
Lp.

Wnioskodawca (inicjały 

osoby fizycznej, nazwa 

jednostki organizacyjnej, 

miejscowość)

Data i sygnatura pisma

Data wpływu 

pisma do Urzędu 

Morskiego

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, 

którego dotyczy uwaga 

lub wniosek

Uwagi sporządzającego 

plan
Streszczenie opisu przedsięwzięcia - KIP Sposób uwzględnienia wniosku

1 2 3 4 5 6 7 8 9

001_D_1 

Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie

30.10.2018 r.  

 

SZ.RPP.610.II.11

2.10.2018.IR 

05.11.2018 r. Uwzględnienie w projekcie planu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Port morski w Darłowie - -

Wniosek uwzględniony.

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

zostały uwzględnione w załączniku nr 3 do 

Rozporządzenia 

002_D_1

IMGW-PIB, Oddział 

Morski w Gdyni

09.11.2018 r. 

 

OGaDSPO-510-

07/2018 

14.11.2020 r.

Określenie stacji pomiarowo-obserwacyjnej IMGW-PIB jako podstawowego 

elementu infrastruktury odpowiedzialnej w zakresie osłony hydrologicznej i 

meteorologicznej Portu Morskiego oraz regionu.

Współrzędne 

GPS 

54º26’21’’ 

16º22’49’’; 

54º26’25’’ 

16º22’37’’ 

- -

Wniosek uwzględniony.

Stacje pomiarowo-obserwacyjne zostały 

uwzględnione w załączniku nr 3 do 

Rozporządzenia 

003_D_1

Ministerstwo Obrony 

Narodowej

Departament 

Infrastruktury, Warszawa

23.11.2018 r.

5328/DI

04.12.2018 r.

Należy zapewnić warunki do bezkolizyjnego użytkowania kompleksu nr 

6119 oraz urządzeń w nim zlokalizowanych, służących obronności  państwa, 

niezbędne jest zachowanie strefy ochronnej obejmującej obszar o promieniu 

1000 m od punktu o współrzędnych geocentrycznych 

geodezyjnych 54°25’56.08’’ N; 016’°23’ 46.90 ‘’ E. W strefie ochronnej należy 

wprowadzić zakaz lokalizacji obiektów przemysłowych, stacji benzynowych, 

stacji rozlewni gazu, napowietrznych linii  elektroenergetycznych, stacji 

nadawczo – odbiorczych telefonii komórkowej, stacji przekaźnikowych RTV, 

elektrowni wiatrowych oraz innych obiektów mogących niekorzystnie wpływać 

na działanie urządzeń ubezpieczenia lotów statków powietrznych. 

Kompleks 

wojskowy w 

bliskiej odległości 

od portu 

morskiego w 

Darłowie 

- -

Wniosek uwzględniony.

Funkcja obronność i bezoieczństwo państwa 

została w planie wyznaczona jako nadrzędna 

na całym obszarze opracowania.

Wprowadzono zapisy dla zapewnienia 

bezkolizyjnego użytkowania kompleksów 

wojskowych (Ustalenia ogólne - § 4 ust.1, 2 i 4 

oraz Rozstrzygnięcia szczegółowe - § 1 ust. 13 

pkt 1,  § 2 ust. 13 pkt 1,  § 6 ust. 13 pkt 1,  § 7 

ust. 13 pkt 1,  § 8 ust. 13 pkt 1,  § 9 ust. 13 pkt 

1,  § 10 ust. 13 pkt 1,  § 11 ust. 13 pkt 1,  § 12 

ust. 13 pkt 1).

004_D_1

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

04.12.2018 r.

ZRU.4025.002.2018.MWA

10.12.2018 r.

Uwzględnienie w projekcie planu obszarów chronionych: Natura 2000: 

Dolina Wieprzy i Studnicy – PLH 220038 oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu 

– „Koszaliński Pas Nadmorski”, strefy 

ochronnej obiektów specjalnych a także tych zapisów Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego 

(PZPWZ), które zawierają cele, zasady i kierunki polityki przestrzennej 

odnoszące się do sporządzanego projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych. 

