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

Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

1

2

3

4

5

6

001_Sz_1

001_Sz_2

001_Sz_3

001_Sz_4

J.B., Szczecin

J.B., Szczecin

J.B., Szczecin

J.B., Szczecin

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

b/z z dnia
06.02.2017 r.

b/z z dnia
06.02.2017 r.

b/z z dnia
06.02.2017 r.

b/z z dnia
24.07.2017 r.

06.02.2017 r.

06.02.2017 r.

06.02.2017 r.

24.07.2017

odmulenie zatoki Mulnik, między
półwyspem Mielinek, a osiedlem
Karsibór

możliwość odkładania refulatu i
podniesienie gruntu w
południowej części półwyspu
Mielinek

przeznaczenie strony południowej
półwyspu Mielinek na cele
turystyczne z możliwością
budowania przystani
wędkarskich.

przeznaczenie strony południowej
Półwyspu Mielinek na cele
turystyczne z możliwością
budowy domków na palach

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

7

8

9

Zatoka Mulnik

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie - pogłębienie akwenu,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
dokonanie jego klasyfikacji
chroniące środowisko - wymagane,
zgodnie z rozporządzeniem Rady
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
Ministrów z dnia 9 listopada 2010
dla portu lub (§2 ust. 1 pkt 33
r. w sprawie przedsięwzięć
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać
mogących znacząco oddziaływwać na
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
środowisko)
poz. 71)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

półwysep Mielinek

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie - pogłębienie akwenu,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
dokonanie jego klasyfikacji
chroniące środowisko - wymagane,
zgodnie z rozporządzeniem Rady Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 dla podniesienia gruntu (zabezpieczenie
r. w sprawie przedsięwzięć
przed wpływami morza §3 ust. 1 pkt 69
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

wniosek odrzucony jako położony poza
obszarem planu

półwysep Mielinek

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne* ,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
dokonanie jego klasyfikacji
chroniące środowisko - wymagane,
zgodnie z rozporządzeniem Rady Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
Ministrów z dnia 9 listopada 2010
dla przystani (zabezpieczenie przed
r. w sprawie przedsięwzięć
wpływami morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

Zatoka Mulnik

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
dokonanie jego klasyfikacji
chroniące środowisko - wymagane,
zgodnie z rozporządzeniem Rady Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
Ministrów z dnia 9 listopada 2010
dla przystani (zabezpieczenie przed
r. w sprawie przedsięwzięć
wpływami morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

001_Sz_5

002_Sz_1

002_Sz_2

002_Sz_3

J.B., Szczecin

Gmina Stepnica,
Stepnica

b/z z dnia
24.07.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia
13.02.2017 r.

Gmina Stepnica,
Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia
13.02.2017 r.

Gmina Stepnica,
Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia
13.04.2017 r.

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

24.07.2017

przeznaczenie nabrzeża
Półwyspu Mielinek od strony
południowej na możliwość
cumowania domków na wodzie w
zatoce Mulnik

14.02.2017 r.

pogłębienie toru wodnego od
stawy 24 do głowic falochronu
Basenu kolejowego w Stepnicy
przez parę pław st1-st2 wraz z
obrotnicą do głębokości 4,5 m

Zatoka Mulnik

TW od stawy 24 do głowic
falochronu Basenu kolejowego

14.02.2017 r.

budowa stałego falochronu
osłonowego Basenu Rybackiego dz. 4/5 obręb Zalew Szczeciński,
w Stepnicy wraz z budową linii dz. 4/1 obręb Zalew Szczeciński i
kablowej do zasilania oświetlenia nr 418/3, 418/4 obręb Stepnica 1
ostrzegawczego falochronu

18.04.2017 r.

budowa zjeżdżalni wodnej w
Stepnicy - pobór wody z akwenu
Zalewu Szczecińskiego (rurociag
i kabel energetyczny)

działka nr 418/3, obręb 1
Stepnica, działka nr 4/1

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
dokonanie jego klasyfikacji
chroniące środowisko - wymagane,
zgodnie z rozporządzeniem Rady Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
Ministrów z dnia 9 listopada 2010
dla przystani (zabezpieczenie przed
r. w sprawie przedsięwzięć
wpływami morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

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 oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

-

Realizować ma DBM UMS

Przedsięwzięcie - falochron, Technologia zróżnicowana, Rozwiązania chroniące
środowisko - ochorna brzegu,
Oddziaływania transgraniczne - brak,
Decyzja Regionalnego Dyrektora
wniosek uwzględniony
Ochrony Środowiska w Szczecinie nr
1/2016 z dnia 12.01.2016 r. - brak
potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.

Inwestycja posiada stosowne
zgody do realizacji

Przedsięwzięcie - urządzenia na lądzie,
Technologia - tradycyjna, Rozwiązania
chroniące środowisko - nie wymaga,
wniosek uwzględniony
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
- brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gmina Stepnica,
Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia
13.04.2017 r.

18.04.2017 r.

zrzut wody opadowej z ul. T.
Kościuszki i Portowwej do
akwenu Zalewu Szczecińskiego
poprzez istniejący rurociąg w
ściance szczelnej nabrzeża
północnego Basenu Kolejowego
w Stepnicy.

002_Sz_4

002_Sz_5

002_Sz_6

002_Sz_7

Gmina Stepnica,
Stepnica

Gmina Stepnica,
Stepnica

Gmina Stepnica,
Stepnica

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia
13.04.2017 r.
AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia
13.04.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia
13.04.2017 r.

18.04.2017 r.

18.04.2017 r.

18.04.2017 r.

tor podejściowy do przystani
żeglarskiej w Kopicach wraz z
przystanią żeglarską do
głębokości 2m

tor podejściowy do przystani
żeglarskiej w Gąsierzynie wraz z
przystanią żeglarską oraz
pomostem drewnianym

tor podejściowy do Kanału
Młyńskiego w Stepnicy

działka nr 418/8, Stepnica

Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w gminie

Przedsięwzięcie - infrastruktura tech.,
Technologia - tradycyjna, Rozwiązania
chroniące środowisko - wg przepisów
wniosek uwzględniony
odrębnych, Oddziaływania transgraniczne
- brak, Postępowanie - według przepisów
odrębnych - Prawo wodne.

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne* ,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko Przedsięwzięcie może wspólnie z
wymagane, Oddziaływania
innymi tego typu działania
transgraniczne - brak, KIP dla przystani
stworzyć sieć przystani wodnych (zabezpieczenie przed wpływami morza
na Zalewie Szczecińskim
§2 ust. 1 pkt 33, §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne* ,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP dla portów i
(§2 ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

-

Przedsięwzięcie wielofunkcyjne* pogłębienie akwenu, Technologia tradycyjna , Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP dla przystani
(§2 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

002_Sz_8

002_Sz_9

002_Sz_10

002_Sz_11

002_Sz_12

Gmina Stepnica,
Stepnica

Gmina Stepnica,
Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia
13.04.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia
13.04.2017 r.

Gmina Stepnica,
Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017.MS z
dnia
13.04.2017 r.

Gmina Stepnica,
Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

Gmina Stepnica,
Stepnica

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

18.04.2017 r.

18.04.2017 r.

kąpielisko na plaży publicznej w
Stepnicy wraz z molo

budowa przystani żeglarskiej
Bogusławie

18.04.2017 r.

budowa pomostu o długosci 30
mb Czarnocin

04.12.2017r.

zapewnienie warunków do
połączenia turystycznego z
portem Stepnica za pomoca białej
floty

04.12.2017r.

zapewnienie warunków do
połączenia turystycznego
Stapnica - Trzebież dla
rowerzystów - połączenie
promowe

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
Przedsięwzięcie wielofunkcyjne* dokonanie jego klasyfikacji
uporządkowanie linii brzegowej,
zgodnie z rozporządzeniem Rady
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
Ministrów z dnia 9 listopada 2010
chroniące środowisko - nie wymagane,
r. w sprawie przedsięwzięć
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
mogących znacząco oddziaływać
- nie wymagane
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne* ,
Technologia - zróżnicowana ,
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 oddziaływwać na środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

działka nr 4/1 obręb Zalew
Szczeciński, działka nr 180 obręb
Czarnocin ; pomost wybudowany
będzie prostopadle do działek
lądowych 896 i 897 obręb
Czarnocin

-

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 oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne*,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - do okreslenia
na dalszym etapie

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne*,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - do okreslenia
na dalszym etapie

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

działka nr 4/1 obręb Zlew
Szczeciński, działka nr 684/3,
obręb1 Stepnica, działka nr 4/3
obręb Zalew Szczeciński

działka nr 4/1 obręb Zalew
Szczeciński, działka nr 499 obręb
Bogusławie
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

1

2

3

4

5

6

002_Sz_13

002_Sz_14

002_Sz_15

002_Sz_16

002_Sz_17

Gmina Stepnica,
Stepnica

Gmina Stepnica,
Stepnica

Gmina Stepnica,
Stepnica

Gmina Stepnica,
Stepnica

Gmina Stepnica,
Stepnica

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

uwzględnienie wybudowanej w
porcie Stpenica rampy ro-ro dla
komunikacji promowej lub
załadanków w relacji ro-ro

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

7

8

9

Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - nie
wymagany

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
Dopuszcza się realizację
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
uwzględnienie możliwości
przedsięwzięcia po
chroniące środowisko - wymagane,
cumowania domów pływających
przeprowadzeniu procedury
przy falochronie stałym, wewnątrz
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
oceny oddziaływania na
basenu Rybackiego, przy Kanale Linia brzegowa w msc, Stepnica
dla przystani (zabezpieczenie przed
środowisko na podstawie
Młyńskim i przy projektownym
wpływami morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
przepisów odrębnych,
falochronie przy wejściu do
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
konieczność podłączenia do sieci
Kanału Młyńskiego
mogących znacząco oddziaływwać na
inf. tech. na brzegu
środowisko)

budowa stanowiska do
przeładunku paliw płynnych na
nabrzeżu północnym w Basenie
Przeładunkowym (kolejowym)

Linia brzegowa w msc, Stepnica

uwzględnić ist. cztery stanowiska
do przeładunku ładunków
masowych i drobnicowych w
Linia brzegowa w msc, Stepnica
Basenie Przełądunkowym
(kolejowym)

plaża w Kopicach wraz z
pomostem do 25 mb

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

Istniejąca inf. tech do
wykorzystania

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
Technologia - zróżnicowana ,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP dla portów
(zabezpieczenie przed wpływami morza
§2 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

Istniejąca inf. tech do
wykorzystania

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
Technologia - zróżnicowana ,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP dla portów
(zabezpieczenie przed wpływami morza
§2 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie - pomost stały,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna, prefabrykaty ,
dokonanie jego klasyfikacji
Rozwiązania chroniące środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady
wymagane, Oddziaływania
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
r. w sprawie przedsięwzięć
brzegowej (§3 ust. 1 pkt 69
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

1

2

3

4

5

6

7

002_Sz_18

Gmina Stepnica,
Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

04.12.2017r.

pomost na przystani w
Gąsierzynie

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

-

002_Sz_19

Gmina Stepnica,
Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

04.12.2017r.

tor podejściowy do przystani w
Gąsierzynie o gł 2,5m

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

-

002_Sz_20

002_Sz_21

002_Sz_22

Gmina Stepnica,
Stepnica

Gmina Stepnica,
Stepnica

Gmina Stepnica,
Stepnica

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

tor podejściowy do przystani na
Kanale Młyńskim o gł 2,5m

plaża w Czarnocinie wraz z
pomostem do cumowania
jednostek płaskodennych

plaża w Jarszewku

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

-

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

-

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

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)

