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Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 

  

 

Osoba fizyczna: KL (Gdynia) Data i sygnatura pisma:      22.11.2013   brak 

---, 00-000 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  27.11.2013   INZ1.1-81010-10-1/14        (S001.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

1.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić wykorzystanie prądu wiatru idącego wzdłuż 

zewnętrznej strony Półwyspu Helskiego 

Nie uwzględniono - morskie farmy wiatrowe, wykorzystujące energię wiatru są 

dopuszczone tylko na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP. 

 

 

C-Wind Polska Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      03.03.2013   brak 

ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  12.03.2013   INZ1.1-81010-10-2/14        (S002.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

2.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić zespół morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną, pozwolenie nr 

MFW/7/12 (C-WIND) 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo bez sygnatury z 

30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-18/16) 

 

2.2 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić planowaną trasę przebiegu podwodnego kabla przesyłowego 110 kV służącego do 

wyprowadzania mocy z zespołu morskich farm wiatrowych (C-WIND) 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo bez sygnatury z 

30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-18/16) 

 

 

B-Wind Polska Sp. z o. o. Data i sygnatura pisma:      03.03.2014   brak 

ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  12.03.2014   INZ1.1-81010-10-3/14        (S003.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

3.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić zespół morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną, pozwolenie nr 

MFW/4/13 (B-WIND) 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo bez sygnatury z 

30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-17/16) 

 

3.2 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić planowaną trasę przebiegu podwodnego kabla przesyłowego 110 kV służącego do 

wyprowadzania mocy z zespołu morskich farm wiatrowych (B-WIND) 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo bez sygnatury z 

30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-17/16) 

 

 

Osoba fizyczna: LO (Gdynia) Data i sygnatura pisma:      22.11.2013   brak 

---, 00-000 Wrzeszcz Data i sygnatura wpływu:  24.11.2013   INZ1.1-81010-10-4/14        (S004.01) 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

4.1 Władysławowo Marina dla jachtów we Władysławowie Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo z 28.11.2016 r. (INZ1.1-81010-26-77/16)  

4.2 Zatoka Gdańska Marina dla jachtów w Babich Dołach Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo z 28.11.2016 r. (INZ1.1-81010-26-77/16)  

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Data i sygnatura pisma:      16.12.2013   email 

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  16.12.2013   INZ1.1-81010-10-5/14        (S005.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

5.1 Zatoka Gdańska Uwzględnić podmorski gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 relacji PMG Kosakowo - Gdańsk Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia 

wniosku 

 

5.2 Zatoka Gdańska Uwzględnić podmorski gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700, p-8-4 związany z odbiorem gazu na terenie 

Zatoki Puckiej 

Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia 

wniosku 

 

5.3 Zatoka Gdańska Uwzględnić stanowisko cumowniczo-rozładunkowe CNG/LNG Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia 

wniosku 

 

 

Energobaltic Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      10.01.2014   email 

ul. Starowiejska 41, 84-120 Władysławowo Data i sygnatura wpływu:  10.01.2014   INZ1.1-81010-10-6/14        (S006.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

6.1 Cały obszar planu Uwzględnić istniejący rurociąg gazowy między platformą "Baltic Beta" i 

Władysławowem 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - email z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-

26-19/16) 

 

6.2 Cały obszar planu Uwzględnić projektowany rurociąg gazowy ze złoża B8 Rozpatrywany jest nowy wniosek - email z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-

26-19/16) 

 

 

Urząd Miasta Puck Data i sygnatura pisma:      24.01.2014   brak 

ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck Data i sygnatura wpływu:  24.01.2014   INZ1.1-81010-10-7/14        (S007.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

7.1 Puck Zabezpieczyć tor wodny do portu rybackiego w Pucku Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RGNiPP.671.5.2016.Agz 30.09.2016 r. 

(INZ1.1-81010-26-2/16) 

 

7.2 Puck Zabezpieczyć tor wodny do portu jachtowego w Pucku Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RGNiPP.671.5.2016.Agz 30.09.2016 r. 

(INZ1.1-81010-26-2/16) 

 

7.3 Puck Umożliwić budowę pomostów przy "Rozgardzie" Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RGNiPP.671.5.2016.Agz 30.09.2016 r. 

(INZ1.1-81010-26-2/16) 

 

7.4 Puck Modernizacja toru podejściowego przy Puckich Zakładach 

Mechanicznych 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RGNiPP.671.5.2016.Agz 30.09.2016 r. 

(INZ1.1-81010-26-2/16) 

 

 

Marena Wellness & Spa Data i sygnatura pisma:      28.01.2014   email 
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ul. Turystyczna 1, 72-415 Międzywodzie Data i sygnatura wpływu:  28.01.2014   INZ1.1-81010-10-8/14        (S008.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

8.1 Pogorzelica Ustanowić kąpielisko wolne od ruchu łodzi motorowych i żaglowych przy zejściu na plażę z ul. 

Turystycznej 

Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia 

wniosku 

 

 

Polenergia Bałtyk III Sp. z o. o. Data i sygnatura pisma:      29.01.2014   SMDI-4/2014 

ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  04.02.2014   INZ1.1-81010-10-9/14        (S009.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

9.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnienie budowy i eksploatacji morskiej infrastruktury przesyłowej 

energii elektrycznej (MIP) 

Uwzględniono w kartach: 27B, 29T, 30P, 34T, 42O, 16Pw, 45E - wydzielono 

korytarz infrastrukturalny. 

 

 

WWF Data i sygnatura pisma:      30.01.2014   email 

Wisniowa 38, 02-520 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  30.01.2014   INZ1.1-81010-10-10/14        (S010.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

10.1 Cały obszar 

planu 

Prowadzić szerokie konsultacje społeczne Konsultacje i spotkania z interesariuszami są prowadzone 

podczas całego procesu trwania planu 

 

10.2 Cały obszar 

planu 

Uwzględniać zarówno aspekty ekonomiczne, jak i społeczne oraz środowiskowe potencjalnych 

działań 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

10.3 Cały obszar 

planu 

Stosować zasadę zrównoważonego rozwoju i uwzględniać podejście ekosystemowe oraz zasadę 

przezorności 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

10.4 Cały obszar 

planu 

Zagwarantować właściwy stan ochrony dla obszarów i siedlisk cennych przyrodniczo Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

10.5 Cały obszar 

planu 

Określić potencjalne obszary prowadzenia działań na morzu w oparciu o najlepszą, opartą na 

dowodach naukowych, wiedzę na temat danego obszaru 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

10.6 Cały obszar 

planu 

Proces planistyczny prowadzić zgodnie z zapisami Dyrektywy w sprawie planowania 

przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

 

