegu morskich wód wewnętrznych ‒ oznacza 

utrzymywanie systemu ochrony brzegów morskich wód wewnętrznych w stanie zgodnym z 

wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz realizację przedsięwzięć z zakresu 

ochrony brzegów morskich, mających na celu budowę, rozbudowę, utrzymywanie i ochronę 

umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym – przed erozją morską 

i powodzią od strony morza, a także monitorowanie brzegów morskich i wykonywanie 

czynności, prac i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego;

001_K_2

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie, Szczecin

OKI-491-119-

2,3/17/IR z dnia 

01.03.2017 r.

03.03.2017 r.

uwzględnienie zapisów Rozporządzenia nr 3/2014 Dyrektora RZGW w 

Szczecinie z dnia 03.06.2014r. ws. ustalenia warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wraz z 

rozporządzeniem zmieniającym nr 12/2016 z dnia 14.12.2016 r.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o treści informacyjnej , rozpatrzony na etapie formowania zapisów planu. Z uwagi na 

legislacyjne formy zapisu projektu planu jako rozporządzenia odpowiedniego ministra, nie 

zacytowano przepisów odrębnych zakładając, że istnieje obowiązek przestrzegania przepisów 

odrębnych.  

001_K_3

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie, Szczecin

OKI-491-119-

2,3/17/IR z dnia 

01.03.2017 r.

03.03.2017 r.

uwzględnienie zapisów (przygotowanego do publikacji) Rozporządzenia 

Dyrektora RZGW w Szczecinie ws. ustalenia warunków korzystania z wód 

zlewni Międzyodrze-Zalew Szczeciński-Wyspy Wolin i Uznam 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o treści informacyjnej , rozpatrzony na etapie formowania zapisów planu. Z uwagi na 

legislacyjne formy zapisu projektu planu jako rozporządzenia odpowiedniego ministra, nie 

zacytowano przepisów odrębnych zakładając, że istnieje obowiązek przestrzegania przepisów 

odrębnych.  

002_K_1 Gmina Dziwnów, Dziwnów
ZCA.032.2.2017 z 

dnia 01.03.2017 r.
03.03.2017 r. rozbudowa przystani w Dziwnówku

Zatoka Wrzosowska - 

działka lądowa nr 5/5, 

obręb Dziwnówek, 

przybliżone 

współrzędne 

geograficzne: N: 

54°01'50.6" E: 

14°48'19.5"

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy 

brzegowej (§3 ust. 1 pkt 63, 64 i  

69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek  uwzględniony, w projekcie planu wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.2.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja". Zakres wniosku zawiera się w 

zapisach §2 ust. 7 pkt 2 tj. "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;". 

002_K_2 Gmina Dziwnów, Dziwnów
ZCA.032.2.2017 z 

dnia 01.03.2017 r.
03.03.2017 r.

wykonanie pomostu na palach stałych o dł. ok. 40 m w głąb Zatoki 

Wrzosowskiej w kierunku południowo-wschodnim

Zatoka Wrzosowska - 

działka lądowa nr 5/5, 

obręb Dziwnówek, 

przybliżone 

współrzędne 

geograficzne: N: 

54°01'50.6" E: 

14°48'19.5"

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy 

brzegowej (§3 ust. 1 pkt 63, 64 i  

69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek w projekcie planu uwzględniony, wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.2.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja". Zakres wniosku zawiera się w 

zapisach §2 ust. 7 pkt 2 tj. "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;". 

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

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

Lp.
Uwagi sporządzającego 

plan

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i sygnatura 

pisma
Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, 

którego dotyczy uwaga 

lub wniosek

Streszczenie opisu 

przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku (kolorem czerwonym zaznaczono wnioski i uwagi , które nie 

zostały uwzględnione w całości lub w części)

Wnioskodawca (inicjały 

osoby fizycznej, nazwa 

jednostki organizacyjnej, 

miejscowość)
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Lp.
Uwagi sporządzającego 

plan

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i sygnatura 

pisma
Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, 

którego dotyczy uwaga 

lub wniosek

Streszczenie opisu 

przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku (kolorem czerwonym zaznaczono wnioski i uwagi , które nie 

zostały uwzględnione w całości lub w części)

Wnioskodawca (inicjały 

osoby fizycznej, nazwa 

jednostki organizacyjnej, 

miejscowość)

002_K_3 Gmina Dziwnów, Dziwnów
ZCA.032.2.2017 z 

dnia 01.03.2017 r.
03.03.2017 r.

 rozwój szkoły windsurfingu (budowa nabrzezy, pomostów, wycinka 

trzciny, prace pogłębiarskie)

Zatoka Wrzosowska - 

działka lądowa nr 5/5, 

obręb Dziwnówek, 

przybliżone 

współrzędne 

geograficzne: N: 

54°01'50.6" E: 

14°48'19.5"

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy 

brzegowej (§3 ust. 1 pkt 63, 64 i  

69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek  uwzględniony, w projekcie planu wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.2S o funkcji podsatwowej "turystyka, sport i rekreacja" z funckjami dopuszczalnymi m.in.. 

Badania naukowe (N); Dziedzictwo kulturowe; Infrastruktura techniczna (I); Ochrona brzegu 

morskich wód wewnętrznych (C); Ochrona środowiska i przyrody (O);  Poszukiwanie, 

rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); Rybołówstwo (R); Sztuczne 

wyspy i konstrukcje (W); Transport (T); . Działania inwestcyjne o których mowa jest we wniosku 

mogą być realizaowane zgodnei z zapisami § 2 ust 7 pkt 1, 2, 3 tj.: 1) ograniczenia w 

wyznaczaniu nowych torów podejściowych do portów i przystani morskich: 

a)do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu      systemu ochrony brzegu,

b) w sposób niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi;

2) 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;

3) ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc 

niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie 

uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, 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.

002_K_4 Gmina Dziwnów, Dziwnów
ZCA.032.2.2017 z 

dnia 01.03.2017 r.
03.03.2017 r.

wykonanie kanału wewnętrznego (basenu dla mariny); wewnętrzny kanał 

powinien być połączony ze szlakiem żeglarskim; wykonanie toru 

podejściowego i rozmieszczenie infrastruktury nawigacyjnej

działka lądowa nr 

854/95 obręb Dziwnów, 

współrzędne 

geograficzne początku 

kanału (w przybliżeniu) 

N: 54°00'36.5" E: 

14°45'37.1"

-

Przedsięwzięcie - pogłębienie 

akwenu , Technologia - tradycyjna 

, Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak, KIP dla portów (§2 ust. 1 pkt 

33 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)   

Wniosek nie uwzględniony  w części. W projekcie planu Wskazany teren graniczy bezpośrednio 

z  akwenami ZKA.5B (obronność) i ZKA.6R.1 gdzie dopuszczono z pewnymi ograniczeniami 

inwestcyji w zakresie infratruktury turystycznej. Część terenu objętego wnioskiem graniczy 

bepośrednio z wodami Portu Morskiego Dziwnów, który jest objęty odrębną procedur 

planistyczną. Z uwagi na uwarunkowania środowiskowe oraz stanowisko RDOŚ/Szczecin (pisma 

WOPN-OS.410.283.2018.KM i WOPN-OS.610.249.2018.KM z dnia 1.02.2019r.) akwen graniczący 

od południa z terenem objętym wnioskiem został wyznaczony jako akwen o symbolu ZKA.6.R o 

funkcji podsatwowej "rybołówstwo" , gdzie wśród  funkcji dopuszczalnych oprócz:  Badania 

naukowe (N); Dziedzictwo kulturowe; Infrastruktura techniczna (I); Ochrona brzegu morskich 

wód wewnętrznych (C); Ochrona środowiska i przyrody (O);  Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż 

kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);  Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); Transport (T) 

znalazła się funkcja "Turystka, sport i rekeracja (S)" na obszarz której można realizować 

inwestcyje z zakresu infrastruktury turystycznej pod pewenymi warunkami określonymi w § 6 

ust 7 pkt 3, 4, 5 ustaleń szczgółowych. Nie mniej zawarte w stanowisku RDOŚ z 01.02.2019 r. 

przywołujące m.in. występowanie płata siedliska przyrodniczego 1330 solniska nadmorskiego w 

części lądowej eliminuje inwestycje określone we wniosku na części lądowej oraz na części 

wodnej graniczącej bezpośrednio z działką lądową. 

002_K_5 Gmina Dziwnów, Dziwnów
ZCA.032.2.2017 z 

dnia 01.03.2017 r.
03.03.2017 r.

rozbudowa przystani w Międzywodziu, tzw. pirsu; remont pirsu 

rozbudowa o pomosty pływające, zagospodarowanie terenów przyległych 

do pirsu

działka lądowa nr 178/1, 

obręb Międzywodzie, 

przybliżone 

współrzędne 

geograficzne: N: 

53°59'55.7" E: 

14°42'07.0"

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy 

brzegowej (§3 ust. 1 pkt 63, 64 i  

69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. W projekcie planu wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.8S o funckji podsatwowej "turystyka, sport i rekreacja" z funckjami dopuszczalnymi m.in.. 

Badania naukowe (N); Dziedzictwo kulturowe; Infrastruktura techniczna (I); Ochrona brzegu 

morskich wód wewnętrznych (C); Ochrona środowiska i przyrody (O);  Poszukiwanie, 

rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); Rybołówstwo (R); Sztuczne 

wyspy i konstrukcje (W); Transport (T); . 

002_K_6 Gmina Dziwnów, Dziwnów
ZCA.032.2.2017 z 

dnia 01.03.2017 r.
03.03.2017 r.

zabudowa półwyspu piaszczystego budynkami mieszkalnymi z 

infrastrukturą portową - jachtową w rejonie Zat. Wrzosowskiej

Zatoka Wrzosowska - 

działka lądowa nr 870 

obręb Dziwnów, 

przybliżone 

współrzędne 

geograficzne: N: 

54°01'27.0" E: 

14°46'23.9"

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy 

brzegowej (§3 ust. 1 pkt 63, 64 i  

69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Wskazany teren działek lądowych sąsiaduje bezpośrednio z akwenem 

ZKA.4S o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja" , którego ustalenia dopuszczają 

lokalizację  Badania naukowe (N); Dziedzictwo kulturowe; Infrastruktura techniczna (I); Ochrona 

brzegu morskich wód wewnętrznych (C); Ochrona środowiska i przyrody (O);  Poszukiwanie, 

rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); Rybołówstwo (R); Sztuczne 

wyspy i konstrukcje (W); Transport (T). Występują ograniczenia w budowie nowych elementów 

infrastruktury turystycznej 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
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Lp.
Uwagi sporządzającego 

plan

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i sygnatura 

pisma
Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, 

którego dotyczy uwaga 

lub wniosek

Streszczenie opisu 

przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku (kolorem czerwonym zaznaczono wnioski i uwagi , które nie 

zostały uwzględnione w całości lub w części)

Wnioskodawca (inicjały 

osoby fizycznej, nazwa 

jednostki organizacyjnej, 

miejscowość)

002_K_7 Gmina Dziwnów, Dziwnów
ZCA.032.2.2017 z 

dnia 01.03.2017 r.
03.03.2017 r.

budowa pomostów cumowniczych w Dziwnówku przy Zatoce 

Wrzosowskiej

Zatoka Wrzosowska - 

działki lądowe od 

227/33 do 227/43, 

przybliżone 

współrzędne 

geograficzne: N: 

54°01'06.1" E: 

14°48'21.5"

-

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek  uwzględniony, w projekcie planu wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.2.S. o funkcji podsatwowej "turystyka , sport i rekreacja". Wskazany teren działek lądowych 

sąsiaduje bezpośrednio z akwenem ZKA.1R, którego ustalenia dopuszczają róweniż 

lokalizację infratstruktury turystycznej z ograniczeniami dla podakwenu ZKA.1R.1. 

002_K_8 Gmina Dziwnów, Dziwnów
ZCA.032.2.2017 z 

dnia 01.03.2017 r.
03.03.2017 r.

uruchomienie regularnych kursów promów pasażerskich oraz kursów 

wycieczkowych w obrębie Zatoki Wrzosowskiej

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego 

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie
-

Wniosek uwględniony. Wniosek w swojej formule bardzo ogólny, nieodnoszący się do konkrtnej 

inwestycji w wyznaczonym miejscym. Ustalenia planu dla obszaru Zatoki Wrzosowskiej 

dopuszczają lokalizację infrastruktury turystycznej w tym przystanie lub pomosty. Na tym 

obszarze ustalono akweny o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja" (ZKA.2.S, 

ZKA.4.S, ZKA.7.S) oraz "rybołówstwo" (ZKA.1.R) z funcka dopuszczalną "turystyka, sport i 

rekreacja".

002_K_9 Gmina Dziwnów, Dziwnów
ZCA.032.2.2017 z 

dnia 01.03.2017 r.
03.03.2017 r.

wykorzystanie istniejącego zasobnika wodnego jako docelowego 

akwatorium zrzutu podczyszczonych ścieków z kanalizacji deszczowej dla 

Dziwnówka, Międzywodzia, Dziwnowa

Zatoka Wrzosowska

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - infrastruktura 

tech., Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - do 

doprecyzowania w trakcie 

opracowania planu 

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu uwzględniają możliwość odprowadzenia wód 

opadowych i roztopowych na podstawie przepisów odrebnych. W § 5 ust. 3 ustaleń ogólnych 

ustalono: "Dopuszcza się układanie wylotów kolektorów służących do wprowadzania ścieków 

lub wód opadowych oraz roztopowych do wód morskich we wszystkich akwenach 

przylegających do linii brzegowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych. "

003_K_1 M.R., Kołczewo
b/z z dnia 

06.03.2017 r.
06.03.2017 r.

pomost stały dla celów rekreacyjnych, szerokośc ok. 2 m, długośc ok. 8 m, 

czy on ma obsługiwac tylko prywatnie

granica dzialki nr 20 i 

działki nr 18/53, obręb 

Unin

-

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Wskazany teren działek lądowych sąsiaduje bezpośrednio z akwenem 

ZKA.28.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja" , którego ustalenia dopuszczają 

lokalizację  Badania naukowe (N); Dziedzictwo kulturowe; Infrastruktura techniczna (I); Ochrona 

brzegu morskich wód wewnętrznych (C); Ochrona środowiska i przyrody (O);  Poszukiwanie, 

rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); Rybołówstwo (R); Sztuczne 

wyspy i konstrukcje (W); Transport (T). Z uwagi na uwarunkowania srodowiskowe, występują 

ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej 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

004_K_1

Przedsiębiorstwo Usług 

Wczasowo-Leczniczych i 

Rekreacji "Jantar", 

Dziwnówek

b/z    b/d 15.03.2017 r.
przystań z niezbędną infrastrukturą dla małych jednostek pływających 

(żaglówki, kajaki, rowery wodne, łodzie)

część działek nr 43/14 i 

43/15 obręb 5 Kamień 

Pomorski

-

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne , 

Technologia - tradycyjna , 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP dla przystani 

(zabezpieczenie przed wpływami 

morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64 

rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Wskazany teren działek lądowych sąsiaduje bezpośrednio z akwenem 

ZKA.15.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja" , którego ustalenia dopuszczają 

lokalizację  Badania naukowe (N); Dziedzictwo kulturowe; Infrastruktura techniczna (I); Ochrona 

brzegu morskich wód wewnętrznych (C); Ochrona środowiska i przyrody (O);  Poszukiwanie, 

rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); Rybołówstwo (R); Sztuczne 

wyspy i konstrukcje (W); Transport (T). Z uwagi na uwarunkowania srodowiskowe, występują 

ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej 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. 

dopuszczono m.in. lokalizację pomostów dla obsługi małych jdnostek pływających.
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004_K_2

Przedsiębiorstwo Usług 

Wczasowo-Leczniczych i 

Rekreacji "Jantar", 

Dziwnówek

b/z    b/d 15.03.2017 r.
przystań z niezbędną infrastrukturą dla małych jednostek pływających 

(żaglówki, kajaki, rowery wodne, łodzie)

działki nr 163/6 i 51/11, 

obręb Dziwnówek
-

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne , 

Technologia - tradycyjna , 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP dla przystani 

(zabezpieczenie przed wpływami 

morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64 

rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Wskazany teren graniczy z akwenem oznaczonym symbolem ZKA.2.S  o 

funkcji podsatwowej "turystyka , sport i rekreacja". Wskazany teren działek lądowych sąsiaduje 

również z akwenem ZKA.1R, którego ustalenia dopuszczają również lokalizację infratstruktury 

turystycznej z ograniczeniami dla podakwenu ZKA.1R.1. 

005_K_1
Marina Kamień Pomorski, 

Kamień Pomorski

b/z z dnia 

13.03.2017 r.
16.03.2017 r.

pogłębienie toru wodnego Kamień Pomorski - Wolin do rzędnej 3,5 m, w 

tym: wyprostowanie toru wodnego na wysokości Gardzkiej Kępy

tor wodny Kamień 

Pomorski-Wolin, na 

odcinku od pławy K-3 do 

portu Wolin

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pogłębienie 

toru, Technologia - tradycyjna, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP dla toru wodnego 

(zabezpieczenie przed wpływami 

morza §2 ust. 1 pkt 33 

rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzgledniony. Ustalenia planu zachowują istniejące tory wodne i nie zabraniają prac 

pogłębiarskich na torach wodnych (akewny oznaczone "T" o funkcji podsatwowej transport.

005_K_2
Marina Kamień Pomorski, 

Kamień Pomorski

b/z z dnia 

13.03.2017 r.
16.03.2017 r.

wyznaczenie, pogłębienie (do głębokości 3,5 m) i oznakowanie toru 

podejściowego (znakami bocznymi prawej i lewej strony, oświetlonymi za 

pomocą świateł wyposazonych w baterie solarną) 

tor podejściowy do 

basenu portowego przy 

Al.. Mistrzów Żeglarswta 

w Kamieniu Pomorskim

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pogłębienie 

toru , Technologia - tradycyjna, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP dla toru wodnego 

(zabezpieczenie przed wpływami 

morza §2 ust. 1 pkt 33 

rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzgledniony, ustalenia planu nie zabraniają prac pogłębiarskich na toranach 

wodnych (akewny oznaczone "T" o funkcji podsatwowej transport.

005_K_3
Marina Kamień Pomorski, 

Kamień Pomorski

b/z z dnia 

13.03.2017 r.
16.03.2017 r.

poszerzenie (do szerokości 150 - 250 m), pogłębenie(do głębokości 3,5 m) 

i oznakowanie pławami bocznymi świecącymi toru wodnego Dziwnów - 

Kamień Pomorski

poszerzenie TW - na 

odcinku od portu 

Dziwnów do pławy K-1 

oraz od pławy K-2 do 

molo w Kamieniu 

Pomorskim; pogłębienie 

TW  - na odcinku od 

portu Dziwnów do 

pławy K-1 i od pławy K-2 

do molo w Kamieniu 

Pomorskim, 

oznakowanie TW - od 

portu Dziwnów do 

pławy K-1

inwestycja wymaga 

uzasadnienia dla 

konieczności jej realizacji

Przedsięwzięcie - pogłębienie 

toru, Technologia - tradycyjna3, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP dla toru wodnego 

(zabezpieczenie przed wpływami 

morza §2 ust. 1 pkt 33 

rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzgledniony. Ustalenia planu nie zabraniają prac pogłębiarskich na toranach 

wodnych (akewny oznaczone "T" o funkcji podsatwowej transport. Wskazany teren został 

objęty ustaleniami ZKA.3T,  akwenami o funckji podstawowej turystyka, sport i rekreacja tj. 

ZKA.13S, ZKA.15.S oraz akwenem o funkcji podstawowej "funkcjonowanie portu lub przystani" 

oznaczonymsymbolem ZKA.14.Ip gdzie inwestycje  z zakresu dostępu do portów i przystani 

są dopuszczone. 

006_K_1

Okręgowy Inspektor 

Rybołówstwa Morskiego w 

Szczecinie, Szczecin

ZI-070-02-2017 z 

dnia 20.03.2017 r.
20.03.2017 r.

inwestycje nie mogą kolidować z wykonywaniem rybołówstwa morskiego 

oraz działaniami ochronnymi ustalonymi zarządzeniami OIRM w 

Szczecinie

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego  

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o treści informacyjnej. Funckja rybołówstwo jest funkcją wiodącą na obszarze Zalewu 

Kamieńskiego.