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

8
9
Przedsięwzięcie - pomost stały,
Technologia - tradycyjna, prefabrykaty ,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy wniosek uwzględniony
brzegowej (§3 ust. 1 pkt 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)
Przedsięwzięcie - pogłębienie akwenu,
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko - wymagane,
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP wniosek przyjęty do
dalszej analizy
dla portów (§2 ust. 1 pkt 33
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)
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 oddziaływwać na
środowisko)

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 oddziaływwać na
środowisko)
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 oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

wniosek przyjęty do
dalszej analizy
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

1

2

3

4

5

6

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

7

8

9

-

Przedsięwzięcie - pomost stały lub
pływający, 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 oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

-

Przedsięwzięcie - falochron, Technologia zróżnicowana, Rozwiązania chroniące
środowisko - ochorna brzegu,
Oddziaływania transgraniczne - brak,
Decyzja Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie nr
1/2016 z dnia 12.01.2016 r. - brak
potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

Informacja do wykorzystania

-

uwaga o treści
informacyjnej przyjęta
do wykorzystania

uwzględnienie zapisów
Rozporządzenia nr 3/2014
Regionalny Zarząd
Dyrektora RZGW w Szczecinie z
Gospodarki
OKI-491-119dnia 03.06.2014r. ws. ustalenia
morskie wody wewnętrzne na
003_Sz_2
Wodnej w
2,3/17/IR z dnia 03.03.2017 r.
warunków korzystania z wód
obszarze Zalewu Szczecińskiego
Szczecinie,
01.03.2017 r.
regionu wodnego Dolnej Odry i
Szczecin
Przymorza Zachodniego wraz z
rozporządzeniem zmieniającym nr
12/2016 z dnia 14.12.2016 r.

Informacja do wykorzystania

-

wniosek o treści
informacyjnej przyjęty
do wykorzystania

uwzględnienie zapisów
(przygotowanego do publikacji)
Rozporządzenia Dyrektora
RZGW w Szczecinie ws.
morskie wody wewnętrzne na
ustalenia warunków korzystania z obszarze Zalewu Szczecińskiego
wód zlewni Międzyodrze-Zalew
Szczeciński-Wyspy Wolin i
Uznam

Informacja do wykorzystania

-

wniosek o treści
informacyjnej przyjęty
do wykorzystania

002_Sz_23

002_Sz_24

Gmina Stepnica,
Stepnica

Gmina Stepnica,
Stepnica

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

AOŚ.6332.1.20
13.2017 z dnia
27.11.2017 r.

04.12.2017r.

04.12.2017r.

Regionalny Zarząd
Gospodarki
OKI-491-119003_Sz_1
Wodnej w
2,3/17/IR z dnia 03.03.2017 r.
Szczecinie,
01.03.2017 r.
Szczecin

Regionalny Zarząd
Gospodarki
OKI-491-119003_Sz_3
Wodnej w
2,3/17/IR z dnia 03.03.2017 r.
Szczecinie,
01.03.2017 r.
Szczecin

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

pomost pływający lub stały do 25
m długości w Piaskach Małych

morskie wody wewnętrzne na
obszarze gminy Stepnica

budowa falochronu osłaniającego dz. 4/5 obręb Zalew Szczeciński,
wejście do Basenu Rybackiego dz. 4/1 obręb Zalew Szczeciński i
portu w Stepnicy
nr 418/3, 418/4 obręb Stepnica 1

uwzględnienie ustaleń Planu
Gospodarowania Wodami na
obszarze dorzecza Odry

Strona 7/34

Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A.B. i S.A.,
Świnoujście

b/z z dnia
03.03.2017 r.
(uzupełnione
pismem b/z z
dnia
19.07.2017 r)

budowa pomostu
pływającego/stałego dla celów
rekreacyjnych/rybackich/innych
(komercyjnych).

południowa część wyspy
Karsibór, na wysokości działki nr
456, obręb 19 Świnoujście

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie - pomost, Technologia prefabrykowana, Rozwiązania chroniące
środowisko - wymaga, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP dla przystani
(§2 ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

13.03.2017 r.

kapielisko, pomost
pływający/stały dla celów
rekreacyjnych/rybackich/innych,
obszar do uprawiania sportów
wodnych -

południowo-zachodnia część
Zalewu Szczecińskiego - od
strony Jeziora
Nowowarpieńskiego, na
wysokości działki nr 953/19,
obręb 1 Nowe Warpno; E
14°16'40.2" N 53°43'29.3"-

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej (§3 ust. 1 pkt 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

13.03.2017 r.

południowo-zachodnia część
kapielisko, pomost
Zalewu Szczecińskiego - od
pływający/stały dla celów
strony Jeziora
rekreacyjnych/rybackich/innych,
Nowowarpieńskiego, na
obszar do uprawiania sportów wysokości działki nr 953/5, obręb
wodnych
1 Nowe Warpno; E 14°17'23.8" N
53°43'12.6"

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej (§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

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
południowo-zachodnia część
Technologia - zróżnicowane,
pomost pływający/stały dla celów
Zalewu Szczecińskiego - od
Przedsięwzięcie może wspólnie z
Rozwiązania chroniące środowisko rekreacyjnych/rybackich/innych,
strony Jeziora
innymi tego typu działania
wymagane, Oddziaływania
obszar do uprawiania sportów
Nowowarpieńskiego, na
stworzyć sieć przystani wodnych
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
wodnych, przystań jachtowa, port
wysokości działki nr 401/13,
na Zalewie Szcz. Możliwość
brzegowej (§2 ust. 1 pkt 33 i §3 ust. 1 pkt
jachtowy, trasy żeglugowe,
obręb 3 Nowe Warpno - wzdłuz
korzystania z istniejącej
63, 64 i 69 rozporządzenia w sprawie
kapielisko
granic działek biegnących na
już infrastruktury
przedsięwzięć mogących znacząco
południe
oddziaływwać na środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

004_Sz_1

005_Sz_1

005_Sz_2

005_Sz_3

Gmina Nowe
Warpno, Nowe
Warpno

Gmina Nowe
Warpno, Nowe
Warpno

Gmina Nowe
Warpno, Nowe
Warpno

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

G.6870.42.201
7.KW z dnia
07.03.2017 r.

G.6870.42.201
7.KW z dnia
07.03.2017 r.

G.6870.42.201
7.KW z dnia
07.03.2017 r.

07.03.2017 r.
(uzupełnienie
wpłynęło
20.07.2017 r.)

13.03.2017 r.
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13.03.2017 r.

południowo-zachodnia część
pomost pływający/stały dla celów
Zalewu Szczecińskiego - od
rekreacyjnych/rybackich/innych,
strony Jeziora
obszar do uprawiania sportów
Nowowarpieńskiego, na
wodnych, przystań jachtowa, port
wysokości działki nr 401/13,
jachtowy, trasy żeglugowe
obręb 3 Nowe Warpno - wzdłuz
(Karszno)
granic działek biegnących na
południe

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej (§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

13.03.2017 r.

pirs, pomost pływający/stały dla
celów
rekreacyjnych/rybackich/innych,
obszar do uprawiania sportów
wodnych, przystań jachtowa, port
jachtowy, trasy regat żeglarskich,
tory wodne/podejściowe, odnoga
cumownicza, nabrzeże

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej (§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

13.03.2017 r.

pirs, pomost pływający/stały dla
celów rekreacyjnych/
południowo-wschodnia część
rybackich/innych, obszar do
Zatoki Nowowarpieńskiej, na
uprawiania sportów wodnych,
wysokości działki nr 1019, obręb
przystań jachtowa, port jachtowy,
1 Nowe Warpno; E 14°16'57.1" N
trasy regat żeglarskich, tory
53°43'34.5"
wodne/podejściowe, odnoga
cumownicza, nabrzeże

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej (§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

13.03.2017 r.

pirs, pomost pływający/ stały dla
celów rekreacyjnych/
południowo-wschodnia część
rybackich/innych, obszar do
Zatoki Nowowarpieńskiej, na
uprawiania sportów wodnych,
wysokości działki nr 1008, obręb
przystań jachtowa, port jachtowy,
1 Nowe Warpno; E 14°17'8.4"
trasy regat żeglarskich, tory
53°43'30.9"
wodne/podejściowe, odnoga
cumownicza, nabrzeże

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej (§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

005_Sz_4

005_Sz_5

005_Sz_6

005_Sz_7

Gmina Nowe
Warpno, Nowe
Warpno

Gmina Nowe
Warpno, Nowe
Warpno

Gmina Nowe
Warpno, Nowe
Warpno

Gmina Nowe
Warpno, Nowe
Warpno

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

G.6870.42.201
7.KW z dnia
07.03.2017 r.

G.6870.42.201
7.KW z dnia
07.03.2017 r.

G.6870.42.201
7.KW z dnia
07.03.2017 r.

G.6870.42.201
7.KW z dnia
07.03.2017 r.

południowo-wschodnia część
Zatoki Nowowarpieńskiej, na
wysokości działki nr 1025/5,
obręb 1 Nowe Warpno; E
14°16'54.8" N 53°43'36.0"
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13.03.2017 r.

pirs, pomost pływający/stały dla
celów rekreacyjnych/
rybackich/innych, obszar do
uprawiania sportów wodnych,
przystań jachtowa, port jachtowy,
trasy regat żeglarskich, tory
wodne/podejściowe, odnoga
cumownicza, nabrzeże

południowo-wschodnia część
Zatoki Nowowarpieńskiej, na
wysokości działki nr 760/26,
obręb 1 Nowe Warpno; E
14°17'15.7" N 53°43'30.7"

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej (§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

13.03.2017 r.

pirs, pomost pływający/stały dla
celów
południowo-wschodnia część
rekreacyjnych/rybackich/innych,
Zatoki Nowowarpieńskiej, na
obszar do uprawiania sportów
wysokości działki nr 765/2, obręb
wodnych, przystań jachtowa, port
2 Nowe Warpno (Podgrodzie);
jachtowy, trasy regat żeglarskich,
14°18'11.7" N 53°44'11.3"
tory wodne/podejściowe, odnoga
cumownicza, nabrzeże

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej (§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

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć przystani
wodnych na Zalewie Szcz.
Możliwość korzystania z
istniejącej już infrastruktury

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej ( §3 ust. 1 pkt 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

Kompleksowe działania na
wybrzeżu gm. Nowe Warpno

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne,
Technologia - zróżnicowane,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej (§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

005_Sz_8

005_Sz_9

005_Sz_10

005_Sz_11

Gmina Nowe
Warpno, Nowe
Warpno

Gmina Nowe
Warpno, Nowe
Warpno

Gmina Nowe
Warpno, Nowe
Warpno

Gmina Nowe
Warpno, Nowe
Warpno

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

G.6870.42.201
7.KW z dnia
07.03.2017 r.

G.6870.42.201
7.KW z dnia
07.03.2017 r.

G.6870.42.201
7.KW z dnia
07.03.2017 r.

G.6870.142.20
17.KW z dnia
28.11.2017 r.

13.03.2017 r.

