
Lp.

Wnioskodawca (inicjały 

osoby fizycznej, nazwa 

jednostki organizacyjnej, 

miejscowość)

Data i sygnatura pisma

Data wpływu 

pisma do Urzędu 

Morskiego

Streszczenie pisma

Oznaczenie obszaru, 

którego dotyczy uwaga 

lub wniosek

Uwagi sporządzającego 

plan
Streszczenie opisu przedsięwzięcia - KIP Sposób uwzględnienia wniosku

1 2 3 4 5 6 7 8 9

001_DZW_1

Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie

30.10.2018 r.

SZ.ROO.610.II.112.12.2

018.IR

05.11.2018 r.
Uwzględnienie w projekcie planu obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią.
Port morski Dźwirzyno - -

Wniosek uwzględniony.

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

zostały uwzględnione w Załączniku nr 3 do 

Rozporządzenia.

002_DZW_1

IMGW-PIB, Oddział 

Morski w Gdyni

09.11.2018 r.

OGaDSPO-510-09/2018
14.11.2020 r.

Określenie stacji pomiarowo-obserwacyjnej IMGW-PIB jako 

podstawowego elementu infrastruktury odpowiedzialnej w zakresie 

osłony hydrologicznej i meteorologicznej Portu Morskiego oraz regionu.

Działka nr 2/13 (Obręb 

Dźwirzyno, gmina 

Kołobrzeg)

54º09’30’’

15º23’20’’

- -

Wniosek unieuwzględniony.

Stacja pomiarowo-obserwacyjna IMGW-PIB 

znajduje się poza obszarem opracowania.

003_DZW_1
Burmistrz Miasta 

Trzebiatów, Trzebiatów

09.11.2018 r.

POŚ.0722.5.2018
19.11.2018 r.

Uporządkowanie klasyfikacji użytków i ich granic na mapie ewidencji oraz 

wprowadzenie ustaleń umożliwiających realizację funkcji (TP-tereny 

portów i przystani) zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego.

Port morski Dźwirzyno – 

działki nr 346/2 oraz 

134/40 (Obręb Mrzeżyno-

3)

- -

Wniosek częściowo uwzględniony.

Plan zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych nie służy 

porządkowaniu klasyfikacji użytków i ich 

granic na mapie ewidencyjnej. 

004_DZW_1

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

04.12.2018 r.

ZRU.4025.003.2018.M

WA

10.12.2018 r.

Uwzględnienie w planie obszarów objętych ochroną:

obszar chroniony Natura 2000:

- Zatoka Pomorska,

- Wybrzeże Trzebiatowskie,

- Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski

oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”

a także uwzględnienie zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Zachodniopomorskiego (PZWPZ)

Port morski Dźwirzyno - -

Wniosek uwzględniony.

Funkcja Ochrona środowiska i przyrody 

została ustalona jako nadrzędna funkcja w 

planie (Ustalenia ogólne - § 6).  Ponadto w 

Rozstrzygnięciach szczegółowych odwołano 

się do występowania poszczególnych form 

ochrony przyrody, a także do przepisów 

odrębnych z zakresu ochrony przyrody.

005_DZW_1
Ośrodek Wypoczynkowy 

Pokusa, Dźwirzyno
10.12.2018 r. 14.12.2018 r. Suwnica samojezdna do 18 ton Port morski Dźwirzyno - -

Wniosek uwzględniony.

Plan umożliwia rozwój infrastruktury portowej 

zgodnie z zapisami ustaleń ogólnych w § 8.

005_DZW_2
Ośrodek Wypoczynkowy 

Pokusa, Dźwirzyno
10.12.2018 r. 14.12.2018 r.

Utwardzenie terenu w części południowej od slipu i przeznaczenie go na 

miejsca napraw i postoju jednostek na zimę

Port morski Dźwirzyno – 

działka nr 2/15
- -

Wniosek nieuwzględniony.

Plan zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych nie rozstrzyga o 

przeznaczeniu działek na lądzie.

005_DZW_3
Ośrodek Wypoczynkowy 

Pokusa, Dźwirzyno
10.12.2018 r. 14.12.2018 r. Przebudowanie slipu na teren pod suwnicę

Port morski Dźwirzyno – 

działka nr 2/15
-

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie 

oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 

ust. 1 pkt. 64.

Przedsięwzięcie – przebudowa slipu;

Technologia – złożona, prefabrykaty;

Rozwiązania chroniące środowisko – 

wymagane;

Oddziaływanie transgraniczne – brak;

Wniosek uwzględniony.

Plan umożliwia rozwój infrastruktury portowej 

zgodnie z zapisami ustaleń ogólnych w § 8.

005_DZW_4
Ośrodek Wypoczynkowy 

Pokusa, Dźwirzyno
10.12.2018 r. 14.12.2018 r. Wyznaczenie działki i miejsca na pomieszczenia dla rybaków ok. 10 szt. Port morski Dźwirzyno - -

Wniosek nieuwzględniony.