Gdańska Federacja Żeglarska Data i sygnatura pisma:      30.01.2014   email 

ul. Przełom 9, 80-643 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  30.01.2014   INZ1.1-81010-10-11/14        (S011.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

11.1 Zachodni brzeg Wisły 

Śmiałej 

Uwzględnić modernizację i rozbudowę infrastruktury na rzecz rozwoju sportów wodnych na 

obszarze Gminy Gdańsk 

Wniosek odrzucony - dotyczy obszaru poza 

zakresem planu 

 

 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Data i sygnatura pisma:      24.01.2014   L.Dz. /37/2014 
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ul. Mariacka 25/26, 80-958 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  31.01.2014   INZ1.1-81010-10-12/14        (S012.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

12.1 Cały obszar planu Informacja odnośnie niezajmowania się przez muzeum sprawami w zakresie ochrony archeologicznej Informacja została uwzględniona  

 

Biuro Rozwoju Gdańska Data i sygnatura pisma:      29.01.2014   BRG - ZUP/KW_150/2014/MMK 

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  31.01.2014   INZ1.1-81010-10-13/14        (S013.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

13.1 Gdańsk Przedłużenie mola na Zaspie Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak BRG/ZUP/Kw_2125/MMK/2016 z 1.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-75/16)  

13.2 Gdańsk Budowa mola w Jelitkowie Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak BRG/ZUP/Kw_2125/MMK/2016 z 1.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-75/16)  

13.3 Gdańsk Budowa mola w Brzeźnie Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak BRG/ZUP/Kw_2125/MMK/2016 z 1.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-75/16)  

 

Urząd Gminy Rewal Data i sygnatura pisma:      24.01.2014   PP.670.2.2014.MH 

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal Data i sygnatura wpływu:  03.02.2014   INZ1.1-81010-10-14/14        (S014.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

14.1 Rewal Umożliwić budowę pomostów spacerowo-cumowniczych w 

miejscowości Pobierowo 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak PP.670.2.1.2014.MH z 2.01.2017 r. 

(INZ1.1-81010-26-79/16) 

 

14.2 Rewal Umożliwić budowę pomostów spacerowo-cumowniczych w 

miejscowości Niechorze 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak PP.670.2.1.2014.MH z 2.01.2017 r. 

(INZ1.1-81010-26-79/16) 

 

14.3 Rewal Umożliwić budowę pomostów spacerowo-cumowniczych w 

miejscowości Rewal 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak PP.670.2.1.2014.MH z 2.01.2017 r. 

(INZ1.1-81010-26-79/16) 

 

14.4 Rewal Przewidzieć budowę falochronów dla przystani morskiej w 

Niechorzu 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak PP.670.2.1.2014.MH z 2.01.2017 r. 

(INZ1.1-81010-26-79/16) 

 

14.5 Rewal Przewidzieć budowę falochronów dla przystani morskiej w 

Pogorzelicach 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak PP.670.2.1.2014.MH z 02.01.2017 r. 

(INZ1.1-81010-26-79/16) 

 

14.6 Rewal Przewidzieć budowę urządzeń i budowli chroniących brzeg morski 

przed abrazją 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak PP.670.2.1.2014.MH z 2.01.2017 r. 

(INZ1.1-81010-26-79/16) 

 

14.7 Rewal Przewidzieć możliwość budowy elementów kolei linowej w 

obszarze morskim 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak PP.670.2.1.2014.MH z 02.01.2017 r. 

(INZ1.1-81010-26-79/16) 

 

 

Morski Instytut Rybacki - PIB Gdynia Data i sygnatura pisma:      21.02.2014   N/632/22/2014 

ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  25.02.2014   INZ1.1-81010-10-15/14        (S015.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

15.1 Cały obszar 

planu 

Zagwarantowanie dostępu do punktów pomiarowych i 

połowów badawczych na Polskich Obszarach Morskich na 

potrzeby monitoringu i badań naukowych 

Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach 

wymagających wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje 

zagadnienia połowów badawczych i pomiarów prowadzonych ze statku. 
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Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej Data i sygnatura pisma:      06.03.2014   182/OM/14 

ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  06.03.2014   INZ1.1-81010-10-16/14        (S016.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

16.1 Cały obszar planu Uwzględnić lokalizacje jawnych torów wodnych, poligonów i kotwicowisk (przekazanie 

danych do planu) 

Uwzględniono w analizie uwarunkowań i zapisach kart 

akwenów 

 

 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR w Gdyni Data i sygnatura pisma:      06.02.2014   NT 2464/41/14/UM 

ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  10.02.2014   INZ1.1-81010-10-17/14        (S017.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

17.1 Cały obszar planu Informacja o braku uwag do planu Informacja została przyjęta  

 

PGE EJ 1 Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      14.02.2014   EJ1/459/2014 

ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  21.02.2014   INZ1.1-81010-10-18/14        (S018.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

18.1 Choczewo - 

Żarnowiec 

Zapewnić możliwość poboru i zrzutu wód na potrzeby elektrowni jądrowej - 

lokalizacja "Choczewo" i "Żarnowiec" 

Rozpatrywany jest nowy wniosek – pismo znak DS./97/10/2016 z 

30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-16/16) 

 

 

Greentech Energy Systems Polska Sp. z o.o Data i sygnatura pisma:      14.02.2014   Brak 

ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  14.02.2014   INZ1.1-81010-10-19/14        (S019.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

19.1 Obszar planu Uwzględnić farmę wiatrową wraz z infrastrukturą Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia wniosku  

 

Ustecka Rada Działalności Pożytku Publicznego Data i sygnatura pisma:      11.02.2014   Brak 

Ustka Data i sygnatura wpływu:  17.02.2014   INZ1.1-81010-10-20/14        (S020.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

20.1 Strefa 

przybrzeżna 

Wyznaczyć trasy przepływu między małymi portami morskimi dla rozwoju 

pasażerskiego ruchu turystycznego i żeglarskiego 

Wniosek rozpatrywany  w ramach wniosku Burmistrza Ustki - pismo znak 

GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16) 

 

20.2 Ustka-

Bornholm 

Wyznaczyć korytarz komunikacyjny Ustka-Bornholm Wniosek rozpatrywany  w ramach wniosku Burmistrza Ustki - pismo znak 

GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16) 

 

20.3 Ustka Wykluczyć lokalizację nowych stacji radarowych związanych z KSBM Wniosek rozpatrywany  w ramach wniosku Burmistrza Ustki - pismo znak 

GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16) 

 

