Wykaz uwag i wniosków złożonych na etapie przystąpienia do sporządzania projektu planu - port morski w Dziwnowie

Lp.

1

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

3

Wojewódzki Sztab
Nr 2673/17, z dnia
001_Dz_01 Wojskowy w Szczecinie,
31.08.2017
Szczecin

002_Dz_01

Nr
Jednostka Wojskowa Nr
1644/JW5018/17, z
5018, Dziwnów
dnia 26.10.2017

003_Dz_1

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, Szczecin

OKI-491-11911/17/IR z dnia
02.11.2017

003_Dz_2

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, Szczecin

OKI-491-11911/17/IR z dnia
02.11.2017

003_Dz_3

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, Szczecin

OKI-491-11911/17/IR z dnia
02.11.2017

003_Dz_4

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, Szczecin

OKI-491-11911/17/IR z dnia
02.11.2017

003_Dz_5

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, Szczecin

OKI-491-11911/17/IR z dnia
02.11.2017

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.

4

05.09.2017

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga lub
wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

5

6

7

8

9

Ustanowienie strefy ochronnej terenów
zamkniętych wykraczającej poza ich granice, dla
kompleksu wojskowego K-4301 Dziwnów

3000m od punktu o
współrzędnych X5988026,92, Y5482657,13

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem w
zakresie dotyczącym
morskich wód
wewnętrznych

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem w
zakresie dotyczącym
morskich wód
wewnętrznych

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem

30.10.2017

Uwzględnienie korekty granicy portu morskiego na
półwyspie Międzywódzkim

846/19, 846/21,
846/22, 846/23,
846/24

06.11.2017

Uwzględnienie obszaru szczególnego zagrożenia
powodzią (zgodnie z ustawą Prawo wodne); dla
tego obszaru zaplanować niezbędne
zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
uwzględniając rzędne wód powodziowych

port morski w
Dziwnowie

06.11.2017

Uwzględnienie ustaleń Rozporządzenia nr 3/2014
Dyrektora RZGW z dnia 3. czerwca 2014 r. w
sprawie warunków korzystania z wód regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

port morski w
Dziwnowie

06.11.2017

Uwzględnienie ustaleń Rozporządzenia Dyrektora
RZGW w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. w
sprawie ustalenia warunków korzystania z wód
zlewni Międzyodrze-Zalew Szczeciński-Wyspy
Wolin i Uznam

port morski w
Dziwnowie

06.11.2017

Uwzględnienie ustaleń Rozporządzenia nr 5/2016
Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 18 marca
2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania
z wód lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

port morski w
Dziwnowie

06.11.2017

Uwzględnienie Planu Gospodarowania Wodami na
obszarze dorzecza Odry

port morski w
Dziwnowie

-

-

-

-

-

-

-

Strona1/11

Lp.

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

1

2

004_Dz_1

Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

004_Dz_2

Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

004_Dz_3

Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

004_Dz_4

Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

004_Dz_5

Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

004_Dz_6

Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

004_Dz_7

Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.

3

b/z, z dnia
29.11.2017

b/z, z dnia
29.11.2017

b/z, z dnia
29.11.2017

b/z, z dnia
29.11.2017

b/z, z dnia
29.11.2017

b/z, z dnia
29.11.2017

b/z, z dnia
29.11.2017

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga lub
wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

4

5

6

7

8

9

30.11.2017

Uwzględnienie zapisów PZP Woj.Zachodniopom.restrukturyzacja portów i przystani rybackich w
kierunku świadczenia usług turystycznych
(rybactwa turystycznego i przewozów
pasażerskich) - Gminy nad Zalewem Szczecińskim
i na wybrzeżu Bałtyku

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem w
niezbędnym zakresie

30.11.2017

Uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom.w studium dla portu: możliwość zwiększenia
potencjału przeładunkowego oraz poprawy
dostępności od strony lądu i morza

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem w
niezbędnym zakresie

30.11.2017

Uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom. budowa i modernizacja marin wchodzących w
skład Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem w
niezbędnym zakresie

30.11.2017

Uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom. udrożnienie szlaku wodnego z Zalewu
Szczecińskiego przez Dziwnę na Bałtyk