Port morski w Darłowie - -

Wniosek uwzględniony.

funkcja Ochrona środowiska i przyrody została 

ustalona jako nadrzędna funkcja w planie 

(Ustalenia ogólne - § 4).  Ponadto w 

Rozstrzygnięciach szczegółowych odwołano się 

do występowania poszczególnych form 

ochrony przyrody, a także do przepisów 

odrębnych z zakresu ochrony przyrody.

005_D_1

Wydział Techniczno - 

Inwestycyjny

Urząd Morski w Słupsku

12.12.2018 r.

TI-II-222/109wz/2018

12.12.2018 r. Przebudowa wejścia do Portu Darłowo. 

Dz. Nr 1/22 – 

morskie wody 

wewnętrzne 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

Dz. Nr 1/25 – falochron 

wschodni wraz z głowicą,  

Dz. Nr 1/64 – falochron 

zachodni wraz z głowicą,  

Dz. Nr 1/50, 1/56, 

1/57, 1/58, 1/66, 

1/92, 1/93, 1/94 – 

w granicach których 

zrealizowana zostanie 

część elektryczna 

projektu, Obszar wód 

morskich otwartych – 

przylegających do 

falochronów od 

zewnętrznej ich części. 

- -

Wniosek uwzględniony.

Zapisy planu dopuszczają inwestycje poprzez 

zapisy zawarte w Ustaleniach ogólnych § 11.

WYKAZ WNIOSKÓW I UWAG DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH - PORT MORSKI W DARŁOWIE

Wykaz wniosków złożonych na etapie przystąpienia do sporządzania projektu planu
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006_D_1

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska, 

Szczecin

17.12.2018 r.  

 

WOPN-

OS.610.193.2018.

AM 

18.12.2018 r.

Uwzględnienie wymogów wynikających z Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1614), zakazów i odstępstw od zakazów ujętych w Uchwale Nr 

XXXII/375/09 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. 

z 2014 r. poz. 1637 ze zm.), zaleceń i wskazań ujętych w Zarządzeniu 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy” PLH 

220038 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 2098 ze zm.). 

Port morski w Darłowie - -

Wniosek uwzględniony.

We wszystkich akwenach obowiązuje ochrona 

środwiska i przyrody zgodnie z przepisami o 

ochronie przyrody (§ 4). 

007_D_1
Darłówko Development 

sp. z o.o., Darłowo
12.12.2018 r. 18.12.2018 r. 

Uwzględnienie w procedowanym planie stanu istniejącego zabudowy, planów 

zagospodarowania przestrzennego, zapisów studium dla Nieruchomości i 

terenów sąsiadujących, a także zmianę przeznaczenia czynnej latarni morskiej. 

Port morski w Darłowie - -

Wniosek częściowo uwzględniony. 

Plan dotyczy wyłącznie obszaru morskich wód 

wewnętrznych.   

008_D_1 

Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków w 

Szczecinie

Delegatura w Koszalinie

17.12.2018 r. 

 

ZN.K.5150.98.201

8.MJ 

19.12.2018 r. 

Przy sporządzaniu planu uwzględnić wymagania ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) oraz zabytki znajdujące się 

w granicach opracowania. 

Port morski w Darłowie - -

Wniosek uwzględniony. 

We wszystkich akwenach obowiązuje ochrona 

przestrzenna obiektów dziedzictwa 

kulturowego zgodnie z przepisami o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (§ 6) .

008_D_2 

Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków w 

Szczecinie

Delegatura w Koszalinie

17.12.2018 r. 

 

ZN.K.5150.98.201

8.MJ 

19.12.2018 r. Wyznaczenie w planie strefy archeologiczno – konserwatorskiej. Port morski w Darłowie - -

Wniosek częściowo uwzględniony.

Plan zapewnia ochronę zabytków, zgodnie z 

przepisami odrębnymi z zakresu ochrony 

zabytków.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 

2017 r. w sprawie wymaganego zakresu 

planów zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych, morza 

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej 

nie wskazuje na określanie na rysunku planu 

stref ochrony konserwatorskiej.

009_D_1 
Burmistrz Miasta 

Darłowo, Darłowo

18.12.2018 r. 

 

GG 6721.7.2018.

27.12.2018 r.