20.4 Ustka Uwzględnić lokalizację mola spacerowego ujętego w dokumentach 

planistycznych miasta Ustka 

Wniosek rozpatrywany  w ramach wniosku Burmistrza Ustki - pismo znak 

GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16) 
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Urząd Miasta Ustka 
Data i sygnatura pisma:      31.12.2014   GP.670.4.3.2014 z dnia 31.12.2014, GP.670.4.3.2014 z dnia 26.02.2014, GP.670.4.3.2014 z dnia 07.02.2014, 

GP.670.4.3.2014 z dnia 29.01.2014 

ul. Wyszyńskiego 3, 76-270 

Ustka 
Data i sygnatura wpływu:  08.01.2015   INZ1.1-81010-10-21/14        (S021.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

21.1 Ustka Umożliwić realizację ustaleń zapisanych MPZP "Wczasowa i okolice" 09.1.PN w temacie 

budowy mol i platform widokowych po wschodniej stronie miasta 

Rozpatrywany jest nowy wniosek -pismo znak 

GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16) 

 

21.2 Ustka Umożliwić przywrócenie budowli na palach po stronie zachodniej i wschodniej z 

przeznaczeniem na funkcje związane z obsługą turystyczną 

Rozpatrywany jest nowy wniosek -pismo znak 

GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16) 

 

21.3 Ustka Rozbudowa III mola po zachodniej stronie miasta wraz z pracami hydrotechnicznymi na 

istniejącym zdegradowanym falochronie 

Rozpatrywany jest nowy wniosek -pismo znak 

GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16) 

 

21.4 Ustka Umożliwić budowę mola turystycznego na przedłużeniu ciągu pieszego oznaczonego w 

MPZP "Uroczysko" 19KPp 

Rozpatrywany jest nowy wniosek -pismo znak 

GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16) 

 

21.5 Ustka Uniemożliwić lokalizację nowych radarów w pobliżu nadmorskich miast uzdrowiskowo-

wczasowych 

Rozpatrywany jest nowy wniosek -pismo znak 

GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16) 

 

21.6 Ustka-

Bornholm 

Zapewnić bezkolizyjny korytarz komunikacyjny Ustka - Bornholm Rozpatrywany jest nowy wniosek -pismo znak 

GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16) 

 

21.7 Ustka Lokalizować farmy wiatrowe w takich odległościach od brzegów morskich, aby ich 

konstrukcje i światła kontrolne nie były widoczne z brzegu 

Rozpatrywany jest nowy wniosek -pismo znak 

GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16) 

 

21.8 Ustka Umożliwić przebudowę zachodniego falochronu poprzez jego przesunięcie w kierunku 

zachodnim 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 

GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16) 

 

21.9 Ustka Umożliwić rozbudowę portu jachtowego przy nowym falochronie zachodnim w 

sąsiedztwie kanału portowego 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 

GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16) 

 

 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA Data i sygnatura pisma:      19.02.2014   email 

ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  19.02.2014   INZ1.1-81010-10-22/14        (S022.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

22.1 Port Północny w 

Gdańśku 

Zarezerwować obszar morski z przeznaczeniem na głębokowodne stanowiska 

przeładunkowo-składowe oraz terminal pasażerski 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak NS/38/2016 z 

29.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-29/16) 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie Data i sygnatura pisma:      18.02.2014   MOSiR 142/2014 

ul. Bitwy pod Płowcami 67 C, 81-731 Sopot Data i sygnatura wpływu:  21.02.2014   INZ1.1-81010-10-23/14        (S023.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

23.1 Sopot Zachować dotychczasowe funkcje plaż, mola spacerowego i 

przystani rybackiej 

Uwzględniono w karcie 85M - funkcje Turystyka, sport i rekreacja oraz Rybołówstwo 

dopuszczone w akwenie 
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Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Data i sygnatura pisma:      19.02.2014   HR-0161/19/2014 

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  25.02.2014   INZ1.1-81010-10-24/14        (S024.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

24.1 Świnoujście Zapewnić docelową głębokość toru 17.0 m wód północnego toru podejściowego do portu w 

Świnoujściu 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 

GM.033.33.2016.JA z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-

28/16) 

 

24.2 Świnoujście Rezerwa wód morza terytorialnego na rozbudowę portu zewnętrznego - obszar wód o 

szerokości 2.0 km na wschód od falochronu wschodniego i szerokości 2.0 km na północ w głąb 

morza 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 

GM.033.33.2016.JA z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-

28/16) 

 

24.3 Świnoujście Rezerwa wód morza terytorialnego pod pole odkładu urobku z robót czerpalnych w portach Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 

GM.033.33.2016.JA z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-

28/16) 

 

 

Osoba fizyczna: PP (Lublin) Data i sygnatura pisma:      19.02.2014   email 

---, 00-000 Lublin Data i sygnatura wpływu:  19.02.2014   INZ1.1-81010-10-25/14        (S025.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

25.1 Zatoka Gdańska Wyznaczyć akwen pod lokalizację wyciągu wodnego w Chałupach (Wake Park) Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia aktualności  

 

Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      19.02.2014   email 

ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  19.02.2014   INZ1.1-81010-10-26/14        (S026.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

26.1 Cały obszar planu Elektrownia wiatrowa Baltica-1 Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak DS./97/10/2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-16/16)  

26.2 Cały obszar planu Elektrownia wiatrowa Baltica-2 Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak DS./97/10/2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-16/16)  

26.3 Cały obszar planu Elektrownia wiatrowa Baltica-3 Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak DS./97/10/2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-16/16)  

 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, oddział Nadmorski Park Krajobrazowy Data i sygnatura pisma:      19.02.2014   PZPK.NPK.402.10.2014 

ul. ks. Merkleina 1, 84-120 Władysławowo Data i sygnatura wpływu:  19.02.2014   INZ1.1-81010-10-27/14        (S027.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

27.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić zapisy uchwały Sejmiku Woj. Pom. w sprawie NPK. Zapewnić ochronę 

szuwaru trzcinowego. Wniosek o nieprowadzenie prac wykraczających poza zapisy 

"Programu ochrony brzegów morskich" 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo Pomorskiego Zespołu 

Parków Krajobrazowych  znak PZPK.071.09.2016 z 29.09.2016 r. 

(INZ1.1-81010-26-38/16) 

 

 

Środkowopomorska Grupa Rybacka Data i sygnatura pisma:      17.02.2014   Brak 

ul. Westerplatte 4, 76-270 Ustka Data i sygnatura wpływu:  19.02.2014   INZ1.1-81010-10-28/14        (S028.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

28.1 Cały obszar 

planu 

Potrzeba szerokich konsultacji społecznych. Wniosek o 

zorganizowanie spotkania z przedstawicielami środowiska 

rybackiego. Uwzględnić negatywny wpływ trasy MIP na rybacką 

działalność gospodarczą 

Uwzględniono. Konsultacje i spotkania z interesariuszami były prowadzone podczas 

dotychczasowego procesu przygotowania projektu planu, przeznaczonego do uzgodnień i 

wyłożenia. Zapisy planu wymagają zagłębienia infrastruktury liniowej lub zabezpieczenia jej w 

inny sposób umożliwiający wykonywanie połowów. 