01.12.2017 r.

kąpielisko, pomost
pływający/stały dla celów
rekreacyjnych/rybackich/innych,
obszar do uprawiania sportów
wodnych.

południowo-wschodnia część
Zatoki Nowowarpieńskiej, na
wysokości działki nr 101/5, obręb
2 Nowe Warpno (Podgrodzie od
strony Zalewu Szczecińskiego);
E 14°18'6.7" N 53°44'31.5"

informacja o dominującej funkcji:
turystyka i rekreacja terenu od
strony Jez. Nowowarpieńskiego,
po Zatokę Nowowarpieńską oraz
Teren od strony Jez.
część od strony Zalewu
Nowowarpieńskiego, po Zatokę
Szczecińskiego. Dopuszczenie
Nowowarpieńską oraz część od
funkcji uzupełniających m.in.
strony Zalewu Szczecińskiego
rybołóstwo. Wskazano lokalizację
obiektów turystycznych, nabrzeża
żeglugi pasażerskiej i promowej
oraz przystani jachtowej.
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

wniosek o treści
informacyjnej przyjęty
do dalszej analizy

006_Sz_2

Wojewódzki Sztab
Wojskowy w
Szczecinie,
Szczecin

Nr 733/17 z
dnia
13.03.2017 r.

15.03.2017 r.

Działki ewidencyjne w obrębie
Świnoujście 10 o numerach:
cz.269/5, cz.269/10, cz.269/11,
cz.270/7, 270/8, 270/9/, 271/2,
cz.271/3, cz.271/5, 272/2, 272/5,
272/6, cz.272/10, 272/11, 273/5,
cz.273/6, 273/7, 273/8, 273/9,
273/10, 274/3, cz.274/4, 274/5,
ustanowienie strefy ochronnej,
274/6, 274/7, 274/8, 275/4,
wykraczającej poza granice
275/9, cz.275/10, 275/11, 275/12, Obiekt znajduje się na lądzie, ale
terenów zamkniętych, dla
oddziałuje na akwen (strefa
275/13, 275/14, 276/5, 276/6,
kompleksu wojskowego K-4381
ochronna 1kPa)
276/7, 276/8, cz.276/12,
Karsibór.
cz.277/6, cz.292, 297/3, 297/4,
298/3, 298/4, 298/7, 298/8,
298/9, 299/1, 299/2, 299/3,
299/4, 299/5, 299/6, cz.300/1,
cz.300/2, cz.300/3, cz.313,
cz.314, 315, 316, 317, 318, 319,
cz.320, cz.348/2, cz.415/6, 415/7,
417/1, 418/2 znajdujące się poza
terenem zamkniętym.

007_Sz_1

Okręgowy
Inspektor
Rybołówstwa
Morskiego w
Szczecinie,
Szczecin

ZI-070-01-2017
z dnia
20.03.2017 r.

20.03.2017 r.

uwzględnienie komercyjnego i
rekreacyjnego wykorzystywania
zasobów rybnych

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

-

-

wniosek o treści
informacyjnej przyjęty
do wykorzystania

007_Sz_2

Okręgowy
Inspektor
Rybołówstwa
Morskiego w
Szczecinie,
Szczecin

ZI-070-01-2017
z dnia
20.03.2017 r.

20.03.2017 r.

inwestycje nie mogą kolidować z
wykonywaniem rybołówstwa
morskie wody wewnętrzne na
morskiego oraz dzialaniami
obszarze Zalewu Szczecińskiego
ochronnymi ustalonymi
zarządzeniami OIRMwSz

-

-

wniosek o treści
informacyjnej przyjęty
do wykorzystania

007_Sz_3

Okręgowy
Inspektor
Rybołówstwa
Morskiego w
Szczecinie,
Szczecin

ZI-070-01-2017
z dnia
20.03.2017 r.

20.03.2017 r.

zapewnienie swobodnego
dostępu od strony wody i lądu
morskie wody wewnętrzne na
jednostkom pływającym i
obszarze Zalewu Szczecińskiego
lądowym środkom trasportu
inspekcji rybołówstwa morskiego

-

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

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 oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Gminy Wolin

Przedsięwzięcie opisane zbyt Przedsięwzięcie - pomost stały/pływający,
Technologia - tradycyjna, prefabrykaty ,
ogólnie co uniemożliwia
Rozwiązania chroniące środowisko dokonanie jego klasyfikacji
wymagane, Oddziaływania
zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Gminy Wolin

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 oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

Przedsięwzięcie - pomost stały,
Technologia - tradycyjna, prefabrykaty ,
Rozwiązania chroniące środowisko wniosek przyjęto do dalszej
wymagane, Oddziaływania
analizy tylko w odniesieniu do
transgraniczne - brak, KIP -sprawdzenie
planowanych działań na obszarze czy zachodzi konieczność zmiany strefy
wód morskich
brzegowej (§3 ust. 1 pkt 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

008_Sz

009_Sz_1

009_Sz_2

009_Sz_4

IDM Kortmann M.S.01/03/2017
Polonia sp.z o.o.,
z dnia
20.03.2017 r.
Szczecin
20.03.2017 r.

Burmistrz Wolina,
Wolin

Burmistrz Wolina,
Wolin

Burmistrz Wolina,
Wolin

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

BIO.6724.4.201
7.AO z dnia
21.03.2017 r.
17.03.2017 r.

BIO.6724.4.201
7.AO z dnia
21.03.2017 r.
17.03.2017 r.

BIO.6724.4.201
7.AO z dnia
21.03.2017 r.
17.03.2017 r.

"Marina Stepnica" - port jachtowy,
działki nr 646, 664, 661/2 i 625/1 wykopanie basenu dla mariny;
625/9 obręb Stepnica oraz
planowana głębokość basenu
działka nr 14/1 obręb Bogusławie
przystani - do 3,5 m

pomosty pływające /stały dla
celów rekreacyjnych/ rybackich
/komercyjnych

budowa domów pływających na
obszarach morskich

kładki dla pieszych na terenach
zalewowych

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Gminy Wolin

Inicjatywa Gminy poparta
zainteresowaniem podmiotów
prywatnych
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

009_Sz_5

Burmistrz Wolina,
Wolin

BIO.6724.4.201
7.AO z dnia
21.03.2017 r.
17.03.2017 r.

przygotowanie akwenu do
uprawiania
windsurfingu/kitesurfingu

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Gminy Wolin

Uwaga na ograniczenia
wynikające z projektu Planu
Ochrony

Przedsięwzięcie - bezinwestycjne,
Technologia - brak danych, Rozwiązania
chroniące środowisko - nie wymagane,
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
-nie zachodzi konieczność

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

009_Sz_6

Burmistrz Wolina,
Wolin

BIO.6724.4.201
7.AO z dnia
21.03.2017 r.
17.03.2017 r.

uwzględnienie istniejących
obszarów Natura 2000 i zapisów
planów ochronnych

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Gminy Wolin

-

-

wniosek o treści
informacyjnej przyjęty
do wykorzystania

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
wprowadzenie w planie
dokonanie jego klasyfikacji
możliwości
zgodnie z rozporządzeniem Rady
rozbudowy/modernizacji
działka nr 1094, obręb 3 Trzebież Ministrów z dnia 9 listopada 2010
istniejących i lokalizacji nowych
r. w sprawie przedsięwzięć
pomostów pływających i stałych
mogących znacząco oddziaływać
dla celów turystyki i rekreacji
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

Przedsięwzięcie - pomosty
stałe/pływające, 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 oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

b/z z dnia
21.03.2017 r.

wprowadzenie w planie
możliwości wykorzystywania
akwenu do uprawiania sportów
wodnych (windsurfing,
kitesurfing)

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
wniosek o treści
chroniące środowisko - nie wymagane,
informacyjnej przyjęty
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
do dalszej analizy
- nie wymagane

b/z z dnia
21.03.2017 r.

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
dokonanie jego klasyfikacji
chroniące środowisko - wymagane,
morskie wody wewnętrzne wzdłuż zgodnie z rozporządzeniem Rady Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
wprowadzenie w planie
lini brzegowej Zalewu
Ministrów z dnia 9 listopada 2010
dla przystani (zabezpieczenie przed
możliwości rozbudowy i
Szczecińskiego
r. w sprawie przedsięwzięć
wpływami morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
modernizacji przystani rybackiej
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

Zachodniopomorsk
i Okręgowu
010_Sz_1
Związek Żeglarski,
Szczecin

Zachodniopomorsk
i Okręgowy
010_Sz_2
Związek Żeglarski,
Szczecin

010_Sz_3

Zachodniopomorsk
i Okręgowu
Związek Żeglarski,
Szczecin

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

b/z z dnia
21.03.2017 r.

22.03.2017 r.

morskie wody wewnętrzne wzdłuż
lini brzegowej Zalewu
Szczecińskiego

uwzględnić ograniczenia
wynikające z zapisów projektu
planu ochrony dla obszarów
Natura 2000

wniosek przyjęty do
dalszej analizy
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zachodniopomorsk
i Okręgowu
010_Sz_4
Związek Żeglarski,
Szczecin

Zachodniopomorsk
i Okręgowu
010_Sz_5
Związek Żeglarski,
Szczecin

Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
011_Sz_1
Województwa
Zachodniopomorsk
iego, Szczecin

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
dokonanie jego klasyfikacji
chroniące środowisko - wymagane,
wprowadzenie w planie
morskie wody wewnętrzne wzdłuż zgodnie z rozporządzeniem Rady Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
możliwości rozbudowy i
lini brzegowej Zalewu
Ministrów z dnia 9 listopada 2010
dla przystani (zabezpieczenie przed
modernizacji przystani jachtowej
Szczecińskiego
r. w sprawie przedsięwzięć
wpływami morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

b/z z dnia
21.03.2017 r.

rozważenie możliwości
wprowadzenia zapisów
umożliwiających zamknięcie w
przyszłości północnego wejścia
do portu w Trzebieży.

b/z z dnia
21.03.2017 r.

b/z z dnia
21.03.2017 r.

Przedsięwzięcie - odlożenie refulatu lub
usypanie z inneg materiału , Technologia tradycyjna , Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej (§3 ust. 1 pkt 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

05.04.2017 r.

Potencjalne rezerwaty przyrody:
„Karsiborska Kępa", „Rytka”,
„Łysa Wyspa” (istniejący Użytek
Ekologiczny); Potencjalne
Zespoły Przyrodniczouwzględnienie zapisów
Krajobrazowe: „Bagna Struskie",
waloryzacji przyrodniczej
„Trzebieradzki las", „Park Leśny
Województwa
W Wolinie", „Świdny Las I, II";
Zachodniopomorskiego z 2010 r.
Potencjalne Użytki Ekologiczne:
dot. proponowanych obszarów
„Karcznieńskie Ploso",
ochrony przyrody
„Miroszewskie Estuarium",
„Nowowarpieńskie Wody",
„Podgrodzkie Łąki", „Szuwar Nad
Zatoką Skoszewską", „Wyspy
Bielawki Z Półwyspem Mielinek"

-

-

wniosek o treści
informacyjnej przyjęty
do wykorzystania

Klif nadzalewowy w Lubinie

-

-

wniosek o treści
informacyjnej przyjęty
do wykorzystania

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

-

-

wniosek o treści
informacyjnej przyjęty
do wykorzystania

Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
011_Sz_2
Województwa
Zachodniopomorsk
iego, Szczecin

b/z z dnia
21.03.2017 r.

05.04.2017 r.

uwzględnienie zapisów
opracowania ekofizjograficznego
dot. proponowanego stanowiska
dokumentacyjnego - Klif
nadzalewowy w Lubinie

Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
011_Sz_3
Województwa
Zachodniopomorsk
iego, Szczecin

b/z z dnia
21.03.2017 r.