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem w
niezbędnym zakresie

30.11.2017

Uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom. rozwój infrastruktury turystycznej wzdłuż miejskich
nabrzeży w miastach położonych na wodą

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem w
niezbędnym zakresie

30.11.2017

Uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom. modernizacja dróg wojewodzkich w pasie
bezpośredniej obsługi wybrzeża (nr 102, nr 203)

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem w
niezbędnym zakresie

30.11.2017

Uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom. modernizacja infrastruktury i realizacja inwestycji
infrastrukturalnych związanych z rozwojem małych
portów

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem w
niezbędnym zakresie

port morski w
Dziwnowie

port morski w
Dziwnowie

port morski w
Dziwnowie

port morski w
Dziwnowie

port morski w
Dziwnowie

port morski w
Dziwnowie

port morski w
Dziwnowie

-

-

-

-

-

-

-

Strona2/11

Lp.

1

004_Dz_8

005_Dz_1

005_Dz_2

Wnioskodawca (inicjały
Data wpływu
osoby fizycznej, nazwa
Data i sygnatura pisma do Urzędu
jednostki
pisma
Morskiego w
organizacyjnej,
Szczecinie
miejscowość)
2
Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Szczecin

Urząd Miasta i Gminy
Dziwnów

Urząd Miasta i Gminy
Dziwnów

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.

3

b/z, z dnia
29.11.2017

ZCA.032.35.2017,
z dnia 30.11.2017

ZCA.032.35.2017,
z dnia 30.11.2017

4

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga lub
wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

5

6

7

8

9

-

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem w
niezbędnym zakresie

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, Zmiana strefy
brzegowej - wymagane uzupełnienie
opisu przedsięwzięcia na podstawie §2
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63, 64 i 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko *

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

Gmina posiada pełną
dokumentację
projektową z
pozwoleniem na
budowę.

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, Zmiana strefy
brzegowej - wymagane uzupełnienie
opisu przedsięwzięcia na podstawie §2
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63, 64 i 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko *

Wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

30.11.2017

Uwzględnienie zapisów PZP Woj. Zachodniopom.poprawa dostępności portów poprzez
modernizację połączeń kolejowych i drogowych

port morski w
Dziwnowie

04.12.2017

Budowa nabrzeża na odcinku od wejścia do
Basenu Jachtowego do mostu na Dziwnej. Projekt
obejmuje wykonanie: ścianki szczelnej i około 240
mb nabrzeża cumowniczego, budowę slipu,
częściowe zalądowienie oraz wykonanie
niezbędnej infrastruktury dostępu do mediów.
Projekt przewiduje podczyszczenie dna przy
nabrzeżu do głębokości 3,5 m. Jest to głębokość
zbliżona do linii batymetrycznych istniejących
(różnica ok. 1 m)

planowany obszar
zawiera się w
działce lądowej nr
604/6 obręb
Dziwnów,
przybliżone
współrzędne
geograficzne: N:
54°01'14.3", E:
14°44'26.4"

04.12.2017

Przebudowa nabrzeża skarpowego nazwanego w
projekcie nabrzeżem turystycznym od stacji paliw
do terenu stoczni remontowej. Projekt przewiduje:
rozebranie umocnień brzegowych i demontaż
nawierzchni utwardzonych, wykonanie nowego
nabrzeża oczepowego około 424 mb z mikropalami
planowany obszar
kozłowymi z przesunięciem nabrzeża w stronę
zawiera się w
wody, podczyszczenie w celu osiągnięcia
działce lądowej nr
głębokości technicznej 2,5 m, wykorzystanie
604/6 obręb
urobku do zasypania po przesunięciu nabrzeża w
Dziwnów,
kierunku wody, zalądowienie części terenu o
współrzędne
powierzchni ok 1070 m2. Nabrzeże zostanie w
geograficzne
pełni przystosowane do postoju poprzez
początku kanału (w
zamontowanie:
przybliżeniu) N:
- pachołów cumowniczych;
54°01'25.3", E:
- odnóg cumowniczych;
14°45'12.9"
- drabinek bezpieczeństwa;
- stanowisk ratowniczych;
- postumentów zasilająco-oświetleniowych;
- odbojnic;
- świateł nawigacyjnych

Strona3/11

Lp.