006_K_2

Okręgowy Inspektor 

Rybołówstwa Morskiego w 

Szczecinie, Szczecin

ZI-070-02-2017 z 

dnia 20.03.2017 r.
20.03.2017 r.

zapewnienie swobodnego dostępu od strony wody i lądu jednostkom 

pływającym i lądowym środkom trasportu inspekcji rybołówstwa 

morskiego

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego  

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o treści informacyjnej. Ustalenia planu uwzględniają zapewnienie dostępu wszędzie 

wszystkim jednostkom pływającym, w przypadku tylko terenów oznaczonych symbolem "O" 

(ochrona środowiska i przyrody) możliowść ta została ograniczona z pewnymi wyjątkami, które 

zostaną określone na etapie realizacji inwestycji. 
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007_K_1 Burmistrz Wolina,Wolin

BIO.6724.4.2017.

AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r.
pomosty pływające/stałe dla celów 

rekreacyjnych/rybackich/komercyjnych

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Gminy Wolin

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Wniosek bardzo szeroko ujęty obszarowo, odnoszący się do obszaru 

całgo Zalewu Kamieńskiego i Dziwny. Ustalenia planu dopuszczają lokalizację pomostów przy 

uwzględnieniu uwarunkowań środowiska przyrodniczego.

007_K_2 Burmistrz Wolina,Wolin

BIO.6724.4.2017.

AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r. modernizacja nabrzeża portu morskiego w Wolinie i Sierosławiu

port morski w Wolinie, 

port morski w 

Sierosławiu

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy 

brzegowej (§3 ust. 1 pkt 63, 64 i  

69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględnony. Ustalenia planu dopuszczają rozbudowę, modernizcję portów i 

przystani (akweny o funkcji podstawowej "funkcjonowanie portu lub przystani oznaczone 

symbolami ZKA.19.Ip i  ZKA.34.Ip orz ZKA.36.Ip)

007_K_3 Burmistrz Wolina,Wolin

BIO.6724.4.2017.

AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r. budowa domów pływających na obszarach morskich

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Gminy Wolin

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne , 

Technologia - tradycyjna , 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP dla przystani 

(zabezpieczenie przed wpływami 

morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64 

rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględnony. Ustalenia planu dopuszczają m.in.. budowę domów na wodzie  (np.. 

akweny ZKA.34.Ip, ZKA.36.Ip,  ZKA.33.S)

007_K_4 Burmistrz Wolina,Wolin

BIO.6724.4.2017.

AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r. miejsce do kąpieli oraz modernizacja mola na plaży miejskiej w Wolinie plaża miejska w Wolinie -

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wnioskowany teren sąsiaduje z wodami Zalewu Szczecińskiego i dotyczy planu 

opracowywanego inną procedurą obejmująca wody Zalewu Szczecińskiego. 

007_K_5 Burmistrz Wolina,Wolin

BIO.6724.4.2017.

AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r.
zabezpieczenie toru wodnego do portu morskiego w Wolinie i 

Sierosławiu

TW do portu morskiego 

w Wolinie i Sieroslawiu

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pogłębienie 

toru , Technologia - tradycyjna , 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP dla toru wodnego 

(zabezpieczenie przed wpływami 

morza §2 ust. 1 pkt 33 

rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględnony. Ustalenia planu utrzymują dostęp do portów i przystani (akweny 

ZKA.3.T, ZKA.6.R, ZKA.19.Ip , ZKA.35.T i ZKA.34.Ip, ZKA.36.Ip)

Strona 5 z 35 07.11.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 14.07.2022 r.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp.
Uwagi sporządzającego 

plan

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i sygnatura 

pisma
Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, 

którego dotyczy uwaga 

lub wniosek

Streszczenie opisu 

przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku (kolorem czerwonym zaznaczono wnioski i uwagi , które nie 

zostały uwzględnione w całości lub w części)

Wnioskodawca (inicjały 
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jednostki organizacyjnej, 
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007_K_6 Burmistrz Wolina,Wolin

BIO.6724.4.2017.

AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r.
ustanowienie szlaku kajakowego, torów i tras wioślarskich wzdłuż 

Cieśniny Dziwna gmina 
Cieśnina Dziwna

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - wyznaczenie 

toru , Technologia - tradycyjna , 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - nie wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP dla toru wodnego 

ewentualnie bez tego wymogu z 

uwagi na zakres przedsięwzięcia 

(ewentualnie procedura 

zabezpieczenia przed wpływami 

morza §2 ust. 1 pkt 33 

rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględnony. Ustalenia planu dla akwenów o funkcji podsatwowej "rybołówstwo", 

"transport", "turystyka, sport i rekreacja", "funkcjonowanie portu lub przystani" dopuszczają 

taką formę aktywności na wodach Zalewu Kamieńskiego oraz Cieśniny Dziwny 

007_K_7 Burmistrz Wolina,Wolin

BIO.6724.4.2017.

AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r. kładki dla pieszych na terenach zalewowych

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Gminy Wolin

wniosek przyjęto do 

dalszej analizy tylko w 

odniesieniu do 

planowanych działań na 

obszarze wód morskich

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP -

sprawdzenie czy zachodzi 

konieczność zmiany strefy 

brzegowej (§3 ust. 1 pkt 69 

rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek bardzo szczgeółowy i wykraczający poza granice opracowani planu (część lądowa), 

ustalenia planu nie zabraniają lokalziacji tego typu obiektów na wodzie  pod warunkiem 

uwzględnienia uwarunkowań środowiska przyrodniczego. 

007_K_8 Burmistrz Wolina,Wolin

BIO.6724.4.2017.

AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r. przygotowane akwenu do uprawiania windsurfingu/kitesurfingu

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Gminy Wolin

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - bezinwestycjne, 

Technologia - brak danych, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - nie wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP -nie  zachodzi 

konieczność 

Wniosek uwzględnony. Ustalenia planu dla akwenów o funkcji podsatwowej "rybołówstwo", 

"transport", "turystyka, sport i rekreacja", "funkcjonowanie portu lub przystani" dopuszczają 

taką formę aktywności na wodach Zalewu Kamieńskiego oraz Cieśniny Dziwny pod warunkiem 

uwzględnienia uwarunkowań środowiska przyrodniczego. 

007_K_9 Burmistrz Wolina,Wolin

BIO.6724.4.2017.

AO z dnia 

17.03.2017 r.

21.03.2017 r.
uwzględnienie istniejących obszarów Natura 2000 i zapisów planów 

ochronnych

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Gminy Wolin

- -

Wniosek o treści informacyjnej. Zapisy planu zawierają przepisy uwzględniające warunki 

wynikające z położenia w obszarze Natura 2000. W ustaleniach szczegółowych planu 

uwzględniono zpais, że  po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do 

spraw środowiska, obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony 

siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla 

obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011)
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008_K_1
Ar-Sport Arkadiusz 

Ziółkowski, Opoczno

b/z z dnia 

18.03.2017 r.
21.03.2017 r. akwen do uprawiania windurfingu, kitesurfingu oraz kajakarstwa.

obszar na wysokości 

działki nr 5/5, obręb 

0003 Dziwnówek, 

współrzędne, które 

tworzą trójkąt 

odpowiadający 

akwenowi 

windsurfingowemu: 1. 

14.80565, 54.03054, 2. 

14.80387, 54,021083, 3. 

14.78421, 54.03071

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71). Uwaga 

na uwarunkowania 

określone w Projekcie 

Palnu Ochorny Obszaru 

Natora 2000

Przedsięwzięcie - bezinwestycjne, 

Technologia - brak danych, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - nie wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP -nie  zachodzi 

konieczność 

Wniosek uwzględniony, w projekcie planu wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.2.S. o funkcji podsatwowej "turystyka , sport i rekreacja". Wskazany teren działki lądowej 

sąsiaduje równiez  z akwenem ZKA.1R, którego ustalenia dopuszczają róweniż wykorzystanie 

turystyczne z ograniczeniami dla podakwenu ZKA.1R.1. 

009_K_1
Zarząd Portu Morskiego 

Dziwnów, Dziwnów

L.dz.150/2017 z 

dnia 21.03.2017 r.
21.03.2017 r.

rozbudowa przystani w Dziwnówku; wykonanie pomostu na palach 

stałych o dł. ok. 40 m w głąb Zatoki Wrzosowskiej w kierunku południowo-

wschodnim; rozwój szkoły windsurfingu

Zatoka Wrzosowska - 

działka lądowa nr 5/5, 

obręb Dziwnówek, 

przybliżone 

współrzędne 

geograficzne: N: 

54°01'50.6" E: 

14°48'19.5"

uwzględnić 

uwarunkowania 

wynikające z zapisów 

projektu planu ochrony 

dla obszaru Natura 2000

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy 

brzegowej (§3 ust. 1 pkt 63, 64 i  

69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek w projekcie planu uwzględniony, wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.2.S. o funkcji podsatwowej "turystyka , sport i rekreacja" w tym z możliwością loklziacji 

pomostów. Wskazany teren działki lądowej sąsiaduje równiez  z akwenem ZKA.1R, którego 

ustalenia dopuszczają róweniż wykorzystanie turystyczne z ograniczeniami dla podakwenu 

ZKA.1R.1. 

009_K_2
Zarząd Portu Morskiego 

Dziwnów, Dziwnów

L.dz.150/2017 z 

dnia 21.03.2017 r.
21.03.2017 r.

wykonanie kanału wewnętrznego (basenu dla mariny); wewnętrzny kanał 

powinien być połączony ze szlakiem żeglarskim

działka lądowa nr 

854/95 obręb Dziwnów, 

współrzędne 

geograficzne początku 

kanału (w przybliżeniu) 

N: 54°00'36.5" E: 

14°45'37.1"

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pogłębienie 

toru, Technologia - tradycyjna, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP dla toru wodnego 

(zabezpieczenie przed wpływami 

morza §2 ust. 1 pkt 33 

rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek nie uwzględniony  w części. W projekcie planu Wskazany teren graniczy bezpośrednio 

z  akwenami ZKA.5B (obronność) i ZKA.6R.1 gdzie dopuszczono z pewnymi ograniczeniami 

inwestcyji w zakresie infratruktury turystycznej. Część terenu objętego wnioskiem graniczy 

bepośrednio z wodami Portu Morskiego Dziwnów, który jest objęty odrębną procedur 

planistyczną. Z uwagi na uwarunkowania środowiskowe oraz stanowisko RDOŚ/Szczecin (pisma 

WOPN-OS.410.283.2018.KM i WOPN-OS.610.249.2018.KM z dnia 1.02.2019r.) akwen graniczący 

od południa z terenem objętym wnioskiem został wyznaczony jako akwen o symbolu ZKA.6.R o 

funkcji podsatwowej "rybołówstwo" , gdzie wśród  funkcji dopuszczalnych oprócz:  Badania 

naukowe (N); Dziedzictwo kulturowe; Infrastruktura techniczna (I); Ochrona brzegu morskich 

wód wewnętrznych (C); Ochrona środowiska i przyrody (O);  Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż 

kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);  Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); Transport (T) 

znalazła się funkcja "Turystka, sport i rekeracja (S)" na obszarz której można realizować 

inwestcyje z zakresu infrastruktury turystycznej pod pewenymi warunkami określonymi w § 6 

ust 7 pkt 3, 4, 5 ustaleń szczgółowych. Nie mniej zawarte w stanowisku RDOŚ z 01.02.2019 r. 

przywołujące m.in. występowanie płata siedliska przyrodniczego 1330 solniska nadmorskiego w 

części lądowej eliminuje inwestycje określone we wniosku na części lądowej oraz na części 

wodnej graniczącej bezpośrednio z działką lądową. 

009_K_3
Zarząd Portu Morskiego 

Dziwnów, Dziwnów

L.dz.150/2017 z 

dnia 21.03.2017 r.
21.03.2017 r.

rozbudowa przystani w Międzywodziu, tzw. pirsu; remont pirsu 

rozbudowa o pomosty pływające, zagospodarowanie terenów przyległych 

do pirsu

działka lądowa nr 178/1, 

obręb Międzywodzie, 

przybliżone 

współrzędne 

geograficzne: N: 

53°59'55.7" E: 

14°42'07.0"

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy 

brzegowej (§3 ust. 1 pkt 63, 64 i  

69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek  uwzględniony, w projekcie planu wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.8S o funckji podsatwowej "turystyka, sport i rekreacja" z funckjami dopuszczalnymi m.in.. 

Badania naukowe (N); Dziedzictwo kulturowe; Infrastruktura techniczna (I); Ochrona brzegu 

morskich wód wewnętrznych (C); Ochrona środowiska i przyrody (O);  Poszukiwanie, 

rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); Rybołówstwo (R); Sztuczne 

wyspy i konstrukcje (W); Transport (T); . 

010_K_1

Regionalne Biuro 

Gospodarki Przestrzennej 

Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

b/z z dnia 

21.03.2017 r.
22.03.2017 r.

uwzględnienie zapisów waloryzacji przyrodniczej Województwa 

Zachodniopomorskiego z 2010 r. dot. proponowanych obszarów ochrony 

przyrody

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

- -

Wniosek o treści informacyjnej. Wniosek uwaględniono. Na podstawie informacji z 

przedmiotowej Waloryzacji wyznaczono akweny o funkcji "ochrona środowiska i przyrody" 

(ZKA.12.O, ZKA.22.O)
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010_K_2

Regionalne Biuro 

Gospodarki Przestrzennej 

Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

b/z z dnia 

21.03.2017 r.
22.03.2017 r.

uwzględnienie rozporządzenia Ministra Środowska ws. ustanowienia 

planów ochrony obszarów Natura 2000

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

- -

Wniosek o treści informacyjnej. Wniosek uwaględniono. Z uwagi na brak obecnie odpowienich 

rozporządzeń w zakresie planów ochrony , w ustaleniach planu wskazano, że: akweny położone 

są w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew 

Szczeciński” (PLH320018) i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i 

Dziwna” (PLB320011), na których obowiązują przepisy odrębne oraz to , że po ustanowieniu w 

drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, obowiązywać będą zapisy 

planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 

010_K_3

Regionalne Biuro 

Gospodarki Przestrzennej 

Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

b/z z dnia 

21.03.2017 r.
22.03.2017 r.

uwzględnienie rezerwy terenu na potrzeby budowy mostu w Wolinie dla 

drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Gminy Wolin

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - infrastruktura 

komunikacyjna, Technologia -

zróżnicowana, Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - do 

ustalenia na etapie realizacji

 Wniosek uwzględniony , zapisy dla podakwenu ZKA.3T.2 dotyczą dopuszczenia przebiegu, 

rozbudowy i modernizacji  infratruktury drogowej przebiegającej nad akwenem  

010_K_4

Regionalne Biuro 

Gospodarki Przestrzennej 

Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

b/z z dnia 

21.03.2017 r.
22.03.2017 r.

uwzględnienie możliwości budowy wodociągu przez Cieśninę Dziwnę w 

Wolinie na potrzeby zaopatrzenia miejscowości nadmorskich z ujęcia jez. 

Ostrowo i Piaski

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Gminy Wolin

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - infrastruktura 

techniczna, Technologia -

zróżnicowana, Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - KIP 

(§3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia 

w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko)

Wniosek uwzględniony , zapisy planu dopuszczają przebieg, rozbudowę i modernizację  

infratruktury technicznej przebiegającej nad lub pod dnem poszczególnych akwenów.  

011_K_1

Zachodniopomorski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Szczecinie, 

Szczecin

IP-0220/KONS-17-

2/4/17/JP z dnia 

21.03.2017 r.

22.03.2017 r.

uzwglęnienie w prognozie oddziaływania projektu planu na środowisko 

potencjalnego wpływu prac prowadzonych na obiektach takich jak: ujścia 

rzek, kanały, rurociagi, odpływy ze stacji pomp, wały przeciwpowodziowe 

Ujścia rzek: Struga 

Lewińska, Świniec, 

Wołczenica; Ujścia 

Kanałów: Mokrzycki, 

Płocin, Sibin, Sierosław, 

Połchowo, Rarwino-

Skarychowo, 

Chrząszczewo, Zastań, 

Żółcino, Wrzosowo A, B, 

C, Dziwnówek I; 

Odpływy ze stacji pomp: 

Darzowice, Sibin, 

Sierosław, Zastań, 

Chrząszczewo, Żółcin, 

Wrzosowo, Dziwnówek; 

Wały: Sierosław, Zastań, 

Chrząszczewo

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek uwaględniony, ustalenia planu nie zabraniają inwestcyji o których mowa we wniosku, 

a w prognozie inwestycje tego typu zostały ocenione pod wpływme ewentualnego 

oddziaływania na środowisko.
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Urzędu 
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Streszczenie opisu 
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Sposób uwzględnienia wniosku (kolorem czerwonym zaznaczono wnioski i uwagi , które nie 

zostały uwzględnione w całości lub w części)

Wnioskodawca (inicjały 

osoby fizycznej, nazwa 

jednostki organizacyjnej, 

miejscowość)

012_K_1

Starostwo Powiatowe w 

Kamieniu Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r. pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

działka wodna nr 124 

obręb 5 Kamień 

Pomorski, przylegająca 

do działki nr 119 (na 

wysokości działki nr 62)

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Wskazany teren działek lądowych sąsiaduje bezpośrednio z akwenem 

ZKA.18.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja" , którego ustalenia dopuszczają 

lokalizację  Badania naukowe (N); Dziedzictwo kulturowe (D); Infrastruktura techniczna (I); 

Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); Ochrona środowiska i przyrody (O);  

Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); Rybołówstwo 

(R); Sztuczne wyspy i konstrukcje (W); Transport (T). Z uwagi na uwarunkowania srodowiskowe, 

występują ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej 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. Dopuszczono m.in. lokalizację pomostów dla celów rekreacyjnych.

012_K_2

Starostwo Powiatowe w 

Kamieniu Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r. pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

działka wodna nr 91 

obręb Sibin, 

przylegająca do działki 

nr 88/1 (na wysokości 

działki nr 1)

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu dopuszczają realizację pomostów z ograniczeniami 

wynikającymi z uwarunkowań środowiska przyrodniczego (akwen ZKA.27S o funkcji 

podstawowej "turystyka, sport i rekreacja").

012_K_3

Starostwo Powiatowe w 

Kamieniu Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r. pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

działka wodna nr 5/1 

obręb Dziwnówek, 

przylegająca do działki 

nr 5/5 (na wysokości 

działki nr 141/51, 141/2, 

141/6)

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek  uwzględniony, w projekcie planu wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.2.S. o funkcji podsatwowej "turystyka , sport i rekreacja" w tym z możliwością loklziacji 

pomostów. Wskazany teren działki lądowej sąsiaduje również  z akwenem ZKA.1R, którego 

ustalenia dopuszczają wykorzystanie turystyczne z ograniczeniami dla podakwenu ZKA.1R.1. 

012_K_4

Starostwo Powiatowe w 

Kamieniu Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r. pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

działka wodna nr 536/3 

obręb Wrzosowo, 

przylegająca do działki 

nr 536/2 (na wysokości 

działki nr 162)

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek w projekcie planu uwzględniony, wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.7.S. o funkcji podsatwowej "turystyka , sport i rekreacja" w tym z możliwością loklziacji 

pomostów. Wskazany teren działki lądowej sąsiaduje również  z akwenem ZKA.1R, którego 

ustalenia dopuszczają wykorzystanie turystyczne z ograniczeniami dla podakwenu ZKA.1R.3. 

012_K_5

Starostwo Powiatowe w 

Kamieniu Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r. pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

działka wodna nr 

282/17 obręb Sierosław, 

przylegająca do działki 

nr 282/11 (na wysokości 

działki nr 77/1, 73/9)

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzglęniony. Z uwagi na uwarunkowania środowiskowe oraz stanowisko 

RDOŚ/Szczecin akwen graniczący  z terenem objętym wnioskiem został wyznaczony jako akwen 

o symbolu ZKA.6.R o funkcji podsatwowej "rybołówstwo" , gdzie wśród  funkcji dopuszczalnych 

oprócz:  Badania naukowe (N); Dziedzictwo kulturowe; Infrastruktura techniczna (I); Ochrona 

brzegu morskich wód wewnętrznych (C); Ochrona środowiska i przyrody (O);  Poszukiwanie, 

rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);  Sztuczne wyspy i 

konstrukcje (W); Transport (T) znalazła się funkcja "Turystka, sport i rekeracja (S)" na obszarz 

której można realizować inwestcyje z zakresu infrastruktury turystycznej pod pewenymi 

warunkami określonymi w § 6 ust 7 pkt 5 oraz w ust 9 pkt 2 ustaleń szczgółowych;
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Wnioskodawca (inicjały 

osoby fizycznej, nazwa 

jednostki organizacyjnej, 

miejscowość)

012_K_6

Starostwo Powiatowe w 

Kamieniu Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r. pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

działka wodna nr 5/1 

obręb Dziwnówek, 

przylegająca do działki 

nr 5/3 (na wysokości 

działki nr 51/8)

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek  uwzględniony, w projekcie planu wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.2.S. o funkcji podsatwowej "turystyka , sport i rekreacja" w tym z możliwością loklziacji 

pomostów. Wskazany teren działki lądowej sąsiaduje również  z akwenem ZKA.1R, którego 

ustalenia dopuszczają wykorzystanie turystyczne z ograniczeniami dla podakwenu ZKA.1R.1. 