Plan zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych nie rozstrzyga o 

przeznaczeniu działek na lądzie.

005_DZW_5
Ośrodek Wypoczynkowy 

Pokusa, Dźwirzyno
10.12.2018 r. 14.12.2018 r. Podzielenie terenu na działki pod działalności gospodarcze. Port morski Dźwirzyno - -

Wniosek nieuwzględniony.

Plan zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych nie rozstrzyga o 

przeznaczeniu działek na lądzie.

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

Wykaz wniosków złożonych na etapie przystąpienia do sporządzania projektu planu
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005_DZW_6
Ośrodek Wypoczynkowy 

Pokusa, Dźwirzyno
10.12.2018 r. 14.12.2018 r.

Przeznaczenie na warsztat naprawczy zalesionego terenu bez wycinania 

drzew.
Port morski Dźwirzyno - -

Wniosek nieuwzględniony.

Plan zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych nie rozstrzyga o 

przeznaczeniu działek na lądzie.

005_DZW_7
Ośrodek Wypoczynkowy 

Pokusa, Dźwirzyno
10.12.2018 r. 14.12.2018 r.

Przeznaczenie działki wzdłuż drogi dojazdowej do basenu portowego pod 

działalność gospodarczą (handel itp.) oraz jedną na toaletę z prysznicem 

dla turystów.

Port morski Dźwirzyno - -

Wniosek nieuwzględniony.

Plan zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych nie rozstrzyga o 

przeznaczeniu działek na lądzie.

006_DZW_1

Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków w 

Szczecinie

Delegatura w Koszalinie

14.12.2018 r.

ZN.K.5150.99.2018.MJ

19.12.2018 r.
Przy sporządzaniu planu uwzględnić Ustawę o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz zabytki znajdujące się w granicach opracowania.
Port morski Dźwirzyno - -

Wniosek uwzględniony. 

We wszystkich akwenach obowiązuje ochrona 

przestrzenna obiektów dziedzictwa 

kulturowego zgodnie z przepisami o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (§ 6) 

007_DZW_1

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska, 

Szczecin

19.12.2018 r.

WOPN-

OS.610.231.2018.KM

20.12.2018 r.
Uwzględnienie wszystkich znanych walorów przyrodniczych w granicach 

portu.
Port morski Dźwirzyno - -

Wniosek uwzględniony.

Funkcja Ochrona środowiska i przyrody 

została ustalona jako nadrzędna funkcja w 

planie.  Ponadto w Rozstrzygnięciach 

szczegółowych odwołano się do 

występowania poszczególnych form ochrony 

przyrody, a także do przepisów odrębnych z 

zakresu ochrony przyrody.

008_DZW_1
Urząd Gminy Kołobrzeg, 

Kołobrzeg

18.12.2018 r.

GKO.II.6724.114.2018

27.12.2018 r. Przedłużenie główek portu oraz pogłębianie torów wodnych
Wejście do portu oraz 

kanał portowy
-

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie 

oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 

ust. 1 pkt. 69 Rozporządzenia i.

Przedsięwzięcie – pogłębienie toru;

Technologia – tradycyjna;

Rozwiązania chroniące środowisko – 

wymagane;

Oddziaływania transgraniczne – brak;

Wniosek uwzględniony.

Plan umożliwia rozwój infrastruktury portowej 

zgodnie z zapisami ustaleń ogólnych w § 8.

008_DZW_2
Urząd Gminy Kołobrzeg, 

Kołobrzeg

18.12.2018 r.

GKO.II.6724.114.2018

27.12.2018 r.
Usankcjonowanie i zapewnienie przejazdu przez teren portu do tzw. 

„rybakówki”.
Port morski Dźwirzyno - -

Wniosek nieuwzględniony.

Plan zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych nie rozstrzyga o 

przeznaczeniu działek na lądzie.

009_SK1_DZW_1 P. K., Postomino 04.09.2019 r. 05.09.2019 r.
Zapewnienie funkcji Turystyka, sport i rekreacja na wskazanym przez 

Wnioskodawcę obszarze.

DZW.03.F

(w obecnej wersji - 

DZW.05.F)

Wniosek zawiera 

załączniki graficzne. 

Na wskazanym akwenie 

na etapie Koncepcji 

dopuszczona jest funkcja 

Turystyka, sport i 

rekreacja (S)

-

Uwaga uwzględniona.

Funkcja Turystyka, sport i rekreacja (S) została 

umieszona na liście funkcji dopuszczalnych 

akwenu DZW.05.F (§ 5 ust. 6. Rozstrzygnięć 

szczegółowych)

010_PWZ_DZW_1
Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury, Gdynia

31.03.2020 r.

2264/20

06.04.2020 r.

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 19.03.2020 r. w sprawie 

wyłożenia do publicznego wglądu do Projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych - Port morski Dźwirzyno 

(zawieszone przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie dnia 2 

kwietnia 2020 r.) organ poinformował, że stanowisko resortu obrony 

narodowej w przedmiotowej sprawie zostanie przedstawione przez 

Dyrektora Deparamentu Infrastruktury MON.