 

 

Qualia Development Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   email 

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-29/14        (S029.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

29.1 Zatoka Pucka Umożliwić budowę przystani na terenie Zatoki Puckiej w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenów Qualia Development Sp. z o.o. (molo w Juracie) 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo Medical Investment Trust 

z 15.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-56/16) 

 

 

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Data i sygnatura pisma:      18.02.2014   RP.6721-SG.1.2014.PS/190 

ul. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  21.02.2014   INZ1.1-81010-10-30/14        (S030.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

30.1 Gdynia Zapewnić możliwość adaptacji, nadania nowej funkcji i wykorzystania dawnej torpedowni u 

brzegów dzielnicy Babie Doły w Gdyni 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RP.6721-

SG.07.2016.PS/1507 z 27.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-31/16) 

 

30.2 Gdynia Uwzględnić funkcję Zatoki Gdańskiej jako odbiornika wód opadowych odprowadzanych 

systemem kanalizacji deszczowej z terenu miasta 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RP.6721-

SG.07.2016.PS/1507 z 27.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-31/16) 

 

30.3 Gdynia Uwzględnić przystań rybacką na Obłużu Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RP.6721-

SG.07.2016.PS/1507 z 27.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-31/16) 

 

30.4 Gdynia Uwzględnić przystań rybacką na Oksywiu Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RP.6721-

SG.07.2016.PS/1507 z 27.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-31/16) 

 

30.5 Gdynia Uwzględnić przystań rybacką w Orłowie Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RP.6721-

SG.07.2016.PS/1507 z 27.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-31/16) 

 

30.6 Gdynia Zapewnić możliwość wykorzystania wód przybrzeżnych dla żeglugi przybrzeżnej i rekreacji 

wodnej, zwłaszcza w rejonie kąpielisk miejskich, portu jachtowego i bulwaru nadmorskiego 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RP.6721-

SG.07.2016.PS/1507 z 27.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-31/16) 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - PEWIK Gdynia Data i sygnatura pisma:      05.02.2014   DOŚ.6721/344/2014 (TT-501-Gd-3620/14) 

ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  18.02.2014   INZ1.1-81010-10-31/14        (S031.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

31.1 Mechelinki Uwzględnić istniejący kanał zrzutowy ścieków z 

Dębogórza 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak TT-501-Gd-24465/16 z 05.09.2016r.  (INZ1.1-

81010-26-25/16) 
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Ministerstwo Obrony Narodowej Data i sygnatura pisma:      19.02.2014   700/p 

ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  26.02.2014   INZ1.1-81010-10-32/14        (S032.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

32.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić potrzeby w zakresie obronności państwa, wynikające m.in. z ustanowionych stref niebezpiecznych dla żeglugi 

i rybołówstwa oraz z prowadzonych działań wojska na obszarach morskich. Wniosek o uzgodnienie z MON zapisów 

studium. Wskazanie konieczności ustanawiania stref bezpieczeństwa wielkości 500m wokół obiektów na obszarach 

morskich, zwłaszcza w rejonie obiektów wojskowych. 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - 

pismo znak 3984/DI z 30.09.2016 r. 

(INZ1.1-81010-26-5/16) 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Sianów Data i sygnatura pisma:      04.02.2014   GKAPP.670.1.1.2014 

ul Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów Data i sygnatura wpływu:  14.02.2014   INZ1.1-81010-10-33/14        (S033.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

33.1 Sianów Wniosek o nieograniczanie inwestycji w zakresie siłowni wiatrowych na terenie gminy Wniosek odrzucony - dotyczy obszaru poza zakresem planu  

 

Urząd Miejski w Trzebiatowie Data i sygnatura pisma:      07.02.2014   POŚ.0722.1.2014 

Rynek 1, 72-320 Trzebiatów Data i sygnatura wpływu:  18.02.2014   INZ1.1-81010-10-34/14        (S034.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

34.1 Trzebiatów Sprawdzić aktualność planów dot. budowy BalticPipe. Wniosek o powiększenie 

portu w Mrzeżynie i terenów portowych w Dźwirzynie 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak POŚ.0722.5.2016 z 

26.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-4/16) 

 

 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   WN-1574/14/FAX 

ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-35/14        (S035.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

35.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić wskazane we wniosku tereny zamknięte, strefy ochronne, poligony morskie, wojskową 

infrastrukturę paliwową. Uwzględnić zapisy o ochronie przestrzeni powietrznej. Wskazanie potrzeby 

uzgadniania planów zagosp. z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym. 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo 

znak 8364/16 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-

26-8/16) 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   DROŚ-PP.7120.9.2014 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  25.02.2014   INZ1.1-81010-10-36/14        (S036.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

36.1 Cały obszar 

planu 

Potrzeba uwzględnienia zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego, 

Strategii rozwoju woj. pomorskiego 2020 i Regionalnych Programów Strategicznych 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak DRRP-

G.7637.245.2016 z 29.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-9/16) 

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rybołówstwa Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   Ryb-air-ak/077/1/14 
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ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  27.02.2014   INZ1.1-81010-10-37/14        (S037.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

37.1 Cały obszar 

planu 

Ochronić rybne zasoby morza, zagwarantować armatorom 

statków rybackich dostęp do łowisk oraz zabezpieczyć 

racjonalne i ekonomiczne połowy ryb - obszary ICES 24, 25, 26 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu. W celu zagwarantowania 

dobrostanu ryb dwuśrodowiskowych i wędrownych wprowadzono ograniczenia w 

użytkowaniu obszarów ujściowych rzek i innych cieków ważnych z punktu widzenia migracji. 

 

37.2 Cały obszar 

planu 

Zagwarantować armatorom statków rybackich dostęp do łowisk 

oraz zabezpieczyć racjonalne i ekonomiczne połowy ryb 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu, na obszarach przeznaczonych pod 

rozwój energetyki odnawialnej (E) dopuszczono swobodny przepływ jednostek do 50 m 

długości celem zagwarantowania dostępu do łowisk 

 

37.3 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić porty strategiczne dla rybołówstwa oraz obszary 

rybołówstwa przybrzeżnego i obszary głównych łowisk 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

 

Fundacja Monitoringu Środowiska Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   FUNMOS-9/2014, FUNMOS-10/2014, FUNMOS-11/2014, FUNMOS-12/2014 

Al. Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  25.02.2014   INZ1.1-81010-10-38/14        (S038.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

38.1 Cały obszar planu Budowa Morskiej Stacji Monitoringowej MSW 1, MSW 2, 

MSW 3, MSW 4 

Rozpatrywany jest nowy wniosek  - pismo znak FUNMOS - 4/2016 z 3.10.2016 r. 