012_K_7

Starostwo Powiatowe w 

Kamieniu Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r. pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

działka wodna nr 22 

obręb Buniewice, 

przylegająca do działki 

nr 19/8 (na wysokości 

działki nr 1/31)

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Z uwagi na uwarunkowania środowiskowe oraz stanowisko 

RDOŚ/Szczecin akwen graniczący  z terenem objętym wnioskiem został wyznaczony jako akwen 

o symbolu ZKA.11.R o funkcji podsatwowej "rybołówstwo" , gdzie wśród  funkcji 

dopuszczalnych oprócz:  Badania naukowe (N); Dziedzictwo kulturowe; Infrastruktura 

techniczna (I); Ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych (C); Ochrona środowiska i przyrody 

(O);  Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);  Sztuczne 

wyspy i konstrukcje (W); Transport (T) znalazła się funkcja "Turystka, sport i rekeracja (S)" na 

obszarz której można realizować inwestcyje z zakresu infrastruktury turystycznej w tym 

pomosty pod pewenymi warunkami określonymi w § 6 ust 7 pkt 5, 6 oraz w ust 9 pkt 2 ustaleń 

szczgółowych.

012_K_8

Starostwo Powiatowe w 

Kamieniu Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r. pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

działka wodna nr 197/4 

obręb Kukułowo, 

przylegająca do działki 

nr 197/1 (na wysokości 

działki nr 117, 126, 129, 

135)

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek  uwzględniony, w projekcie planu wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.23.S. o funkcji podsatwowej "turystyka , sport i rekreacja" w tym z możliwością loklziacji 

pomostów. Wskazany teren działki lądowej sąsiaduje również  z akwenem ZKA.17R, którego 

ustalenia dopuszczają wykorzystanie turystyczne z ograniczeniami. 

012_K_9

Starostwo Powiatowe w 

Kamieniu Pomorskim, 

Kamień Pomorski

b/z  dnia 

17.03.2017 r.
22.03.2017 r. pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych

działka wodna nr 

846/12 obręb 

Międzywodzie, 

przylegająca do działki 

nr 846/41 (na wysokości 

działki nr 198/12, 

188/35, 187/1, 198/14, 

191/24)

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek  uwzględniony, w projekcie planu wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.10.S. o funkcji podsatwowej "turystyka , sport i rekreacja" w tym z możliwością lokalizacji 

pomostów. Obowiązują następująca ograniczenia: 

 a)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,

 b)w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc niezagrażających 

bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, 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;  
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Uwagi sporządzającego 

plan
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pisma do 

Urzędu 
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Sposób uwzględnienia wniosku (kolorem czerwonym zaznaczono wnioski i uwagi , które nie 

zostały uwzględnione w całości lub w części)

Wnioskodawca (inicjały 

osoby fizycznej, nazwa 

jednostki organizacyjnej, 

miejscowość)

013_K_1

Stowarzyszenie "Zastań 

188",reprezentujący: A. D., 

Zastań

b/z z dnia 

22.03.2017 r.
22.03.2017 r. pomost pływający dla celów rekreacyjnych

działka 846/41 i 846/12 

obręb Międzywodzie, 

na wysokości działki 

lądowej nr 188/35, 

pomiędzy dzialkami nr 

188/16 i 188/17

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek  uwzględniony, w projekcie planu wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.10.S. o funkcji podsatwowej "turystyka , sport i rekreacja" w tym z możliwością lokalizacji 

pomostów. Obowiązują następująca ograniczenia: 

 a)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,

 b)w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc niezagrażających 

bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, 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;  

014_K_1
Enea Operator sp. z o.o., 

Poznań

EO/DR/RP/BK/32

50/2017, 

DR/021/MPZP/20

17 z dnia 

21.03.2017 r.

23.03.2017 r. 

uwzględnienie istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej 

WN-110kV oraz SN wraz z pasami ochrony funkcyjnej terenów wokół linii 

elektroenergetycznych

linia napowietrzna 110 

kV relacji GPZ 

Międzyzdroje (MZR) - 

GPZ Recław (REC), linia 

napowietrzna 110 kV 

relacji GPZ Warszów 

(WSZ) - GPZ Recław 

(REC) razem z linią 

napowietrzną 15 kV nr 

213, dwutorowa linia 

napowietrzna 15 kV nr 

116 i nr 149, dwutorowa 

linia napowietrzna 15 

kV nr 191, linia 

napowietrzna 15 kV nr 

195, linia kablowa 15 kV 

nr 230

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - infrastruktura, 

Technologia -zróżnicowana, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - do wyjaśnienia w 

zakresie prowadzony ch prac

Wniosek uwzględniony. Zapisy planu dopuszczają przebieg wszelkiej inf. tech. na obszarze 

Zalewu Kamieńskiego i Cieśniny Dziwna. Odpowiednie zapisy znajdują się w § 5 ustaleń 

ogólnych.

015_K_1 R.Z., Kołczewo
b/z z dnia 

21.03.2017 r.
23.03.2017 r. 

pomost pływający/stały dla celów rekreacyjnych, przystań jachtowa, 

odnoga cumownicza, umocnienie brzegowe, tor podejściowy

na wysokości działki nr 

215/6, obręb 10 

Łuskowo

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy 

brzegowej (§3 ust. 1 pkt 63, 64 i  

69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Wskazany teren działki lądowej sąsiaduje bezpośrednio z akwenem 

ZKA.24.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja" , którego ustalenia dopuszczają 

lokalizację  Badania naukowe (N); Dziedzictwo kulturowe; Infrastruktura techniczna (I); Ochrona 

brzegu morskich wód wewnętrznych (C); Ochrona środowiska i przyrody (O);  Poszukiwanie, 

rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K); Rybołówstwo (R); Sztuczne 

wyspy i konstrukcje (W); Transport (T). Z uwagi na uwarunkowania srodowiskowe, występują 

ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej 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. Lokalizacja 

pomostów jest dopuszczona, a poruszanie się jdnostek pływających dozwolona do głębokości 

naturalnych.

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

20.03.2017 r.
23.03.2017 r.

konieczkość uwzględnienia możliwości wykorzystania akwenu dla 

szerokorozumianej turystyki wodnej (posadawianie pomostów 

pływających/stałych, odnóg cumowniczych, umocnień brzegowych, 

wyznaczanie akwenów do uprawiania windsurfingu/kitesurfingu

na wysokości dzialek nr 

455/16, 455/27 obręb 

Jarzębowo; działek 

213/18, 213/48, 213/55 

obręb Łuskowo, działki 

nr 175/15, 215/6, 215/7, 

169/4

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy 

brzegowej (§3 ust. 1 pkt 63, 64 i  

69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Teren działek o których mowa we wniosku sąsiadują z akwenem o 

funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja" oznaczonego symbolem ZKA.28.S. - działki w 

obr. Jarzębowo oraz ZKA.24.S - działki w obrębie Łuskowo.  Ustalenia planu dopuszczają 

realizację niektórych tylko elementów infrstruktury turystycznej (w tym pomostów i plaż) z 

ograniczeniami wynikającymi z uwarunkowań środowiska przyrodniczego oraz stanowiska 

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

20.03.2017 r.
23.03.2017 r.

konieczność uzwględnienia dotychczasowego sposobu użytkowania 

terenu

na wysokości dzialek nr 

455/16, 455/27 obręb 

Jarzębowo; działek 

213/18, 213/48, 213/55 

obręb Łuskowo, działki 

nr 175/15, 215/6, 215/7, 

169/4

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy 

brzegowej (§3 ust. 1 pkt 63, 64 i  

69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Teren działek o których mowa we wniosku sąsiadują z akwenem o 

funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja" oznaczonego symbolem ZKA.28.S. - działki w 

obr. Jarzębowo oraz ZKA.24.S - działki w obrębie Łuskowo.  Ustalenia planu dopuszczają 

realizację niektórych tylko elementów infrstruktury turystycznej (w tym pomostów i plaż) z 

ograniczeniami wynikającymi z uwarunkowań środowiska przyrodniczego oraz stanowiska 

RDOŚ/Szczecin.

017_K_2
Zachodniopomorski Urząd 

Wojewódzki, Szczecin

AP.3.743.4.6.2017

.SZ z dnia 

22.03.2017 r.

23.03.2017 r. brak wniosków
obszar Zalewu 

Kamieńskiego
- - wniosek bez rozpatrzenia

018_K_1

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie, Szczecin

WOPN-

OS.610.15.2017.

MP z dnia 

22.03.2017 r.

24.03.2017 r. uwzględnienie wszelkich walorów przyrodniczych terenu

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Zapisy planu zawierają przepisy uwzględniające warunki wynikające z położenia w obszarze 

Natura 2000. Ograniczono w dużym stopniu wyznaczanie obszarów dla funkcji "turystyka, sport 

i rekreacja" z uwagi np. na uwarunkowania linii brzegowej i konieczności wprowadzenia 

ochorny gatunkowej , szczególnie siedlisk ptaków.  

019_K_1
Ministerstwo Obrony 

Narodowej, Warszawa

Nr 1369/D/ z dnia 

21.03.2017 r.
27.03.2017 r.

uwzględnienie potrzeb obronnych kraju; brak kolizji z funkcjonowaniem 

infrastruktury wojskowej zgodnie z wnioskiem

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o charakterze informacyjnym.  Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu 

wskazują akwen ZKA.5B - obronność wraz ze strefą wskazującą dopuszczoną wysokość 

zabudowy w wyznaczonym obszarze. W § 3 ust. 2 ustaleń ogólnych uwzględniono ww. uwagę w 

następujący sposób: "Wykonywanie funkcji podstawowych i dopuszczalnych określonych dla 

poszczególnych akwenów lub ich podakwenów może być ograniczane ze względu na 

konieczność zapewnienia obronności i bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa ratowania 

życia ludzkiego oraz ochrony środowiska i przyrody. ".

020_K_1

Towarzystwo Przyjaciół 

Rzek Iny i Głowienicy, 

Stepnica

TPRIIG/AF/36/201

7 z dnia 

04.04.2017 r.

05.04.2017 r.

konieczność wytyczenia i ujęcia w planie szlaków swobodnej migracji 

organizmów przez cały obszar Zalewu. Wzorem rozporządzenia OIRM 

potrzeba wytyczenia przy użyciu monitoringu części akwenu szczególnie 

preferowanej przez organizmy, w tym ujścia wszystkich dopływów 

Zalewu, powołania obszarów wyłączonych czasowo, bądź całorocznie, 

stref wolnych od rybołówstwa bądź określonych typów narzędzi 

połowowych

a) Strefa wzdłuż szlaku 

żeglownego - czy 

obecnie ustanowiona 

jest wystarczająco 

skuteczna, b) Strefa 

wzdłuż roślinności 

wynurzonej wzdłuż 

brzegów akwenów 

strona zachodnia oraz 

wschodnia - odległość 

min 50 m w głąb 

akwenu, c) Przesmyki - 

łączniki pomiędzy 

obszarami, kanały winny 

być traktowane jak 

cieki, szalki komunikacji 

i jako takie otoczone 

strefami ochronnymi 

wobec mało 

selektywnych narzędzi 

typu wontony, 

drygawice. Organizacja 

zestawów powinna 

zapewnić swobodę 

migracji co najmniej 

połową obszaru

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o treści informacyjnej. Zapisy planu zawierają przepisy uwzględniające warunki 

wynikające z położenia w obszarze Natura 2000 oraz w ustaleniach dla podakwenów 

wporwadzono ograniczenia w realizacji niektórych zamierzeń inwestycyjnych z uwagi na 

wprowadzanie ograniczeń czasowych w połowach ryb 
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osoby fizycznej, nazwa 

jednostki organizacyjnej, 

miejscowość)

020_K_2

Towarzystwo Przyjaciół 

Rzek Iny i Głowienicy, 

Stepnica

TPRIIG/AF/36/201

7 z dnia 

04.04.2017 r.

05.04.2017 r.

wyznaczyć obszary wolne od narzędzi połowowych dla realizacji 

rybołówstwa rekreacyjnego - z zapewnieniem kontroli presji ze strony 

tego sektora - licencjonowanie połowów, presji (ilość dopuszczalna 

wędek, uzbrojenia przynęt, okresowe wyłączenia istotnych dla realizacji 

cyklu życiowego części obszarów) 

Obszary winny zostać 

wyznaczone przy 

pomocy badań 

monitoringowych oraz 

w konsultacji z rybakami 

komercyjnymi w 

częściach akwenu mało 

atrakcyjnych rybacko z 

uwagi na występowanie 

utrudnień dla stawiania 

narzędzi połowowych - 

zaczepy, partie dna 

pokryte muszlami itp. W 

części obszary mogą 

dotyczyć strefy 

brzegowej, wyłączonej z 

użycia narzędzi 

połowowych

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o treści informacyjnej. Zapisy planu zawierają przepisy uwzględniające warunki 

wynikające z położenia w obszarze Natura 2000 oraz w ustaleniach dla podakwenów 

wporwadzono ograniczenia w realizacji niektórych zamierzeń inwestycyjnych z uwagi na 

wprowadzanie ograniczeń czasowych w połowach ryb 

021_K_1

Zrzeszenie Rybaków 

Zalewów Szczecińskiego, 

Kamieńskiego i Jeziora 

Dąbie, Trzebież

b/z z dnia 

12.04.2017 r.
20.04.2017 r. uwzględnienie Zarządzenia nr 2 OIRM w Szczecinie z dnia 17.11.2016 r. 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o treści informacyjnej. Zapisy planu zawierają przepisy uwzględniające warunki 

połowu ryb. 

021_K_2

Zrzeszenie Rybaków 

Zalewów Szczecińskiego, 

Kamieńskiego i Jeziora 

Dąbie, Trzebież

b/z z dnia 

12.04.2017 r.
20.04.2017 r.

uwzględnienie: okresów i rejonów tarła ryb komercyjnych, rejonów 

wystawiania wontonów i żaków, ochronnych obwódów rybackich stale i 

czasowo wyłączonych z rybołówstwa komercyjnego, korytarzy 

migracyjnych ryb, obszarów podchowu narybku, istniejących torów 

podejściowych do portów nad zalewami

obszary stale wyłączone 

z rybołówstwa: Zatoka 

Cicha — na południe od 

równoleżnika 

53°56,000'N, Zatoka 

Karpinka - od kładki dla 

pieszych na trasie 

Kamień Pomorski-

Żółcino do zachodniej 

krawędzi mostu 

drogowego przez rzekę 

Świniec, na drodze 

łączącej miejscowości 

Kamień Pomorski i 

Dziwnów

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o treści informacyjnej przyjęty do wykorzystania/ zapisy planu zawierają przepisy 

uwzględniające warunki połowu ryb w tym ograniczenia i zakazy. 

022_K_1

Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, 

Warszawa

DOZ-

OAiK.070.13.2017

.AR.02.04 z dnia 

12.04.2017

18.04.2017 r.

oznaczyć na rysunku planu: akweny chronione ustaleniami planu: Dziwny 

z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą (od przewężenia Głębokiego Nurtu 

na wysokości Zagórza na południu do granicy przecinającej w poprzek 

Dziwnę na wysokości wschodniego krańca Wybrzeża Kościuszkowskiego 

w Dziwnowie; akweny chronione ustaleniami planu - zabytki (oraz obszar 

w promieniu 25 m od zewnetrznego ich obrysu) umieszczone w 

ewidencjach zabytków znajdujących się w polskich obszarach morskich

Dziwna z Zalewem 

Kamieńskim i Zatoka 

Cichą (od przewężenia 

Głębokiego Nurtu na 

wysokości Zagórza na 

południu, do granicy 

przecinającej w poprzek 

Dziwnę na wysokości 

wschodniego krańca 

Wybrzeża 

Kościuszkowskiego w 

Dziwnowie

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony w ustaleniach ogólnych i 

szczegółowych planu. W § 4. ustaelń ogólnych uwzględniono warunki zgodnie z wnioskiem w 

tym: 1. Na obszarze planu obowiązuje ochrona przestrzenna podwodnego dziedzictwa 

kulturowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz innych przepisach, z uwzględnieniem 

ustalonych stref bezpieczeństwa wokół podwodnego dziedzictwa kulturowego i zasad 

obowiązujących w tych strefach. 

2. Akwenem jest chronionym na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami jest Dziwna z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą.  3. Poza sytuacjami 

nadzwyczajnymi użytkowanie morskich wód wewnętrznych nie może prowadzić do uszkodzenia 

lub zniszczenia obiektów podwodnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności w związku z 

funkcjonowaniem portów i przystani, układaniem elementów liniowych, wznoszeniem 

sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, ochroną brzegu morskiego, uprawianiem turystyki, 

sportu i rekreacji, poszukiwaniem, rozpoznawaniem złóż kopalin oraz wydobywaniem kopalin 

ze złóż, prowadzeniem akwakultury oraz badań naukowych. 4. W przypadku zlokalizowania lub 

rozpoznania podwodnego obiektu dziedzictwa kulturowego, do czasu wyznaczenia wokół niego 

strefy bezpieczeństwa oraz zasad obowiązujących w tej strefie, zakazuje się prowadzenia prac 

mogących spowodować uszkodzenie obiektu podwodnego dziedzictwa kulturowego.
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jednostki organizacyjnej, 

miejscowość)

022_K_2

Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, 

Warszawa

DOZ-

OAiK.070.13.2017

.AR.02.04 z dnia 

12.04.2017

18.04.2017 r.

w tekście planu : wskazać występowanie akwenów chronionych na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków z infromacją o obowiązującym 

na tych akwenach nakazie przeprowadzania badań 

Dziwna z Zalewem 

Kamieńskim i Zatoka 

Cichą (od przewężenia 

Głębokiego Nurtu na 

wysokości Zagórza na 

południu, do granicy 

przecinającej w poprzek 

Dziwnę na wysokości 

wschodniego krańca 

Wybrzeża 

Kościuszkowskiego w 

Dziwnowie

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony w ustaleniach ogólnych (patrz 

wyżej).  

023_K_1 Sołectwo Unin
b/z z dnia 

31.07.2017 r.
31.07.2017 r.

uzwględnienie możliwości wyremontowania i odtworzenia 

poniemieckiego portu i kąpieliska (plaży) dla celów rekreacyjnych i 

wypoczynkowych 

Unin, na wysokości 

działek nr 18/61 i 18/62

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne , 

Technologia - tradycyjna , 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP dla przystani 

(zabezpieczenie przed wpływami 

morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64 

rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu dopuszczają realizację  inwestcyji zakresu infratruktury 

turystycznej z ograniczeniami wynikającymi z uwarunkowań środowiska przyrodniczego (akwen 

ZKA.30S o funkcji podstaowej "turystyka, sport i rekreacja").

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

24.07.2017 r.
02.08.2017 r. pomost pływający do celów rekreacyjnych ulokowany na palach

m. Laska, na wysokości 

działki nr 278

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu dopuszczają realizację pomostu  z ograniczeniami 

wynikającymi z uwarunkowań środowiska przyrodniczego (akwen ZKA.31.S o funkcji 

podstawowej "turystyka, sport i rekreacja").

025_K_1

Szkoła Aktywnego 

Wypoczynku Frajda, M.J., 

Czarnocin

b/z, z dnia 

02.08.2017 r.
03.08.2017 r.

uzwględnienie potrzeby budowy niewielkich przystani wodnych dla 

jednostek płaskodennych oraz wyznaczenia miejsc do 

krótkoterminowego biwakowania wzdłuż brzegów Zalewu Kamieńskiego

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

uwzględnić 

uwarunkowania 

wynikające z zapisów 

projektu planu ochrony 

dla obszaru Natura 2000

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne , 

Technologia - tradycyjna , 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP dla przystani 

(zabezpieczenie przed wpływami 

morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64 

rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu dopuszczają realizację tgo typu inwestcyji z 

ograniczeniami wynikającymi z uwarunkowań środowiska przyrodniczego (dopuszczenia tego 

typu dotyczą akwenów o symbolach "S', "R" oraz "T").