1

005_Dz_3

005_Dz_4

005_Dz_5

005_Dz_6

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

Urząd Miasta i Gminy
Dziwnów

Urząd Miasta i Gminy
Dziwnów

Urząd Miasta i Gminy
Dziwnów

Urząd Miasta i Gminy
Dziwnów

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.

3

ZCA.032.35.2017,
z dnia 30.11.2017

ZCA.032.35.2017,
z dnia 30.11.2017

ZCA.032.35.2017,
z dnia 30.11.2017

ZCA.032.35.2017,
z dnia 30.11.2017

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga lub
wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

5

6

7

8

9

04.12.2017

Rozbudowa pomostów i wykonanie basenu dla
jednostek szkoleniowych w Ośrodku Sportów
Wodnych. Projekt będzie zawierał wykonanie
niecki basenu ze ściankami typu lekkiego lub
naturalnymi okolonymi pomostami cumowniczymi.
Podejście dla jednostek płaskodennych głębokość techniczna ok. 1,5 m

Planowany obszar
zawiera się w
działce lądowej nr
604/6 obręb
Dziwnów,
przybliżone
współrzędne
geograficzne: N:
54°01'15.2", E:
14°44'48.8"

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, Zmiana strefy
brzegowej - wymagane uzupełnienie
opisu przedsięwzięcia na podstawie §2
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63, 64 i 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko *

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

04.12.2017

Przebudowa Mariny Polmax polegać ma na
wykonaniu nowych ścianek szczelnych i nabrzeży
wraz z pomostami dla jednostek rekreacyjnych o
głębokości technicznej ok. 3,5 m, tor podejściowy
znajduje się w sąsiedztwie i nie są wymagane
nakłady na jego utworzenie. W ramach projektu
nastąpi również uzbrojenie nabrzeży w niezbędne
media oraz zagospodarowanie terenu przyległego

planowany obszar
zawiera się w
działce lądowej nr
846/6 obręb
Dziwnów,
przybliżone
współrzędne
geograficzne: N:
54°01'07.8", E:
14°43'57.1"

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - tradycyjna, Rozwiązania
chroniące środowisko - wymagane,
Oddziaływania transgraniczne - brak, dla
przystani wymagane uzupełnienie
opisu przedsięwzięcia (zabezpieczenie
przed wpływami morza) na podstawie §3
ust. 1 pkt 63 lub 64 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko *

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

Wykonanie nowych pomostów cumowniczych na
potrzeby funkcjonowania WOPR w Dziwnowie i
podczyszczenie dna. Podejście dla jednostek
płaskodennych typu RIB

planowany obszar
zawiera się w
działce lądowej nr
791 obręb
Dziwnów,
przybliżone
współrzędne
geograficzne: N:
54°01'09.0", E:
14°44'59.4",

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, Zmiana strefy
brzegowej - wymagane uzupełnienie
opisu przedsięwzięcia na podstawie §2
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63, 64 i 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko *

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne ,
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko - nie wymagane,
Oddziaływania transgraniczne - brak,
Opis przedsięwzięcia nie wymagany

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

4

04.12.2017

04.12.2017

Akwen organizacji regat

port morski w
Dziwnowie

Strona4/11

Lp.

1

006_Dz_1

006_Dz_2

006_Dz_3

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

Zarząd Portu Morskiego
Dziwnów

Zarząd Portu Morskiego
Dziwnów

Zarząd Portu Morskiego
Dziwnów

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.