Uwzględnienie wniosków umożliwiających dalszy rozwój miasta jako 

atrakcyjnej nadmorskiej miejscowości 

wypoczynkowej. 

Port morski w Darłowie - -
Wniosek uwzględniony.

Zapisy planu dopuszczają rozwój miejscowości. 

010_D_1 
Minister Infrastruktury, 

Warszawa 

14.12.2018 r. 

 

DP.I.0221.1269.2

018.DK 

27.12.2018 r. Uwzględnienie w projekcie planu ograniczenia wysokości zabudowy. Port morski w Darłowie - -

Wniosek uwzględniony.

Wprowadzono zapisy dla zapewnienia 

bezkolizyjnego użytkowania kompleksów 

wojskowych (Ustalenia ogólne - § 4 ust.1, 2 i 4 

oraz Rozstrzygnięcia szczegółowe - § 1 ust. 13 

pkt 1,  § 2 ust. 13 pkt 1,  § 6 ust. 13 pkt 1,  § 7 

ust. 13 pkt 1,  § 8 ust. 13 pkt 1,  § 9 ust. 13 pkt 

1,  § 10 ust. 13 pkt 1,  § 11 ust. 13 pkt 1,  § 12 

ust. 13 pkt 1).

011_SK1_D_1 

Biuro Hydrograficzne 

Marynarki Wojennej, 

Gdynia

09.09.2019 r. 09.09.2019 r.

Ujęcie w projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego dla 

portu w Darłowie sprawy zmiany lokalizacji światła latarni morskiej Darłowo 

poprzez uwzględnienie budowy specjalnej konstrukcji hydrotechnicznej 

(platformy  z wieżą lub kolumną) na wodach wewnętrznych portu Darłowo 

DAR.04.F - -

Uwaga uwzględniona.

Zapisy planu dopuszczają sytuowanie obiektów 

nawigacyjnych.

012_SK1_D_1 
Urząd Miejski  

w Darłowie
10.09.2019 r. 10.09.2019 r.

Zmiana przeznaczenia funkcji akwenu DAR.10.F na funkcje transportową  

i przeładunkową oraz przedłużenie akwenu DAR.09.T o wnioskowany akwen i 

stworzenie funkcjonalnego terenu  o przeznaczeniu transportowo-

przeładunkowym. 

DAR.10.F ( w obecnej 

wersji DAR.11.F)

Wniosek o charakterze 

inwestycyjnym
-

Uwaga częściowo uwzględniona.

Zapisy planu dopuszczają w tym obszarze 

transport i przeładunki.

013_SK1_D_1 

Morska Służba 

Poszukiwania i 

Ratownictwa, Gdynia

10.09.2019 r. 10.09.2019 r.
Na wymienionym akwenie wydzielenie podakwenu  dla sprawnego działania 

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

DAR.07.F (w obecnej 

wersji DAR.08.F)
- -

Uwaga uwzlędniona. 

Wprowadzono podakwen DAR.08.F.1 dla 

sprawnego funkcjonowania Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa.

Wykaz uwag i wniosków złożonych do projektu planu po I spotkaniu konsultacyjnym
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014_SK_1_D_1
Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury, Gdynia

09.09.2019 r. 

WI.2250.21.2018
10.09.2019 r.

Usunięcie z treści procedowanego projektu dla portu morskiego w Darłowie 

zwrotu kompleks wojskowy nr 6119 oraz kompleks wojskowy nr 4222 i 

zastąpienie ich zwrotem teren zamknięty. 

Obszar 

opracowania 

Planu 

- -

Uwaga uwzględniona.

Zapisy zmieniono (Ustalenia ogólne - § 4 ust.1, 

2 i 4 oraz Rozstrzygnięcia szczegółowe - § 1 

ust. 13 pkt 1,  § 2 ust. 13 pkt 1,  § 6 ust. 13 pkt 

1,  § 7 ust. 13 pkt 1,  § 8 ust. 13 pkt 1,  § 9 ust. 

13 pkt 1,  § 10 ust. 13 pkt 1,  § 11 ust. 13 pkt 1,  

§ 12 ust. 13 pkt 1).

014_SK_1_D_2 
Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury, Gdynia

09.09.2019 r. 

WI.2250.21.2018
10.09.2019 r.