026_K_1 G.K.
b/z, e-mail z dnia 

18.08.2017 r.
18.08.2017 r. ustanowienie portu rybackiego w Chrząszczewie

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego wokół 

wyspy Chrząszczewskiej 

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy 

brzegowej (§3 ust. 1 pkt 63, 64 i  

69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu dopuszczają realizację m.in.. pomostów i przystani z 

ograniczeniami wynikającymi z uwarunkowań środowiska przyrodniczego. Dla obszaru Zalewu 

Kameińskiego sąsiadującego bezpośrednio w obszarem objętym wnioskiem wyznaczono  

podakwen o symbolu ZKA.17.R.1, gdzie dopuszczono lokalizację pomosty, pirsy, slipy, plaże, 

porty i przystanie 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.
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026_K_2 G.K.
b/z, e-mail z dnia 

18.08.2017 r.
18.08.2017 r.

ustalenie granic i głównych funkcji na obszarze Zalewu Kamieńskiego, z 

naciskiem na przeważającą funkcję rybołówstwa na wnioskowanym 

obszarze

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym 
-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony , wyznaczono akweny w tym o 

funkcji podastwowej rybołówstwo "R" o przeważającej powierzchni na obszarze objęty planem.

026_K_3 G.K.
b/z, e-mail z dnia 

18.08.2017 r.
18.08.2017 r.

określenie warunków i przestrzeganie przepisów w zakresie uprawiania 

turystyki wodnej, bez kolizji z innymi działalnościami na obszarze akwenu

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek uwzględniony , wyznaczono akweny w tym o funkcji podstawowej turystyka, sport i 

wypoczynek "S" przy czym jako funkcję dopuszconą również wskazano aktywność turystyczną w 

akwenach rybołówstwo "R" jak i transport "T".

027_K_1 M.S.
b/z, e-mail z dnia 

23.08.2017 r.
24.08.2017 r. uwzględnienie portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy 

brzegowej (§3 ust. 1 pkt 63, 64 i  

69 rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. W kolejnej wersji planu zdecydowano o wyznaczeniu akwenu  

ZKA.14.Ip o funkcji podstawowej "funkcjonowanie portu lub przystani" gdzie inwestycja typu 

port rybacki może być realizowana.

028_K_1 WWF Polska, Warszawa
b/z, z dnia 

15.03.2017 r.
20.03.2017 r.

konieczność stosowania podejścia ekosystemowego w opracowywanym 

projekcie planu

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o treści informacyjnej przyjęty . Zapisy planu zawierają przepisy uwzględniające 

warunki wynikające z położenia w obszarze Natura 2000. 

029_K_1

Wojewódzki Sztab 

Wojskowy w Szczecinie, 

Szczecin

2673/17 z dnia 

31.08.2017
05.09.2017 r.

wniosek o ustanowienie strefy ochronnej dla kompleksu wojskowego K-

4301 Dziwnów. Zakaz wnoszenia obiektów budowlanych o wysokości 

powyżej 25 m n.p.m.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek uwzglęniony. Wyznaczono taką strefę w tekście w ust. 12 odpowiednich akwenach 

ustalono: akwen zlokalizowany jest w zasięgu strefy ochronnej terenu zamkniętego o promieniu 

3000,0 m od punktu o współrzędnych X-59o88'02,692" Y-54o82’65,713".

030_K_1 R.B., Lechlin

b/z z dnia 

09.11.2017 PZ 

13/14

29.11.2017 r.
pomost pływający maksymalnie do 10 jednostek pływających, o długości 

25m i szerokości 2,4m.

obszar wewnętrznych 

wód morskich Zalew 

Kamieński, nad Dziwną 

dz. nr 282/7 obr. 009 i 

działki lądowe 240 obr. 

009 - Sierosław, oraz 

część działki przyległej 

do wody nr 190, 157, 

282/2 w miejscowości 

Łojszyno . Działki 

znajdują się w 

południowej części wsi 

Łojszyno

-

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu dopuszczają realizację pomostów z ograniczeniami 

wynikającymi z uwarunkowań środowiska przyrodniczego (dopuszczenia tego typu dotyczą 

akwenu o symbolu ZKA.16.S).

030_K_2 R.B., Lechlin

b/z z dnia 

09.11.2017 PZ 

13/15

29.11.2017 r.
pomost pływający maksymalnie do 10 jednostek pływających, o długości 

25m i szerokości 2,4m.

obszar wewnętrznych 

wód morskich Zalewu 

Kamieńskiego dz. nr 

846/12 obr. 001 i działki 

lądowe 192/6,192/11 

obr. 006 - Międzywodzie 

oraz część działkiobszar 

wewnętrznych wód 

morskich Zalewu 

Kamieńskiego przyległej 

do wody 846/41 obr. 

006 - Międzywodzie. 

Działki znajdują się na 

północ od wsi Zastań.

-

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek  uwzględniony, w projekcie planu wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.10.S. o funkcji podsatwowej "turystyka , sport i rekreacja" w tym z możliwością lokalizacji 

pomostów. Obowiązują następująca ograniczenia: 

 a)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,

 b)w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc niezagrażających 

bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, 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;  

031_K_1 Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I-

61101/POWER-

Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.
uwzględnić zapisy planów zwalczania zanieczyszczeń w obszarach portów 

i przestrzeni morskich

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek bardzo ogólny. Ustalenia planu 

uwzględniają przepisy odrębne w zakresie zanieczyszczeń wód. Ochrona środowiska stanowi 

istotny warunek podejmowania działań w poszczególnych akwenach (§3 ust.5 ustaleń 

ogólnych). 
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031_K_2 Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I-

61101/POWER-

Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

okreslić dopuszczalną chłonność akwenów w zakresie obiektów rekreacji 

wodnej (mariny, pomosty stałe i pływające) oraz zasady ich lokalizowania 

na poszczególnych akwenach.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek częściowo uwzględniony. Z uwagi na ogólny 

charakter wniosku i braku uszczgółowienia do konkretnych lokalizacji przytani i portów,  

ilościowych parametrów nie określono dla  jednostek mogących zawinąć do przystani i portów, 

przekładając możliwość ustalenia tego parametru dopiero na etapie realizacji i poddając go 

wtedy ocenie np oddziaływania na środowisko. 

031_K_3 Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I-

61101/POWER-

Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

uwzględnić zasady ochrony przeciwpowodziowej sformułowane w Planie 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry rozp. 

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz.U. z 2016, poz. 1938)

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwaglęniony w ustaleniach ogólnych  §4 : 4. 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. .

031_K_4 Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I-

61101/POWER-

Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

uwzglednić ustalenia projektu warunków korzystania z wód zlewni 

Międzyodrze - Zalew Szczeciński - wyspy Wolin i Uznam oraz Planu 

gospodarowania wodami na odszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 nr 40, 

poz. 451) i warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry 

(Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 22 marca 2016r., poz. 1232).

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwaglęniony w ustaleniach ogólnych poprzez 

np.  dopuszczenie układania wylotów kolektorów służących do wprowadzania ścieków lub wód 

opadowych oraz roztopowych do wód morskich we wszystkich akwenach przylegających do linii 

brzegowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych. Inne warunki korzystania z wód wynikają z 

przepisów odrębnych , które z zasady nie cytuje się w ustaleniach planu.

031_K_5 Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I-

61101/POWER-

Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

zagospodarowanie obszarów ma gwarantować nienaruszalność zasobów 

przyrodniczych akwenów ustaloną w projektach planów ochrony 

obszarów Natura 2000.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o treści informacyjnej. Zapisy planu zawierają przepisy uwzględniające warunki 

wynikające z położenia w obszarze Natura 2000 w tym ustalono , że po ustanowieniu w drodze 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew 

Kamieński i Dziwna” (PLB320011)

031_K_6 Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I-

61101/POWER-

Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

zagwarantować dostępność dla istaniejacych pól odkładu materiału z 

prac pogłębiarskich i utrzymaniowych dla funkcjonujących torów 

wodnych, a także przewidywać nowe pola refulacyjne w przypadku 

wprowadzenia inwestycji związanych z budową nowych torów 

podejściowych do portów i przystani morskich lub ich rozbudową.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwaglęniony. Z uwagi na brak danych nie 

wyznaczono pól refulacyjnych na obszarze planu, ale taki pole znajduje się w części lądowej 

poza planem, dlatego w ustaleniach planu zachowano dostępność ogólnie do linii brzegowej . 

031_K_7 Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I-

61101/POWER-

Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.
utrzymać istniejace obiekty nawigacyjne, w tym zagwarantować ustalone 

wizuary nabieżników.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
- Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwaględniony w ustaleniach ogólnych w § 9 . 

031_K_8 Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I-

61101/POWER-

Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.
uwzglednić istniejące tory wodne, przeznaczając je odpowiednio do 

utrzymania lub modernizacji.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony w ustaleniach planu. Utrzymano 

istniejące tory wodne (akweny oznaczone symbolami "T" o funkcji podstawowej transport  z 

dopuszczeniem realizacji torów wodnych i podejść jako dopuszczenie w innych akwenach.

031_K_9 Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I-

61101/POWER-

Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

uwzględnić ostateczne decyzje dot. Pozwoleń na wznoszenie lub 

utrzymanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach 

morskich, a także pozwoleń na układania i utrzymywanie kabli i 

rurociągów.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwaglęniony w ustaleniach  szczegółowych w 

dziale "inwestycje celu publicznego" wpisano odpowiednie inwestcyje wraz z nr wydanej decyzji 

.

031_K_10 Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I-

61101/POWER-

Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.
uwzglednić przekazane informacje dot. wraków i obiektów zabytkowych 

zalegających w wodach.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony w usatleniach ogólnych i 

szczgółowych. W § 4. ustaleń ogólnych ustalono, że :  1. Na obszarze planu obowiązuje ochrona 

przestrzenna podwodnego dziedzictwa kulturowego na zasadach określonych w przepisach 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy z dnia 21 

marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz 

innych przepisach, z uwzględnieniem ustalonych stref bezpieczeństwa wokół podwodnego 

dziedzictwa kulturowego i zasad obowiązujących w tych strefach.  2. Akwenem chronionym na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest Dziwna z Zalewem 

Kamieńskim i Zatoką Cichą.  3. Poza sytuacjami nadzwyczajnymi użytkowanie morskich wód 

wewnętrznych nie może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia obiektów podwodnego 

dziedzictwa kulturowego, w szczególności w związku z funkcjonowaniem portów i przystani, 

układaniem elementów liniowych, wznoszeniem sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, 

ochroną brzegu morskiego, uprawianiem turystyki, sportu i rekreacji, poszukiwaniem, 

rozpoznawaniem złóż kopalin oraz wydobywaniem kopalin ze złóż, prowadzeniem akwakultury 

oraz badań naukowych.

4. W przypadku zlokalizowania lub rozpoznania podwodnego obiektu dziedzictwa kulturowego, 

do czasu wyznaczenia wokół niego strefy bezpieczeństwa oraz zasad obowiązujących w tej 

strefie, zakazuje się prowadzenia prac mogących spowodować uszkodzenie obiektu 

podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Strona 16 z 35 07.11.2019 r., aktualizacja UMS z dnia 14.07.2022 r.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp.
Uwagi sporządzającego 

plan

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i sygnatura 

pisma
Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, 

którego dotyczy uwaga 

lub wniosek

Streszczenie opisu 

przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku (kolorem czerwonym zaznaczono wnioski i uwagi , które nie 
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jednostki organizacyjnej, 

miejscowość)

031_K_11 Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I-

61101/POWER-

Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

uwzględnić zasady ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju oraz 

utrzymanie infrastruktury zapewniajacej dostęp do portów w tym torów 

podejściowych

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym
-

Wniosek o treści informacyjnej. Zapisy planu zawierają przepisy uwzględniające warunki 

wynikające z położenia w obszarze Natura 2000 . Ustalenia planu wskazują na konieczność 

zachowania równowagi w tym zachowani adostępności na cały obszarze objętym planem oraz 

to , że rybołówstwo stanowi wiodącą działalność w planie. W ustaleniach ogólnych planu w § 8. 

obowiązują nastpujące ustalenia:  1. Funkcje transport i rybołówstwo dopuszczone są z 

ograniczeniami na całym obszarze planu. 2. Szczegółowe ograniczenia dotyczące uprawiania 

żeglugi i rybołówstwa znajdują się w rozstrzygnięciach szczegółowych, zawartych w załączniku 

nr 2 do rozporządzenia.  3. Zasady przemieszczania się w morskich wodach wewnętrznych 

jednostek Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, 

ratownictwa morskiego oraz innych jednostek pływających pełniących specjalną służbę 

państwową nie podlegają ustaleniom planu i wynikającym z nich zakazom lub ograniczeniom. 4. 

Odkładanie urobku jest zabronione lub ograniczone w wybranych akwenach, zgodnie z 

ustaleniami rozstrzygnięć szczegółowych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. W 

pozostałych akwenach jest ono dopuszczone i regulowane na mocy przepisów odrębnych. 5. 

Obowiązują ograniczenia jakościowe narzędzi połowu w ramach prowadzenia rybołówstwa 

komercyjnego, zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji 

narzędzi połowu oraz okresu prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi 

połowowych.    

031_K_12 Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I-

61101/POWER-

Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.

spełnić wymagania zozp. Ministra GMiŻŚ oraz Ministra IiB z dnia 17 maja 

2017 w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrzmych, morza terytorialnego i 

wyłącznej strefy ekonomicznej (dz.U. z 2017, poz. 1025) oraz ustawy z 

dnia 28 marca 2003 o ustanowieniu programu wieloletniego "program 

ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016, poz. 678)

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

wniosek o charakterze 

informacyjnym 
-

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosk uwzględniony. Ustalenia planu w części 

testowej jak i graficznej są opracowane zgodnie z zozp. Ministra GMiŻŚ oraz Ministra IiB z dnia 

17 maja 2017 w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrzmych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (dz.U. z 

2017, poz. 1025) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 o ustanowieniu programu wieloletniego 

"program ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016, poz. 678)

031_K_13 Urząd Morski w Szczecinie

GPG-I-

61101/POWER-

Z/24/4/17 z 

10.11.2017 r.

10.11.2017 r.
uwzględnienie obszaru dla cyklicznych imprez żeglarskich 

organizowanych w Kamieniu Pomorskim

54°00,0' N   014°44,6' E ; 

54°00,0' N  014°45,0' E ; 

53°59,2' N  014°45,0' E ; 

53°59,2'N  014°42,8’E ; 

wniosek o charakterze 

informacyjnym 
-

Wniosek uwzględniony.  W ustaleniach planu wyznaczono akwen ZKA.9S o funkcji podstawowej 

"tyrustyka, sport i rekreacja" .  W ustaleniach szczgółowych planu dla tego akwenu w ust. 12 

 ustalono m.in.:                 1)w akwenie zlokalizowane są udokumentowane złoża ropy na[owej 

„Kamień Pomorski”; 

 2)obszar objęty jest koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża „Kamień Pomorski” (ropa naftowa);

 3)akwen stanowi obszar czasowych zajęć dla potrzeb przeprowadzenia regat żeglarskich; 

 4)akwen wykorzystywany jest na cele turystyczne – głównie żeglarstwo oraz rybołówstwo; 

 5)akwen znajduje się w zasięgu strefy ochronnej uzdrowiska C; 

 6)część akwenu zlokalizowana jest w zasięgu strefy ochronnej terenu zamkniętego o promieniu 

3000,0 m od punktu o współrzędnych 54°1'22.109" N, 14°44'7.303 E";

032_K_1

Urząd Miejski w Kamieniu 

Pomorskim, Kamień 

Pomorski 

b/z, e-mail z dnia 

z 23.11.2017
23.11.2017 r. inwestycja w plażę i pomosty w Połchowie

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego okilice 

msc. Połchowo

Przedsięwzięcie opisane 

zbyt ogólnie co 

uniemożliwia dokonanie 

jego klasyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 

oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomost stały, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak, KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony.  Wyznaczono akwen o funkcji podstawowej "turystyk, sport i rekreacja" 

oznaczony symbolem ZKA.21.S, dopuszczając lokalizację plaże i pomosty.
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033_K_1
Ministerstwo Obrony 

Narodowej, Warszawa

Nr 6993/Pl, z dnia 

08.12.2017
06.02.2018 r.

w planie Zalewu należy uwzględnić kompleks wojskowy K-4301 Dziwnów) 

oraz strefę ochronną wokół przedmiotowego terenu (basen portu 

wojennego w Dziwnowie)

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego, kompleks 

wojskowy K-4301 

Dziwnów (3 km od 

punktu o współrzędnych 

X-5988026,92, Y-

5482657,13)

Wniosek MON został 

złożony w ramach 

procedury opracowania 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

portu w Dziwnowie. W 

związku z tym, że obiekt 

ten oddziałuje na 

akwen, należało go 

uwzględnić także w 

planie 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

Zalewu Kamieńskiego.

W promieniu 3000 m obowiązuje 

ograniczenie wysokości 

zabudowy do 25 m npm. 

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu wskazują akwen ZKA.5B o funkcji podstawowej 

"obronność" wraz ze strefą wskazującą dopuszczoną wysokość zabudowy w wyznaczonym 

obszarze. W poszczgólnych akwenach objetych tą strefą w ustalwniach planu pojawił się zapis : 

"część akwenu zlokalizowana jest w zasięgu strefy ochronnej terenu zamkniętego o promieniu 

3000,0 m od punktu o współrzędnych X-59o88'02,692" Y-54o82’65,713";"

034_K_1

Biuro Hydrograficzne i 

Kartograficzne Sp. z o.o., 

Gdańsk 

pismo z dnia 

18.02.2018 r.
22.02.2018 r.

Należy mieć na uwadze, że na zatopionym wraku barki stalowej 

prowadzone są badania, mające na celu potwierdzenie, czy na ww. wraku 

lub w jej pobliżu znajdują się szczątki osób narodowości żydowskiej 

będących więźniami niemieckimi podczas II wojny światowej. 

Przedmiotowy wrak może być mogiłą wojenną. 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego, wrak 

barki znajduje się w 

pobliżu toru wodnego 

prowadzącego do portu 

w Wolinie (53˚46'35"N 

14˚32'10")

O wynikach 

prowadzonych prac 

Biuro będzie 

informować na bieżąco.

Wniosek uwzględniony w opracowaniu dot. Zalewu Szczecińskiego, ponieważ z informacji 

uzyskanych w trakcie opracowania planu wynika, że lokalizacja wraku nie dotyczy Zalewu 

Kamieńskiego. 

035_K_1 G.S., Glinianka 10.01.2018 12.01.2018

Wniosek o uwzględnienie planowanego pomostu posadowionego na 

palach w miejscowości Kukułowo, gmina Kamień Pomorski - rejon 

cieśniny Dziwna. Wniosek o stworzenie akwenu z funkcją podstawową 

"turystyka, sport i rekreacja".

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego, część 

działki nr 197/4 obr. 

Kukułowo, gmina 

Kamień Pomorski

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek  uwzględniony, w projekcie planu wskazany teren został objęty ustaleniami dla 

akwenu ZKA.23.S. o funkcji podstawowej "turystyka , sport i rekreacja" w tym z 

możliwością loklziacji pomostów i kąpielisk. Wskazany teren działki obejmuje również  z 

akwenem ZKA.17R, którego ustalenia dopuszczają wykorzystanie turystyczne z ograniczeniami. 

036_K_1 K. M., Kukułowo 02.02.2018 02.02.2018
Wniosek o wyznaczenie na działce nr 134/13 akwenu o funckji S - 

turystyka, sport i rekreacja. 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego, część 

działki nr 134/13 obr. 

Kukułowo, gmina 

Kamień Pomorski

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. W pierwszej fazie projektu wniosek został uwzględniony w projekcie 

planu teren działki graniczył z akwenem "turystyka, sport i rekreacja", ale w wyniku procedury 

uzgadniająco-opiniującej z RDOŚ/Szczecin, usunięto tą funkcję na tym obszarze jako funkcję 

podstawową, wprowadzjąc ją jako dopuszczalną na akwenie ZKA.17.R  i umożliwiając lokalizację 

pomostów i plaż z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i 

infrastruktury technicznej, 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.

037_K_1 B. i A. K., Szczecin 02.02.2018 06.02.2018
Wniosek o wyznaczenie na działce nr 134/1, obr. Kukułowo akwenu o 

funckji S - turystyka, sport i rekreacja. 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego, część 

działki nr 134/1 obr. 

Kukułowo, gmina 

Kamień Pomorski

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. W pierwszej fazie projektu wniosek został uwzględniony w projekcie 

planu teren działki graniczył z akwenem "turystyka, sport i rekreacja", ale w wyniku procedury 

uzgadniająco-opiniującej z RDOŚ/Szczecin, usunięto tą funkcję na tym obszarze jako funkcję 

podstawową, wprowadzjąc ją jako dopuszczalną na akwenie ZKA.17.R  i umożliwiając lokalizację 

pomostów i plaż z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i 

infrastruktury technicznej, 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.

Wykaz uwag i wniosków złożonych po prezentacji Założeń do PZP POM - Zalew Kamieński
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038_K_1 L. G., Wolin 08.02.2018 12.02.2018

Wniosek o uwzględnienie na działce nr 270 obr. 3 Wolin następujących 

inwestycji: mini marina z pływającym pomostem dla postoju sprzętu 

pływająceg, mini stacja paliw, pole namiotowe, miejsca przeznaczone na 

zimowanie jachtów, hala przeznaczona do naprawy łodzi i jachtów w osi 

ostniejącego slipu.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego, działka 

nr 270 obr. Wolin 

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

 Wniosek uwzględniony w projekcie planu. Teren działki lądowej graniczy z akwenem ZKA.34.Ip. 

