Informacja o zawartości wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2135 z późn. zm.)
Zgodnie z przepisami art. 27a ust. 1 i 2 ww. ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej wniosek o wydanie pozwolenia, powinien zawierać:
- nazwę, oznaczenie siedziby i adres wnioskodawcy,
- szczegółowe określenie przedsięwzięcia wymagającego pozwolenia i jego celu ze wskazaniem:
1) proponowanej lokalizacji określonej za pomocą współrzędnych geocentrycznych
geodezyjnych naniesionych na mapę morską, wyznaczających akwen przeznaczony na
realizację i eksploatację przedsięwzięcia (należy podać współrzędne wyznaczające obszar
zajęty przez przedsięwzięcie, określone w układzie GRS80h lub w systemie odniesienia
przestrzennego WGS84 w stopniach, minutach i sekundach z dokładnością do trzeciego
miejsca po przecinku; punkty wyznaczające zasięg inwestycji na styku z lądem należy opisać
po linii brzegu stanowiącej granicę pomiędzy działkami lądowymi, a działkami wodnymi
(morskimi); obszar inwestycji zaznaczyć na mapie morskiej);
2)

powierzchni akwenu przeznaczonego na realizację i eksploatację przedsięwzięcia oraz okresu
niezbędnego do realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia (pozwolenie jest wydawane na okres
niezbędny do wznoszenia lub wykorzystywania obiektów, jednakże nie dłuższy niż 35 lat);

3)

charakterystycznych parametrów technicznych i wartości planowanego przedsięwzięcia,
łącznie z przedstawieniem etapów i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz
z przedstawieniem sposobów przekazywania produktu na ląd; w przypadku morskich farm
wiatrowych minimalny zakres informacji o charakterystycznych parametrach technicznych
określa art. 23 ust. 5a (dane charakteryzujące przedsięwzięcie jak np. rodzaj i wymiary
realizowanych obiektów; szacowana wartość przedsięwzięcia; harmonogram realizacji
planowanych prac lub ich etapów);

4)

oceny skutków ekonomicznych, społecznych i oddziaływania na środowisko (określić jakie
korzyści ekonomiczno-społeczne wynikają z realizacji przedsięwzięcia np. dla rozwoju
lokalnego rynku pracy, sportów wodnych, rekreacji, bezpieczeństwa itp. i czy oraz jaki
występuje wpływ na środowisko);

Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru zawierające
w szczególności numer tego wpisu (w przypadku figurowania w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub
innych rejestrach należy podać numer wpisu);
2)

opis technologii planowanego przedsięwzięcia (opisać technologię wykonania planowanych
robót, jaka będzie konstrukcja obiektów, z jakich materiałów będą wykonane);

3)

informacje o środowisku znajdującym się w zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia (dostępne informacje o występującym w zasięgu przedsięwzięcia środowisku
morskim, jak istniejąca flora, fauna, warunki hydromorfologiczne);

4)

opis potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko i jego zasoby
naturalne zarówno żywe, jak i mineralne oraz ich ocenę (jaka ingerencja w środowisko może
wystąpić w związku z realizacją przedsięwzięcia i wykorzystywaniem zrealizowanych obiektów
np. zniszczenie szaty roślinnej, płoszenie zwierząt, emisja hałasu, emisja zanieczyszczeń);

5)

opis środków zmniejszających szkodliwe oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na
środowisko morskie (np. poprzez sposób prowadzenia prac, terminy realizacji uwzględniające
okresy lęgowe, używanie odpowiedniego sprzętu, użyte do budowy materiały przyjazne
środowisku, określone wykorzystywanie obiektów);

6)

opis przyjętych założeń i zastosowanych metod prognozy oraz wykorzystanych danych
o środowisku morskim, ze wskazaniem trudności powstałych przy gromadzeniu niezbędnych
informacji (wskazać w jaki sposób dokonano oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko,
z jakich źródeł i danych oraz jakimi metodami pozyskano przedstawione we wniosku

informacje o środowisku np. prowadzone obserwacje, badania, analiza literatury, itp. oraz
jakie wystąpiły trudności przy gromadzeniu tych informacji, w przypadku ich zaistnienia);
7)

projekt programu monitoringu, w tym monitoringu środowiska i zarządzania procesem
inwestycyjnym i eksploatacyjnym (jeżeli występuje wpływ na środowisko należy przedstawić
informacje o działaniach podejmowanych w celu monitorowania stanu środowiska podczas
realizacji przedsięwzięcia oraz w trakcie eksploatacji zrealizowanych obiektów; w odniesieniu
do programu zarządzania procesem inwestycyjnym i eksploatacyjnym - informacje
o działaniach, stosownych decyzjach i uzgodnieniach gwarantujących wykonanie obiektu,
zgodnie z obowiązującymi w procesie inwestycyjnym przepisami, jak również działaniach
mających na celu zgodne z przepisami utrzymanie i użytkowanie zrealizowanego obiektu jak
utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym, użytkowanie w sposób zgodny
z przeznaczeniem, wymaganiami określonymi w posiadanych pozwoleniach, wymaganiami
ochrony środowiska);

8)

opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu przewidywanego oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia (informacje o występujących formach ochrony przyrody,
wyszczególnionych w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, m.in. obszary Natura 2000,
parki narodowe, rezerwaty przyrody, co jest przedmiotem ochrony na tych obszarach).
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