Uwzględnienie strefy ochronnej terenu zamkniętego o zasięgu 3 km, która 

obejmuje cały obszar portu morskiego  i w której obowiązywać ma zakaz 

wznoszenia nowych, nadbudowy  i rozbudowy istniejących obiektów 

budowlanych, których wysokość przekroczyłaby 34 m n.p.m. 

Obszar 

opracowania 

Planu 

-

Uwaga uwzględniona.

Zapisy zmieniono (Ustalenia ogólne - § 4 ust.1, 

2 i 4 ).

015_SK1_D_1 
Darłówko Development 

sp. z o.o., Darłowo
11.09.2019 r. 11.09.2019 r.

Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Wnioskodawcę na wcześniejszym 

etapie 
DAR.04.F

Uwagi 

zamieszczone w 

wykazie uwag i 

wniosków 

złożonych na 

etapie 

przystąpienia do 

sporządzenia 

planu 

-

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Plan dotyczy wyłącznie obszaru morskich wód 

wewnętrznych.   

015_SK1_D_2
Darłówko Development 

sp. z o.o., Darłowo
11.09.2019 r. 11.09.2019 r.

Zawarcie w planie zagospodarowania wód wewnętrznych w granicach portu  w 

Darłowie, zapisu dotyczącego oświetlenia nawigacyjnego o następującej treści: 

„Dopuszczenie w terenach elementarnych obejmujących rejon falochronu 

wschodniego i zachodniego wraz z jego bezpośrednim sąsiedztwem możliwości 

lokalizacji urządzeń  i elementów zapewniających bezpieczeństwo żeglugi i 

bezpieczeństwo nawigacyjne, takich jak m. in. stawy, pławy, światła 

sektorowe, nabieżniki, oznakowanie oraz dopuszczenie możliwości zmiany 

lokalizacji istniejących pod warunkiem przeprowadzenia stosownych analiz i 

procedur wynikających z przepisów odrębnych,  z poszanowaniem istniejącej i 

planowanej zabudowy na terenach sąsiednich” 

DAR.04.F 

Wniosek dotyczy 

częściowo terenów 

lądowych, które nie 

są objęte 

sporządzeniem 

planu 

zagospodarowania 

morskich wód 

wewnętrznych 

-

Uwaga częściowo uwzględniona.

Zapisy planu dopuszczają sytuowanie obiektów 

nawigacyjnych.

016_PWZ_D_1
Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury, Gdynia

31.03.2020 r.

2264/20

06.04.2020 r.

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 19.03.2020 r. w sprawie wyłożenia do 

publicznego wglądu do Projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych - Port morski Darłowo (zawieszone przez 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie dnia 2 kwietnia 2020 r.) organ 

poinformował, że stanowisko resortu obrony narodowej w przedmiotowej 

sprawie zostanie przedstawione przez Dyrektora Deparamentu Infrastruktury 

MON.

Obszar objęty 

opracowaniem
- - Pismo o treści informacyjnej.

017_Opinia_D_1

Zachodniopomorski 

Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny w 

Szczecinie

23.04.2020 r.

NZNS.7040.3.39.2020

23.04.2020 r. Opinia pozytywna.
Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

018_Uzg_D_1
Minister Obrony 

Narodowej, Warszawa

30.04.2020 r.

MON.DI-WZN.270.8.2020

04.05.2020 r.

Opinia negatywna. 

Przedstawiono propozycje korekt:

1.  W kartach akwenów DAR.03.F pkt 7 ppkt 3, DAR.04.F pkt 7 ppkt 3 oraz 

DAR.05.F pkt 7 ppkt 2 - wymienionym podpunktom nadać brzmienie "zakaz 

wznoszenia nowych, nadbudowy i rozbudowy istniejących obiektów 

budowlanych, których wysokość przekraczałaby 34 m n.p.m."

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

Uwaga uwzględniona.

Zapisy zmieniono (Ustalenia ogólne - § 4 ust.1, 

2 i 4 oraz Rozstrzygnięcia szczegółowe - § 1 

ust. 13 pkt 1,  § 2 ust. 13 pkt 1,  § 6 ust. 13 pkt 

1,  § 7 ust. 13 pkt 1,  § 8 ust. 13 pkt 1,  § 9 ust. 