O funkcji podstawowej "funkcjonowanie portu lub przystani" na którym dopuszczono 

realizację portów i przystani.

039_K_1
Burmistrz Gminy Kamień 

Pomorski 
09.02.2018 12.02.2018

Wniosek o ujęcie w planie budowy pomostów pływających lub stałych o 

konstrukcji drewnianej lub stalowej, o dł.ok. 50,0m, szer. Ok.. 5,0m

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego, działka 

nr 11, 9 i 2 obr. 

Połchowo, gmina 

Kamień Pomorski 

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony.  Wyznaczono akwen o funkcji podstawowej "turystyka, sport i 

rekreacja" oznaczony symbolem ZKA.21.S, dopuszczając lokalizację plaże i pomosty.

039_K_2
Burmistrz Gminy Kamień 

Pomorski 
09.02.2018 12.02.2018

Wniosek o ujęcie w planie budowy pomostów pływających o dł.ok. 

25,0m, szer. Ok.. 1,5m

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego, działki od 

nr 38/34 do nr 297/4 

obr. Chrząszczewo, 

gmina Kamień Pomorski 

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu dopuszczają realizację m.in.. pomostów i przystani z 

ograniczeniami wynikającymi z uwarunkowań środowiska przyrodniczego (akwen ZKA.11R o 

funkcji podstawowej "rybołówstwo" z ograniczeniami wynikającymi ze wskazania podakwenu 

ZKA.11.R.4). Dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w miejscach 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, 

040_K_1
Sołectwo Sierosław (gmina 

Wolin), Sołtys Sołectwa.
13.02.2018 14.02.2018

Wniosek o umożliwienie budowy pomostu pływającego lub stałego o dł. 

Do 60,0m, szer. 3,0m

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego, działka 

nr 284 obr. Sierosław, 

gmina Wolin

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu dopuszczają realizację pomostu z ograniczeniami 

wynikającymi z uwarunkowań środowiska przyrodniczego. Teren działki sasiaduje z  akwenem  

ZKA.19.Ip o funkcji podstawowej "funkcjonowanie portu lub przystani" i objemuje obszar 

wodny portu morksiego Sierosław.

041_K_1

Stowarzyszenie "Zastań 

188",reprezentujący: A. D., 

Zastań

16.02.2018 20.02.2018

Wniosek o uwzględnienie w planie możliwości budowy pomostu 

pływającego lub stałego z trapem dla celów rekreacyjnych i 

wypoczynkowych, w tym także: do cumowania niewielkich jednostek 

pływających, kajaków i rowerów wodnych. 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego, działka 

nr188/35, 846/41 i 

846/12 wp obr. 

Międzywodzie, gm. 

Dziwnów

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek  uwzględniony, w projekcie planu wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.10.S. o funkcji podsatwowej "turystyka , sport i rekreacja" w tym z możliwością loklziacji 

pomostów. 

042_K_1 Burmistrz Wolina,Wolin 19.02.2018 21.02.2018

Wniosek o umożliwienie budowy pomostów pływających/stałych do 

celów rekreacyjnych/rybackich/komercyjnych w miejscowości Sierosław, 

Zastań i Unin 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego, 

Sierosław, Zastań i Unin

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględnony. Ustalenia planu dopuszczają rozbudowę, modernizcję portów i 

przystani. Wyznaczono akweny o funkcji podstawowej "funkcjonowanie portu lub przystani 

oznaczone symbolami ZKA.19.Ip (port morski Sierosław) oraz akwen   ZKA.10.S (Zastań)  i 

ZKA.30S (Unin) o funkcji podsatwowej "turystyka , sport i rekreacja" gdzie funkcjami 

dopuszczalnymi jest "funkcjonowane portu lub przystani".
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043_K_1

Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków w 

Szczecinie

Z.Arch.5153.9.201

8.PK z dnia 

20.02.2018

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 

Kamieńskiego

Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony w ustaleniach ogólnych i 

szczegółowych planu. W § 4. ustaelń ogólnych uwzględniono warunki zgodnie z wnioskiem w 

tym: 1. Na obszarze planu obowiązuje ochrona przestrzenna podwodnego dziedzictwa 

kulturowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz innych przepisach, z uwzględnieniem 

ustalonych stref bezpieczeństwa wokół podwodnego dziedzictwa kulturowego i zasad 

obowiązujących w tych strefach. 

2. Akwenem jest chronionym na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami jest Dziwna z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą.  3. Poza sytuacjami 

nadzwyczajnymi użytkowanie morskich wód wewnętrznych nie może prowadzić do uszkodzenia 

lub zniszczenia obiektów podwodnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności w związku z 

funkcjonowaniem portów i przystani, układaniem elementów liniowych, wznoszeniem 

sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, ochroną brzegu morskiego, uprawianiem turystyki, 

sportu i rekreacji, poszukiwaniem, rozpoznawaniem złóż kopalin oraz wydobywaniem kopalin 

ze złóż, prowadzeniem akwakultury oraz badań naukowych. 4. W przypadku zlokalizowania lub 

rozpoznania podwodnego obiektu dziedzictwa kulturowego, do czasu wyznaczenia wokół niego 

strefy bezpieczeństwa oraz zasad obowiązujących w tej strefie, zakazuje się prowadzenia prac 

mogących spowodować uszkodzenie obiektu podwodnego dziedzictwa kulturowego. Plan nie 

obejmuje ustaleniami część lądową.

044_K_1
Wolińskie Stowarzyszenie 

Rybaków, Wolin
20.02.2018 21.02.2018

Uwaga - w Założeniach do planu nie wzięto pod uwagę faktu, że wody 

Zalewu Kamieńskiego i wód przyległych są intensywnie wykorzystywane 

do działalności połowowej.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Wniosek rozpatrzony. Ustalenia planu uwzględniają przed wzsytkim funkcję rybołówstwa jako 

dominującą w obszarze planu (§8 ust.1  ustaleń ogólnych : "Funkcje transport i rybołówstwo 

dopuszczone są z ograniczeniami na całym obszarze planu.").

045_K_1 GDDKiA, Oddział Szczecin

pismo znak O.SZ.I-

1.410.09.22.2018.

dm z dnia 

19.04.2018

GDDKiA podaje wykaz planowanych inwestycji kolidujących lub będących 

w rejonie morskich wód wewnętrznych: budowa drogi S3 na odc. 

Świnoujście - Troszyn, budowa Zachodniego Drogowego Obejścia 

Szczecina (droga S6), usprawnienie połączenia komunikacyjnego 

pomiędzy wyspami Uznam i Wolin.

morskie wody 

wewnętrzne Zalewu 

Kamieńskiego oraz w ich 

sąsiedztwie

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne, 

Technologia -zróżnicowana, 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy 

brzegowej (§2 ust. 1 pkt 31, 32 

rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony - plan przewiduje realizację drugiej nitki drogi ekspresowej.

046_K_1 M. M., Warszawa 23.05.2018 28.05.2018
Wniosek o umożliwienie realizacji infrastruktury do celów rekreacyjnych - 

pomost lub pomosty stałe lub pływające.

działka wodna nr 312/2 

obr. Laska, Kolonia 

Laska, gmina Wolin

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony - plan przeznacza obszar pod funkcję turystyka, sport i rekreacja.

047_K_1

EURO MARKETING & 

INWESTMENT Sp. z o.o. , 

Szczecin

22.05.2019 24.05.2018

Wniosek o uwzględnienie realizacji obiektów infrastruktury do celów 

rekreacji - mała przystań jachtowa z infrastrukturą techniczną do jej 

obsługi - pomost lub pomosty stałe lub pływające.

morskie wody 

wewnętrzne Zalewu 

Kamieńskiego na 

wysokości działek 

lądowych nr 117/8, 

116/4 i 115/7 obr. 

Darzowice, gmina Wolin

Przedsięwzięcie - przystań i 

pomosty, Technologia - 

tradycyjna, prefabrykaty , 

Rozwiązania chroniące 

środowisko - wymagane, 

Oddziaływania transgraniczne - 

brak,    KIP - zmiana strefy 

brzegowej (§3 ust. 1 pkt 34 i 69 

rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony - w ramach wydzielonego podakwenu 6.5 obowiązuje zakaz realizacji 

portów i przystani oraz budowy nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: 

mola, pomosty, pirsy, slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych, obowiązują ograniczenia 

w tworzeniu kąpielisk, natomiast z zakazu tego wyłącznone są inwestycje przewidziane w 

obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które mają mieć 

swoją kontynuację w obszarze morskich wód wewnętrznych; 

Wykaz uwag i wniosków złożonych po prezentacji Koncepcji PZP POM - Zalew Kamieński
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047_K_2

EURO MARKETING & 

INWESTMENT Sp. z o.o. , 

Szczecin

22.05.2019 24.05.2018

Wniosek o uwzględnienie realizacji obiektów infrastruktury inżynieryjnej - 

wylot infrastruktury komunalnej - zrzu z kanalizacji sanitarnej, lokalnej 

modułowej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczowej. 

morskie wody 

wewnętrzne Zalewu 

Kamieńskiego na 

wysokości działek 

lądowych nr 117/8, 

116/4 i 115/7 obr. 

Darzowice, gmina Wolin

Zapisy planu umożliwiają realizację kolektorów zrzutowych.

048_K_1 Marina Kamień Pomorski 

pismo znak 

DK:1.08.2018-

17.08.2018 z dnia 

17.08.2018

22.08.2018

Wniosek o rozważenie możliwości wyznaczenia toru wodnego po 

maksymalnych głębokościach naturalnych na odcinku: od boi 

podejściowej K-2 do basenu jachtowego (nowa marina) o długości ok.. 0,8 

mili morskiej.

morskie wody 

wewnętrzne Zalewu 

Kamieńskiego

Zapisy planu umożliwiają wyznaczanie torów podejsciowych do portów i przystani morskich. 

049_K_1 K. L., Ładzin 23.08.2018 28.08.2018 Budowa pomostu

morskie wody 

wewnętrzne Zalewu 

Kamieńskiego, działka 

nr 123/5, obr. 

Dafrzowice, gm. Wolin

Zapisy planu umożliwiają realizację pomostów.

050_K_1
Burmistrz Gminy Kamień 

Pomorski
06.11.2018 Budowa pomostów pływających o dł. 25,0m, szer. 1,5 m

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego, po 

zachodniej i północnej 

granicy Wyspy 

Chrząszczewskiej

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Ustalenia planu dopuszczają realizację m.in.. pomostów i przystani z 

ograniczeniami wynikającymi z uwarunkowań środowiska przyrodniczego (akwen ZKA.11R o 

funkcji podstawowej "rybołówstwo" z ograniczeniami wynikającymi ze wskazania podakwenu 

ZKA.11.R.1). Na tym podakwenie obowiązuje zakaz przekształcania linii brzegowej, niemniej  

dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w tym pomostów  w miejscach 

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.

051_K_1 Marina Kamień Pomorski 06.11.2018 07.11.2018

Wniosek o korektę granic akwenów ZKA.9O (obencie ZKA.12.O), ZKA.3T 

(obecnie w części ZKA.3.T i w części ZKA14.Ip)  i ZKA.10S (obecnie 

ZKA.13.S i ZKA.14.Ip)  graniczących z portem morskim Kamień Pomorski -  

zgodnie z załaczonym rysunkiem (akwen na zachód od kładki pieszych 

łączącej miasto z Płw. Żółcińskim właczyć do stref ZKA.10S i ZKA.3T.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego, port 

morski w Kamieniu 

Pomorskim

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony. Po przerowadzniu procedury opiniująco-uzgadniającej skorygowano 

przebieg granic akwenów ZKA.3.T o funkcji podstawowej "transport", ZKA.13.S o funkcji 

podstawowej "turystyka, sport i rekreacja" z wydzielenim dla kładki podawenu ZKA.13.S.1, 

zmieniono oznaczenie akwenu z ZKA.9.O na ZKA.12.O o funkcji podsatwowej "ochorna 

środowiska i przyrody", wprowadzono nowy akwen ZKA.14.Ip. o funkcji "funkcjonowanie portu 

lub przystani".

052_K_1
Wolińskie Stowarzyszenie 

Rybaków, Wolin
12.11.2018

  1. Na wszystkich podakwenach wykreślić zapis "w okresie od 1.10 do 

30.04 obowiązują ograniczenia stawiania sieci skrzelowych", ponieważ 

jest to zapisane na podstawie projektu planu   ochrony dla obszaru 

Natura 2000 "Zalew Kamieński i Dziwna".     

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona, w projekcie planu wycofano się z tego zapisu i w ustaleniach planu 

odniesiono się do przpisów odrębnych w zakresie ograniczeń w połowach, wskazując 

jednoczęśnie, że "po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw 

środowiska, obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011); ".

052_K_2
Wolińskie Stowarzyszenie 

Rybaków, Wolin
12.11.2018

 2. Propozycja, aby zmniejszyć strefy buforowe ze 150m na 70m na torach 

podejściowych do małych portów rybackich czy marin.  

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Wniosek odrzucony.  Z uwagi na możliwość zapewnienia poszerzenia toru wodnego oraz 

ograniczenia konfliktów wynikający z kolizji innych funckji z "transportem" nie ograniczono 

wprowadzonego buforu.

052_K_3
Wolińskie Stowarzyszenie 

Rybaków, Wolin
12.11.2018

 3. Doprecyziwać w kartach akwenów z rybołówstwo na rybołówstwo 

komercyjne. 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Wniosek uwzględniony. W pierwszej fazie doprecyzowano zapisy szczegółowe, w końcowym 

efekcie po przeprowadzeniu procedury opiniująco-uzgadniającej wprowadzono odpowiednie 

zmainy w zapisach ogólnych w tym w § 8 ust.1 Funkcje transport i rybołówstwo dopuszczone są 

z ograniczeniami na całym obszarze planu. oraz ust. 5 Obowiązują ograniczenia jakościowe 

narzędzi połowu w ramach prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami 

wykonawczymi dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowu oraz okresu prowadzenia 

połowów i miejsca wystawienia narzędzi połowowych. 
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053_K_1

Regionalne Biuro 

Gospodarki Przestrzennej, 

Szczecin

Należy poszerzyć podakwen ZKA.3T.2 w taki sposób, aby zmieściła się tam 

jeszcze jedna nitka S3.

Uwaga uwzględniona , wprowadzono odpowiednie zapis w akwenie ZKA.3.T.1 i ZKA.3.T.2 w celu 

wskazania rezerwy dla drogi S-3 w pelnym zakresie oraz możliwości rozbudowy linii kolejowej.

054_K_1
Stowarzyszenie Wrzosowo, 

Wrzosowo
07.01.2019 07.01.2019

Nieaktualna wersja Planu, gdzie zostały nam zapisy ograniczające czy też 

zakazujące całorocznego surfingu na terenie ZKA.2R.2 (Zatoka 

Wrzosowska).

Wniosek uwzględniony, w projekcie planu wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu 

ZKA.2.S. i ZKA.7.S o funkcji podstawowej "turystyka , sport i rekreacja" w tym z 

możliwością lokalizacji pomostów obszar Zatoki Wrzosowksie również został objety   z 

ustaleniami akwenu ZKA.1R, którego ustalenia dopuszczają róweniż wykorzystanie turystyczne 

w tym korzystanie w celach surfingu itp. z ograniczeniami dla podakwenu ZKA.1R.1, ZKA.1.R.3. 

055_K_1
Urząd Gminy Kamień 

Pomorski
22.01.2019 24.01.2019

Wniosek o wprowadzenie akwenu S na północy Wyspy Chrząszczewskiej 

(gmina złoży wniosek z lokładną lokalizacją akwenu).

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek w części odrzucony. Ustalenia planu w miejscu wskazanym przez gminę  z uwagi na 

ograniczenia wynikające z uwarunkowań środowiska przyrodniczego wskazano akwen ZKA.11R 

o funkcji podstawowej "rybołówstwo" . Na tym akwenie obowiązuje zakaz przekształcania linii 

brzegowej w tym,  obowiązek wynikający z waloryzacji przyrodniczej gminy, ochrony klifu na 

północnym brzegu wyspy. Niemniej  dopuszczono lokalizację infrastruktury turystycznej w tym 

pomostów  w miejscach spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony 

brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych 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.

055_K_2
Urząd Gminy Kamień 

Pomorski
22.01.2019 24.01.2019

Wniosek o wprowadzenie akwenu S przy plaży trawiastej w sąsiedztwie 

akwenu ZKA.19S (obecnie ZKA.21.S).

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzględniony.  Wyznaczono akwen o funkcji podstawowej "turystyka, sport i 

rekreacja" oznaczony symbolem ZKA.21.S, dopuszczając lokalizację plaże i pomosty.

056_K_1 Rybak 

wniosek złożony 

ustnie podczas 

spotkania

Wniosek o wprowadzenie akwenu S lub funkcji: przystań rybacka w 

akwenie ZKA.13R.1 (obecnie ZKA.17.R).   Wniosek o zmianę zapisu dot. 

odległości 150,0m od osi toru (błednie wpisane jest "od granicy toru").

Wniosek uwzględniony. W ustaleniach planu wprowadzono funckję "rybołówstwo jako  funkcję 

podstawową oznaczając symbolem  ZKA.17.R  i umożliwiając lokalizację m,.in pomostów z 

uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, 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. Dodatkowo ograniczono szrokość akwenów "T" transport zgodnie z wnioskiem tj. licząc 

szrokość od osi toru wodnego. 

057_K_1

 Zachodniopomorskie 

Towarzystwo Przyrodnicze, 

Szczecin

11.02.2019 12.02.2019 Zbyt dużo wyznaczono akwenów o funkcji S. 

Uwaga uwzględniona. Po przerowadzeniu procedury opiniująco-uzgadniającej w tym brak 

uzgodnienia z RDOŚ/Szczecin, zmniejszono liczebnie i powierzchniowo akweny o funkcji 

podstawowej "turystyka, sport i rekreacja" . 

057_K_2

 Zachodniopomorskie 

Towarzystwo Przyrodnicze, 

Szczecin

11.02.2019 12.02.2019 Zbyt mało informacji o planach ochrony.  

Uwaga o chcarakterze informacyjnym. W ustaleniach planu w ust. 13 dla poszczególnych 

akwenów wprowadzono zapis "  po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 

właściwego do spraw środowiska, obowiązywać będą zapisy planu ochrony dla specjalnego 

obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) oraz planu 

ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” 

(PLB320011); ".

057_K_3

 Zachodniopomorskie 

Towarzystwo Przyrodnicze, 

Szczecin

11.02.2019 12.02.2019
 Pod wątpliwość poddane zostały wnioski z prognozy mówiące o braku 

oddziaływań niekorzystnych realizacji ustaleń planu. 
Uwagi bezzasadne.

Wniosek uwzględniony. Zapisy palnu zweryfikowano zgodnie z wnioskiem oraz stanowiskoem 

RDOŚ Szczecin wprowadzając tez odpowiednie zmiany do Prognozy oddziaływania ustaleń 

planu na środowisko.
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058_K_1

Stowarzyszenie "Zastań 

188",reprezentujący: A. D., 

Zastań

Wniosek o przedłużenie w kierunku południowym akwenu ZKA.6S.2 

(obecnie wydzilono dwa akweny ZKA.8S i ZKA.10.S).

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek uwzglęniony wyzanczono dwa akweny ZKA.8S i ZKA.10.S o funkcji podstawowej 

"turystyka, sport i rekreacja". Powiększono zasięg akwenu "S' w kierunku południowym. 

Zachowując linię brzegową bez możliowści lokalizacji np. pomostów, przystani itp.na wysokości 

działek 208 i 209 obr. Międzywodzie gm Dziwnów

059_K_1

Ogólnopolskie 

Towarzystwo Ochrony 

Ptaków, Świnoujście

12.02.2019 13.02.2019

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 

Kamieńskiego

Wiosek uwzględniony. Zapisy palnu zweryfikowano zgodnie z wnioskiem oraz stanowiskiem 

RDOŚ Szczecin. Uwaga o charakterze informacyjnym. W szczegółowych ustaleniach planu w ust. 

13 dla poszczególnych akwenów wprowadzono zapis "  po ustanowieniu w drodze 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew 

Kamieński i Dziwna” (PLB320011); ".

060_K_1

Zachodniopomorskie 

Towarzystwo Przyrodnicze, 

Szczecin

11.02.2019 12.02.2019

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 

Kamieńskiego

Wiosek uwzględniony. Zapisy palnu zweryfikowano zgodnie z wnioskiem oraz stanowiskiem 

RDOŚ Szczecin. Uwaga o charakterze informacyjnym. W szczegółowych ustaleniach planu w ust. 