(INZ1.1-81010-26-20/16) 

 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   WOPN-OS.610.41.2014.PN 

ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  27.02.2014   INZ1.1-81010-10-39/14        (S039.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

39.1 Cały obszar planu Uwzględnić istniejące obszary Natura 2000 oraz zapisy 

planów ochrony 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak  WOPN-OS.610.177.2016.AM z 29.09.2016 r. 

(INZ1.1-81010-26-68/16) 

 

 

Inwestycje Infrastrukturalne Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   Inw.Inf-1/2014 

Al. Bukowińska 24a/14, 02-703 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  25.02.2014   INZ1.1-81010-10-40/14        (S040.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

40.1 Cały obszar planu Uwzględnić morską infrastrukturę przesyłową energii 

elektrycznej (MIP) 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak Inw.Inf - 6/2016 z 3.10.2016 r. (INZ1.1-

81010-26-22/16) 

 

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Data i sygnatura pisma:      19.02.2014   555-DSWS-071-1-MM/2014 

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna Data i sygnatura wpływu:  25.02.2014   INZ1.1-81010-10-41/14        (S041.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

41.1 Cały obszar planu Uwzględnić istniejące połączenie przesyłowe prądu 

Szwecja - Polska 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 2460DS-PS-WA.502.12016.2 z 3.10.2016 r. 

(INZ1.1-81010-26-26/16) 

 

 

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   2014-26370 PR.511.7.2014/2 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  28.02.2014   INZ1.1-81010-10-42/14        (S042.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

42.1 Cały obszar planu Uwzględnić w planie Gazociąg Bałtycki, tzw. 

Baltic Pipe 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 2016-144596  PR.511.17.2016/1 z 3.10.2016 r. (INZ1.1-

81010-26-21/16) 

 

 

Urząd Gminy we Władysławowie Data i sygnatura pisma:      19.02.2014   GP.670.16.2014 

ul. Generała Hallera 19, 84-120 Władysławowo Data i sygnatura wpływu:  24.02.2014   INZ1.1-81010-10-43/14        (S043.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

43.1 Zatoka Pucka Prawidłowe wyznaczenie linii brzegowych na terenie Półwyspu Helskiego od strony akwenu Zatoki Puckiej Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

43.2 Zatoka Pucka Wprowadzenie możliwości lokalizacji przystani, przyczółków (stałych i sezonowych) przy polach namiotowych oraz 

przy terenie planu miejscowego WS-1 

Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

43.3 Gmina 

Władysławowo 

Dopuszczenie lokalizacji w obszarze morskim wylotu wód deszczowych obszaru zlewni Chłapowo i Cetniewo 

odprowadzającego wody deszczowe w głąb morza - rejon Chłapowa do 1 km od brzegu 

Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

43.4 Zatoka Pucka Uwzględnienie możliwości remontu lub przebudowy kolektora ściekowego z oczyszczalni "Swarzewo" w głąb morza 

do 1 km 

Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

 

Urząd Miasta Kołobrzeg Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   UA.671.1.2014.VIII 

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg Data i sygnatura wpływu:  27.02.2014   INZ1.1-81010-10-44/14        (S044.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

44.1 Kołobrzeg Stworzenie sztucznej rafy Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak UA.671.6.2016.VIII z 3.10.2016 r. (INZ1.1-

81010-26-65/16) 

 

44.2 Kołobrzeg Rozbudowa istniejącego mola, północna granica dz. nr 

1/5, obr. 4 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak UA.671.6.2016.VIII z 3.10.2016 r. (INZ1.1-

81010-26-65/16) 

 

44.3 Kołobrzeg Budowa mola przy Kamiennym Szańcu Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak UA.671.6.2016.VIII z 3.10.2016 r. (INZ1.1-

81010-26-65/16) 

 

44.4 Kołobrzeg Budowa mola na przedłużeniu ul. Wschodniej Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak UA.671.6.2016.VIII z 3.10.2016 r. (INZ1.1-

81010-26-65/16) 

 

44.5 Kołobrzeg Budowa mola na przedłużeniu ul. Plażowej Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak UA.671.6.2016.VIII z 3.10.2016 r. (INZ1.1-

81010-26-65/16) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

44.6 Kołobrzeg Budowa mola na przedłużeniu ul. Brzeskiej Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak UA.671.6.2016.VIII z 3.10.2016 r. (INZ1.1-

81010-26-65/16) 

 

44.7 Kołobrzeg Zakaz lokalizacji morskich farm wiatrowych Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak UA.671.6.2016.VIII z 3.10.2016 r. (INZ1.1-

81010-26-65/16) 

 

 

Baltic Trade and Invest Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   email 

ul. Kilińskiego 45, 76-200 Słupsk Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-45/14        (S045.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

45.1 Cały obszar 

planu 

Wyznaczyć strefy ochronne FEW Baltic II. Uwzględnić morską stację 

transformatorową, kable, morską stację pomiarowo-badawczą 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak BTI/30.09.2016/01 z 

30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-15/16) 

 

 

AEGIR 4 Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      19.02.2014   brak 

ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  25.02.2014   INZ1.1-81010-10-46/14        (S046.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

46.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić lokalizację morskiej farmy 

wiatrowej AEGIR 4 

Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia wniosku; brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na 

wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp 

 

 

Urząd Miasta Jastarni Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   email 

ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-47/14        (S047.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

47.1 Jastarnia Uwzględnić rozbudowę portu w Jastarni. Wytyczyć tory wodne z Kuźnicy do Pucka i Chałup oraz do mola cumowniczego 

w Jastarni i mola w Juracie. Wytyczyć kotwicowiska na redzie portu w Jastarni i przystani w Kuźnicy. Uwzględnić w strefie 

przybrzeżnej funkcje turystyki, sportu i rekreacji. Uwzględnić funkcje rybołówstwa. Wniosek o zakaz lokalizacji siłowni 

wiatrowych w strefie przybrzeżnej. 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - 

pismo bez sygnatury z 3.10.2016 r. 