13 pkt 1,  § 10 ust. 13 pkt 1,  § 11 ust. 13 pkt 1,  

§ 12 ust. 13 pkt 1).

018_Uzg_D_2
Minister Obrony 

Narodowej, Warszawa

30.04.2020 r.

MON.DI-WZN.270.8.2020

04.05.2020 r.

2. W kartach akwenów DAR.03.F pkt 13 ppkt 1, DAR.04.F pkt 13 ppkt 1 oraz 

DAR.05.F pkt 13 ppkt 1 - wymienionym ppkt nadać brzmienie "akwen 

zlokalizowany jest w granicach strefy ochronnej terenu zamkniętego resortu 

obrony narodowej, dla którego ustalono ograniczenia w pkt. 7 ppkt..."  

odpowiednio 3, 3, 2.

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

Uwaga uwzględniona.

Zapisy zmieniono (Ustalenia ogólne - § 4 ust.1, 

2 i 4 oraz Rozstrzygnięcia szczegółowe - § 1 

ust. 13 pkt 1,  § 2 ust. 13 pkt 1,  § 6 ust. 13 pkt 

1,  § 7 ust. 13 pkt 1,  § 8 ust. 13 pkt 1,  § 9 ust. 

13 pkt 1,  § 10 ust. 13 pkt 1,  § 11 ust. 13 pkt 1,  

§ 12 ust. 13 pkt 1).

Wykaz uwag i wniosków złożonych poza wyznaczonymi terminami

Wykaz opinii i uzgodnień złożonych na podstawie art.. 37e ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
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018_Uzg_D_3
Minister Obrony 

Narodowej, Warszawa

30.04.2020 r.

MON.DI-WZN.270.8.2020

04.05.2020 r.

3. W kartach akwenów DAR.01.Ip, DAR.02.F, DAR.06.F, DAR.07.F, DAR.08.S, 

DAR.09.T, DAR.10.F, DAR.11.F, DAR.12T, DAR.13.F, w punkcie 13 dokonać 

korekty zamieniając treść istniejących podpunktów na następujące: 1) "akwen 

zlokalizowany jest w granicach terenu zamkniętego resortu obrony narodowej, 

dla którego ustalono ograniczenia w pkt. 7 ppkt..." - odpowiednio - 3, 4, 2, 3, 2, 

1, 2, 2, 1, 2;  2) "akwen zlokalizowany jest w bliskiej odległości od terenu 

zamkniętego resortu obrony narodowej. Dla zapewnienia niezkłóconej 

realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa obowiązuje 

zakaz, o którym mowa w pkt 7 ppkt..." - odpowiednio - 4, 5, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 2, 3. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

Uwaga uwzględniona.

Zapisy zmieniono (Ustalenia ogólne - § 4 ust.1, 

2 i 4 oraz Rozstrzygnięcia szczegółowe - § 1 

ust. 13 pkt 1,  § 2 ust. 13 pkt 1,  § 6 ust. 13 pkt 

1,  § 7 ust. 13 pkt 1,  § 8 ust. 13 pkt 1,  § 9 ust. 

13 pkt 1,  § 10 ust. 13 pkt 1,  § 11 ust. 13 pkt 1,  

§ 12 ust. 13 pkt 1).

018_Uzg_D_4
Minister Obrony 

Narodowej, Warszawa

30.04.2020 r.

MON.DI-WZN.270.8.2020

04.05.2020 r.

4. Konieczność weryfikacji i poprawy wszystkich współrzędnych punktów 

załamania granic obszaru obejmującego projekt planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz punkty załamania granic poszczególnych akwenów.

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

Uwaga uwzględniona.

Współrzędne zostały zweryfikowane (Ustalenia 

ogólne - § 13).

019_Opinia_D_1

Dyrektor Okręgowego 

Urzędu Górniczego w 

Gdańsku

12.05.2020 r.

GDA.5111.145.2020.AS

15.05.2020 r. Odmowa wszczęcia postępowania. 
Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

020_Opinia_D_1

Regionalny Drektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie

12.05.2020 r.

WOPN-

OS.410.61.2020.KM

12.05.2020 r. Opinia pozytywna.
Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

021_Uzg_D_1

Regionalny Drektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie

12.05.2020 r.

