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

Wnioskodawca (inicjały
Data wpływu pisma do
osoby fizycznej, nazwa
Data i sygnatura pisma Urzędu Morskiego w
jednostki organizacyjnej,
Szczecinie
miejscowość)

1

2

3

001_Mrz_01

Rejonowy Zarząd
Infrastruktury, Szczecin

WI.2250.21.2018, Nr
7160/19, z dnia
25.10.2019

002_Mrz_01

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.610.219.2019.AM z
dnia 20.11.2019

002_Mrz_02

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.610.219.2019.AM z
dnia 20.11.2019

20.11.2019

002_Mrz_03

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Szczecinie

WOPNOS.610.219.2019.AM z
dnia 20.11.2019

20.11.2019

4
5
6
7
Wykaz uwag i wniosków złożonych na etapie przystąpienia do sporządzania projektu planu - październik 2019 - grudzień 2019

Minister Kultury i
DOZ003_Mrz_01 Dziedzictwa Narodowego, OAiK.070.41.2019.AR.1
Warszawa
0.07 z dnia 21.11.2019

Lipiec 2020 r.

Streszczenie pisma

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

Sposób uwzględnienia
wniosku

8

9

_

Wniosek o treści
informacyjnej do
wykorzystania w pracach nad
Planem

29.10.2019

uwzględnienie stanowiska resortu obrony narodowej, które
przedstawione zostanie przez Dyrektora Departamentu
Infrastruktury MON

port morski w
Mrzeżynie

20.11.2019

uwzględnienie wymogów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614), w szczególności
zapisów art. 33. ust 1, zabraniającycych podejmowania działań
mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami znacząco
negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów Natura 2000

port morski w
Mrzeżynie

_

_

Wniosek przyjęty do dalszej
analizy w pracach nad Planem
w zakresie dot. morskich wód
wewnętrznych

port morski w
Mrzeżynie

_

_

Wniosek przyjęty do dalszej
analizy w pracach nad Planem
w zakresie dot. morskich wód
wewnętrznych

port morski w
Mrzeżynie

_

_

Wniosek przyjęty do dalszej
analizy w pracach nad Planem
w zakresie dot. morskich wód
wewnętrznych

_

Wniosek przyjęty do dalszej
analizy w pracach nad Planem
w zakresie dot. morskich wód
wewnętrznych

22.11.2019

uwzględnienie zaleceń i wskazań ujętych w Zarządzeniu RDOŚ w
Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "TrzebiatowskoKołobrzeski Pas Nadmorski" PLH320017 (Dz.Urz.Woj.Zach. Z 2014
r. poz. 1657 ze zm.)
uwzględnienie zaleceń i wskazań ujętych w Zarządzeniu RDOŚ w
Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Wybrzeże
Trzebiatowskie" PLB320010 (Dz.Urz.Woj.Zach. Z 2014 r. poz. 1926
ze zm.)
w ustaleniach ogólnych obowiązujących dla całego obszaru planu
ustalić zasady ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego dla
akwenów, gdzie nie zidentyfikowano obiektów lub obszarów
zabytkowych, o treści: 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. Poza sytuacjami
nadzwyczajnymi użytkowanie morskich wód wewnętrznych nie
może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia podwodnego
dziedzictwa kulturowego,
w szczególności w związku z funkcjonowaniem portu, układaniem
elementów liniowych, wznoszeniem sztucznych wysp, konstrukcji i
urządzeń, uprawianiem turystyki, sportu i rekreacji,
poszukiwaniem, rozpoznawaniem złóż kopalin oraz wydobywaniem
kopalin ze złóż, a także prowadzeniem badań naukowych.
3. 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 jego
uszkodzenie.

Strona 1

port morski w
Mrzeżynie

_

_

Lp.