(INZ1.1-81010-26-1/16) 

 

 

Grupa BALTEX Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   emial 

ul. A. Mickiewicza 5, 81-379 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-48/14        (S048.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

48.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić działalność Baltex w zakresie pozyskiwania kruszywa oraz planowanych 

lokalizacji morskich elektrowni wiatrowych 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 1/MT/10/2016 z 

3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-13/16) 
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Generpol G1 Sp. z o.o Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   brak 

ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-49/14        (S049.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

49.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Morska farma wiatrowa 

Generpol G1 

Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia wniosku; brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na 

wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp 

 

 

Generpol G2 Sp. z o.o Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   brak 

ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-49/14        (S049.02) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

50.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Morska farma wiatrowa 

Generpol G2 

Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia wniosku; brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na 

wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp 

 

 

Generpol G3 Sp. z o.o Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   brak 

ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-49/14        (S049.03) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

51.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Morska farma wiatrowa 

Generpol G3 

Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia wniosku; brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na 

wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp 

 

 

Generpol G4 Sp. z o.o Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   brak 

ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-49/14        (S049.04) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

52.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Morska farma wiatrowa 

Generpol G4 

Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia wniosku; brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na 

wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp 

 

 

Generpol G12 Sp. z o.o Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   brak 

ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-49/14        (S049.05) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

53.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Budowa i eksploatacja morskiej farmy wiatrowej o mocy 

od 266 do 396 MW, MFW Generpol G12 

Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia wniosku; brak pozwolenia ministra ds. gosp. 

morskiej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp 

 

 

Generpol G13 Sp. z o.o Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   brak 

ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-49/14        (S049.06) 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

54.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Budowa i eksploatacja morskiej farmy wiatrowej o mocy 

od 231 do 342 MW, MFW Generpol G13 

Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia wniosku; brak pozwolenia ministra ds. gosp. 

morskiej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp 

 

 

Generpol G25 Sp. z o.o Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   brak 

ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-49/14        (S049.07) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

55.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Morska farma wiatrowa 

Generpol G25 

Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia wniosku; brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na 

wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp 

 

 

Generpol G42 Sp. z o.o Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   brak 

ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-49/14        (S049.08) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

56.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Morska farma wiatrowa 

Generpol G42 

Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia wniosku; brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na 

wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp 

 

 

Generpol G43 Sp. z o.o Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   brak 

ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-49/14        (S049.09) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

57.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Morska farma wiatrowa 

Generpol G43 

Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia wniosku; brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na 

wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp 

 

 

Generpol G44 Sp. z o.o Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   brak 

ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-49/14        (S049.10) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

58.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Morska farma wiatrowa 

Generpol G44 

Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia wniosku; brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na 

wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp 

 

 

Urząd Miejski w Gdańsku Data i sygnatura pisma:      25.02.2014   BRG-ZUP/KW_278/MMK/14 

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  25.02.2014   INZ1.1-81010-10-50/14        (S050.01) 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

59.1 Gdańsk Uwzględnić możliwość przedłużenia istniejącego mola na Zaspie z możliwością 

lokalizacji mariny 

Rozpatrywany jest nowy wniosek – pismo znak BRG-ZUP/KW-

1553/MMK/16  z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-74/16) 

 

59.2 Gdańsk Uwzględnić możliwość budowy mola w Jelitkowie z możliwością lokalizacji 

mariny 

Rozpatrywany jest nowy wniosek – pismo znak BRG-ZUP/KW-

1553/MMK/16  z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-74/16) 

 

59.3 Gdańsk Uwzględnić możliwość budowy mola w Brzeźnie w rejonie historycznych 

parków zdrojowych z możliwością lokalizacji mariny 

Rozpatrywany jest nowy wniosek – pismo znak BRG-ZUP/KW-

1553/MMK/16  z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-74/16) 

 

59.4 Gdańsk Usankcjonować istniejący wylot kolektora "Kołobrzeska" do Zatoki Gdańskiej, 

zlokalizowany w rejonie mola na Zaspie 

Rozpatrywany jest nowy wniosek – pismo znak BRG-ZUP/KW-

1553/MMK/16  z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-74/16) 

 

59.5 Gdańsk - Wyspa 

Sobieszewska 

Usankcjonować istniejący wylot kolektora oczyszczalni "Wschód" zlokalizowany 

w rejonie Wyspy Sobieszewskiej 

Rozpatrywany jest nowy wniosek – pismo znak BRG-ZUP/KW-

1553/MMK/16  z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-74/16) 

 

59.6 Gdańsk Uwzględnić zapisy dokumentu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju "Polityka 

morska RP do roku 2020" 

Rozpatrywany jest nowy wniosek – pismo znak BRG-ZUP/KW-

1553/MMK/16  z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-74/16) 

 

59.7 Gdańsk Stosować szeroko prowadzone konsultacje m.in. z ZMP Gdańsk, 

Stowarzyszeniem Polski Klaster Morski, Związkiem Miast i Gmin Morskich 

Rozpatrywany jest nowy wniosek – pismo znak BRG-ZUP/KW-

1553/MMK/16  z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-74/16) 

 

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte Data i sygnatura pisma:      19.02.2014   R-283/11 

ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  21.02.2014   INZ1.1-81010-10-51/14        (S051.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

60.1 Cały obszar 

planu 

Przyjąć w pełni zasadę - żegluga po torach wodnych i wodach 

portowych jednostkami rekreacyjno-sportowymi odbywa się tylko 

zgodnie z przepisami portowymi 

Uwzględniono w zapisach kart akwenów o funkcji podstawowej Infrastruktura portowa 

(Ip) oraz podakwenach Ip w opisie uwarunkowaniań zewnętrznych (przepisy odrębne) 

 

60.2 Cały obszar 

planu 

Rozważyć wyłączenie niektórych obszarów z tzw. żeglugi 

turystyczno-rekreacyjnej 

Nie uwzględniono na tym etapie, wniosek będzie przedmiotem rozważań planów 

szczegółowych dla obszarów przybrzeżnych. 

 

60.3 Cały obszar 

planu 

Przeanalizować, społecznie skonsultować dopuszczenie do żeglugi  

jednostek szybkich w niektórych częściach zatok 

Nie uwzględniono na tym etapie, wniosek będzie przedmiotem rozważań planów 

szczegółowych dla obszarów przybrzeżnych. 

 

60.4 Cały obszar 

planu 

Dążyć do koncentracji (uszczegółowienia) zagadnień ratownictwa 

życia na morzu i w strefie brzegowej przez służby państwowe 

Nie uwzględniono - zagadnienie nie jest regulowane przepisami prawa dot. planowania 

przestrzennego obszarów morskich RP 

 

60.5 Cały obszar 

planu 

Otoczyć ochroną prawną wszelkie obiekty zalegające na dnie 

polskich obszarów morskich, gdzie zachodzi zależność historyczna a 

w szczególności pozostałości działań wojennych 

Uwzględniono w ustaleniach ogólnych projektu planu  

60.6 Cały obszar 

planu 

Przyjąć do planu zagadnienie likwidacji pozostałości w polskich 

obszarach morskich środków bojowych zalegających na dnie 

morskim, w szczególności broni chemicznej 

Uwzględniono częściowo - zagadnienie nie jest regulowane przepisami prawa dot. 

planowania planowania przestrzennego obszarów morskich RP, w kartach odpowiednich 

akwenów zostały zawarte rekomendacje dot. opracowania planu działań. 