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

Wykaz uwag i wniosków złożonych do projektu planu po I spotkaniu konsultacyjnym

Wykaz uwag i wniosków złożonych poza wyznaczonymi terminami

Wykaz opinii i uzgodnień złożonych na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
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011_Opinia_DZW_1

Zachodniopomorski 

Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny w 

Szczecinie

23.04.2020 r.

NZNS.7040.3.41.2020

bd. Opinia pozytywna.
Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

012_Uzg_DZW_1
Minister Obrony 

Narodowej, Warszawa

30.04.2020 r.

MON.DI-

WZN.270.8.2020

bd. Uzgodniono bez uwag.
Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

013_Uzg_DZW_1
Wój Gminy Kołobrzeg, 

Kołobrzeg

06.05.2020 r.

GNP.III.6724.19.2020

12.05.2020 r. Uzgodniono bez uwag.
Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

014_Opinia_DZW_1

Dyrektor Okręgowego 

Urzędu Górniczego w 

Gdańsku

12.05.2020 r.

GDA.5111.143.2020.AS

15.05.2020 r.

Opinia negatywna.

W części tekstowej i graficznej nie odniesiono się do istniejącego terenu 

górniczego "Kołobrzeg".

Pozytywne zaopiniowanie projektu planu może nastąpić po 

wprowadzeniu zmian w części tekstowej i graficznej.

Część obszaru objętego 

opracowaniem.
- -

Opinia uwzględniona.

W zapisach planu znalazły się zapisy dotyczące 

terenu górniczego, który obejmuje swoich 

zasięgiem obszar opracowania planu -  w 

Ustaleniach ogólnych (§ 1 ust. 3 pkt 8) oraz w 

poszczególnych kartach akwenów 

wprowadzono funkcję Poszukiwanie, 

rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie 

kopalin ze złóż (K), która ma odbywać się 

zgodnie z przepisami odrębnymi.

W części graficznej do Uzasadnienia została 

wrysowana granica terenu górniczego 

"Kolobrzeg".

015_Uzg_DZW_1

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

Szczecin

14.05.2020 r.

ZRU.4025.003.2018.M

WA

14.05.2020 r. Uzgodniono bez uwag.
Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

016_Opinia_DZW_1

Regionalny Drektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie

15.05.2020 r.

WOPN-

OS.410.60.2020.AM

15.05.2020 r. Opinia pozytywna.
Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

017_Uzg_DZW_1

Regionalny Drektor 

Ochrony Środowiska w 

Szczecinie

15.05.2020 r.

WOPN-

OS.610.62.2020.AM

15.05.2020 r. Uzgodniono bez uwag.
Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

018_Uzg_DZW_1

Minister Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego, Warszawa 

19.05.2020 r.

DOZ.OAiK.650.422.2020

.AR.04.01

05.06.2020 r. Uzgodniono bez uwag.
Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-

Zachodniopomorski 

Wojewódzki Konserwator 

Zabytków, Szczecin

- -

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

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w 

określonym terminie uważa się za równoznaczne z zaopiniowaniem 

projektu planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-

Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie

Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie, Szczecin

- -

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

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w 

określonym terminie uważa się za równoznaczne z zaopiniowaniem 

projektu planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-
Minister Zdrowia, 

Warszawa
- -

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

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w 

określonym terminie uważa się za równoznaczne z zaopiniowaniem 

projektu planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 
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-
Minister Aktywów 

Państwowych, Warszawa
- -

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

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w 

określonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu 

planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-
Minister Rozwoju, 

Warszawa
- -

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

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w 

określonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu 

planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-

Minister Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, Warszawa

- -

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

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w 

określonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu 

planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-
Minister Klimatu, 

Warszawa
- -

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

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w 

określonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu 

planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji, Warszawa

- -

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

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w 

określonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu 

planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-
Minister Infrastruktury, 

Warszawa
- -

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

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w 

określonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu 

planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-
Minister Środowiska, 

Warszawa
- -

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

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w 

określonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu 

planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

-
Burmistrz Miasta 

Trzebiatów, Trzebiatów
- -

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

Polskiej i administracji morskiej, nieprzedstawienie stanowiska w 

określonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu 

planu. 

Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

019_Opinia-II_DZW_1

Dyrektor Okręgowego 

Urzędu Górniczego w 

Gdańsku

12.02.2021 r.

GDA.5111.58.2021.JC

17.02.2021 r. Opinia pozytywna.
Obszar objęty 

opracowaniem
- -

w związku z brakiem uwag - nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia 

020_DZW_01

Minister Finansów, 

Funduszy i Polityki 

Regionalnej, Warszawa

03.08.2021 r., DSR-

IXa.550.4.2021.JT
04.08.2021 r.

Stwierdzenie zgodności projektu planu z ustaleniami średniookresowej 

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

Przekazanie projektu planu ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego

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