1

Wnioskodawca (inicjały
Data wpływu pisma do
osoby fizycznej, nazwa
Data i sygnatura pisma Urzędu Morskiego w
jednostki organizacyjnej,
Szczecinie
miejscowość)
2

3

Minister Kultury i
DOZ003_Mrz_02 Dziedzictwa Narodowego, OAiK.070.41.2019.AR.1
Warszawa
0.07 z dnia 21.11.2019

Minister Kultury i
DOZ003_Mrz_03 Dziedzictwa Narodowego, OAiK.070.41.2019.AR.1
Warszawa
0.07 z dnia 21.11.2019

004_Mrz_01

Minister Obrony
Narodowej, Warszawa

Nr 5742/D1 z dnia
21.11.2019

005_Mrz_01

Dyrektor Okregowego
Urzędu Górniczego w
Gdańsku, Gdańsk

GDA.5111.425.2019.AS
L.dz.38993/12/2019/JC
z dnia 17.07.2019

006_Mrz_01

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

ZRU.4025.001.2019.KS
P z dnia 10.12.2019

4

Streszczenie pisma

5

6

22.11.2019

w ustaleniach szczegółowych, we wszystkich karatch akwenów
wskazać wśród funkcji dopuszczonych, funkcję: "Dziedzictwo
Kulturowe (D)"

port morski w
Mrzeżynie

22.11.2019

ewntualne uwględnienienie (w przypadku zmiany granic obszaru
objętego planem) zidentyfikowanego obiektu zabytkowego: wraku
samolotu z okresu II wojny światowej, odkrytego w trakcie prac
regulacyjnych portu w Mrzeżynie w roku 2016

pozycja
54°8’52.1”N,
15°17’7.9” E

28.11.2019

uwzględnienie obszaru ograniczenia dopuszczalnej zabudowy
powyżej 27 m n.p.m.

port morski w
Mrzeżynie

09.12.2019

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

port morski w
Mrzeżynie

12.12.2019

uwzględnienie obszaru chronionego Natura 2000: TrzebiatowskoKołobrzeski Pas Nadmorski PLH-320017

port morski w
Mrzeżynie

12.12.2019

uwzględnienie zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Zachodniopomorskiego, w zakresie wzrostu
gospodarczego: Kierunek 2.: Rozbudowa potencjału gospodarki
morskiej w oparciu o porty morskie. Ustalenie: Restrukturyzacja
portów i przystani rybackich w kierunku świadczenia usług
turystycznych (rybactwa turystycznego i przewozów pasażerskich)

port morski w
Mrzeżynie

port morski w
Mrzeżynie

port morski w
Mrzeżynie

006_Mrz_02

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

ZRU.4025.001.2019.KS
P z dnia 10.12.2019

006_Mrz_03

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

ZRU.4025.001.2019.KS
P z dnia 10.12.2019

12.12.2019

uwzględnienie zapisów projektu zmiany Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, w zakresie
zagospodarowania nadmorskich obszarów portowych, z funkcją
przeładunkową oraz rybacką

006_Mrz_04

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

ZRU.4025.001.2019.KS
P

12.12.2019

uwzględnienie zapisów projektu zmiany Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, w zakresie
rozwoju funkcji turystycznych w portach morskich i morskich
przystaniach rybackich

Lipiec 2020 r.

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

Strona 2

7

8

Sposób uwzględnienia
wniosku
9

_

Wniosek przyjęty do dalszej
analizy w pracach nad Planem
w zakresie dot. morskich wód
wewnętrznych

_

_

Wniosek przyjęty do dalszej
analizy w pracach nad Planem
w zakresie dot. morskich wód
wewnętrznych

_

Wniosek przyjęty do dalszej
analizy w pracach nad Planem
w zakresie dot. morskich wód
wewnętrznych

_

Wniosek o treści
informacyjnej do
wykorzystania w pracach nad
Planem

_

Wniosek przyjęty do dalszej
analizy w pracach nad Planem
w zakresie dot. morskich wód
wewnętrznych

_

Wniosek przyjęty do dalszej
analizy w pracach nad Planem
w zakresie dot. morskich wód
wewnętrznych

_

_

Wniosek przyjęty do dalszej
analizy w pracach nad Planem
w zakresie dot. morskich wód
wewnętrznych

_

_

Wniosek przyjęty do dalszej
analizy w pracach nad Planem
w zakresie dot. morskich wód
wewnętrznych

_

_

_

_