05.04.2017 r.

uwzględnienie rozporządzenia
Ministra Środowska ws.
ustanowienia planów ochrony
obszarów Natura 2000

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

tor wodny do Trzebieży

wniosek przyjęty do
dalszej analizy
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

1

2

3

Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
011_Sz_4
Województwa
Zachodniopomorsk
iego, Szczecin

Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
011_Sz_5
Województwa
Zachodniopomorsk
iego, Szczecin

012_Sz_1

b/z z dnia
21.03.2017 r.

b/z z dnia
21.03.2017 r.

Zachodnipomorski
Zarząd Melioracji i IP-0220/KONSUrządzeń
17-1/7/17/JP z
Wodnych w
dnia
Szczecinie,
21.03.2017 r.
Szczecin

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

4

5

6

7

8

9

05.04.2017 r.

uwzględnienie zapisów Koncepcji
sieci tras rowerowych Pomorza
Zachodniego, w szczególności:
Budowy dróg rowerowych na
koronie wałów
przeciwpowodziowych wokół
Zalewu Szczecińskiego z
wyznaczeniem miejsc do
odpoczynku z dostępem do plaż
(trasa Tywa-Odra-Zalew)

wały przeciwpowodziowe wokół
Zalewu Szczecińskiego; Trasa
Tywa - Odra - Zalew

Przedsięwzięcie wspólnie z
innymi tego typu działaniami
może stworzyć sieć połączeń
promowych na Zalewie Szcz.

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do dalszej analizy

05.04.2017 r.

wyznaczenie korytarza
infrastruktury technicznej.
Utrzymanie i możliwość
rozbudowy kabli
morskie wody wewnętrzne na
światłowodowych oraz
obszarze Zalewu Szczecińskiego
poprowadzenia innych linii
infrastruktury technicznej między
Nowym Warpnem, a
Świnoujściem.

-

ujścia rzek: Głowienica, Gunica,
Karpinka; ujścia kanałów: Torfowy,
Wydrzany, Karsibór E, Karsibór A,
Karsibór B, Karsibór F, Karsibór D,
Międzyzdroje A, Skoszewo, Łączocy,
Żarnowski, Kopicki, Miłowski,
Brylanty, Podleśny, Jasienica
Wałowy, Dębostrów, Niekłończyca
pompowy I, Niekłończyca Uniemyśl,
Trzebież pompowy I, Warnołeka
Brzózki, Warnołęka pompowy I;
Odpływy ze stacji pomp: Wydrzany,
Karsibór II, Karsibór I, Karsibór IV,
Karsibór III, Skoszewo, ŻarnowoŚmięć I, Żarnowo-Śmięć II, Kopice,
Gąsierzyno II, Gąsierzyno I, Stepnica
II, Stepnica III, Jasienica,
Niekłończyca, Uniemyśl, Trzebież I,
Trzebież II, Warnołeka, Nowe
Warpno; Wały: nad Kanałem
Torfowym, Wydrzany, Ognica,
Przytór-Łunowo, Karsibór Wyspa
Mała, Karsibór Wyspa Duża, Płocin,
Skoszewo, Czarnocin-Skoszewo,
Stepnica-Kopice, prawy nad rz.
Gowienica, lewy nad rz. Gowienicą,
Stepnica-Brylanty, KarpinkaJasienica, lewy wsteczny nad rz.
Karpinką, prawy wsteczny nad rz.
Karpinką, Uniemyśl-Karpinka,
Trzebież-Uniemyśl, MiroszewoBrzózki, Nowe Warpno-Podgrodzie

-

uzwglęnienie w prognozie
oddziaływania projektu planu na
środowisko potencjalnego wpływu
22.03.2017 r. prac prowadzonych na obiektach
takich jak: ujścia rzek, kanały,
rurociagi, odpływy ze stacji pomp,
wały przeciwpowodziowe

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne* ,
Technologia - zróżnicowana ,
Rozwiązania chroniące środowisko wniosek o charakterze
wymagane, Oddziaływania
informacyjnym, przyjęty
transgraniczne - tak, KIP (§2 ust. 1 pkt 6
do dalszej analizy
lub §3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na środowisko)

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do dalszej analizy
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

013_Sz_1

013_Sz_2

013_Sz_3

013_Sz_4

Starostwo
Powiatowe w
Kamieniu
Pomorskim,
Kamień Pomorski

Starostwo
Powiatowe w
Kamieniu
Pomorskim,
Kamień Pomorski

Starostwo
Powiatowe w
Kamieniu
Pomorskim,
Kamień Pomorski

Starostwo
Powiatowe w
Kamieniu
Pomorskim,
Kamień Pomorski

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

b/z z dnia
17.03.2017 r.

b/z z dnia
17.03.2017 r.

b/z z dnia
17.03.2017 r.

b/z z dnia
17.03.2017 r.

22.03.2017 r.

Przedsięwzięcie opisane zbyt Przedsięwzięcie - pomost stały/pływający,
Technologia - tradycyjna, prefabrykaty ,
ogólnie co uniemożliwia
Rozwiązania chroniące środowisko dokonanie jego klasyfikacji
działka nr 163, obręb Lubin,
zgodnie z rozporządzeniem Rady
wymagane, Oddziaływania
pomost pływający/stały dla celów
przylegająca do działki nr 164 (na Ministrów z dnia 9 listopada 2010 transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
rekreacyjnych
wysokości działki nr 158/2)
r. w sprawie przedsięwzięć
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

22.03.2017 r.

pomost pływający/stały dla celów
rekreacyjnych

Przedsięwzięcie opisane zbyt Przedsięwzięcie - pomost stały/pływający,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna, prefabrykaty ,
dokonanie jego klasyfikacji
Rozwiązania chroniące środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady
wymagane, Oddziaływania
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
r. w sprawie przedsięwzięć
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

22.03.2017 r.

Przedsięwzięcie opisane zbyt Przedsięwzięcie - pomost stały/pływający,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna, prefabrykaty ,
dokonanie jego klasyfikacji
Rozwiązania chroniące środowisko działka nr 172/5, obręb Zagórze,
zgodnie z rozporządzeniem Rady
wymagane, Oddziaływania
pomost pływający/stały dla celów przylegająca do działki nr 172/3
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
rekreacyjnych
(na wysokości działki nr 7/2, 13,
r. w sprawie przedsięwzięć
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
19, 59, 61/1, 158/29)
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

22.03.2017 r.

Przedsięwzięcie opisane zbyt Przedsięwzięcie - pomost stały/pływający,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna, prefabrykaty ,
dokonanie jego klasyfikacji
Rozwiązania chroniące środowisko działka nr 172/5, obręb Zagórze,
zgodnie z rozporządzeniem Rady
wymagane, Oddziaływania
pomost pływający/stały dla celów przylegająca do działki nr 172/1
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
rekreacyjnych
(na wysokości działki nr 158/20,
r. w sprawie przedsięwzięć
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
158/14, 176/2, 177)
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

działka nr 163, obręb Lubin,
przylegająca do działki nr 157/1
(na wysokości działki nr 2/12)
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

013_Sz_5

013_Sz_6

013_Sz_7

013_Sz_8

Starostwo
Powiatowe w
Kamieniu
Pomorskim,
Kamień Pomorski

Starostwo
Powiatowe w
Kamieniu
Pomorskim,
Kamień Pomorski

Starostwo
Powiatowe w
Kamieniu
Pomorskim,
Kamień Pomorski

Starostwo
Powiatowe w
Kamieniu
Pomorskim,
Kamień Pomorski

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

b/z z dnia
17.03.2017 r.

b/z z dnia
17.03.2017 r.

b/z z dnia
17.03.2017 r.

b/z z dnia
17.03.2017 r.

22.03.2017 r.

Przedsięwzięcie opisane zbyt Przedsięwzięcie - pomost stały/pływający,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna, prefabrykaty ,
dokonanie jego klasyfikacji
Rozwiązania chroniące środowisko działka nr 40/2, obręb Sułomino,
zgodnie z rozporządzeniem Rady
wymagane, Oddziaływania
pomost pływający/stały dla celów przylegająca do działki nr 40/4
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
rekreacyjnych
(na wysokości działki nr 24/6,
r. w sprawie przedsięwzięć
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
24/4, 26, 28/1)
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

22.03.2017 r.

pomost pływający/stały dla celów
rekreacyjnych

Przedsięwzięcie opisane zbyt Przedsięwzięcie - pomost stały/pływający,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna, prefabrykaty ,
dokonanie jego klasyfikacji
Rozwiązania chroniące środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady
wymagane, Oddziaływania
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
r. w sprawie przedsięwzięć
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

22.03.2017 r.

Przedsięwzięcie opisane zbyt Przedsięwzięcie - pomost stały/pływający,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna, prefabrykaty ,
dokonanie jego klasyfikacji
Rozwiązania chroniące środowisko działka nr 172/5, obręb Zagórze,
zgodnie z rozporządzeniem Rady
wymagane, Oddziaływania
pomost pływający/stały dla celów przylegająca do działki nr 172/2
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
rekreacyjnych
(na wysokości działki nr 175/4,
r. w sprawie przedsięwzięć
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
174)
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

22.03.2017 r.

Przedsięwzięcie opisane zbyt Przedsięwzięcie - pomost stały/pływający,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna, prefabrykaty ,
dokonanie jego klasyfikacji
Rozwiązania chroniące środowisko działka nr 120/4, obręb Gogolice,
zgodnie z rozporządzeniem Rady
wymagane, Oddziaływania
pomost pływający/stały dla celów przylegająca do działki nr 120/3
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
rekreacyjnych
(na wysokości działki nr 140/2,
r. w sprawie przedsięwzięć
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
61/2, 57/1, 49/2, 48, 56/1, 70)
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

działka nr 699/5, obręb
Skoszewo, przylegająca do
działki nr 699/3 (na wysokości
działki nr 156/2)
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

K.N., Parsów

b/z z dnia
21.03.2017 r.
(uzupełnione
pismem b/z z
dnia
19.07.2017 r)

014_Sz_1

015_Sz_1

016_Sz_1

017_Sz_1

M.W., Warszawa

JARS
Nieruchomości sp.
z o.o., Warszawa

Gmina
Międzyzdroje,
Międzyzdroje

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

b/z z dnia
22.03.2017 r.

b/z z dnia
21.03.2017 r.

22.03.2017 r.
(uzupełnienie
wpłynęło
20.07.2017 r.)

22.03.2017 r.

22.03.2017 r.