 

 

Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   SFP/942/1/14/MZ 

ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino Data i sygnatura wpływu:  25.02.2014   INZ1.1-81010-10-52/14        (S052.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Sposób uwzględnienia 

wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

61.1 Słowiński Park 

Narodowy 

Uwzględnić obszar Morza Bałtyckiego położony w granicach Słowińskiego Parku Narodowego (km 184.75 - 217.30) Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

61.2 Cały obszar planu Uwzględnić obszar Natura 2000 Ostoja Słowińska - PLH 220023 Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

61.3 Cały obszar planu Uwzględnić obszar Natura 2000 Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB 990002 Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

61.4 Cały obszar planu Eliminować zagrożenie silnej presji na wykorzystywanie zasobów Morza Bałtyckiego poprzez podjęcie działań służących 

zachowaniu różnorodności biologicznej, w tym wyznaczeniu i objęciu ochroną ścisłą obszarów ważnych dla ssaków 

morskich. 

Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

61.5 Słowiński Park 

Narodowy 

Eliminować zagrożenie silnej presji na wykorzystywanie zasobów Morza Bałtyckiego poprzez egzekwowanie zasad 

rybołówstwa kulturowego 

Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

61.6 Słowiński Park 

Narodowy 

Eliminować zagrożenie silnej presji na wykorzystywanie zasobów Morza Bałtyckiego poprzez wyeliminowanie presji 

turystyki motorowodnej 

Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

61.7 Słowiński Park 

Narodowy 

Eliminować zagrożenie silnej presji na wykorzystywanie zasobów Morza Bałtyckiego poprzez ograniczanie 

niekontrolowanego plażowania poza obszarami udostępnionymi do tej formy wypoczynku 

Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

61.8 Słowiński Park 

Narodowy 

Eliminować zagrożenie silnej presji na wykorzystywanie zasobów Morza Bałtyckiego poprzez wyznaczenie miejsc do 

kąpieli przy miejscach udostępnionych do plażowania 

Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

61.9 Słowiński Park 

Narodowy 

Uwzględnić potencjalne zagrożenie zewnętrzne polegające na wystąpieniu zanieczyszczeń związanych z gospodarczym 

wykorzystaniem zasobów morskich i transportem morskim 

Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

61.10 Słowiński Park 

Narodowy 

Uwzględnić potencjalne zagrożenie dla przyrody chronionej w Parku oraz obszarach sieci Natura 2000 jakim jest budowa 

farm wiatrowych 

Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

61.11 obszar 

przybrzeżny 

Określić sposoby minimalizacji powyższych zagrożeń, w szczególności w obszarze korytarza migracyjnego Pobrzeże 

Południowobałtyckie pełniącego strategiczną rolę dla ptaków wędrownych 

Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

61.12 Cały obszar planu Wykorzystać dane hydroakustycznej detekcji występowania morświnów z projektu SAMBAH oraz uwzględnić negatywny 

wpływ elektrowni wiatrowych na częstotliwość obserwacji morświna 

Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

61.13 Cały obszar planu Wyłączyć z zainwestowania pod zabudowę elektrowni wiatrowych akwenu o dużym znaczeniu dla ochrony morświna Wniosek odrzucony - brak 

potwierdzenia wniosku 

 

 

Urząd Gminy w Kosakowie Data i sygnatura pisma:      17.02.2014   PP.6724.4.8.2014 

ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-53/14        (S053.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

62.1 Zatoka 

Gdańska 

Wniosek o możliwość utworzenia toru wodnego na wysokości istniejącego mola w Rewie oraz 

ewentualnie dla planowanej mariny. Nie wprowadzać dodatkowych ograniczeń odnośnie turystyki i 

sportów wodnych oraz rybołówstwa 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pisma znak 

PP.6724.4.84.2016 z 3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-

10/16) 

 

 

Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa Data i sygnatura pisma:      18.02.2014   208/BGSp.k/14;  18/BGSp.k/14 

ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  21.02.2014   INZ1.1-81010-10-54/14        (S054.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

63.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić: koncesję na wydobywanie gazu ze złoża B4, koncesję na wydobywanie gazu ze złoża 

B6, planowany gazociąg B4-B6, planowany gazociąg B6-Elektrociepłownia. Uwzględnić koncesję 

na poszukiwanie ropy i gazu "Gaz Północ". Uwzględnić potencjalną koncesję na wydobywanie 

ropy ze złoża B34 oraz potencjalny rurociąg w związku z zagosp. złoża B34. 

Rozpatrywane są nowe wnioski - pisma znak:  

299/BGSp.k./16, 300/BGSp.k./16, 301/BGSp.k./16, 

302/BGSp.k./16, 303/BGSp.k./16, 304/BGSp.k./16, 

305/BGSp.k./16 z 29.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-14/16) 

 

 

LOTOS Petrobaltic Data i sygnatura pisma:      18.02.2014   GK/W/17/2014; GK/W/81/2014; GK/W/146/2014; GK/W/156/2014;  GK/W/57/2015 

ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  20.02.2014   INZ1.1-81010-10-55/14        (S055.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

64.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić w planie akwen niezbędny do dalszego prowadzenia działalności związanej z 

poszukiwaniem, rozpoznawaniem oraz wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego przez LOTOS 

Petrobaltic. Uwzględnić złoża B3 i B8,  koncesje w rejonie Słupsk E, Słupsk W, Łeba, Rozewie, Sambia E, 

Sambia W, Gotlandia, Gaz Południe. Uwzględnić gazociąg na Zatoce Puckiej. 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo B8 Sp. z 

o.o. Baltic s.k.a. z 29.09.2016 r. i pismo Lotos 

Petrobaltic z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-23/16, 

INZ1.1-81010-26-23/16) 

 

 

Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      19.02.2014   DI/PI/99/2014 

ul. Rumska 28 Dębogórze, 81-198 Kosakowo Data i sygnatura wpływu:  24.02.2014   INZ1.1-81010-10-56/14        (S056.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

65.1 Zatoka Gdańska Uwzględnić budowę/rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo (zrzut 

solanki do obszarów morskich) 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak DI/PI/1326/16 z 

27.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-24/16) 

 

 

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Data i sygnatura pisma:      18.02.2014   NE 0624/05/01/2014/KK 

Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  24.02.2014   INZ1.1-81010-10-57/14        (S057.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

66.1 Cały obszar planu Umożliwić swobodny odpływ wskazanych we wniosku 

cieków do morza 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak IP-0220/KONS/6-1/16/JP z 22.09.2016 r. 