3

L.dz. 707/2017, z
dnia 06.12.2017

L.dz. 707/2017, z
dnia 06.12.2017

L.dz. 707/2017, z
dnia 06.12.2017

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga lub
wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

4

5

6

7

8

9

planowany obszar
zawiera się w
działce lądowej nr
604/6 obręb
Dziwnów,
przybliżone
współrzędne
geograficzne: N:
54°01'14.3", E:
14°44'26.4"

07.12.2017

Budowa nabrzeża na odcinku od wejścia do
Basenu Jachtowego do mostu na Dziwnej. Projekt
obejmuje wykonanie: ścianki szczelnej i około 240
mb nabrzeża cumowniczego, budowę slipu,
częściowe zalądowienie oraz wykonanie
niezbędnej infrastruktury dostępu do mediów.
Projekt przewiduje podczyszczenie dna przy
nabrzeżu do głębokości 3,5 m. Jest to głębokość
zbliżona do istniejących linii batymetrycznych

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, Zmiana strefy
wniosek tożsamy z
brzegowej - wymagane uzupełnienie
wnioskiem złożonym
przez Gminę Dziwnów opisu przedsięwzięcia na podstawie
§2 ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63, 64 i 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko *

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

07.12.2017

Przebudowa nabrzeża skarpowego nazwanego w
projekcie nabrzeżem turystycznym od stacji paliw
do terenu stoczni remontowej. Projekt przewiduje:
Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
rozebranie umocnień brzegowych i demontaż
planowany obszar
Technologia - zróżnicowana,
nawierzchni utwardzonych, wykonanie nowego
zawiera się w
Rozwiązania chroniące środowisko nabrzeża oczepowego około 424 mb z mikropalami działce lądowej nr
wymagane, Oddziaływania
kozłowymi z przesunięciem nabrzeża w stronę
604/6 obręb
transgraniczne - brak, Zmiana strefy
wody, podczyszczenie w celu osiągnięcia
Dziwnów,
wniosek tożsamy z
brzegowej - wymagane uzupełnienie
głębokości technicznej 2,5 m, wykorzystanie
współrzędne
wnioskiem złożonym
urobku do zasypania po przesunięciu nabrzeża w
geograficzne
przez Gminę Dziwnów opisu przedsięwzięcia na podstawie §2
kierunku wody, zalądowienie części terenu o
początku kanału (w
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63, 64 i 69
powierzchni ok 1070 m2. Nabrzeże zostanie w
przybliżeniu) N:
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
pełni przystosowane do postoju poprzez
54°01'25.3", E:
mogących znacząco oddziaływać na
zamontowanie: pachołków i odnóg cumowniczych,
14°45'12.9"
środowisko *
drabinek bezpieczeństwa, stanowisk ratowniczych,
postumentów zasilająco-oświetleniowych,
odbojnic, świateł nawigacyjnych

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

07.12.2017

planowany obszar
zawiera się w
Rozbudowa pomostów i wykonanie basenu dla
działce lądowej nr
jednostek szkoleniowych w Ośrodku Sportów
604/6 obręb
Wodnych. Projekt będzie zawierał wykonanie
Dziwnów,
niecki basenu ze ściankami typu lekkiego lub
przybliżone
naturalnymi okolonymi pomostami cumowniczymi.
współrzędne
Podejście dla jednostek płaskodennych; głębokość
geograficzne: N:
techniczna ok. 1,5 m
54°01'15.2", E:
14°44'48.8"

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, Zmiana strefy
wniosek tożsamy z
brzegowej - wymagane uzupełnienie
wnioskiem złożonym
przez Gminę Dziwnów opisu przedsięwzięcia na podstawie §2
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63, 64 i 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko *

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

Strona5/11

Lp.

1

006_Dz_4

006_Dz_5

006_Dz_6

006_Dz_7

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

Zarząd Portu Morskiego
Dziwnów

Zarząd Portu Morskiego
Dziwnów

Zarząd Portu Morskiego
Dziwnów

Zarząd Portu Morskiego
Dziwnów

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.