ITI.7013.24.201
7.TK z dnia
23.03.2017 r.
21.03.2017 r.

pomost stały dla celów
rekreacyjnych, przystań dla
rowerów wodnych i kajaków,
przystań wędkarska, domki
rekreacyjne

Przedsięwzięcie - pomost stały,
Technologia - tradycyjna, prefabrykaty ,
Rozwiązania chroniące środowisko wyspa Karsibór, obręb 19,
wniosek przyjęto do dalszej
wymagane, Oddziaływania
numery działek:
analizy tylko w odniesieniu do
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
458,459,460,471,476, 477; N 53°, planowanych działań na obszarze
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
50' 4,7955" , E 14°, 20', 24,8444"
wód morskich
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

umocnienie brzegowe do
cumowania jachtu dla celów
rekreacyjnych wraz ze slipem

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie - umocnienie
ogólnie co uniemożliwia
brzegowe/pomost stały, Technologia dokonanie jego klasyfikacji
tradycyjna, prefabrykaty , Rozwiązania
zgodnie z rozporządzeniem Rady
chroniące środowisko - wymagane,
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
r. w sprawie przedsięwzięć
- zmiana strefy brzegowej(§3 ust. 1 pkt
mogących znacząco oddziaływać
69 rozporządzenia w sprawie
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
przedsięwzięć mogących znacząco
poz. 71)
oddziaływwać na środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

-

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
oddziaływwać na środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróż nicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

działki nr 794/2 N, 943 Wm
Młyński Rów, obręb 0017
Świnoujście ( na wysokości
działki nr 760)

port jachtowy wraz ze stałymi
falochronami, system pomostów
pływających wraz z miejscami
postojowymi dla jachtów
żaglowych i motorowych,
działka nr 269/2 Wm obręb Lubin
promenada piesza realizowana
(na wysokości działek nr 1/1, 1/2,
częściowo jako pomost stały nad
2/2, 2/5, 4, 198/8, 85/6, 84/7)
akwenem jeziora Wicko Wielkie,
roboty czerpalne i umocnienie
dna w obrębie jeziora Wicko
Wielkie oraz niezbędne
oznakowanie nawigacyjne

budowa nabrzeża dla statków
pasażerskich (o długości do 85 m
i zanużeniu do 1,5 m): budowa
nabrzeża oczepowego nad jez.
Wicko Małe, budowa drogi
dojazdowej, miejsc postojowych,
placów manewrowych, budowa
punktów zaopatrzenia w energie
elktryczną, wode pitną,
oświetlenie zewnetrzne,
wykonanie niezbędnych robót
czerpalnych i budowa
oznakowania nawigacyjnego

Zalesie, jezioro Wicko Małe
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

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
oddziaływwać na środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania
chroniące środowisko - wymagane,
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
- zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 pkt
49 rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróż nicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróż nicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wniosek przyjęto do dalszej
wymagane, Oddziaływania
analizy tylko w odniesieniu do
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
planowanych działań na obszarze
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
wód morskich
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

017_Sz_2

017_Sz_3

017_Sz_4

017_Sz_5

budowa portu jachtowego na
Jeziorze Wicko Małe (budowa
narzeży i umocnienia brzegowe,
pomostów pływających wraz ze
stanowiskami cumowniczymi dla
jachtów, niezbędnego zaplecza
socjalnego portu rybackiego,
ciągów pieszych, miejsc
postojowych dla samochodów
osobowych)

Gmina
Międzyzdroje,
Międzyzdroje

ITI.7013.24.201
7.TK z dnia
23.03.2017 r.
21.03.2017 r.

Gmina
Międzyzdroje,
Międzyzdroje

budowa toru narciarstwa
wodnego (instalacja wyciągu o
parametrach umożliwiających
ITI.7013.24.201
organizowanie zawodów rangi
7.TK z dnia
23.03.2017 r.
międzynarodowej, stanowisko
21.03.2017 r.
startowe - platforma
zlokalizowana na akwenie,
niezbędne umocnienia brzegowe i
prace pogłębiarskie

Gmina
Międzyzdroje,
Międzyzdroje

Gmina
Międzyzdroje,
Międzyzdroje

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

Jezioro Wicko Małe

Jezioro Wicko Małe

ITI.7013.24.201
7.TK z dnia
23.03.2017 r.
21.03.2017 r.

urządzenie plaży m. Wapnica z
pomostami widokowymi i
pomostami do cumowania
drobnego sprzętu pływającego
(budowa plaży i zasilenie
działka nr 193, obręb 23 Wapnica
urobkiem z prac pogłębiarskich,
pomosty widokowe i cumownicze,
obiekty kubaturowe: sanitariaty,
zaplecze ratowników, mała
gastronomia)

ITI.7013.24.201
7.TK z dnia
23.03.2017 r.
21.03.2017 r.

budowa promenady (ścieżki
edukacji ekologicznej) na odcinku
port jachtowy w Wapnicy do
granicy m. Lubin (ciąg pieszy na
terenie przyległym do lustra wody
lub gdzie brak możliwości po
wodach przylegających do linii
brzegowej, oświetlenie
promenady, punkty widokowe na
zalew wyposażone w sprzęt do
obserwacji - lunety widokowe, w
ciągu promenady ławki, stoliki,
miejsca biwakowe, ścieżka
ekologiczna dot. przyrody,
sanitariaty

odcinek od portu jachtowego w
Wapnicy do granicy m. Lubin

Strona 19/34

Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

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
oddziaływwać na środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia - zróż nicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do dalszej analizy

017_Sz_6

017_Sz_7

017_Sz_8

018_Sz_1

Gmina
Międzyzdroje,
Międzyzdroje

Gmina
Międzyzdroje,
Międzyzdroje

Gmina
Międzyzdroje,
Międzyzdroje

Prezydent M.
Świnoujście,
Świnoujście

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

ITI.7013.24.201
7.TK z dnia
23.03.2017 r.
21.03.2017 r.

ITI.7013.24.201
7.TK z dnia
23.03.2017 r.
21.03.2017 r.

PPZ.670.7.316
6.2017.SJ z
dnia
20.03.2017 r.

GM.033.6.2017
.JA z dnia
21.03.2017 r.

budowa i przebudowa portu
rybackiego w m. Lubin
(przebudowa wejścia do portu,
dalbowe stanowisko dla statków
pasażerkich wraz z infrastrukturą,
remont i rozbudowa nabrzeży
cymowniczych, hale
technologiczne dla rybaków,
chłodnia, punt handlowy, hala
magazynowa, parking i place
manewrowe)

msc. Lubin - linia brzegowa

urządzenie plaży w m. Lubin
(urządzenie plaży, pomosty
widokowe i cumownicze, obiekty działka nr 158/1, obręb 24 Lubin
kubaturowe: sanitariaty, zaplecze
ratowników, mała gastronomia)

23.03.2017 r.

Przedsięwzięcie opisane zbyt
niewprowadzanie uwarunkowań
ogólnie co uniemożliwia
ograniczających
dokonanie jego klasyfikacji
zagospodarowanie terenów
zgodnie z rozporządzeniem Rady
morskie wody wewnętrzne na
inwestycyjnych i parametrów
Ministrów z dnia 9 listopada 2010
obszarze Zalewu Szczecińskiego
zaudowy; niewprowadzanie
r. w sprawie przedsięwzięć
ograniczeń w zakresie rozwoju
mogących znacząco oddziaływać
infrastruktury wodnej
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

23.03.2017 r.

lokalizacja "Przystanku turystyki
wodnej, pieszej i rowerowej w
Łunowie"; zapewnienie dostępu
do przystani od strony wody
poprzez utworzenie i
wyznaczenie toru podejściowego
oraz miejsca do uprawiania
sportów wodnych,
motorowodnych i innych form
rekreacji wodnej, wprowadzenie
funkcji dla rozwoju żeglarstwa, w
tym szkoleniowych,
uwzględnienie możliwości
realizacji regat

obszar Zalewu Szczecińskiego
wzdłuż wyspy Wolin poprzez
Wielką Strugę do Starej Świny i
Jeziora Wicko Wielkie

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania
chroniące środowisko - wymagane,
projekt wpisujący się w
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
ogólną inicjtywę wszystkich gmin
- zmiana strefy brzegowej(§3 ust. 1 pkt
na Zalewem Szczecińskim
63, 64 i 69 rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływwać na środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

Strona 20/34

Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

1

2

3

4

018_Sz_2

018_Sz_3

018_Sz_4

018_Sz_5

Prezydent M.
Świnoujście,
Świnoujście

Prezydent M.
Świnoujście,
Świnoujście

Prezydent M.
Świnoujście,
Świnoujście

Prezydent M.
Świnoujście,
Świnoujście

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

GM.033.6.2017
.JA z dnia
21.03.2017 r.

GM.033.6.2017
.JA z dnia
21.03.2017 r.

GM.033.6.2017
.JA z dnia
21.03.2017 r.

GM.033.6.2017
.JA z dnia
21.03.2017 r.

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

5
6
lokalizacja przystani morskiej
wzdłuż ul. 1 Maja; zapewnienie
dostępu do przystani od strony
wody poprzez utworzenie i
wyznaczenie toru podejściowego obszar Zalewu Szczecińskiego
oraz miejsca do uprawiania
wzdłuż Wyspy Karsibór na kanale
sportów wodnych,
Mulnik zgodnie z granicami
motorowodnych i innych form
przystani oraz obszarem do
rekreacji wodnej, wprowadzenie
Starej Świny
funkcji dla rozwoju żeglarstwa, w
tym szkoleniowych,
uwzględnienie możliwości
realizacji regat

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

7

8

9

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania
dokonanie jego klasyfikacji
chroniące środowisko - wymagane,
zgodnie z rozporządzeniem Rady
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
Ministrów z dnia 9 listopada 2010
- zmiana strefy brzegowej(§3 ust. 1 pkt
r. w sprawie przedsięwzięć
63, 64 i 69 rozporządzenia w sprawie
mogących znacząco oddziaływać
przedsięwzięć mogących znacząco
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
oddziaływwać na środowisko)
poz. 71)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

23.03.2017 r.

lokalizacja bulwaru wzdłuż ul. 1
Maja, z pomostami pływającymi
przystosowanymi do cumowania
jednostek pływających, domy na
wodzie, hangary (zaplecze)
obszar Zalewu Szczecińskiego
wędkarskie, tarasy widokowe, wzdłuż Wyspy Karsibór na kanale
przystanek tramwaju wodnego;
Mulnik
zapewnienie dostępu do
przystanku od strony wody
poprzez utworzenie i
wyznaczenie toru podejściowego

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania
dokonanie jego klasyfikacji
chroniące środowisko - wymagane,
zgodnie z rozporządzeniem Rady
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
Ministrów z dnia 9 listopada 2010
- zmiana strefy brzegowej(§3 ust. 1 pkt
r. w sprawie przedsięwzięć
63, 64 i 69 rozporządzenia w sprawie
mogących znacząco oddziaływać
przedsięwzięć mogących znacząco
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
oddziaływwać na środowisko)
poz. 71)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

23.03.2017 r.

połączenie Kanału Mulnik z
Kanałem Piastowskim poprzez
wykonanie połączenia
zapewniającego wzajemną
obszar Zalewu Szczecińskiego na
komunikację i wymianę wód wraz
Wyspie Karsibór pomiędzy
z pomostami pływającymi,
kanałem Mulnik, a Kanałem
awanportem, pogłębieniem
Piastowskim
Kanału Mulnik; zapewnienie
dostępu od strony Kanału Mulnik
poprzez utworzenie i
wyznaczenie toru podejściowego

Przedsięwzięcie - przekop, Technologia tradycyjna, Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
ogólnie co uniemożliwia
lokalizacja centrum turystycznoTechnologia -zróżnicowana, Rozwiązania
dokonanie jego klasyfikacji
rekreacyjnego wzdłuż ul.
chroniące środowisko - wymagane,
zgodnie z rozporządzeniem Rady
Mostowej; lokalizacja wieży i
obszar Zalewu Szczecińskiego na
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
Ministrów z dnia 9 listopada 2010
tarasów widokowych z
Wyspie Karsibór - Stara Świna
- zmiana strefy brzegowej(§3 ust. 1 pkt
r. w sprawie przedsięwzięć
możliwością cumowania
69 rozporządzenia w sprawie
mogących znacząco oddziaływać
jednostek rekreacyjnych.
przedsięwzięć mogących znacząco
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
oddziaływwać na środowisko)
poz. 71)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

23.03.2017 r.