WOPN-

OS.610.63.2020.KM

12.05.2020 r. Uzgodniono bez uwag.
Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

022_Uzg_D_1

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

14.05.2020 r.

ZRU.4025.002.2018.MWA

14.05.2020 r. Uzgodniono bez uwag.
Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

023_Uzg_D_1

Minister Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego, Warszawa 

25.06.2020 r.

DOZ.OAiK.650.497.2020.A

R.04.02

25.06.2020 r.

Odmowa uzgodnienia. Wskazano warunki na jakich może nastąpić 

uzgodnienie.

1. Dla rozstrzygnięć szczegółowych: w §1 (Karta akwenu DAR.01.Ip) w ust.  - 

Zasady korzystania z akwenu (wynikające z dokumentów lub aktów 

normatywnych) dopisać pod kolejnym numerem porządkowym : w granicach 

akwenu znajduje się most zwodzony wpsany do rejestru zabytków, wraz z 

istniejącymi urządzeniami technicznymi, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Koszalinie z dnia 27.10.1976 r., znak: Kl.IV.-5340/4/76, pod 

numerem 913 - podlegający ochronie na podstawie przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

Uwaga uwzględniona.

Wprowadzono wnioskowane zapisy 

(Rozstrzygnięcia szczegółowe - § 1 ust. 12 pkt 

8)

023_Uzg_D_2

Minister Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego, Warszawa 

25.06.2020 r.

DOZ.OAiK.650.497.2020.A

R.04.02

25.06.2020 r.

2. Dla rysunku planu: Oznaczyć graficznie - jako obiekt zabytkowy wpisany do 

rejestru zabytków - most zwodzony znajdujący się ponad wodami akwenu 

DAR.01.Ip w jego części położonej poza granicami portu moskiego w Darłowie a 

na linii ulic: Kąpielowej i Władysława IV, oznaczeniem zdefiniowanym w 

legendzie rysunku planu jako osobne "oznaczenie administracyjne". 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Obiekt został oznaczony na załączniku nr 3 do 

rozporządzenia. 

-

Zachodniopomorski 

Wojewódzki Konserwator 

Zabytków, Szczecin

- -

Zgodnie z art. 37 g ust. 3 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w określonym 

terminie uważa się za równoznaczne z zaopiniowaniem projektu planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-

Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie

Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie, Szczecin

- -

Zgodnie z art. 37 g ust. 3 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w określonym 

terminie uważa się za równoznaczne z zaopiniowaniem projektu planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-
Minister Zdrowia, 

Warszawa
- -

Zgodnie z art. 37 g ust. 3 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w określonym 

terminie uważa się za równoznaczne z zaopiniowaniem projektu planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-
Minister Aktywów 

Państwowych, Warszawa
- -

Zgodnie z art. 37 g ust. 4 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w określonym 

terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-
Minister Rozwoju, 

Warszawa
- -

Zgodnie z art. 37 g ust. 4 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w określonym 

terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 
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-

Minister Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, Warszawa

- -

Zgodnie z art. 37 g ust. 4 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w określonym 

terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-
Minister Klimatu, 

Warszawa
- -

Zgodnie z art. 37 g ust. 4 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w określonym 

terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji, Warszawa

- -

Zgodnie z art. 37 g ust. 4 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w określonym 

terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-
Minister Infrastruktury, 

Warszawa 
- -

Zgodnie z art. 37 g ust. 4 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w określonym 

terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-
Minister Środowiska, 

Warszawa
- -

Zgodnie z art. 37 g ust. 4 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w określonym 

terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

024_W_DAR_1 J. G., Szczecin 30.12.2020 r. 30.12.2020 r.
Uwaga dotyczy braku określenia dla Obsługi Rybołówstwa Funkcji 

Podstawowej na jakimkolwiek obszarze projektowanego planu.

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

Uwaga nieuwzględniona.

Port ma charakter wielofunkcyjny, dlatego 

funkcja Obsługa rybołówstwa (Ro) została 

wskazana jako dopuszczalna w granicach 

akwenów DAR.04.F, DAR.06.F, DAR.08.F, 

DAR.10.F, DAR.11.F, DAR.12.F zgodnie z 

potrzebami oraz uwarunkowaniami. Natomiast 

funkcją podstawową jest Funkcjonowanie 

portu (F), co daje możliwości rozwoju portu w 

różnych kierunkach. 