3

L.dz. 707/2017, z
dnia 06.12.2017

L.dz. 707/2017, z
dnia 06.12.2017

L.dz. 707/2017, z
dnia 06.12.2017

L.dz. 707/2017, z
dnia 06.12.2017

4

07.12.2017

07.12.2017

07.12.2017

07.12.2017

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga lub
wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

5

6

7

8

9

Przebudowa Mariny Polmax polegać ma na
wykonaniu nowych ścianek szczelnych i nabrzeży
wraz z pomostami dla jednostek rekreacyjnych o
głębokości technicznej ok. 3,5 m, tor podejściowy
znajduje się w sąsiedztwie i nie są wymagane
nakłady na jego utworzenie.

planowany obszar
zawiera się w
działce lądowej nr
846/6 obręb
Dziwnów,
przybliżone
współrzędne
geograficzne: N:
54°01'07.8", E:
14°43'57.1"

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne ,
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko - wymagane,
Oddziaływania transgraniczne - brak, dla
wniosek tożsamy z
przystani wymagane uzupełnienie
wnioskiem złożonym
opisu przedsięwzięcia (zabezpieczenie
przez Gminę Dziwnów
przed wpływami morza) na podstawie §3
ust. 1 pkt 63 lub 64 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko *

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

Wykonanie nowych pomostów cumowniczych na
potrzeby funkcjonowania WOPR w Dziwnowie i
podczyszczenie dna. Podejście dla jednostek
płaskodennych typu RIB

planowany obszar
zawiera się w
działce lądowej nr
791 obręb
Dziwnów,
przybliżone
współrzędne
geograficzne: N:
54°01'09.0", E:
14°44'59.4"

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
wniosek tożsamy z transgraniczne - Zmiana strefy brzegowej
- wymagane uzupełnienie opisu
wnioskiem złożonym
przez Gminę Dziwnów przedsięwzięcia na podstawie §2 ust. 1
pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63, 64 i 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko *

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

planowany obszar
zawiera się w
działce lądowej nr
846/36, obręb
Dziwnów

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, Zmiana strefy
brzegowej - wymagane uzupełnienie
opisu przedsięwzięcia na podstawie §2
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63, 64 i 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko *

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

port morski w
Dziwnowie

wniosek tożsamy z
wnioskiem złożonym
przez Gminę Dziwnów

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne ,
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko - nie wymagane,
Oddziaływania transgraniczne - brak,
Opis przedsięwzięcia nie wymagany

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

Wykonanie niecki basenu ze ściankami typu
lekkiego, wzmocnienie nabrzeża oraz
podczyszczenie dna

Akwen organizacji regat

Strona6/11

Lp.

1

007_Dz_1

007_Dz_2

008_Dz_1

008_Dz_2

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

R.K., Dziwnów

R.K., Dziwnów

G.K, D.K., Dziwnów

G.K, D.K., Dziwnów

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.

3

b/z, z dnia
05.12.2017

b/z, z dnia
05.12.2017

b/z, z dnia
05.12.2017

b/z, z dnia
05.12.2017

4

08.12.2017

08.12.2017

08.12.2017

08.12.2017

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga lub
wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

5

6

7

8

9

-

Przedsięwzięcie - pomost stały lub
pływający, Technologia - tradycyjna,
prefabrykaty, Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, Zmiana strefy
brzegowej - wymagane uzupełnienie
opisu przedsięwzięcia na podstawie §3
ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko *

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

-

Przedsięwzięcie - pomost stały lub
pływający, Technologia - tradycyjna,
prefabrykaty, Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, Zmiana strefy
brzegowej - wymagane uzupełnienie
opisu przedsięwzięcia na podstawie §3
ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko *

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

-

Przedsięwzięcie - pomost stały lub
pływający, Technologia - tradycyjna,
prefabrykaty, Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, Zmiana strefy
brzegowej - wymagane uzupełnienie
opisu przedsięwzięcia na podstawie §3
ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko *

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

-

Przedsięwzięcie - pomost stały lub
pływający, Technologia - tradycyjna,
prefabrykaty, Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, Zmiana strefy
brzegowej - wymagane uzupełnienie
opisu przedsięwzięcia na podstawie §3
ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko *

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

Montaż pomostu, o szerokości 3m,
długości 7,91 m

Montaż pomostu, o szerokości 3m,
długości 7,91 m

Montaż pomostu, o szerokości 3m,
10 m

długości

Montaż pomostu, o szerokości 3m,
długości 7,91 m

5988326,64;
5484065,38;
5988325,02;
5484062,86

5988322,89;
5484059,70;
5988321,27;
5484057,18

5988314,69;
5484033,00;
5988312,00;
5484034,00

5988317,90;
5484052,19;
5988316,28;
5484049,67
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Lp.