23.03.2017 r.

inwestycja wymagająca
dodatkowego uzasadnienia
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23.03.2017 r.

lokalizacja ujęcia infiltracyjnego
wód z Zalewu w postaci bariery
brzegowej studni lewarowych;
budowa dwóch stawów
infiltracyjnych; ustanowienie
strefy ochrony bezpośredniej.

-

Przedsięwzięcie - infrastruktura
techniczna, Technologia - zróżnicowana,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Możliwe oddziaływania
transgraniczne, KIP - zmiana strefy
brzegowej (§3 ust. 1 pkt 72
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

23.03.2017 r.

lokalizacja toru podejsciowego do
przystani jachtowej Lubiewo wraz
z udrożnieniem i umocnieniem
kanału wejściowego przy pomocy
urobku z prac pogłębiarskich;
obszar Zalewu Szczecińskiego
możliwość organizacji regat i
wzdłuż wyspy Wolin poprzez
uprawiania sportow i turystyki
Wielką Strugę do Starej Świny i
wodnej; możliwość zatrzymania
Jeziora Wicko Wielkie
się i postoju dla jednostek
wodnych przy brzegach wysp
Jeziora Wicko Wielkie, Wicko
Małe, Krzecka Mielizna i innych

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania
dokonanie jego klasyfikacji
chroniące środowisko - wymagane,
zgodnie z rozporządzeniem Rady
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
Ministrów z dnia 9 listopada 2010
- zmiana strefy brzegowej (§2 ust. 1 pkt
r. w sprawie przedsięwzięć
33 i §3 ust. 1 pkt 69 rozporządzenia w
mogących znacząco oddziaływać
sprawie przedsięwzięć mogących
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
znacząco oddziaływwać na środowisko)
poz. 71)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

uwzględnienie funkcji kąpieliska
(w tym z możliwością wykonania
pomostów, slipów, odnóg
obszar Zalewu Szczecińskiego
cumowniczych) z funkcjami
wzdłuż Wyspy Uznam od granicy
towarzyszącymi, miejsca do
z RFN do falochronu
uprawiania sportów wodnych, zachodniego i Wyspy Karsibór od
motorowodnych i inncyh form
falochronu wschodniego do
rekreacji wodnej; zapewnienie
wyspy Wielki Krzek
możliwości rozwoju żeglarstwa,
organizacji regat

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania
dokonanie jego klasyfikacji
chroniące środowisko - wymagane,
zgodnie z rozporządzeniem Rady
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
Ministrów z dnia 9 listopada 2010
- zmiana strefy brzegowej(§3 ust. 1 pkt
r. w sprawie przedsięwzięć
63, 64 i 69 rozporządzenia w sprawie
mogących znacząco oddziaływać
przedsięwzięć mogących znacząco
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
oddziaływwać na środowisko)
poz. 71)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

kolejne wskazanie, iż rybołóstwo
należy utrzymać jako istotną
działalność człowieka na tym
akwenie

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

018_Sz_6

018_Sz_7

Prezydent M.
Świnoujście,
Świnoujście

Prezydent M.
Świnoujście,
Świnoujście

GM.033.6.2017
.JA z dnia
21.03.2017 r.

GM.033.6.2017
.JA z dnia
21.03.2017 r.

018_Sz_8

Prezydent M.
Świnoujście,
Świnoujście

GM.033.6.2017
.JA z dnia
21.03.2017 r.

23.03.2017 r.

018_Sz_9

Prezydent M.
Świnoujście,
Świnoujście

GM.033.6.2017
.JA z dnia
21.03.2017 r.

23.03.2017 r.

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

uwzględnienie strefy łowisk dla
potrzeb podmiotów
gospodarczych związanych z
rybołówstwem

obszar Zalewu Szczecińskiego
wzdłuż Wyspy Uznam nieopodal
granicy z RFN

obszar całego Zalewu
Szczecińskiego

-
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

doprecyzowanie uzasadnienia
przeprowadzenia tej inwestcyji

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 oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

obszar całego pasa Zalewu
Szczecińskiego wzdłuz Wysp
Wolin i Karsibór

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie - umocnienie brzegu,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna, prefabrykaty ,
dokonanie jego klasyfikacji
Rozwiązania chroniące środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady
wymagane, Oddziaływania
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
r. w sprawie przedsięwzięć
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

obszar całego pasa Zalewu
Szczecińskiego wzdłuz Wysp
Wolin i Karsibór

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
dokonanie jego klasyfikacji
Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania
zgodnie z rozporządzeniem Rady
chroniące środowisko - wymagane,
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
r. w sprawie przedsięwzięć
- zmiana strefy brzegowej (§3 ust. 1 pkt
mogących znacząco oddziaływać 63, 64 i 69 rozporządzenia w sprawie
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
przedsięwzięć mogących znacząco
poz. 71) oraz brak
oddziaływwać na środowisko)
jednoznaczengo uzasadnienia

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

018_Sz_10

018_Sz_11

018_Sz_12

018_Sz_13

Prezydent M.
Świnoujście,
Świnoujście

Prezydent M.
Świnoujście,
Świnoujście

Prezydent M.
Świnoujście,
Świnoujście

Prezydent M.
Świnoujście,
Świnoujście

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

GM.033.6.2017
.JA z dnia
21.03.2017 r.

GM.033.6.2017
.JA z dnia
21.03.2017 r.

GM.033.6.2017
.JA z dnia
21.03.2017 r.

GM.033.6.2017
.JA z dnia
21.03.2017 r.

23.03.2017 r.

udrożnienie Rzeckiewgo Nurtu.

23.03.2017 r.

uwzględnienie obszarów
związanych z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym:
budowa/przebudowa nabrzeży i
wałów przeciwpowodziowych lub
wykonania mobilnych przegród
przeciwpowodziowych

23.03.2017 r.

lokalizacja mariny w rejonie
południowo-wschodnich główek
Wyspy Karsibór. Możliwość
wykonania portu schronienia przy
falochronie południowowschodnim od strony Kanału
Piastowskiego

23.03.2017 r.

lokalizacja farm wiatraków czy
farm fotowoltaicznych; możliwość
wykonywania sztucznych wysp i
konstrukcji

obszar Zalewu Szczecińskiego na
Wyspie Karsibór - Rzecki Nurt

obszar Zalewu Szczecińskiego

-

art. 23 ust 1a ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich
Rzeczpospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2205)
zakazuje wznoszenia i wykorzystania
elektrowni wiatrowych na morskich
wodach wewnętrznych i morzy
terytorialnym

wniosek odrzucony w
zakresie farm
wiatrowych, natomiast
w odniesieniu do
pozostałych zagadnień
przeznaczony do
dalszej analizy
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

wymagane uzasadnienie
zasadności dla realizacji tego
przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne* ,
Technologia - zróżnicowana ,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - tak, KIP (§2 ust. 1 pkt 6
lub §3 ust. 1 pkt 8 i 60 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

Przedsięwzięcie opisane zbyt
ogólnie co uniemożliwia
Przedsięwzięcie - infrastruktura,
linia napowietrzna 110 kV relacji
dokonanie jego klasyfikacji
Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania
GPZ Warszów (WSZ) - GPZ
zgodnie z rozporządzeniem Rady
chroniące środowisko - wymagane,
Recław (REC), dwutorowa linia Ministrów z dnia 9 listopada 2010
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
napowietrzna 15 kV nr 139, linia
r. w sprawie przedsięwzięć
- do wyjaśnienia w zakresie prowadzony
kablowa 15 kV nr 147/10
mogących znacząco oddziaływać
ch prac
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

23.03.2017 r.

możliwość wykonania stałego
połączenia (np. grobla, most,
tunel) przez Zalew.

019_Sz

EO/DR/RP/BK/
3250/2017,
Enea Operator sp.
DR/021/MPZP/
z o.o., Poznań
2017 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

020_Sz

Zachodniopomorsk
AP.3.743.4.6.2
i Urząd
017.SZ z dnia
Wojewódzki,
22.03.2017 r.
Szczecin

23.03.2017 r.

brak wniosków

23.03.2017 r.

lokalizacja i rozudowa pomostów
pływajacych i stałych do celów
rekreacyjnych, możliwość
wykorzystania akwenu do
uprawiania windsurfingu i
kitesurfingu, mozliowść
rozbudowy przystani rybackiej i
jachtowej

018_Sz_14

021_Sz_1

021_Sz_2

Prezydent M.
Świnoujście,
Świnoujście

Burmistrz Polic,
Police

Burmistrz Polic,
Police

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

GM.033.6.2017
.JA z dnia
21.03.2017 r.

UA.6721.3.201
7.AM z dnia
15.03.2017 r.

UA.6721.3.201
7.AM z dnia
15.03.2017 r.

23.03.2017 r.

zamknięcie północnego wejścia
do portu w Trzebieży

obszar Zalewu Szczecińskiego

obszar Zalewu Szczecińskiego

-

wniosek uwzględniony

działka nr 1094/3, obręb 3
Trzebież

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania
dokonanie jego klasyfikacji
chroniące środowisko - wymagane,
zgodnie z rozporządzeniem Rady
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
Ministrów z dnia 9 listopada 2010
- zmiana strefy brzegowej(§3 ust. 1 pkt
r. w sprawie przedsięwzięć
63, 64 i 69 rozporządzenia w sprawie
mogących znacząco oddziaływać
przedsięwzięć mogących znacząco
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
oddziaływwać na środowisko)
poz. 71)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

obok portu Trzebież

Przedsięwzięcie - odlożenie refultu lub
usypanie z inneg materiału , Technologia tradycyjna , Rozwiązania chroniące
środowisko - wymagane, Oddziaływania
inwestycja wymaga uzasadnienia
transgraniczne - brak, KIP - zmiana strefy
dla konieczności jej realizacji
brzegowej(§3 ust. 1 pkt 69
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

022_Sz_1

Kopicki Sportowy
Klub Wodny
Szuwarek, Kopice

b/z z dnia
22.03.2017 r.

23.03.2017 r.

przystań dla małych łodzi
sportowych i turystycznych

022_Sz_2

Kopicki Sportowy
Klub Wodny
Szuwarek, Kopice

b/z z dnia
22.03.2017 r.
(uzupełnione
pismem b/z z
dnia
28.07.2017 r)

23.03.2017 r.
(uzupełnienie
wpłynęło
31.07.2017 r.)

oznakowanie bojami i
podczyszenie w przyszłości dna
toru podejściowego do przystani
w Kopicach na długości ok. 500
m i szerokości 4-6 m

022_Sz_3

Kopicki Sportowy
Klub Wodny
Szuwarek, Kopice

b/z z dnia
22.03.2017 r.

022_Sz_4

Kopicki Sportowy
Klub Wodny
Szuwarek, Kopice

023_Sz_1

Regionalny
WOPNDyrektor Ochrony
OS.610.14.201
Środowiska w
7.MP z dnia
Szczecinie,
22.03.2017 r.
Szczecin

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

b/z z dnia
28.07.2017 r.