025_W_DAR_1 J. G., Szczecin 30.12.2020 r. 30.12.2020 r.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych 

- port morski w Darłowie nie zawiera wyczerpującej lub przekonującej 

argumentacji wskazującej na to, że dopuszczenie funkcji Obsługa 

Rybołówstwa na sześciu akwenach Portu w Darłowie "zapewni rozwój sektora 

rybnego w Porcie w Darłowie"

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

Uwaga nieuwzględniona.

Port ma charakter wielofunkcyjny, dlatego 

funkcja Obsługa rybołówstwa (Ro) została 

wskazana jako dopuszczalna w granicach 

akwenów DAR.04.F, DAR.06.F, DAR.08.F, 

DAR.10.F, DAR.11.F, DAR.12.F zgodnie z 

potrzebami oraz uwarunkowaniami. Natomiast 

funkcją podstawową jest Funkcjonowanie 

portu (F), co daje możliwości rozwoju portu w 

różnych kierunkach. 

026_W_DAR_1 J. G., Szczecin 30.12.2020 r. 30.12.2020 r.

Na str. 50 Prognozy oddziaływania na środowisko wskazano, że "Flota 

kutrowa w porcie morskim w Darłowie na podstawie danych z Rocznika 

Statystycznego Gospodarki Morskiej, w 2017 roku liczyła w 2016 r. 3 

zarejestrowane jednostki rybackie". Nie wydaje się, aby treść powyższego 

cytatu była zgodna ze stanem faktycznym

Obszar objęty 

opracowaniem

Uwaga dotyczy Prognozy 

oddziaływania na 

środowisko

-

Uwaga uwzględniona.

Skorygowano zapisy dotyczące ilości 

stacjonujących w porcie jednostek. 

027_W_DAR_1

Pomorska Agencja 

Rozwoju Regionalnego 

S.A., Słupsk

05.01.2021 r. 05.01.2021 r.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca obszarzem 

Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wnioskuje o uwzględnienie w 

przedmiotowym planie zapisu umożliwiającego pełne przemysłowe 

wykorzystanie terenu inwestycyjnego, objętego statusem Słupskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej - Podstrefa "Darłowo", a zlokalizowanego w 

bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego w tym planie.

Wniosek dotyczy, zawartej w dokumentacji dotyczącej projektu planu, uwagi 

dot. terenu zamkniętego resortu obrony narodowej. Proponuje się dopisanie i 

rozwinięcie zapisu dot. ograniczeń w następujący sposób: "Uwaga zawarta w 

ust. 7 pkt. 2 nie dotyczy terenu przemysłowo-usługowego objętego statusem 

Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa "Darłowo" 

zlokalizowanego przy Porcie Darłowo, w przypadku powstawania obiektów 

przemysłowych i infrastruktury wspomagającej ich funkcjonowanie.

DAR.10.F oraz DAR.11.F - -

Uwaga nieuwzględniona. 

Rozstrzygnięcia planistyczne dotyczą jedynie 

obszaru objetego planem, tj. morskich wód 

wewnętrznych i nie dotyczą obszarów 

lądowych. 

Ponadto ograniczenia dotyczące wysokości 

zabudowy są treścią informacyjną, a nie 

ustaleniami planu. 

Wykaz uwag złożonych do projektu planu w trakcie I wyłożenia
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028_W_DAR_1

Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi

Deprtament 

Rybołówstwa, Warszawa

08.01.2021 r. 08.01.2021 r.
Uwaga dotyczy zmiany funkcji - obsługa rybołówstwa z projektowanej 

dodatkowej na podstawową.

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

Uwaga nieuwzględniona.

Port ma charakter wielofunkcyjny, dlatego 

funkcja Obsługa rybołówstwa (Ro) została 

wskazana jako dopuszczalna w granicach 

akwenów DAR.04.F, DAR.06.F, DAR.08.F, 

DAR.10.F, DAR.11.F, DAR.12.F zgodnie z 

potrzebami oraz uwarunkowaniami. Natomiast 

funkcją podstawową jest Funkcjonowanie 

portu (F), co daje możliwości rozwoju portu w 

różnych kierunkach. 