1

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

3

Regionalny Dyrektor
009_Dz_01 Ochrony Środowiska w
Szczecinie, Szczecin

WOPNOS.610.229.2017.
KM, z dnia
08.12.2017

Ministerstwo Obrony
Narodowej, Warszawa

Nr 6993/Pl, z dnia
08.12.2017

010_Dz_01

010_Dz_02

010_Dz_03

Ministerstwo Obrony
Narodowej, Warszawa

Ministerstwo Obrony
Narodowej, Warszawa

Nr 6993/Pl, z dnia
08.12.2017

Nr 6993/Pl, z dnia
08.12.2017

011_Dz_1

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Szczecinie, Szczecin

ZN.5150.163.2017.
KS, z dnia
12.12.2017

011_Dz_2

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Szczecinie, Szczecin

ZN.5150.163.2017.
KS, z dnia
12.12.2017

011_Dz_3

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Szczecinie, Szczecin

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.

ZN.5150.163.2017.
KS, z dnia
12.12.2017

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga lub
wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

4

5

6

7

8

9

11.12.2017

Uwzględnienie walorów przyrodniczych terenu oraz
obszarów chronionych (obszary Natura 2000,
użytek ekologiczny "Martwa Dziwna")

port morski w
Dziwnowie

-

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem w
niezbędnym zakresie

15.12.2017

Ustanowienie strefy ochronnej terenów
zamkniętych wykraczającej poza ich granice, dla
kompleksu wojskowego K-4301 Dziwów

3 km od punktu o
współrzędnych X5988026,92, Y5482657,13

-

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

15.12.2017

Uwzględnienie potrzeb wynikających z realizacji
zadań Sił Zbrojnych RP, w tym umożliwienie
realizacji zobowiązań sojuszniczych będących
konsekwencją przynależności do NATO

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem w
niezbędnym zakresie

15.12.2017

Koniecznośc uzgodnienia rozwiązań
szczegółowych na etapie sporządzanie planu z
lokalizacją infarstruktury telekomunikacyjnej MON

port morski w
Dziwnowie

-

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem w
niezbędnym zakresie

18.12.2017

Uwzględnienie zasobu zabytków zlokalizowanych
na terenie objętym planem wraz z ogólnymi
zasadami ochrony określonymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz w obowiązujących
miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego gminy Dziwnów

port morski w
Dziwnowie

-

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

18.12.2017

Uwzględnienie w obrębie wód na terenie objętym
planem mogących występować reliktów jednostek
pływających i ich wyposażenia z różnych okresów
historycznych

port morski w
Dziwnowie

-

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

18.12.2017

Ustalenie ochrony zabytków odkrytych w obrębie
wód poprzez obowiązek powiadamiania
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o planowanych robotach
w obrębie rzeki w celu realizacji ochrony, w
przypadku odkrycia obiektów o cechach zabytku

port morski w
Dziwnowie

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem

port morski w
Dziwnowie

-

-
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Lp.

1

012_Dz_1

012_Dz_1

012_Dz_1

012_Dz_1

012_Dz_1

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

Enea Operator Sp. z
o.o., Poznań

3

EO/DR/RP/BK/371
1/2016,
DR/070/MPZP/201
6, z dnia
08.12.2017

Enea Operator Sp. z
o.o., Poznań

EO/DR/RP/BK/371
1/2016,
DR/070/MPZP/201
6, z dnia
08.12.2017

Enea Operator Sp. z
o.o., Poznań

EO/DR/RP/BK/371
1/2016,
DR/070/MPZP/201
6, z dnia
08.12.2017

Enea Operator Sp. z
o.o., Poznań

EO/DR/RP/BK/371
1/2016,
DR/070/MPZP/201
6, z dnia
08.12.2017

Enea Operator Sp. z
o.o., Poznań

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.