13 dla poszczególnych akwenów wprowadzono zapis "  po ustanowieniu w drodze 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, obowiązywać będą zapisy planu 

ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 

(PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew 

Kamieński i Dziwna” (PLB320011); ".

061_K_1
Dziwnów Park Sp. z o.o., 

Szczecin
04.02.2019 06.02.2019

Wniosek o: liberalizację zapisu paragraf 2 ust. 7 pkt. 10 dotyczącego 

ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej; 

akweny ZKA.2R i ZKA.3T 

(obenie ZKA.4.S i 

ZKA.1R.2) Zalew 

Kamieński

Wniosek uwzględniono. W trakcie procedury uzgadniająco-opiniującej , wprowadzono korektę 

do ustalenia szczegółowego na wybranym akwenie, wprowadzając akwen o symbolu ZKA.4.S o 

funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja" wskazując zakres realizacji inwestycji w 

obszarze infrastruktury turystycznej w pełnym zakresie.

061_K_2
Dziwnów Park Sp. z o.o., 

Szczecin
04.02.2019 06.02.2019

Wniosek o: weryfikację zapisu dotyczącego podakwenów na akwenie 

ZKA.3T, na których obowiązują ograniczenia w rozbudowie i przebudowie 

oraz budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej i portowej;

Wniosek uwzglęniony. W ustaleniach szczegółowych planu dla akwenu ZKA.3T wprowdzono 

jako funkcje dopuszczalną funkcję "turystyka, sport i rekreacja.

061_K_3
Dziwnów Park Sp. z o.o., 

Szczecin
04.02.2019 06.02.2019

Wniosek o: w zapisach dotyczących terenu ZKA.3T w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenu, którego spółka jest właścicielem wniskuje się o 

dopuszczenie budowy elementów infrastruktury turystycznej, w tym 

pomostów, pirsów, slipów i przystani. 

Wniosek uwzględniono. W trakcie procedury uzgadniająco-opiniującej , wprowadzono korektę 

do ustalenia szczegółowe na wybranym akwenie, wprowadzając akwen o symbolu ZKA.4.S o 

funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja" wskazując zakres realizacji inwestycji w 

obszarze infrastruktury turystycznej w pełnym zakresie.

062_K_1
Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Wrzosowo, Wrzosowo
07.01.2019 07.01.2019

Wniosek o wyrażenie opinii nt lokalizacji kilku stałych punktów obserwacji 

ornitologicznej w Zatoce Wrzosowskiej w akwenie ZKA.2R.2 i 2R.1 na 

działkach wodnych nr 536/2 i 252/87. 

Zatoka Wrzosowska

Przedsięwzięcie - pomost, 

Technologia - tradycyjna, 

prefabrykaty , Rozwiązania 

chroniące środowisko - 

wymagane, Oddziaływania 

transgraniczne - brak,    KIP - 

zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 

1 pkt 69 rozporządzenia w 

sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko)

Wniosek  uwzględniony, wskazany teren został objęty ustaleniami akwenu ZKA.2.S. i ZKA.7.S o 

funkcji podstawowej "turystyka , sport i rekreacja" w tym z możliwością lokalizacji pomostów 

obszar Zatoki Wrzosowksie również został objety   z ustaleniami akwenu ZKA.1R, którego 

ustalenia dopuszczają również wykorzystanie turystyczne z ograniczeniami dla podakwenu 

ZKA.1R.1, ZKA.1.R.3. Np dlaakwenu ZKA.2S dopuszczono lokalizację tarasów widokowych oraz 

mola  do 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

062_K_2
Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Wrzosowo, Wrzosowo
07.01.2019 07.01.2019

Wniosek o przeanalizowanie projektu planu Zatoki Wrzosowskiej w 

paragrafie 7 pkt. 12 i 13. Z uwagi na lokalizację wiejskiej plaży Wrzosowo 

w ZKA.2R.2 Obecnie akwen ZKA.1.R i ZKA.7.S) zakaz w pkt. 13 

całorocznego uprawiania sportów wodnych wykluczy naszych 

mieszkańców i turystów z możliwości korzystania z zatoki i dostępu do 

wody. W związku z powyższym proponuje się wydzielenie akwenu "T"z 

akwenu ZKA.2R.2 i ZKA.2R.1.

Zatoka Wrzosowska

Wniosek  uwzględniony. W trakcie procedury opiniująco-uzgadniającej , wskazany teren został 

objęty ustaleniami akwenu ZKA.2.S. i ZKA.7.S o funkcji podstawowej "turystyka , sport i 

rekreacja" w tym z możliwością lokalizacji pomostów obszar Zatoki Wrzosowksie również został 

objety   z ustaleniami akwenu ZKA.1R, którego ustalenia dopuszczają róweniż wykorzystanie 

turystyczne w tym korzystanie w celach surfingu itp. z ograniczeniami dla podakwenu ZKA.1R.1, 

ZKA.1.R.3. 

063_K_1

Regionalny Zarzad 

Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie

21.01.2019 21.01.2019

Zalew Kamieński graniczy z: obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, 

obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi oraz część obszaru 

graniczy z wałami przeciwpowodziowymi.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Wniosek uwzględniony. Wprowadzono odpowiednie zapisy dotcyzące ochrony brzegu oraz 

utrzymując funkcje akwenów w celu ochorny przeciwpowodziowej dla obszarów lądowych . W 

ustaleniach ogólnych planu w §3 ust 4. ustalono: "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. ".
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zostały uwzględnione w całości lub w części)

Wnioskodawca (inicjały 

osoby fizycznej, nazwa 

jednostki organizacyjnej, 

miejscowość)

064_K_1

Zachodniopomorski 

Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków w 

Szczecinie 

ZN.5150.112.2018

.KS.PK z dnia 

12.02.2019

14.02.2019
W projekcie pzp pom zastosowano niewłaściwą definicję: zabytku i 

obiektów podwodnego dziedzictwa kulturowego.                                                                                                                             

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

_

Uwaga uwzglęniona poprawiono odpowiedni zapis na :"podwodnym dziedzictwie kulturowym 

– rozumie się przez to zabytki zlokalizowane w morskich wodach wewnętrznych oraz ich 

otoczenie, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067); "

064_K_2

Zachodniopomorski 

Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków w 

Szczecinie 

ZN.5150.112.2018

.KS.PK z dnia 

12.02.2019

14.02.2019
Na rysunku planu nie wskazano lokalizacji zabytków, o których mowa w 

ustaleniach ogólnych planu.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona w części. Wskazano lokalizację zabytków w tekście dla poszczególnych 

akwenów. 

064_K_3

Zachodniopomorski 

Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków w 

Szczecinie 

ZN.5150.112.2018

.KS.PK z dnia 

12.02.2019

14.02.2019
W treści i na rysunku planu nie uwzględniono zabytków wskazanych we 

wnioskach ZWKZ.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona w części. Lokalizację zabytków w tekście dla poszczególnych akwenów. 

065_K_1

Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie 

- - - -
Organ nie zajął 

stanowiska. 
_ Organ nie zajął stanowiska. 

066_K_1
Minister Zdrowia, 

Warszawa

OZU.523.21.2019.

PP z dnia 

15.02.2019

20.02.2019 Opinia pozytywna. 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego, położone 

w strefie "C" ochrony 

uzdrowiskowej 

uzdrowiska Kamień 

Pomorski

- _ Opinia pozytywna. 

067_K_1

Dyrektor Okręgowego 

Urzędu Górniczego w 

Gdańsku 

GDA.5111.11.201

9.AS z dnia 

08.02.2019 

11.02.2019
Odmowa wszczęcia postępowania ze względu na brak terenów 

górniczych na obszarze opracowania.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

_
Odmowa wszczęcia postępowania ze względu na brak terenów górniczych na obszarze 

opracowania.

068_K_1

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM, WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

01.02.2019

01.02.2019

Opinia negatywna. Po szczegółowej analizie wyznaczonych akwenów, a 

także po odniesieniu ich do konkretnego miejsca w terenie oraz 

obecnego stanu zagospodarowania (na postawie zdjęć satelitarnych), a 

także materiałów do planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz 

„Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego” (Biuro 

Konserwacji Przyrody, Szczecin, 2010 r.) i innych materiałów własnych, 

stwierdzono, że największe wątpliwości organu budzą niektóre z 

wyznaczonych akwenów o funkcji podstawowej: turystyka, sport i 

rekreacja (S), które w opinii organu zostały wyznaczone zbyt licznie, a 

także na bardzo dużej powierzchni (cały północny brzeg Zalewu 

Kamieńskiego pomiędzy Dziwnowem a Dziwnówkiem oraz od terenu 

wojskowego do Zastani). Tak liczne rozmieszczenie akwenów turystyka, 

sport i rekreacja (S), budzi wątpliwości zwłaszcza jeśli pochylimy się nad 

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.

Ewentualnym rozwiązaniem, jeśli to możliwe, byłyby opracowanie 

szczegółowych kart akwenów dla niektórych terenów oznaczonych jako 

(S), z przeznaczeniem np. tylko pod kąpieliska.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwagi do uwzglednienia 

w prognozie 

oddziaływania na 

środowisko.

_

Uwaga uwzględniona w skutek czego ograniczono znacznie ilość i powierzchnie akwnów S na 

rzecz akwenów R. Ograniczono też na obszarach S możliwość realizacji inwestycji infrastrukty 

turystycznej w aspekcie ilościowym i jakościowym w celu ochrony uwarunkowań 

przyrodniczych, w tym: 1) zmniejszono i podzielono akwen ZKA.1S (obecnie ZKA.2.S i ZKA.7.S) , 

2) zmieniono oznaczenie akwenu ZKA.2.R (obecnie ZAK.1.R) wprowadzając dodatkowo 

podakweny o ograniczonym sposobie zagospodarowania (podakwen ZKA.1.R.1  i ZKA.1.R.2), 3) z 

uwagi na korzystnie uwarunkowania linii brzegowej o niewymagające warunki przyrodnicze 

zamiast dopuszczać funkcję turystyczno-sporto-rekreacyjną na zasadach podakwenu 

wprowadzono oznaczenie akwenu ZKA.4.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport i rekreacja), 

4) zmniejszono akwen ZKA.6.S ograniczając jego powierzchnię w północnym obszarze Zalewu i 

wydzielając akweny ZKA.8.S oraz ZKA.10.S przy czym zróżnicowano na każdym z akwenów i 

podakwenów zakres realizacji inwestcyji związanych z infrastrukturą turystyczną. 5) na akwenie 

ZKA.12.S oraz ZKA.3.T w granicach portu morskiego Kamień Pomorski wprowadzono akwen ZKA 

14.Ip o funkcji podstawowej "funkcjonowanie portu lub przystani". 6) zmniejszono akweny 

ZKA.19.S (obecnie ZKA.21.S) i ZKA.21.S (obecnie ZKA.23.S),    7) w granciach portu morskiego 

Wolin wprowadzono akwen ZKA.34.Ip i ZKA.36.Ip (dawniej częśc akwenu ZKA.3.T) o funkcji 

"funkcjonowanie portu lub przystani, 8) zmniejszono akwen ZKA.25.S (obecnie ZKA.27.S)

069_K_1

Zachodniopomorski 

Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny, 

Szczecin

- - Organ nie zajął stanowiska

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

_
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp.
Uwagi sporządzającego 

plan

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i sygnatura 

pisma
Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, 

którego dotyczy uwaga 

lub wniosek

Streszczenie opisu 

przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku (kolorem czerwonym zaznaczono wnioski i uwagi , które nie 

zostały uwzględnione w całości lub w części)

Wnioskodawca (inicjały 

osoby fizycznej, nazwa 

jednostki organizacyjnej, 

miejscowość)

070_K_1 Burmistrz Wolina _ _ _ - Organ nie zajął stanowiska. 

071_K_ Burmistrz Gminy Dziwnów _ _ _ - Organ nie zajął stanowiska. 

072_K_1
Burmistrz Gminy Kamień 

Pomorski
_ _ _ - Organ nie zajął stanowiska. 

073_K_1 Minister Energii, Warszawa

DEO.I.026.10.201

7 IK.73809 z 

03.06.2019r.

03.06.2019r. ME nie zgłasza uwag do przedmiotowego dokumentu - Nie zgloszono uwag do dokumentu.

074_K_1

Minister Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej - 

Departament Gospodarki 

Morskiej, Warszawa                                                                  

DGM.WZRMPP.3.4

600.2.1.2019.AZ.1 

z dnia 13.02.2019

Projekty rozporządzeń (wraz z załącznikami) powinny zostać sporządzone 

zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 

2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r., poz. 

283 j.t.) i sprawdzone za zgodność pod względem prawnym i 

legislacyjnym. Ponadto projekty rozporządzeń, jako akty prawa 

powszechnie obowiązującego, muszą posiadać uzasadnienie oraz ocenę 

skutków regulacji. 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Projekt planu został uzupełniony o uzasadnienie oraz ocenę skutków regulacji.

074_K_2

Minister Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej - 

Departament Gospodarki 

Morskiej, Warszawa                                                                 

DGM.WZRMPP.3.4

600.2.1.2019.AZ.1 

z dnia 13.02.2019

Należy zapewnić spójność planu ogólnego w skali 1:200 000 oraz 

pozostałych planów szczegółowych, w tym wyżej wymienionych. 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona. Autorzy planu po skofrontowaniu aktualnych dokumentów dotyczących 

obu opracowań doprowadzili do spójności w niezbędnym zakresie. 

074_K_3

Minister Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej - 

Departament Gospodarki 

Morskiej, Warszawa                                                                  

DGM.WZRMPP.3.4

600.2.1.2019.AZ.1 

z dnia 13.02.2019

Należy przenieść wykazy współrzędnych obszarów planów (usuniecie 

załączników nr 1 do projektów rozporządzeń) do treści projektów 

rozporządzeń. Skutkować to będzie zmianą numeracji załączników do 

projektów rozporządzeń. 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona. Wykaz współrzędnych planu przeniesiono do projektu rozporządzenia, 

tym samym zmieniła się numeracja załączników do rozporządzenia. 

074_K_4

Minister Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej - 

Departament Gospodarki 

Morskiej, Warszawa                                                                  

DGM.WZRMPP.3.4

600.2.1.2019.AZ.1 

z dnia 13.02.2019

Ustalenia ogólne planu wymagają gruntownej korekty. Szczegółowe 

uwagi zostały naniesione na wersję elektroniczną ustaleń ogólnych planu, 

odnoszących się do morskich wód wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego w 

trybie „rejestruj zmiany” lub w formie komentarzy (załącznik nr 2 do 

pisma). Niniejsze uwagi należy uwzględnić analogicznie w ustaleniach 

ogólnych planu odnoszących się do morskich wód wewnętrznych Zalewu 

Szczecińskiego. 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona - dokonano stosownych korekt. 

074_K_5

Minister Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej - 

Departament Gospodarki 

Morskiej, Warszawa                                                                  

DGM.WZRMPP.3.4

600.2.1.2019.AZ.1 

z dnia 13.02.2019

Rozstrzygnięcia szczegółowe planu / karty akwenów wymagają 

gruntownej korekty. Szczegółowe uwagi dotyczące pierwszej karty 

akwenu (ZKA.1S) dla Zalewu Kamieńskiego zostały naniesione na wersję 

elektroniczną dokumentu w trybie „rejestruj zmiany” lub w formie 

komentarzy (załącznik nr 3 do pisma). Niniejsze uwagi, o charakterze 

ogólnym, należy uwzględnić analogicznie w kartach akwenów 

odnoszących się do morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona - ustalenia wspólne dla poszczególnych akwenów przeniesiono do zał.1 

Ustalenia ogólne. 

074_K_6

Minister Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej - 

Departament Gospodarki 

Morskiej, Warszawa                                                                 

DGM.WZRMPP.3.4

600.2.1.2019.AZ.1 

z dnia 13.02.2019

Legenda na rysunku planu jest zbyt mała, a tym samym nieczytelna. 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona. Oznaczenia graficzne w legendzie rysunku planu zostały zweryfikowane 

pod wzgledem ich widoczności na rysunku, po podzieleniu rysunku planu na odpwiednią ilość 

arkuszy widoczność poszczgólnych elementów ustaleń na rysunku została zwiększona.

074_K_7

Minister Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej - 

Departament Gospodarki 

Morskiej, Warszawa                                                                  

DGM.WZRMPP.3.4

600.2.1.2019.AZ.1 

z dnia 13.02.2019

Oznaczenia dla poszczególnych elementów legendy są zbyt podobne do 

siebie, przez co nieczytelne na rysunku planu (np. „Granice Portów” i 

„Granice Portów – projektowane”). 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona. Oznaczenia graficzne w legendzie rysunku planu zostały zweryfikowane 

pod wzgledem ich widoczności na rysunku (wprowadzono oznaczenia dla akwenów w granicach 

portu jako Ip - o funkcji "funkcjonowanie portów lub przystani".

Wykaz uzgodnień organów do Projektu PZP POM - Zalew Kamieński (grudzień 2018 - luty 2019)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp.
Uwagi sporządzającego 

plan

Data wpływu 

pisma do 

Urzędu 

Morskiego w 

Szczecinie

Data i sygnatura 

pisma
Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, 

którego dotyczy uwaga 

lub wniosek

Streszczenie opisu 

przedsięwzięcia - KIP

Sposób uwzględnienia wniosku (kolorem czerwonym zaznaczono wnioski i uwagi , które nie 

zostały uwzględnione w całości lub w części)

Wnioskodawca (inicjały 

osoby fizycznej, nazwa 

jednostki organizacyjnej, 

miejscowość)

075_K_1
Minister Infrastruktury, 

Warszawa 
- - - -

Organ nie zajął 

stanowiska. 
Organ nie zajął stanowiska. 

076_K_1

Minister Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, 

Warszawa

DOZ-

OAiK.650.1415.20

18.AR.12.05 z 

dnia 30.01.2019

11.02.2019

Uzgodnienie negatywne. 1) w paragrafie 1 ust. 1 pkt. 5 zawartą tam 

definicję obiektów podwodnego dziedzictwa kulturowego wykreślić i 

zastąpić definicją o wskazanej treści; 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwagi uwzględnione. Wszystkie uwagi zostały uwzglednione w projekcie planu w 

zaproponowany przez Organ sposób zapisu. Definicja poprawiona: "podwodnym dziedzictwie 

kulturowym – rozumie się przez to zabytki zlokalizowane w morskich wodach wewnętrznych 

oraz ich otoczenie, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067); "

076_K_2

Minister Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, 

Warszawa

DOZ-

OAiK.650.1415.20

18.AR.12.05 z 

dnia 30.01.2019

11.02.2019
w paragrafie 5 ust. 1 do funkcji dopuszczonych dopisać pkt. 9 o tresci: 

"Dziedzictwo kulturowe (D)"; 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwagi uwzględnione. Wszystkie uwagi zostały uwzglednione w projekcie planu w 

zaproponowany przez Organ sposób zapisu. W odpowiednim paragrafie dopisano jako funkcja 

dopuszczalna : "Dziedzictwo kulturowe (D)".

076_K_3

Minister Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, 

Warszawa

DOZ-

OAiK.650.1415.20

18.AR.12.05 z 

dnia 30.01.2019

11.02.2019

paragraf 7 ust. 1 obecną tresć dotyczącą ochrony przestrzennej 

podwodnego dziedzictwa kulturowego zastapić treścią wskazaną w 

piśmie; 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona. Wszystkie uwagi zostały uwzglednione w projekcie planu w 

zaproponowany przez Organ sposób zapisu. 

076_K_4

Minister Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, 

Warszawa

DOZ-

OAiK.650.1415.20

18.AR.12.05 z 

dnia 30.01.2019

11.02.2019 zapis paragrafu 7 ust. 2 zastapić zapisem wskazanym w piśmie; 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona. Wszystkie uwagi zostały uwzglednione w projekcie planu w 

zaproponowany przez Organ sposób zapisu. 

076_K_5

Minister Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, 

Warszawa

DOZ-

OAiK.650.1415.20

18.AR.12.05 z 

dnia 30.01.2019

11.02.2019

we wszystkich kartach akwenów, o których mowa w  paragrafach 1-4, 6-

34 - w ich ust. 6 do funkcji dopuszczalnych dopisać Dziedzictwo kulturowe 

(D); 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona. Wszystkie uwagi zostały uwzglednione w projekcie planu w 

zaproponowany przez Organ sposób zapisu. We wszystkich ww. akwenach dopisano jako 

funkcję dopuszczalną "Dziedzictwo kulturowe (D)".