23.03.2017 r.

wyłączenie z pasa technicznego
terenu przylegającego do
pomostów na potrzeby
funkcjonowania przystani

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania
dokonanie jego klasyfikacji
chroniące środowisko - wymagane,
zgodnie z rozporządzeniem Rady
działka nr 4/2, 53 41 86N , 14 32
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
Ministrów z dnia 9 listopada 2010
55 E
- zmiana strefy brzegowej(§3 ust. 1 pkt
r. w sprawie przedsięwzięć
63, 64 i 69 rozporządzenia w sprawie
mogących znacząco oddziaływać
przedsięwzięć mogących znacząco
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
oddziaływwać na środowisko)
poz. 71)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

Przedsięwzięcie - infratruktura
techniczna, Technologia - tradycyjna,
Rozwiązania chroniące środowisko - nie
wymagane, Oddziaływania
transgraniczne - brak, KIP - nie
wymagany

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Gminy Stepnica

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Gminy Stepnica

-

Przedsięwzięcie - wielofunkcyjne,
Technologia -zróżnicowana, Rozwiązania wniosek przyjęto do
wniosek przyjęto do dalszej
chroniące środowisko - wymagane,
dalszej analizy tylko w
analizy tylko w odniesieniu do Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
odniesieniu do
planowanych działań na obszarze - zmiana strefy brzegowej(§3 ust. 1 pkt
planowanych działań
wód morskich
63, 64 i 69 rozporządzenia w sprawie
na obszarze wód
przedsięwzięć mogących znacząco
morskich
oddziaływwać na środowisko)

31.07.2017 r.

budowa falochronu osłaniającego
przystań od zafalowania
południowego

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Gminy Stepnica

-

Przedsięwzięcie - falochron , Technologia
- tradycyjna, 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 oddziaływwać na
środowisko)

24.03.2017 r.

uwzględnienie wszelkich walorów
przyrodniczych terenu

morskie wody wewnętrzne
Zalewu Szczecińskiego

-

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do dalszej analizy
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

27.03.2017 r.

uwzględnienie rejonu poligonu
morskiego wykorzystywanego
przez Marynarkę Wojenną P-41

53-46,400'N - 014-19,000E
53-45,500'N - 014-23,500E
53-44,400’N - 014-23,500'E
53-44,000’N - 014-22,700’E
53-46,000’N - 014-19,000’E

-

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do dalszej analizy

Nr 1369/D/ z
dnia
21.03.2017 r.

27.03.2017 r.

Działki ewidencyjne w obrębie
Świnoujście 10 o numerach:
cz.269/5, cz.269/10, cz.269/11,
cz.270/7, 270/8, 270/9/, 271/2,
cz.271/3, cz.271/5, 272/2, 272/5,
272/6, cz.272/10, 272/11, 273/5,
cz.273/6, 273/7, 273/8, 273/9,
273/10, 274/3, cz.274/4, 274/5,
ustanowienie strefy ochronnej,
274/6, 274/7, 274/8, 275/4,
wykraczającej poza granice
275/9, cz.275/10, 275/11, 275/12, Obiekt znajduje się na lądzie, ale
terenów zamkniętych, dla
275/13, 275/14, 276/5, 276/6,
oddziałuje na akwen (strefa
kompleksu wojskowego K-4381
276/7, 276/8, cz.276/12,
ochronna 1kPa)
Krarsibór.
cz.277/6, cz.292, 297/3, 297/4,
298/3, 298/4, 298/7, 298/8,
298/9, 299/1, 299/2, 299/3,
299/4, 299/5, 299/6, cz.300/1,
cz.300/2, cz.300/3, cz.313,
cz.314, 315, 316, 317, 318, 319,
cz.320, cz.348/2, cz.415/6, 415/7,
417/1, 418/2 znajdujące się poza
terenem zamkniętym.

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do dalszej analizy

Nr 1369/D/ z
dnia
21.03.2017 r.

27.03.2017 r.

b/z z dnia
27.03.2017 r.

możliwośc uprawiania turystyki i
sportów żeglarskich, windsurfingu
i kitesurfingu; możliwośc budowy i
rozbudowy nabrzeży, pomostów
stałych, i pływajacych oraz
28.03.2017 r.
falochronów; możliwość
zamknięcia wejścia północnego
do portu w Trzebieży (pomiędzy
wyspa refulacyjną i działką
152/12, poprez składowanie
refulatu)

Ministerstwo
024_Sz_1 Obrony Narodowej,
Warszawa

Ministerstwo
024_Sz_2 Obrony Narodowej,

Warszawa

Ministerstwo
024_Sz_3 Obrony Narodowej,

Warszawa

025_Sz_1

Port Jachtowy
Trzebież, Trzebież

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

Nr 1369/D/ z
dnia
21.03.2017 r.

uwzględnienie potrzeb obronnych
kraju; brak kolizji z
funkcjonowaniem infrastruktury
wojskowej

morskie wody wewnętrzne
Zalewu Szczecińskiego

-

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do realizacji

działka nr 1094/3, obręb 3
Trzebież

Do wyjaśnienia zamknięcie
północne. Przedsięwzięcie
bardzo ogólnie sformułowane i
trudno przyporządkować
inwestycje do wymogów
Rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko.

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
oddziaływwać na środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

1

2

3

4

5

Towarzystwo
TPRIIG/AF/36/
Przyjaciół Rzek Iny
026_Sz_1
2017 z dnia
i Głowienicy,
04.04.2017 r.
Stepnica

026_Sz_2

Towarzystwo
TPRIIG/AF/36/
Przyjaciół Rzek Iny
2017 z dnia
i Głowienicy,
04.04.2017 r.
Stepnica

Towarzystwo
TPRIIG/AF/36/
Przyjaciół Rzek Iny
026_Sz_3
2017 z dnia
i Głowienicy,
04.04.2017 r.
Stepnica

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

05.04.2017 r.

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

6

7

8

9

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 ma charakter
informacyjny

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

Obszary winny zostać
wyznaczone przy pomocy badań
wyznaczyć obszary wolne od
monitoringowych oraz w
narzędzi połowowych dla
konsultacji z rybakami
realizacji rybołówstwa
komercyjnymi w częściach
rekreacyjnego - z zapewnieniem
akwenu mało atrakcyjnych
kontroli presji ze strony tego
rybacko z uwagi na
sektora - licencjonowanie
występowanie utrudnień dla
połowów, presji (ilość
stawiania narzędzi połowowych dopuszczalna wędek, uzbrojenia
zaczepy, partie dna pokryte
przynęt, okresowe wyłączenia
muszlami itp. W części obszary
istotnych dla realizacji cyklu
mogą dotyczyć strefy brzegowej,
życiowego części obszarów)
wyłączonej z użycia narzędzi
połowowych

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

konieczność wytyczenia i ujęcia w
planie szlaków swobodnej
migracji organizmów przez cały
obszar Zalewu. Wzorem
rozporządzenia OIRM potrzeba
wytyczenia przy użyciu
monitoringu części akwenu
05.04.2017 r.
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

05.04.2017 r.

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

wyznaczyć strefę wolną od
rybołówstwa wokół wyspy
Adamowej 500 m - całoroczny
obszar ochronny - ostoja ryb i
ssaków

wyspa Adamowa
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Towarzystwo
TPRIIG/AF/36/
Przyjaciół Rzek Iny
026_Sz_4
2017 z dnia
i Głowienicy,
04.04.2017 r.
Stepnica

05.04.2017 r.

wyznaczyć strefę wolną od
rybołówstwa wokół wysepki
Kamiennej- ruin po latarni 300m całoroczny obszar ochronny ostoja ryb i ssaków

wysepka Kamienna

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

Zrzeszenie
Rybaków Zalewów
Szczecińskiego,
027_Sz_1
Kamieńskiego i
Jeziora Dąbie,
Trzebież

20.04.2017 r.

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

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do wykorzystania

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

b/z z dnia
12.04.2017 r.
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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: w ujściu rzeki
Gowienica w obszarze
zakreślonym promieniem długości
500 m w kierunku Zatoki
Stepnickiej z punktu leżącego na
środku linii łączącej oba naturalne
brzegi ujścia; akwen Zalewu
Szczecińskiego wzdłuż toru
wodnego Świnoujście-Szczecin w
pasie o szerokości po 300 m od
granic toru i na długości 500 m
licząc od głowicy zachodniej
falochronu Kanału Piastowskiego,
a dalej do wysokości północnego
cypla wyspy Chełminek w pasie o
szerokości po 200 m od granic
toru; Jezioro Wicko Małe do linii
łączącej oba krańce brzegów
przesmyku z Jeziora Wicko Małe
na Jezioro Wicko Wielkie; na
rzece Odra przy ujściu rzeki Ina
na obszarze zakreślonym
promieniem 500 m z punktu
leżącego na środku linii łączącej
oba naturalne brzegi ujścia.

-

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do wykorzystania

18.04.2017 r.

oznaczyć na rysunku planu:
rozpoznane zasoby dziedzictwa
kulturowego, akweny chronione
ustaleniami planu: biegu Starej
Świny z jej odnogami, akweny
chronione ustaleniami planu zabytki (oraz obszar w promieniu
25 m od zewnętrznego ich
obrysu) umieszczone w
ewidencjach zabytków
znajdujących się w polskich
obszarach morskich

obszar biegu Starej Świny z jej
odnogami (na odcinku od
wejściowych granic z Zalewem
Szczecińskim do mostu nad
Starą Świną przy Basenie Ubootów)

-

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do dalszej analizy

Zrzeszenie
Rybaków Zalewów
Szczecińskiego,
027_Sz_2
Kamieńskiego i
Jeziora Dąbie,
Trzebież

028_Sz_1

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego,
Warszawa

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

b/z z dnia
12.04.2017 r.

DOZOAiK.070.13.2
017.AR.02.04 z
dnia
12.04.2017
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do dalszej analizy

tworzenie systemu przystani
wodnych wzdłuż wybrzeża
Zalewu Szczecińskiego

Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
Technologia - zróżnicowana,
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 oddziaływwać na środowisko)

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

028_Sz_2

029_Sz_1

029_Sz_2

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego,
Warszawa

Szkoła Aktywnego
Wypoczynku
Frajda, M. J.,
Czarnocin,

Szkoła Aktywnego
Wypoczynku
Frajda, M. J.,
Czarnocin,

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

DOZOAiK.070.13.2
017.AR.02.04 z
dnia
12.04.2017

b/z, z dnia
02.08.2017 r.

b/z, z dnia
02.08.2017 r.

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
archeologicznych przed
morskie wody wewnętrzne na
przystapieniem do robót;
obszarze Zalewu Szczecińskiego
sformuować obowiązek
uwzględniania zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego na
polskich obszarach morskich,
określonych w przepisach o
ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami oraz w przepisach o
polskich obszarach morskich

03.08.2017 r.

uzwględnienie potrzeby budowy
niewielkich przystani wodnych dla
jednostek płaskodennych oraz
wyznaczenia miejsc do
krótkoterminowego biwakowania
wzdłuż brzegów Zalewu
Szczecińskiego

03.08.2017 r.

wyłączenie z pasa technicznego i
zagospodarowanie linii brzegowej
w postaci budowy przystani dla
Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
małych jednostek płaskodennych,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - zróżnicowana,
wyłączenie z pasa technicznego i
dokonanie jego klasyfikacji
Rozwiązania chroniące środowisko udostępnienie lokalnych małych
zgodnie z rozporządzeniem Rady
wymagane, Oddziaływania
plaż do cumowania małych
linia brzegowa przy m. Czarnocin Ministrów z dnia 9 listopada 2010 transgraniczne - brak, KIP dla przystani
jednostek i krótkich pobytów,
r. w sprawie przedsięwzięć
(zabezpieczenie przed wpływami morza
wyłączenie z pasa techniznego
mogących znacząco oddziaływać §3 ust. 1 pkt 63 lub 64 rozporządzenia w
cypla plaży i utwardzenie jego
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
sprawie przedsięwzięć mogących
powierzchni celem poszerzenia
poz. 71)
znacząco oddziaływwać na środowisko)
powierzchni do składowania
sprzętu wodnego, postawienie
sezonowego pomostu do 25 m

brzegi wzdłuż Zalewu
Szczecińskiego
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

030_Sz_1

M.B., Świnoujście

b/z, z dnia
02.08.2017 r.