EO/DR/RP/BK/371
1/2016,
DR/070/MPZP/201
6, z dnia
08.12.2017

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga lub
wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

4

5

6

7

8

9

18.12.2017

Uwzględnienie planowanej modernizacji sieci
przesyłowych, uwzględnienie budowy nowych
punktów transformacji NN/110 kV, uwzględnienie
budowy nowych odcinków linii energetycznych
przesyłowych, Uwzględnienie planowanej
modernizacji i rozbudowy sieci dystrybucyjnych, w
szczególności linii dystrybucyjnych wysokich
napięć 110 kV jak i linii średnich napięć 15 kV

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem w
zakresie dotyczącym
morskich wód
wewnętrznych

18.12.2017

Uwzględnienie ponadlokalnej infrastruktury
technicznej elektroenergetycznej WN-110 kV wraz
z pasami ochrony funkcyjnej terenów wokół linii
elektroenergetycznych, usytuowanych na morskich
wodach wewnętrznych, przylegających do morza
terytorialnego położonych pomiędzy linią
podstawową morza terytorialnego i linią brzegu
morskiego: linie kablowe 15 kV

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem w
zakresie dotyczącym
morskich wód
wewnętrznych

18.12.2017

Dopuszczenie przebudowy, remontu i utrzymania
istniejącej infrastruktury technicznej
elektroenergetycznej oraz budowy nowej
infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na
podstawie przepisów odrębnych (w uzgodnieniu z
gestorem sieci)

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem w
zakresie dotyczącym
morskich wód
wewnętrznych

18.12.2017

Zapewnienie możliwości dojazdu sprzętem
specjalistycznym do urządzeń
elektroenergetycznych, w celu przeprowadzania
prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem w
zakresie dotyczącym
morskich wód
wewnętrznych

18.12.2017

Uwzględnienie w Planie zapisu: "realizacja i
finansowanie inwestycji elektroenergetycznych
oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z
istniejącymi oraz nowymi sieciami energetycznymi
będącymi własnością ENEA. Operator na
przedmiotowym terenie odbywać się będzie
zgodnie z przepisami odrębnymi odpowiednio na
podstawie: warunków przyłączenia albo usunięcia
kolizji, które określi ENEA Operator na wniosek
zainteresowanych podmiotów oraz umów
podpisanych z Wnioskodawcami"

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem w
niezbędnym zakresie

port morski w
Dziwnowie

port morski w
Dziwnowie

port morski w
Dziwnowie

port morski w
Dziwnowie

port morski w
Dziwnowie

-

-

-

-

-

Strona9/11

Lp.

1

012_Dz_1

012_Dz_1

012_Dz_1

013_Dz_1

014_Dz_1

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

3

Enea Operator Sp. z
o.o., Poznań

EO/DR/RP/BK/371
1/2016,
DR/070/MPZP/201
6, z dnia
08.12.2017

Enea Operator Sp. z
o.o., Poznań

EO/DR/RP/BK/371
1/2016,
DR/070/MPZP/201
6, z dnia
08.12.2017

Enea Operator Sp. z
o.o., Poznań

EO/DR/RP/BK/371
1/2016,
DR/070/MPZP/201
6, z dnia
08.12.2017

T.J., Dziwnów

Dziwnów Park Sp. z o.o.,
Szczecin

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.

b/z, z dnia
15.03.2018

b/z, z dnia
19.03.2018

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga lub
wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

4

5

6

7

8

9

18.12.2017

Uwzględnienie informacji w Planie o tym, że
wszystkie obiekty przewidywane do budowy,
przebudowy lub remontu w zbliżeniu lub na
skrzyżowaniu z infrastrukturą techniczną
elektroenergetyczną podlegają przepisom
odrębnym (w uzgodnieniu z gestorem sieci)

-

wniosek o treści
informacyjnej, przyjęty
do wykorzystania w
pracach nad Planem w
niezbędnym zakresie

18.12.2017

Uwzględnienie informacji w Planie o tym, że
wyznacza się pas ochrony funkcyjnej terenów
wokół projektowanych i istniejących linii
elektroenergetycznych napowietrznych WN-110
kV, w poziomie nie mniejszy niż 22 m (po 11 m po
każdej ze stron od osi linii)