029_W_DAR_1
Burmistrz Miasta 

Darłowo, Darłowo
07.01.2021 r. 12.01.2021 r.

Wnosi o zmianę zapisu dotyczącego mostu zwodzonego w Darłowie, który w 

roku 1977 został rozebrany i przeniesiony, a zastąpił go most rozsuwany w roku 

1988. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

Uwaga uwzględniona.

Zweryfikowano zapisy (Rozstrzygnięcia 

szczegółowe - § 1 ust. 12 pkt 8, § 2 ust. 12 pkt 

4, § 3 ust. 12 pkt 6)

029_W_DAR_2
Burmistrz Miasta 

Darłowo, Darłowo
07.01.2021 r. 12.01.2021 r.

Wnosi o doprecyzowanie zapisów dotyczacych stref ograniczonej wysokości od 

obiektów zamkniętych resortu obrony narodowej w związku z terenem 

objętym statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

Uwaga nieuwzględniona. 

Rozstrzygnięcia planistyczne dotyczą jedynie 

obszaru objetego planem, tj. morskich wód 

wewnętrznych i nie dotyczą obszarów 

lądowych. 

Ponadto ograniczenia dotyczące wysokości 

zabudowy są treścią informacyjną, a nie 

ustaleniami planu. 

030_W_DAR_1
Darłówko Development 

sp. z o.o., Darłowo
08.01.2021 r. 13.01.2021 r.

Wnosi o dodanie zapisów zabezpieczających otaczającą zabudowę przed 

uciążliwością świateł nawigacyjnych. 
DAR.04.F - -

Uwaga nieuwzględniona. 

Rozstrzygnięcia planistyczne dotyczą jedynie 

obszaru objetego planem, tj. morskich wód 

wewnętrznych i nie dotyczą obszarów 

lądowych. 

030_W_DAR_2
Darłówko Development 

sp. z o.o., Darłowo
08.01.2021 r. 13.01.2021 r.

Wnosi o uwzględnienie przepisów planów miejscowych, które pozostają w 

mocy oraz uwzględnienie aktualnie procedowanej zmiany planu dla obszaru 

B9. 

DAR.04.F - -

Uwaga uwzględniona. 

Plan uwzględnia zapisy miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

030_W_DAR_3
Darłówko Development 

sp. z o.o., Darłowo
08.01.2021 r. 13.01.2021 r.

Wnosi o dokonanie modyfikacji zapisu dotyczącego maksymalnej dopuszczalnej 

wysokości zabudowy, której paramtery określono na wysokość 34 m n.p.m. 

poprzez całkowite wyłączenie możliwości wznoszenia nowej zabudowy o tak 

dużej wysokości, a także nadbudowy i rozbudowy istniejących już obiektów do 

określonej powyżej wysokości. 

DAR.04.F - -

Uwaga nieuwzględniona.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 

dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego 

zakresu planów zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych, 

morza terytorialnego i wyłącznej strefy 

ekonomicznej plan nie ustala wysokości 

zabudowy. Podane w tekście planu wysokości 

mają charakter informacyjny, a pozwolenia na 

budowę na obszarach morskich wydawane są 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

031_Uzg-II_DAR_1
Minister Obrony 

Narodowej, Warszawa

08.02.2021 r.

MON.DI-WZN.270.3.2021

09.02.2021 r. Opinia pozytywna.
Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

032_Opinia-II_DAR_1

Minister Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu, Warszawa

08.03.2021 r.

DOZ.OAiK.650.126.2021.A

R

bd. Opinia pozytywna.
Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

033_DAR_01

Minister Finansów, 

Funduszy i Polityki 

Regionalnej, Warszawa

29.07.2021 r., DSR-

IXa.5022.2.2021.JL
30.07.2021 r.

Stwierdzenie zgodności projektu planu z ustaleniami średniookresowej strategii 

rozwoju kraju (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju)
port morski w Darłowie - - Opinia pozytywna.

Przekazanie projektu planu ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego

Wykaz opinii i uzgodnień złożonych na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 12 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
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