076_K_6

Minister Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, 

Warszawa

DOZ-

OAiK.650.1415.20

18.AR.12.05 z 

dnia 30.01.2019

11.02.2019
w kartach akwenów, o których mowa w paragrafach 1-8, 10, 11, 12, 14-

19, 21-34 - w ich ust. 11 dodać punkt o wskazanej w piśmie treści; 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona. W ramch prowadzonej procedury uzgadniająco-opiniującej 

wprowadzane zmiany wymusiły zmianę numeracji poszczególnych akwenów, dlatego 

numeracja paragrafów i ustępów mogła uledz zmianie w stosunku do numeracji zastosowanej 

w piśmie. Wszystkie uwagi zostały uwzglednione w projekcie planu w zaproponowany przez 

Organ sposób zapisu. "obszar akwenu obejmujący wody Dziwny i Zatoki Cichej  podlega 

ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; ograniczenia 

dotyczące użytkowania akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane przez 

dyrektora właściwego urzędu morskiego;"

076_K_7

Minister Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, 

Warszawa

DOZ-

OAiK.650.1415.20

18.AR.12.05 z 

dnia 30.01.2019

11.02.2019
w karcie akwenu ZKA.13R, w jej ust. 11 dodać punkt o treści wskazanej w 

pismie. 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Wszystkie uwagi zostały uwzglednione w projekcie planu w zaproponowany przez Organ 

sposób zapisu. 

077_K_1
Minister Obrony 

Narodowej, Warszawa

583/D z dnia 

01.02.2019
08.02.2019

Uzgodnienie pozytywne z uwagą o właściwy sposób zapisu 

współrzędnych.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzglęniona . Wprowadzono odpowiednie zapisy współrzędnych

078_K_1
Minister Przedsiębiorczości 

i Technologii, Warszawa
- - Organ nie zajął stanowiska Organ nie zajął stanowiska

079_K_1
Minister Sportu i Turystyki, 

Warszawa
- - Organ nie zajął stanowiska Organ nie zajął stanowiska

080_K_1
Minister Środowiska, 

Warszawa

DSA-

PSO.4704.10.2018

.MG

841352.2352370.

1762432 z dnia 

05.02.2019

840991.2352382.

1762385 z dnia 

05.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Warunkiem uzgodnienia planu jest:

dopuszczenie w obszarze morskich wód wewnętrznych prowadzenia 

działalności w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż 

węglowodorów oraz wydobywania 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 

Kamieńskiego

Uwag uwzględniona. Skorygowano przebieg obszarów dla których wydano kocesje, 

dopuszczając na pozostałym akwenie Zalewu Kamieńskiego prowadzenie działalności w zakresie 

poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze 

złóż oraz poszukiwania lub rozpoznawania innych kopalin,
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080_K_2
Minister Środowiska, 

Warszawa

DSA-

PSO.4704.10.2018

.MG

841352.2352370.

1762432 z dnia 

05.02.2019

840991.2352382.

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 

Kamieńskiego

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.                       

Uwaga nieuwzględniona. Obszar objęty planem znajduje się w graniach obszaru Natura 2000. Opracowana 

Inwentaryzacja przyrodnicza dla potrzeb sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu 

Programu Wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2017 – 

2028” zidentyfikowała dwa typy siedlisk przyrodniczych występujących na przedmiotowym obszarze 

(Estuaria - 1130, Laguny przybrzeżne - 1150) będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 

wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 

wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1713). Stan estuariów i lagun przybrzeżnych oceniono jako niewłaściwy (Bieniek i inni 2014, Guentzel i 

inni 2015). W strefie brzegowej pokrytej roślinnością szuwarową stwierdzono występowanie ropuchy 

szarej, żaby trawnej, żaby śmieszki, żaby jeziorkowej i zaskrońca. Wszystkie odnotowane gatunki podlegają 

w Polsce ochronie prawnej. Awifauna Zalewu Kamieńskiego poznana jest w stopniu bardzo dobrym, a sam 

obszar Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011), którego celem jest ochrona populacji dziko 

występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich siedlisk zgodnie z wymogami 

ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie biotopów, stanowi ważną ostoję dla 

ochrony migrujących i zimujących ptaków wodno-błotnych oraz ich siedlisk występowania. Liczebności 

poszczególnych gatunków ptaków przekroczyła tutaj progi kwalifikujące dla ostoi według kryteriów BirdLife 

International. Spośród gatunków ssaków związanych ze środowiskiem wodnym, których występowanie 

odnotowano na przedmiotowym obszarze należy wymienić rzęsorka rzeczka, piżmaka amerykańskiego, 

karczownika ziemnowodnego, bobra europejskiego, wydrę europejską i norkę amerykańską. Dopuszczenie 

lokalizacji na części wodnej (Zalew Kamieński) narzędzi i obiektów do wydobywania węglowodorów może 

skutkować zanieczyszczeniem wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych), co w 

efekcie końcowym stwarza potencjalne zagrożenia dla egzystencji wszystkich organizmów żywych, których 

występowanie zależne jest od środowiska wodnego, dlatego ustalenia planu zakazują lokalizację sztucznych 

wysp i konstrukcji służących wydobyciu na wodzie przy założeniu, że tego typu urządzenia i obiekty mogą 

zostać zlokalizowane na części lądowej, po spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów 

prawnych w tym zakresie.

080_K_3
Minister Środowiska, 

Warszawa

DSA-

PSO.4704.10.2018

.MG

841352.2352370.

1762432 z dnia 

05.02.2019

840991.2352382.

1762385 z dnia 

05.02.2019

Uzgodnienie negatywne. Warunkiem uzgodnienia planu jest poprawne 

ujawnienie złoża ropy naftowej „Kamień Pomorski” nr 4802 oraz złoża 

wód

leczniczych „Kamień Pomorski” nr 7942 i „Międzywodzie (Kamień 

Pomorski IG-1)”

nr 7945 w części graficznej planu.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona

080_K_4

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

ZRU.4024.008.201

7.ASM z dnia 

08.02.2019

08.02.2019

Uzgodnienie pozytywne z uwagami: w związku z planowaną budową 

dwujezdniowej drogi ekspresowej S-3 na całym odcinku od Szczecina do 

Świnoujścia, konieczne jest wskazanie możliwości dobudowy mostu w 

Wolinie przeznaczonego na drugą jezdnię drogi ekspresowej. W karcie 

akwenu ZKA.3T w ust. 8 należy dodać punkt "dobudowa mostu w ciągu 

drogi S-3 - międzynarodowa droga E65;    

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwagi uwzględniono, poprawiono i uzupełniono tekst o złożone uwagi. Poszerzono podakwen 

ZKA.3T.1 w celu ujęcia realizacji inwestycji pn. modernizacja drogi krajowej S-3

080_K_5

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

ZRU.4024.008.201

7.ASM z dnia 

08.02.2019

08.02.2019
 w karcie ZKA.5R w ust. 7, 9 i 10 wymienia się podakwen ZKA.5R.1, 

którego brakuje na rysunku planu; 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na wprowadzone korekty w tekście usatleń planu , uległa 

zmianie też numeracja akwenów dlatego akwen zmienił swoje oznaczenia na ZKA.6.R

080_K_6

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

ZRU.4024.008.201

7.ASM z dnia 

08.02.2019

08.02.2019
w karcie ZKA.7S błednie przywołuje się wyznaczony podakwen ZKA.8S.1, 

zamiast ZKA.7S.1; 4)

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na wprowadzone korekty w tekście usatleń planu , uległa 

zmianie też numeracja akwenów dlatego akwen zmienił swoje oznaczenia na ZKA.8.S

080_K_7

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

ZRU.4024.008.201

7.ASM z dnia 

08.02.2019

08.02.2019

 w ust. 9 w pkt. 4 należy dopisać "wraz z dobudowaniem mostu dla 

drugiej nitki drogi S-3"; w ust. 12 pkt. 1 - na mapie brak podakwenu 

ZKA.3T.1, w pkt. 2 dopisać "oraz planowane jest dobudowanie mostu dla 

drugiej nitki drogi S-3"; w karcie ZKA.29R w ust. 7 wymienia się 

podakweny - na mapie brakuje podakwenu ZKA.29R.2;

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona. Poprawiono rysunek planu o poszerzenie ww. zakresie.

080_K_8

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

ZRU.4024.008.201

7.ASM z dnia 

08.02.2019

08.02.2019
 niektóre symbole literowo-cyfrowe trudno przypisać do konkretnych 

akwenów (szczególnie w okolicach Wolina); 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona. Przygotwanie rysunku w skali 1: 10 000 i podzielenie na arkusze 

spowoduje jego większa czytelność.
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080_K_9

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

ZRU.4024.008.201

7.ASM z dnia 

08.02.2019

08.02.2019
na rysunku planu i w legendzie brak oznaczenia osi torów wodnych, do 

których odnoszą się zapisy projektu planu; 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga nieuwzględniona. Przyjęto w ustaleniach planu ogólną zasadę nie wyznaczania osi toru. 

W zakresie precyzyjnegop odczytywania granic akwnów podaje się współrzędne geograficzne. 

080_K_10

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

ZRU.4024.008.201

7.ASM z dnia 

08.02.2019

08.02.2019

Na rysunku prognozy: w istniejacych formach ochrony przyrody wskazano 

"strefę ochronną krajobrazu WPN" - taka forma ochrony przyrody nie 

istnieje

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga o cechach informacyjnych. Określenie dotyczy ustaleń dla Zalewu Szczecińskiego. 

080_K_11

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

ZRU.4024.008.201

7.ASM z dnia 

08.02.2019

08.02.2019
Na rysunku prognozy: w legendzie opis mydełka "koncesja na 

poszukiwanie węgrowodorów" - powinno być węglowodorów; 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

W trakcie przeprowadzenia procedury opiniująco-uzgadniającej usunięto tą informację z 

rysunku planu, pozostawiając odpowiednie informacje w  ogólnych i szczegółowych ustaleniach 

planu 

080_K_12

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

ZRU.4024.008.201

7.ASM z dnia 

08.02.2019

08.02.2019
Na rysunku prognozy: brak w legendzie nazw (ewentualnie kodów) dla 

obszarów Natura 2000; 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona

080_K_13

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

ZRU.4024.008.201

7.ASM z dnia 

08.02.2019

08.02.2019
Na rysunku prognozy: w legendzie wskazano symbol wraków - brak na 

mapie tych obiektów; 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona

080_K_14

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

ZRU.4024.008.201

7.ASM z dnia 

08.02.2019

08.02.2019 Na rysunku prognozy: nieczytelna granica opracowania; 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona

080_K_15

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

ZRU.4024.008.201

7.ASM z dnia 

08.02.2019

08.02.2019
Na rysunku prognozy: słabe rozróżnienie granic poszczególnych 

wydzieleń form ochrony przyrody;

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona

080_K_16

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

ZRU.4024.008.201

7.ASM z dnia 

08.02.2019

08.02.2019 Na rysunku prognozy: słabo widoczne granice podakwenów.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwaga uwzględniona

081_K_1
Minister Inwestycji i 

Rozwoju, Warszawa

DPR-III.0210.7.8. 

2018 z dnia 

13.02.2019

13.02.2019

Przepisy należy redagować tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla 

adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje 

prawodawcy.Przedstawiony projekt nie zawiera jasno sprecyzowanych 

rozstrzygnięć dotyczących przeznaczenia, zakazów lub ograniczeń 

korzystania z poszczególnych akwenów. 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 

Kamieńskiego

Uwagi uwzględniono, Poprawiono i uzupełniono tekst o złożone uwagi w tym wycofano się z 

przytaczania przepisów odrębnych. 

081_K_2
Minister Inwestycji i 

Rozwoju, Warszawa

DPR-III.0210.7.8. 

2018 z dnia 

13.02.2019

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 

Kamieńskiego

Uwagi uwzględnione, Poprawiono i uzupełniono tekst o złożone uwagi . 

081_K_3
Minister Inwestycji i 

Rozwoju, Warszawa

DPR-III.0210.7.8. 

2018 z dnia 

13.02.2019

13.02.2019

Załącznik 2 – ustalenia ogólne

Zapisy §1 ust. 1 i 2 zawierają listę w zasadzie tych samych definicji. 

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 

Kamieńskiego

Uwagi uwzględniono. Poprawiono i uzupełniono tekst o złożone uwagi, niemniej formuła zapisu 

planu określona przez Rozporządzenie wykonawcze do opracowania ninijeszego planu nie 

pozostawia zbyt dużego marginesu możliwości skorygowania teksu ww. uwagi. 
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081_K_4
Minister Inwestycji i 

Rozwoju, Warszawa

DPR-III.0210.7.8. 

2018 z dnia 

13.02.2019

13.02.2019

Załącznik 3 – ustalenia szczegółowe 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 oraz pkt 9 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 

nie zawierają ustaleń, o których mowa w art. 37d ustawy o obszarach 

morskich.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwagi uwzględniono. Poprawiono i uzupełniono tekst w nieżbędnym zakresie o złożone uwagi . 

081_K_5
Minister Inwestycji i 

Rozwoju, Warszawa

DPR-III.0210.7.8. 

2018 z dnia 

13.02.2019

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 

Kamieńskiego

Uwagi uwzględniono. Poprawiono i uzupełniono część graficzną o złożone uwagi . 

081_K_6
Minister Inwestycji i 

Rozwoju, Warszawa

DPR-III.0210.7.8. 

2018 z dnia 

13.02.2019

13.02.2019

Uwagi i informacje uzupełniające. W tabeli pn. "Powiązania planu z 

innymi dokumentami", towarzyszącej Prognozie (...), w pozycji nr 2 

wymieniona została - jako średniookresowa strategia rozwoju kraju - 

"Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 

gospodarka, sprawne państwo". W w pozycji nr 2 ww. tabeli powinno 

znaleźć się odniesienie do obecnie obowiązującej średniookresowej 

strategii rozwoju kraju, tj. do SOR. 

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

Uwagi uwzględniono. Poprawiono i uzupełniono tekst Prognozy oraz zaktualizowano inne 

dokumenty objęte przedmiotem zamówienia o złożone uwagi . 

082_K_1

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

01.02.2019

01.02.2019

Obejmują bardzo długi pas wybrzeża, w miejscu gdzie nie ma istniejącej 

infrastruktury po stronie lądowej. Teren jest istotny dla wielu gatunków 

ptaków (zwłaszcza strefa brzegowa, przybrzeżna i strefa szuwarów) jako 

ich miejsce lęgowe i żerowiskowe. W „Waloryzacji przyrodniczej 

województwa zachodniopomorskiego” po stronie lądowej, przy brzegu, 

wykazano płaty siedliska przyrodniczego 1330 solniska nadmorskie, a 

halofilne łąki i pastwiska obecnie należą do siedlisk najbardziej 

zagrożonych w skali całej strefy przymorskiej.

ZKA.6S, ZKA.6S.1

Zasięg nowych akwenów 

został uzgodniony z 

Wójtem Gminy 

Dziwnów.           Starosta 

złożył wniosek o 

lokalizację pomostu na 

działce wodnej nr 

846/12 obr. 

Międzywodzie, 

przylegającej do działek 

lądowych nr 198/12, 

188/35, 187/1, 198/14 i 

191/24.

Z uwagi na uwarunkowania środowiska przyrodniczego uwaga uwzględniona. Linia brzegowa 

znacznie porośnięta cennymi z punktu widzenia życia fauny i flory trzcinowiskami została 

poprzez ustalenia planu zachowana, a część wodna bezpośrednio sąsiadująca z solniskami 

została objęta ustaleniami dla podakwenu ZKA.6.R.1 o ograniczonych możliwościach 

inwestycyjnych.
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082_K_2

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

01.02.2019

01.02.2019

w zakresie niezagospodarowanej części nabrzeża pomiędzy Dziwnowem a 

Dziwnówkiem, należy rozważyć (ewentualnie uzasadnić) konieczność 

włączania całego pasa do terenu (S) turystyka, sport i rekreacja,

ZKA.1S

Gmina Dziwnów złożyła 

wniosek do planu - 

rozbudowa przystani w 

Dziwnówku, budowa 

pomostów, rozwój 

szkoły windsurfingu - 

dobudowa nabrzeży, 

pomosatów, wycinka 

trzciny, prace 

pogłebiarskie (działka 

lądowa 5/5 obr. 

Dziwnówek).             

Starostwa złożył wniosek 

o pomosty na dziłce 

wodnej 5/1, 

przylegajacej do działki 

5/5 obr. Dziwnówek oraz 

na działce nr 536/3 

przylegajacej do działki 

536/2 obr. Wrzosowo.

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na uwarunkowania środowiska przyrodniczego uwaga nie 

uwzględniona w całości. Linia brzegowa znacznie porośnięta cennymi z punktu widzenia życia 

fauny i flory trzcinowiskami. Ograniczono akwen S do miejsc predystynowanych do rozowju 

tego typu funkcji chroniąc tym samym znaczne obszary wybrzeża o dużym znaczeniu 

przyrodniczym.  

082_K_3

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

01.02.2019

01.02.2019 brak infrastruktury, niedostępny brzeg, trzciny ZKA.15S Brak uwag.

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono odpowiednie oragniczenia w akwenie, wpsiując 

ograniczenia w zakresie realizacji inwestcyji dotyczących infrastruktury turystycznej i 

uzależniając jej realziację od uwarunkowań środowiskowych. Z uwagi na wprowadzone zmiany 

wynikające z procedury uzgadniająco opiniującej uległa zmianie numeracja w oznaczeniach 

akwenów, w tym przypadku z ZKA.15.S na ZKA.16.S

082_K_4

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

01.02.2019

01.02.2019 szeroki pas trzcin, zaraz obok wyznaczono teren ZKA.16S port Sierosław ZKA.17S

Wniosek Starostwa o 

lokalizację pomostu 

pływającego do celów 

rekreacyjnych na dziłce 

nr 282/17 przylegajacej 

do działki ladowej nr 

282/11 - uwaga: po 

stronie lądowej 

wyznaczone są działki 

rekreacyjne (w Studium 

wyznaczona została 

strefa rekreacyjna).

Uwaga uwzględniona.  Zmieniono  funckję akwenu na ZKA.6.R z zachowaniem możliwości 

realizacji inf. turystycznej w ograniczonym zakresie. Ustalenia dla portu w Sierosławiu zostały 

zachowane w zakresie wyznaczenia nowego akwenu o symbolu ZKA.19.Ip o funkcji 

podstawowej "funkcjonowanie portu lub przystani".

082_K_5

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

01.02.2019

01.02.2019
teren niedostępny, szeroki pas trzciny, w materiałach do planu ochrony 

jako cenny dla ptaków wodno-błotnych
ZKA.18S

Połchowo - wniosek 

gminy Kamień Pomorski 

o plażę publiczną i 

pomosty - wniosek na 

etapie dyskusji.

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze akwen zmniejszono. 

Ograniczono funkcję "S" do obszaru bezpośrednio przylegającego do zatoczki, naturalnie 

ukształowanej linii brzegowej, zakazując budowy nowych elementów infrastruktury 

turystycznej, takich jak: domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe. 

Pozostały obszar objęto ustaleniami  akwenu ZKA.17.R o funkcji podstawowej "rybołówstwo".

082_K_6

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

01.02.2019

01.02.2019 brak infrastruktury, trzciny ZKA.19S

Wniosek gminy Kamień 

Pomorski o pomosty - w 

studium wyznacozno 

tereny służace 

wypoczynkowi, typu 

plaża, zespół basenów 

kąpielowych, tereny 

urządzeń rekreacyjnych, 

przystań wodna.

Uwaga uwzględniona utrzymano funckję akwenu powiększając powierzchnię akwenu z 

zachowaniem możliwości realizacji inf. turystycznej w ograniczonym zakresie. Obecnie 

oznaczenie akwenu to ZKA.21.S 

082_K_7

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

01.02.2019

01.02.2019 brak infrastruktury, trzciny ZKA.21S

Wniosek Starosty o 

budowę pomostu 

rekreacyjnego na działce 

nr 197/4 obr. Kukułowo.

Uwaga uwzględniona utrzymano funckję akwenu powiększając powierzchnię akwenu z 

zachowaniem możliwości realizacji inf. turystycznej w ograniczonym zakresie. Obecnie akwen 

oznaczony symbolem ZKA.23.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport, rekreacja". 
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082_K_8

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

01.02.2019

01.02.2019 brak infrastruktury, trzciny ZKA.22S

Wniosek osoby 

prywatnej (R. Z.) o 

pomost pływajacy, 

przystań jachtowa, 

odnoga cumownicza, 

umocnienie brzegowe, 

tor podejściowy - na 

wysokości działki nr 

215/6 obr. Łuskowo.

Uwaga uwzględniona utrzymano funckję akwenu z zachowaniem możliwości realizacji inf. 

turystycznej w ograniczonym zakresie. Obecnie akwen oznaczono symbolem ZKA.24.S o funkcji 

podstawowej "turystyak, sport, rekreacja". 