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem w
zakresie dotyczącym
morskich wód
wewnętrznych

18.12.2017

Wrysowanie zarówno istniejącej, jak i planowanej
infrastruktury elektroenergetycznej dystrybucyjnej
na poziomie napięcia nominalnego 110 kV w
opracowywany plan

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem w
zakresie dotyczącym
morskich wód
wewnętrznych

19.03.2018

północna część
Cieśniny Dziwny
(obszar od zachodu
ograniczony
mostem, od
wschodu: linią
Uwzględnienie akwenu do uprawiania narciarstwa
nabrzeża stacji
wodnego i wakeboardingu
paliw, od południa:
torem wodnym, od
północy: linia
brzegową
porośnietą szerokim
pasem
trzcinowiska)

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy w
pracach nad Planem w
zakresie dotyczącym
morskich wód
wewnętrznych

21.03.2018

Uwzględnienie budowy pomostu stałego lub
pływającego (wysięg pomostu - 20m, długośc
pomostu - 110 mb, głębokość podejścia - 3m,
umocnienie brzegowe na całej szerokości
pomostu)

port morski w
Dziwnowie

port morski w
Dziwnowie

port morski w
Dziwnowie

wzdłż linii brzegowej
dz nr 843/78

-

-

-

-

-

Przedsięwzięcie - pomost stały lub
pływający, Technologia - tradycyjna,
prefabrykaty, Rozwiązania chroniące
wniosek przyjęty do
środowisko - wymagane, Oddziaływania
dalszej analizy w
transgraniczne - brak, Zmiana strefy
pracach nad Planem w
brzegowej - wymagane uzupełnienie
zakresie dotyczącym
morskich wód
opisu przedsięwzięcia na podstawie §3
wewnętrznych
ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko *
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Lp.

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

Streszczenie pisma

Oznaczenie
obszaru, którego
dotyczy uwaga lub
wniosek

Uwagi
sporządzającego
plan

1

2

3

4

5

6

7

015_Dz_1

Morska Służba
Poszukiwania i
Ratownictwa, Gdynia

2210/130/18/Tr., z
dnia 16.03.2018

27.03.2018

Budowa nowego nabrzeża od strony Cieśniny
Dziwny o dł. ok 55m, zaczynającego się od
Basenu Zimowego

port morski w
Dziwnowie

-

015_Dz_2

Morska Służba
Poszukiwania i
Ratownictwa, Gdynia

2210/130/18/Tr., z
dnia 16.03.2018

27.03.2018

Modernizacja i poszerzenie do ok. 4 m slipu do
wodowania łodzi, do zwalczania rozlewów, na
końcu planowanego nabrzeża

port morski w
Dziwnowie

-

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia
wniosku

8
9
Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wniosek przyjęty do
wymagane, Oddziaływania
dalszej analizy w
transgraniczne - brak, Zmiana strefy
pracach nad Planem w
brzegowej - wymagane uzupełnienie
zakresie dotyczącym
opisu przedsięwzięcia na podstawie §2
morskich wód
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63, 64 i 69
wewnętrznych
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko *
Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wniosek przyjęty do
wymagane, Oddziaływania
dalszej analizy w
transgraniczne - brak, Zmiana strefy
pracach nad Planem w
brzegowej - wymagane uzupełnienie
zakresie dotyczącym
opisu przedsięwzięcia na podstawie §2
morskich wód
ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 63, 64 i 69
wewnętrznych
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko *

* Konieczność uzupełnienia wniosku w zakresie opisu przedsięwzięcia, wskazana w kolumnie „Streszczenie opisu przedsięwzięcia – KIP”, wynika z art.37f ust.3 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej. Dla wykonania streszczenia należy wykorzystać wzór podany w ogłoszeniu z dnia 9 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i
możliwości składania wniosków i uwag, opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie: www.ums.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Zawiadomienia i obwieszczenia - dostępny
TU

Szczecin, 19 kwietnia 2018 r.
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