02.08.2017 r.

uwzględnienie naprawy dorgi
dojazdowej leżącej na Półwyspie
Mielinek.

Półwysep Mielinek, Świnoujście,
działka nr 360, obr 15

Wniosek dotyczy lądu.

-

wniosek odrzucony nie dotyczy obszaru
planu

Przedsięwzięcie opisane zbyt
Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne ,
ogólnie co uniemożliwia
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
dokonanie jego klasyfikacji
chroniące środowisko - wymagane,
zgodnie z rozporządzeniem Rady Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
Półwysep Mielinek, Świnoujście,
Ministrów z dnia 9 listopada 2010
dla przystani (zabezpieczenie przed
działka nr 360, obr 15
r. w sprawie przedsięwzięć
wpływami morza §3 ust. 1 pkt 63 lub 64
mogących znacząco oddziaływać rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
mogących znacząco oddziaływwać na
poz. 71)
środowisko)

030_Sz_2

M.B., Świnoujście

b/z, z dnia
02.08.2017 r.

02.08.2017 r.

uwzględnienie działki nr 360
obręb 15 wraz z nabrzeżem jako
tereny rekreacyjno budowlane z
przeznaczeniem na budowę
domków na palach oraz sportów
wodnych

031_Sz_1

WWF Polska

b/z, z dnia
15.03.2017 r.

20.03.2017 r.

konieczność stosowania
morskie wody wewnętrzne na
podejścia ekosystemowego w
obszarze Zalewu Szczecińskiego
opracowywanym projekcie planu

032_Sz_1

Urząd Morski w
Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

2017-11-10

Urząd Morski w
Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

032_Sz_2

032_Sz_3

Urząd Morski w
Szczecinie

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

wniosek przyjęty do
dalszej analizy

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do wykorzystania

morskie wody wewnętrzne na
obszarze Zalewu Szczecińskiego

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do wykorzystania

2017-11-10

określić dopuszczalną chłonność
akwenów w zakresie obiektów
rekreacji wodnej (mariny,
morskie wody wewnętrzne na
pomosty stałe i pływające) oraz obszarze Zalewu Szczecińskiego
zasady ich lokalizowania na
poszczególnych akwenach

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do dalszej analizy

2017-11-10

uwzględnić zasady ochrony
przeciwpowodziowej
sformułowane w Planie
zarządzania ryzykiem
morskie wody wewnętrzne na
powodziowym dla obszaru
obszarze Zalewu Szczecińskiego
dorzecza Odry rozp. Rady
Ministrów z dnia 18 października
2016r. (Dz.U. z 2016, poz. 1938)

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
dowykorzystania

uwzględnić zapisy planów
zwalczania zanieczyszczeń w
obszarach portów i przestrzeni
morskich
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

1

2

3

4

032_Sz_4

032_Sz_5

Urząd Morski w
Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

Urząd Morski w
Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

5

6

7

8

9

2017-11-10

uwzglednić ustalenia projektu
warunków korzystania z wód
zlewni Międzyodrze - Zalew
Szczeciński - wyspy Wolin i
Uznam oraz Planu
gospodarowania wodami na
morskie wody wewnętrzne na
odszarze dorzecza Odry (M.P. z obszarze Zalewu Szczecińskiego
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)

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do wykorzystania

2017-11-10

zagospodarowanie obszarów ma
gwarantować nienaruszalność
zasobów przyrodniczych
morskie wody wewnętrzne na
akwenów wskazanych w
obszarze Zalewu Szczecińskiego
projektach planów ochrony dla
obszarów Natura 2000.

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do wykorzystania

2017-11-10

zagwarantować dostępność dla
istniejących pól odkładu materiału
z prac pogłębiarskich i
utrzymaniowych dla
funkcjonujących torów wodnych,
a także przewidywać nowe pola
morskie wody wewnętrzne na
refulacyjne w przypadku
obszarze Zalewu Szczecińskiego
wprowadzenia inwestycji
związanych z budową nowych
torów podejściowych do portów i
przystani morskich lub ich
rozbudową

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek uwzględniony

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek uwzględniony

032_Sz_6

Urząd Morski w
Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

032_Sz_7

Urząd Morski w
Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

2017-11-10

utrzymać istniejace obiekty
nawigacyjne, w tym
morskie wody wewnętrzne na
zagwarantować ustalone wizuary obszarze Zalewu Szczecińskiego
nabieżników

032_Sz_8

Urząd Morski w
Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

2017-11-10

uwzglednić istniejące tory wodne,
morskie wody wewnętrzne na
przeznaczając je odpowiednio do
obszarze Zalewu Szczecińskiego
utrzymania lub modernizacji

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek uwzględniony

2017-11-10

uwzględnić ostateczne decyzje
dot. pozwoleń na wznoszenie lub
utrzymanie sztucznych wysp,
morskie wody wewnętrzne na
konstrukcji i urządzeń w polskich
obszarze Zalewu Szczecińskiego
obszarach morskich, a także
pozwoleń na układania i
utrzymywanie kabli i rurociągów

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek uwzględniony

032_Sz_9

Urząd Morski w
Szczecinie

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

032_Sz_10

Urząd Morski w
Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

2017-11-10

uwzglednić przekazane
informacje dot. wraków i obiektów morskie wody wewnętrzne na
zabytkowych zalegających w
obszarze Zalewu Szczecińskiego
wodach

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek uwzględniony

032_Sz_11

Urząd Morski w
Szczecinie

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

2017-11-10

uwzględnić zasady ekorozwoju i
zrównoważonego rozwoju oraz
morskie wody wewnętrzne na
utrzymanie infrastruktury
obszarze Zalewu Szczecińskiego
zapewniajacej dostęp do portów
w tym torów podejściowych

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek o charakterze
informacyjnym, przyjęty
do wykorzystania

2017-11-10

spełnić wymagania
rozporządzenia Ministra GMiŻŚ
oraz Ministra IiB z dnia 17 maja
2017 w sprawie wymaganego
zakresu planów
zagospodarowania
przestrzennego morskich wód
morskie wody wewnętrzne na
wewnętrzmych, morza
obszarze Zalewu Szczecińskiego
terytorialnego i wyłącznej strefy
ekonomicznej (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1025) oraz ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego "Program
ochrony brzegów morskich"
(Dz.U. z 2016 r., poz. 678)

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek uwzględniony

2017-11-10

uwzględnić inwestycję związane z
realizacją przedsięwzięcia pn.
"Modernizacja toru wodnego
Świnoujście - Szczecin" tj. prace
pogłębiarskie i budowę nowych
pól refulacyjnych (wariant z 2
wyspami), a także utrzymanie lub
rozbudowę systemu zarzadzania
ruchem na torze.

2017-11-22

budowa kabla światłowodowego
(przecisk) w relacji od Stacji
morskie wody wewnętrzne na
Radarowej na wyspie Chełminek
obszarze Zalewu Szczecińskiego
do Kapitanatu Portu Trzebież odcinek pomiędzy wysp.
większość przebiegu dotyczy
Chełminke a Portem Trzebież
planu dla Zalewu Szczecińskiego,
fragment planu portu w Trzebieży

032_Sz_12

032_Sz_13

033_Sz_1

Urząd Morski w
Szczecinie

Urząd Morski w
Szczecinie

Urząd Morski w
Szczecinie

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
10.11.2017r.

EŁ/262/26/3/17
z 22.11.2017

tor wodny relacji Szczecin Świnoujście

Przedsięwzięcie - pogłębienie akwenu,
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko - wymagane,
wniosek ma charakter
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
informacyjny, inwestycja w trakcie
wniosek uwzględniony
dla portów (§2 ust. 1 pkt 33
realizacji
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek ma charakter
informacyjny

Przedsięwzięcie - infratruktura techniczna
, Technologia - zróżnicowana ,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
wniosek uwzględniony
transgraniczne - brak, KIP (§2 ust. 1 pkt 6
lub §3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na środowisko)
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Lp.

Wnioskodawca
(inicjały osoby
fizycznej, nazwa
jednostki
organizacyjnej,
miejscowość)

Data i
sygnatura
pisma

Data wpływu
pisma do
Urzędu
Morskiego w
Szczecinie

1

2

3

4

033_Sz_2

033_Sz_3

033_Sz_4

033_Sz_5

033_Sz_6

Urząd Morski w
Szczecinie

Urząd Morski w
Szczecinie

Urząd Morski w
Szczecinie

EŁ/262/26/3/17
z 22.11.2017

GPG-I61101/POWERZ/24/4/17 z
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Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, którego
dotyczy uwaga lub wniosek

Uwagi sporządzającego plan

5

6

7

modernizacja trasy kabla
światłowodowego w rejonie Stacji
Radarowej SKRS Karsibór
(wciągnięcie kabla
morskie wody wewnętrzne na
światłowodowego na ląd) - most obszarze Zalewu Szczecińskiego
na Starej Świnie wchodzi w
zakres planu dla Zalewu
Szczecińskiego

modernizacja toru wodnego
Świnoujście – Szczecin do
głębokości 12,5 m

poprawa infrastruktury
zapewniającej dostęp do portu
morskiego w Stepnicy

odbudowa i rozbudowa pola
refulacyjnego Chełminek

tor wodny relacji Szczecin Świnoujście

Roztoka Odrzańska

obszar wokół Wyspy Chełminek

uwzględnienie w planie
funkcjonowania 13 stacji
monitorujących ruch wzdłuż toru
morskie wody wewnętrzne na
wodnego Świnoujście-Szczecin obszarze Zalewu Szczecińskiego
(promieniowanie
elektromagnetyczne)

wniosek ma charakter
informacyjny

Streszczenie opisu przedsięwzięcia KIP

Sposób
uwzględnienia uwagi
lub wniosku

8

9

Przedsięwzięcie - infratruktura techniczna
, Technologia - zróżnicowana ,
Rozwiązania chroniące środowisko wymagane, Oddziaływania
wniosek uwzględniony
transgraniczne - brak, KIP (§2 ust. 1 pkt 6
lub §3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływwać na środowisko)

Przedsięwzięcie - pogłębienie akwenu,
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko - wymagane,
wniosek ma charakter
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
informacyjny, inwestycja w trakcie
wniosek uwzględniony
dla portów (§2 ust. 1 pkt 33
realizacji
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

-

Przedsięwzięcie - pogłębienie akwenu,
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko - wymagane,
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
wniosek uwzględniony
dla portów (§2 ust. 1 pkt 33
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

-

Przedsięwzięcie - odkładanie urobku,
Technologia - tradycyjna , Rozwiązania
chroniące środowisko - wymagane,
wniosek o charakterze
Oddziaływania transgraniczne - brak, KIP
informacyjnym, przyjęty
dla portów (§2 ust. 1 pkt 33
do dalszej analizy
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływwać na
środowisko)

wniosek ma charakter
informacyjny

-

wniosek uwzględniony

Cały obszar opracowania znajduje się w obszarze Natura 2000, tj. w obszarze specjalnej ochrony ptaków "Zalew Szczeciński" (PLB320009) i w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty/ specjalnym obszarze ochrony
siedlisk "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH32320018)
* Przedsięwzięcie -wielofunkcyjne: działalność inwestycyjna w zakresie budowy mola, pomostów, mariny, przystani, stanic wodnych, pirsów, pogłębienia torów wodnych oraz podejść

Szczecin, 12 grudnia 2017 r.
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