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Urząd Morski w Gdyni
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Biuro  Urządzania  Lasu  i  Geodezji  Leśnej  Oddział  w  Gdyni  w  ramach  prac
prowadzonych zgodnie  z  umową nr  3/IOW/2016 z  dnia  2.02.2016 r.  informuje,  że  uwagi
zgłoszone podczas  drugich konsultacji  społecznych projektu Planu Urządzenia  Lasu na lata
2017-2026 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostały w większości
uwzględnione i skorygowano odpowiednio przedmiotowy projekt.

W załączniku przedstawiono wyjaśnienia do uwag, w tym do tych nieuwzględnionych
w projekcie Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni.

Z wyrazami szacunku

Załącznik: 
1. Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych podczas drugich konsultacji społecznych projektu 

Planu Urządzenia Lasu na lata 2017-2026 w ramach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko.

Stawiamy na jakość. 

System zarządzania jakością prac w BULiGL spełnia standardy norm ISO 9001:2008 oraz 14001:2004



Załącznik nr 1  

1.  W  piśmie  z  dnia  31  stycznia  2017r.  zn.  spr  RDOŚ-Gd-WOC.410.13.2016.BF.3
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, w związku z wnioskiem Urzędu
Morskiego w Gdyni nr IOW-SM-791-39/16 z dnia 07.11.2016r., działając na podstawie
art.  51  ust.  2  ustawy z  dnia  3  października  2008r.  o  udostępnianiu  informacji  i  jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko  (t.j.  Dz.  U.  z  2016r.  poz.  353  ze  zm.),  ponownie  wzywa  do  poprawy
stwierdzonych błędów.
Ad.  1.  Wymienione  błędy  zostały  sprostowane  w  projekcie  PUL,  wprowadzając  do
dokumentu m.in. zapisy z istniejących PZO.

2. W piśmie z dnia 17 lutego 2017r. zn. spr. PZPK.NPK.402.04.2017 Pomorski Zespół
Parków  Krajobrazowych,  Oddział  Nadmorski  Park  Krajobrazowy  wniósł  uwagi  i
wnioski  do  projektu  Planu  Urządzenia  Lasu  dla  Urzędu  Morskiego  w  Gdyni
sporządzonego na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2026 roku.
Ad.  2.  Wymienione  błędy  zostały  sprostowane  w  projekcie  PUL,  wprowadzając  do
projektu dokumentów korektę do wszystkich uwag NPK.

3. W e-mailu z dnia 10 lutego 2017r. o treści „w załączniku przesyłamy szczegółowe uwagi
Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" do dokumentów składających się na projekt
Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026 sporządzony
przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni”.
Ad  3.  Wymienione  błędy  zostały  sprostowane  w  projekcie  PUL,  wprowadzając  do
projektu dokumentów korektę do wszystkich uwag  Parku Krajobrazowego "Mierzeja
Wiślana" z wyjątkiem:

Pkt. 39 – określenie „wydma” przyjęto zgodnie z rodzajem użytku IUL,
Pkt. 59 – borowacenie przyjęto za IUL,
Pkt. 68 – informacja ta wykracza poza ustawowe założenia dokumentów i założenia IUL,
Pkt. 77 – bezpośrednie sąsiedztwo zgodnie z ZHL.
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4. W e-mailu z dnia 17 lutego 2017r. Pan Konrad Bidziński przesłał w załączniku  „Uwagi
do Planu Urządzania Lasów Urzędu Morskiego w Gdyni do tekstów poprawionych w
wyniku pierwszych konsultacji”.
Ad  4.  Wymienione  błędy  zostały  sprostowane  w  projekcie  PUL,  wprowadzając  do
projektu  dokumentów  korektę  do  wszystkich  uwag  Pana  Konrada  Bidzińskiego  z
wyjątkiem:

Pkt. 5 rezerwat Kępa Redłowska jest poza zasięgiem gruntów UM (rysunek poniżej)
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Pkt. 8 Brakuje pomników przyrody np. eratyka „Święty Kamień” Nr ewidencyjny 134/62
- Kamień leży poza gruntami UM. (rysunek poniżej, kamień zaznaczono na błękitno)

Pkt. 10 
W  projekcie  dokumentu  nie  zamieszczano  map  tylko  rysunki  poglądowe,  mapy  są
drukowane oddzielnie zgodnie z umową i IUL. Stanowią załączniku do projektu PUL (w
tym mapa walorów przyrodniczych z granicami obszarów chronionych).
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Pkt. 11 nocek wąsatek 

Obecność  pachnicy  dębowej  w Pasie  Technicznym UM -  CIECHANOWSKI  Mateusz
Elbląg 16.01.2014

Pkt. 14 informacja ta wykracza poza ustawowe założenia dokumentów i założenia IUL. 
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