082_K_9

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

01.02.2019

01.02.2019 brak infrastruktury, trzciny ZKA.23S

Wniosek Starosty o 

budowę pomostu 

rekreacyjnego na działce 

nr 197/4 obr. Kukułowo.

Uwaga uwzględniona utrzymano funckję akwenu powiększając powierzchnię akwenu z 

zachowaniem możliwości realizacji inf. turystycznej w ograniczonym zakresie. Obecnie akwen 

oznaczony symbolem ZKA.23.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport, rekreacja". 

082_K_10

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

01.02.2019

01.02.2019 brak infrastruktury, trzciny ZKA.25S

Wniosek Starosty o 

budowę pomostu na 

działce nr 91 obr. Sibin.

Uwaga uwzględniona utrzymano funckję akwenu z zachowaniem możliwości realizacji inf. 

turystycznej w ograniczonym zakresie. Obecnie akwen oznaczony został symbolem ZKA.27.S o 

funkcji podstawowej "turystyka, sport , rekreacja". 

082_K_11

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

01.02.2019

01.02.2019 brak infrastruktury, trzciny ZKA.26S brak wniosku

Uwaga uwzględniona.  Zmieniono  funckję podstawoą akwenu powiększając 

powierzchnię akwenu z zachowaniem możliwości realizacji inf. turystycznej w ograniczonym 

zakresie. Obecnie akwen oznaczony symbolem ZKA.6.R.5 o funkcji podstawowej "rybołówstwo"  

z dopuszczeniem funkcji "turystyka , sport , rekreacja" w ograniczeniami do wydzielnia kąpielisk 

i lokalziacji pomostów z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, 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; 

082_K_12

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

01.02.2019

01.02.2019 brak infrastruktury, trzciny ZKA.27S

Wniosek osoby 

prywatnej (Dubrawscy) o 

wykorzystanie akwenu 

dla szeroko rozumianych 

sportów wodnych, 

pomosty stałe i 

pływające. W 

sąsiedztwie, la lądzie, 

wyznaczono działki z 

dojazdem.

Uwaga uwzględniona utrzymano funckję akwenu z zachowaniem możliwości realizacji inf. 

turystycznej w ograniczonym zakresie. Obecnie akwen oznaczony został symbolem ZKA.28.S o 

funkcji podstawowej "turystyka, sport , rekreacja". 

082_K_13

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

01.02.2019

01.02.2019 brak infrastruktury, trzciny ZKA.28S brak wniosku

Uwaga uwzględniona utrzymano funckję akwenu z zachowaniem możliwości realizacji inf. 

turystycznej w ograniczonym zakresie, ale przy zachowaniu historycznej przystani. Obecnie 

akwen oznaczony został symbolem ZKA.30.S o funkcji podstawowej "turystyka, sport , 

rekreacja". 

082_K_14

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

01.02.2019

01.02.2019 brak infrastruktury, trzciny ZKA.31S

Wniosek osoby 

prywatnej (B.B.) o 

pomost pływający 

rekreacyjny na palach na 

działce przylegającej do 

dz. Nr 278, obr. Laska.

Uwaga uwzględniona. Utrzymano funkcję akwenu z zachowaniem możliwości realizacji inf. 

turystycznej w ograniczonym zakresie. Akwen oznaczono symbolem ZKA.31.S o funkcji 

podstawowej "turystyka, sport, rekreacja". 
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083_K_1

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

31.05.2019

31.05.2019

brak zapisów w akwenach 11.O i 20.O zakazujących budowy niwych 

elementów infrastruktury turystycznej, takich jak mola, pomosty, pirsy, 

slipy, porty, przystanie.

ZKA.12.O (dawniej 

ZKA.11.O)

uwaga została uwzględniona poprzez wprowadzenia w kartach ww. akwenów zapisu: „zakaz 

lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń innych niż związane z ochroną środowiska”. 

Wprowadzenie tego zakazu uniemożliwia realizowanie na ww. akwenach sztucznych wysp, 

konstrukcji i urządzeń na potrzeby turystyki, sportu i rekreacji. Mola, pomosty, pirsy i slipy są 

obiektami klasyfikowanymi jako: „sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia”, których realizacja 

wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego ich lokalizację oraz określającego warunki ich 

wykorzystywania. Pozwolenie wydawane jest na podstawie art. 23 ust. ustawy o obszarach 

morskich RP i administracji morskiej. 

Brak możliwości tworzenia portów i przystani oraz infrastruktury z nimi związanej w ww. 

akwenach realizuję się poprzez niewskazywanie wśród funkcji dopuszczalnych w ww. akwenach 

funkcji „funkcjonowanie portu lub przystani (Ip)”.

083_K_2

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

31.05.2019

31.05.2019
Wprowadzić kompatybilność zapisów pkt 9.1 z 7.6 dla akwenu 10.R 

(obecnie ZKA.11.R)

ZKA.11.R (dawniej 

ZKA.10.R

Po korekcie akwen ZKA.10.R otrzymał oznaczenie ZKA.11.R. Zapisy w § 11 ust. 7 pkt 5 są 

kompatybilne z zapisami w § 11 ust. 9 pkt 2 lit. b. Zakazy wskazane w § 11 ust. 7 pkt 5 wynikają 

z faktu występowania w bezpośrednim sąsiedztwie tego akwenu chronionego siedliska 

przyrodniczego o kodzie 1230 - Klify na wybrzeżu Bałtyku, oraz propozycji jego objęcia formą 

ochroną przyrody - zespołem przyrodniczo-krajobrazowym o nazwie „Klif Chrząszczewski”. 

Niniejszy zespól przyrodniczo-krajobrazowy został zaproponowany do utworzenia m.in. na 

podstawie „Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego” (Szczecin, luty 

2010 r.), gdzie dla tego obiektu wskazano, że celem jego ochrony jest: „ochrona klifu 

nadbrzeżnego wraz z przestrzenią wodną zalewu”, natomiast jako zagrożenia wskazano: 

„sukcesję trzciny, antropopresję i zabudowę strefy przyklifowej”. Umieszczone w projekcie 

planu zakazy mają za zadanie ochronę ww. siedliska przyrodniczego od strony wody. 

083_K_3

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

31.05.2019

31.05.2019

Akweny ZKA.19.S (obecnie ZKA.21.S) i ZKA.21.S (obecnie ZKA.23.S) mają 

zbyt dużą powierzchnię. Brzeg w obrębie tych terenów jest po stronie 

lądowej dotychczas niezagospodarowany i trudno dostępny

ZKA.21.S (dawniej 

ZKA.19.S0 i ZKA 23.S 

(dawniej ZKA.21.S)

Uwaga uwzgledniona częściowo. Podzielono obszar akwenu ZKA.23.S zmniejszając  akwen o 

funkcji podstawowej "turystyka, sport, rekreacja" (ZKA.23.S) a w pozostałej części 

wprowadzając akwen o funcji podsatwowej "rybołówstwo" (ZKA.17.R), gdzie funkcją "turystyka, 

sport , rekreacja" stanowi jedną z funkcji dopuszczalnych (funkcje dopuszczalne nie mogą 

zakłócać funkcjonowania funkcji podstawowej)

083_K_4

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

31.05.2019

31.05.2019
zmienić zapisy w §8 ust 9 pkt 1 w zakresie obowiązywania zapisów 

planów ochorny nie tylko dla podawenu ZKA.8.S.1

ZKA.9.S (dawniej 

ZKA.8.S)
Uwaga uwzględniona. 

083_K_5

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie 

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM z dnia 

31.05.2019

31.05.2019
dla podakwenu ZKA.12.S.1  (obecnie 13.S) wpisać odpowiednie 

oznaczeni na rysunku planu  

ZKA.13.S (dawniej 

ZKA.12.S)
Uwaga uwzględniona. Na rysunku planu wprowadzono oznacznei ZKA.13.S.1

084_K_1

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji, Warszawa

DAiPM-ZPG-451-

27/2019 z 

12.06.2019r.

12.06.2019r. Organ uzgodnił projekt planu Organ uzgodnił projekt planu

085_K_1 Minister Energii, Warszawa

DEO.I.10.2017 

IK:73809 z 

03.,06.2019r. 

03.06.2019 Organ nie zgłasza uwag do przedmiotowego dokumentu Organ nie zgłasza uwag do przedmiotowego dokumentu

Wykaz uwag i wniosków złożonych na etapie powtórnego udostępnienia do uzgodnień i opinii do przedłożonego projektu planu - Zalew Kamieński
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086_K_1
Minister Środowiska, 

Warszawa

DSA-

PSO.4704.10.2018

.MG

841352.2352370.

1762432 z dnia 

27.05.2019

27.05.2019

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 

Kamieńskiego

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.                       

Uwaga nieuwzględniona. Obszar objęty planem znajduje się w graniach obszaru Natura 2000. Opracowana 

Inwentaryzacja przyrodnicza dla potrzeb sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu 

Wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2017 – 2028” zidentyfikowała dwa 

typy siedlisk przyrodniczych występujących na przedmiotowym obszarze (Estuaria - 1130, Laguny przybrzeżne - 1150) 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 

kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 

także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1713). Stan estuariów i lagun przybrzeżnych oceniono jako niewłaściwy (Bieniek i inni 2014, Guentzel i inni 

2015). W strefie brzegowej pokrytej roślinnością szuwarową stwierdzono występowanie ropuchy szarej, żaby trawnej, 

żaby śmieszki, żaby jeziorkowej i zaskrońca. Wszystkie odnotowane gatunki podlegają w Polsce ochronie prawnej. 

Awifauna Zalewu Kamieńskiego poznana jest w stopniu bardzo dobrym, a sam obszar Natura 2000 „Zalew Kamieński i 

Dziwna” (PLB320011), którego celem jest ochrona populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymanie i 

zagospodarowanie ich siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie 

biotopów, stanowi ważną ostoję dla ochrony migrujących i zimujących ptaków wodno-błotnych oraz ich siedlisk 

występowania. Liczebności poszczególnych gatunków ptaków przekroczyła tutaj progi kwalifikujące dla ostoi według 

kryteriów BirdLife International. Spośród gatunków ssaków związanych ze środowiskiem wodnym, których 

występowanie odnotowano na przedmiotowym obszarze należy wymienić rzęsorka rzeczka, piżmaka amerykańskiego, 

karczownika ziemnowodnego, bobra europejskiego, wydrę europejską i norkę amerykańską. Dopuszczenie lokalizacji na 

części wodnej (Zalew Kamieński) narzędzi i obiektów do wydobywania węglowodorów może skutkować 

zanieczyszczeniem wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych), co w efekcie końcowym 

stwarza potencjalne zagrożenia dla egzystencji wszystkich organizmów żywych, których występowanie zależne jest od 

środowiska wodnego, dlatego ustalenia planu zakazują lokalizację sztucznych wysp i konstrukcji służących wydobyciu na 

wodzie przy założeniu, że tego typu urządzenia i obiekty mogą zostać zlokalizowane na części lądowej, po spełnieniu 

wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

086_K_2
Minister Środowiska, 

Warszawa

DSA-

PSO.4704.10.2018

.MG

841352.2352370.

1762432 z dnia 

05.02.2019

840991.2352382.

1762385 z dnia 

05.02.2019

27.05.2019

Uzgodnienie negatywne. Warunkiem uzgodnienia planu jest poprawne 

ujawnienie złoża ropy naftowej „Kamień Pomorski” nr 4802 oraz złoża 

wód leczniczych „Kamień Pomorski” nr 7942 i „Międzywodzie (Kamień 

Pomorski IG-1)” nr 7945 w części graficznej planu.

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

uwaga uwzględniona - złoża zostały ujawnione na rysunku uwarunkowań, stanowiącym 

załącznik graficzny uzasadnienia do szczegółowych rozstrzygnięć oraz poprawnie ujawnione w 

pkt. 12 kart akwenów

086_K_3
Minister Środowiska, 

Warszawa

DSA-

PSO.4704.10.2018

.MG

841352.2352370.

1762432 z dnia 

05.02.2019

840991.2352382.

1762385 z dnia 

05.02.2019

27.05.2019

Uzgodnienie negatywne. Warunkiem uzgodnienia planu jest 

dopuszczenie prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania lub 

rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów 

ze złóz oraz poszukiwania lub rozpoznawania innych kopalin. Poprawić 

omyłkę pisarską "Złoże Wolin" na "Obszar koncesyjny Wolin"

morskie wody 

wewnętrzne na 

obszarze Zalewu 

Kamieńskiego

uwaga uwaględniona częściowo - W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego dopuszczona została działalność w zakresie 

poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż 

oraz poszukiwania lub rozpoznawania innych kopalin na wszystkich obszarach, z wyjątkiem 

akwenów o funkcji podstawowej transport (T) i ochrona środowiska i przyrody (O). Poprawiono 

omyłkę pisarską (skorygowano zapis "Złoże Wolin" na "Obszar koncesyjny Wolin")

087_K_1

Minister Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, 

Warszawa

DOZ-

OAiK.650.499.201

9.AR.04.04. z 

27.05.2019 r.

27.05.2019 w §15 ust 11 pkt 2 wykreślić fragment w nawiasie.

Uwaga uwzględniona. Z uwagi na przeprowadzoną procedurę opiniująco-uzganiającą 

wprowadzono zmiany do ustaleń planu co spowodowało zmianę numeracji poszczególnych 

akwenów. Wykreślono zapisy w nawiasie dla ustaleń w § 17 ust 11 pkt 2 dla akwenu ZKA.17R 

(dawniej ZKA.15.R) o funkcji podstawowej "rybołówstwo". Pozostawiono następujący zapis: 

"obszar akwenu obejmujący wody Dziwny i Zatoki Cichej  podlega ochronie na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; ograniczenia dotyczące użytkowania 

akwenu wynikające z tych przepisów mogą być wprowadzane przez dyrektora właściwego 

urzędu morskiego;"

088_K_1
Minister Inwestycji i 

Rozwoju, Warszawa

DSR-

XIII.0210.2.2019 

Uwaga informacyjna w zakresie przekazania projektu planu wraz z 

odpowiednią dokumentacją na kolejnym etapie 

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.
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089_K_1

Minister Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, Warszawa                                                                

DR.RM.433.9.2.20

19ID i 

DR.RM.433.9.3.20

19.ID z dnia 

23.05.2019

23.05.2019r.
Akewn ZKA.3.T - zmniejszenie obszaru na ktróym obowiązuje zakaz 

używania narzędzi połowowych dla celów rybołówstwa komercyjnego
Uwaga uwzględniona. Obszar akwenu "T" jest wyznaczony po 150m na stronę liczac od osi toru. 

089_K_2

Minister Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, Warszawa                                                 

DR.RM.433.9.2.20

19ID i 

DR.RM.433.9.3.20

19.ID z dnia 

23.05.2019

23.05.2019r.

Akwen ZKA.20.O - granica obszaru chronionego na tym akwenie według 

Zarządzenie nr 1 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w 

Szczecinie z dnia 30 października 2018 r w sprawie wymiarów, okresów 

ochronnych organizmów morskich …. przebiega wzdłuż równoleżnika 53 

56,000'N

Uwaga uwzględniona. Skorygowano przebieg północnej granicy akwenu ZKA.20.O zgdnie z 

równoleżnikiem 53 56,000'N

089_K_3

Minister Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, Warszawa                                                                

DR.RM.433.9.2.20

19ID i 

DR.RM.433.9.3.20

19.ID z dnia 

23.05.2019

23.05.2019r.

Ze wszystkich kart akwenów , z działu 7. Zakazy lub ograniczenia w 

korzystaniu z poszczgólnych obszarów usunąć punkt o treści: "nakazy 

stosowania selektywnych narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż 

wskazane w Sepcjalnych Zezwoleniach Połowowych"

Uwaga uwzględniona .Z każdej kart akwenów usunięto zapis "nakazy stosowania selektywnych 

narzędzi połowu ryb w ilości nie większych niż wskazane w Sepcjalnych Zezwoleniach 

Połowowych".

090_K_1
Minister Obrony 

Narodowej, Warszawa

2563/di z 

27.05.2019 r.
27.05.2019r.

Uzgodniono przedłożony projekt z uwagami typu redakcyjnego w tym: 

współrzędne granicy obszaru oznaczono z błędnym oznaczeniem 

literowym długości i szerokości geograficznej, w ustaleniach ogólnch, przy 

zapisie współrzędnych zastosowano kropkę jako separator części 

dziesiętnych oraz nie uwzględniono oznaczeń literowych ("N" i "E"), w 

załączniku nr 1 ustalenia ogólne rówenież w §2 ust. 2 zapisano , że Akwen 

o funkcji podsatwowej wskazano na rysunku planu w skali 1:10 000, 

stanowiącym załacznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia". w 

rzeczywistości opis skali na wskazanym załączniku nr 4 oraz załączniku nr 

3 - uwarunkowania jest inny

Uwagi uwzględniono według złożonego pisma w tym poprawiono oznaczenia szerokości i 

długość geograficznej, uwzględniono oznaczenia ("N" i E).W zakresie opisu skali to faktyczna 

skala używania dla opracowania rysunku planu jest skala 1:10 000 i rysunke planu będzie 

podzielony na arkusze, ale do celów poglądowych przygotowano mapę w skali 1:30 000

091_K_1 Burmistrz Gminy Dziwnów
ZCA.033.17.2019 

z 17.05.2019r.
17.05.2019r.

uzgodnienie w zakresie właściwości przedłożonego projektu planu i wnosi 

się o uwzględnienie następujących uwag: 1) w załączniku nr 2, §1 w pkt 7 

ppkt 4 " w wyznaczonych podakwenach ZKA.1.R.1 i ZKA.1.R.2 

obowiązuje", wnosi się o usunięcie lit a), b) i c)  2) w załączniku nr 2, §1 w 

pkt 7 ppkt 4 " w wyznaczonych podakwenach ZKA.5.R.1 i ZKA.5.R.2 

(obecnie ZKA.6.R.1 i ZKA.6.R.2) obowiązuje", wnosi się o usunięcie lit a), 

b) i c)

-

Uwaga nie uwzględniona. W ramach procedury opiniujaco-uzgadniającej przeanalizowano 

jeszcze raz dogłębnie uwarunkowania środowiska przyrodniczego, powtórnie przedłożono 

projekt planu do uzgodnień m.in.. z RDOŚ/Szczecin, który to organ nie widzi możliwości 

wykreślenia ww. zapisów na wybranych podakwenach. Z waloryzacji przyrodniczej gminy 

wynika, że  na przedmiotowych obszarach w linii przybrzeżnej występują solniska  nadmorskie, 

które należy chronić, dodatkowo w okresie lęgowym w linii brzegowej znajdują się siedliska 

gatunków chronionych ptaków.

092_K_1

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

ZRU.4024.008.201

7.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

093_K_1 Burmistrz Wolina, Wolin
BIO.6721.7.2019.

KS
16.05.2019r. Projekt planu uzgodniono Projekt planu uzgodniono

094_K_1

Zachodniopomorski 

Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny w 

Szczecinie

NZNS.7040.3.69.2

019 z dnia 

15.05.2019r.

15.05.2019r. Opinia pozytywna. Opinia pozytywna. 

095_K_1
Burmistrz Kamienia 

Pomorskiego

PIGK.670.14.2019.

JJ z 10.05.2019r.
10.05.2019r. uzgodnienie pozytywne uzgodnienie pozytywne 

096_K_1
Minister Klimatu i 

Środowiska, Warszawa
_ _ _ organ nie zajął stanowiska

097_K_1

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie

WOPN-

OS.610.249.2018.

KM

18.08.2021 r. uzgodnienie pozytywne uzgodnienie pozytywne 

098_K_1

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie

WOPN-

OS.410.283.2018.

KM

18.08.2021 r. opinia pozytywna opinia pozytywna 

099_K_1

Dyrektor Narodowego 

Muzeum Morskiego w 

Gdańsku

_ _ _

Minister Kultury, 

Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu 

powierzył Dyrektorowi 

Narodowego Muzeum 

Morskiego w Gdańsku 

prowadzenie spraw z 

zakresu morskiego 

planowania 

przestrzennego

organ nie zajął stanowiska

Wykaz uwag i wniosków złożonych na etapie powtórnych uzgodnień i opiniowania projektu planu - Zalew Kamieński
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100_K_1

Minister Finansów, 

Funduszy i Polityki 

Regionalnej, Warszawa

DSR-

IXa.055.26.2021.J

L z dnia 

26.10.2021

27.10.2021
Stwierdzenie zgodności projektu planu z ustaleniami średniookresowej 

strategii rozwoju kraju (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju)
Zalew Kamieński opinia pozytywna

Przekazanie projektu planu ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego
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