(INZ1.1-81010-26-12/16) 

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie Data i sygnatura pisma:      19.02.2014   ZNK.5150.34.2014.MJ.BM 

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  25.02.2014   INZ1.1-81010-10-58/14        (S058.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

67.1 Zatoka 

Pomorska 

Wyznaczyć granice stref ochrony stanowiska archeologicznego 

Dźwirzyno (Bałtyk), stan. 2, AZP 15-14/7 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak ZN.K.5150.34.2014.2016.MJ.BM z 

19.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-82/16) 

 

67.2 Zatoka 

Pomorska 

Wyznaczyć granice stref ochrony stanowiska archeologicznego 

Dźwirzyno, stan. 1, AZP 15-14/8 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak ZN.K.5150.34.2014.2016.MJ.BM z 

19.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-82/16) 
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Urząd Gminy Mielno Data i sygnatura pisma:      17.02.2014   RG.0300.8.2014.4 

ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno Data i sygnatura wpływu:  21.02.2014   INZ1.1-81010-10-59/14        (S059.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

68.1 Mielno Uwzględnienie lokalizacji mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek 

pływających w celu podniesienia jakości turystycznej Gminy Mielno - Mielno, przedłużenie ulicy Wojska 

Polskiego 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 

RG.0300.8.2014.4 z 13.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-

80/16) 

 

68.2 Mielno Uwzględnienie lokalizacji mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek 

pływających w celu podniesienia jakości turystycznej Gminy Mielno - Sarbinowo, okolice 

projektowanego przejścia na plażę w pobliżu kościoła 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 

RG.0300.8.2014.4 z 13.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-

80/16) 

 

68.3 Mielno Uwzględnienie lokalizacji mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek 

pływających w celu podniesienia jakości turystycznej Gminy Mielno - Mielno, przedłużenie ulicy 

Brzozowej 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 

RG.0300.8.2014.4 z 13.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-

80/16) 

 

 

Urząd Gminy Krokowa Data i sygnatura pisma:      18.02.2014   ZPG.6724.5.1.1.2014.MR 

ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa Data i sygnatura wpływu:  24.02.2014   INZ1.1-81010-10-60/14        (S060.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

69.1 Cały obszar 

planu 

Wniosek o zakaz lokalizacji siłowni wiatrowych i platform wiertniczych "w zakresie 

widoczności z brzegu morskiego" oraz zakaz wydobywania kopalin 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak  

ZPGN.6724.5.5.2016.MR z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-11/16) 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Data i sygnatura pisma:      20.02.2014   WZS-IX.7637.12.2013.Mwa 

ul Korsarzy 34, 70-540 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  25.02.2014   INZ1.1-81010-10-61/14        (S061.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

70.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Zachodniopomorskiego. Rozważyć włączenie obszarów portowych do studium i planu 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak WZS-

I.071.2.2016.HG z 21.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-66/16) 

 

 

Urząd Miasta Świnoujście Data i sygnatura pisma:      19.02.2014   WUA.6722.2.2014.AG 

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście Data i sygnatura wpływu:  27.02.2014   INZ1.1-81010-10-62/14        (S062.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

71.1 Świnoujście Molo i "pałac na wodzie" na akwenie przyległym do wyspy Uznam. Uwzględnić funkcje kąpieliska, 

łowisk i funkcje portowe. Uwzględnić możliwość rozwoju turystyki morskiej. Wniosek o rezygnację 

z poligonu MW P-38 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 

GM.033.33.2016.JA z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-

7/16) 
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Urząd Miasta Sopotu Data i sygnatura pisma:      19.03.2014   UA.6721.1.2014.KK.11 

ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot Data i sygnatura wpływu:  24.03.2014   INZ1.1-81010-10-63/14        (S063.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

72.1 Sopot Rozbudowa istniejącej Mariny i Mola. Kotwicowisko dla jachtów. Rekreacyjne trasy tramwajów wodnych. 

Możliwość zmiany ukształtowania dna morskiego. Aktywne rekreacyjne użytkowanie morza (intensyfikacja 

użytkowania plaż). Budowa pomostów i mola. Możliwość budowy sztucznej wyspy. Wydzielenie akwenów o 

konkretnym przeznaczeniu. 

Rozpatrywany jest nowy wniosek 

UA.6721.15.2016.DŁ.11 z 3.10.2016 r. 

(INZ1.1-81010-26-6/16) 

 

 

Ministerstwo Gospodarki Data i sygnatura pisma:      08.10.2014   email 

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  08.10.2014   INZ1.1-81010-10-64/14        (S064.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

73.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić Krajowy Plan Działania, zgodnie z którym należy przewidzieć łączną 

moc morskich elektrowni wiatrowych w roku 2020 wnoszącą 500 MW (3000 

MWh/MW/rok) 

Uwzględniono w pracach przy projekcie planu - wyznaczono obszary o 

funkcji E – pozyskiwanie energii odnawialnej. 

 

73.2 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić warunki przyłączenia morskich farm wiatrowych wydane przez Polskie 

Sieci Energetyczne, w szczególności dla Kulczyk Holding oraz dla PGE Energia 

Odnawialna 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu, wydzielono 

podakweny – korytarze infrastrukturalne 

 

73.3 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić połączenie przesyłowe prądu stałego HVDC 450 kV Szwecja - Polska w 

relacji Słupsk DC do stacji Starno DC 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu, wydzielono 

podakweny – korytarze infrastrukturalne 

 

73.4 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić strefę ochronną korytarza przesyłowego prądu stałego HVDC 450 kV 

Szwecja - Polska 

Uwzględniono, wydzielono podakweny – korytarze infrastrukturalne w 

kartach: 27B, 28Ip, 29T, 34T, 42O, 16Pw, 93T, 47T, 48P, 49T, 51P 

 

73.5 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić konieczność uzgadniania z PSE S.A. realizacji wszelkich inwestycji 

infrastrukturalnych wewnątrz strefy bezpieczeństwa połączenia przesyłowego 

prądu stałego HVDC 450 kV Szwecja - Polska 

Uwzględniono w zapisach kart akwenów: 27B, 28Ip, 29T, 34T, 42O, 

16Pw, 93T, 47T, 48P, 49T, 51P 

 

73.6 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić możliwość budowy nowych połączeń w postaci kabli podmorskich, 

tworzących planowaną w ramach polityki UE europejską sieć morską 

Uwzględniono wydzielając korytarze infrastrukturalne z połączeniami 

transgranicznymi 

 

73.7 Choczewo, 

Żarnowiec 

Uwzględnić plany rozwoju energetyki jądrowej w lokalizacjach Choczewo i 

Żarnowiec zgodnie z informacjami przekazanymi przez PGE EJ-1 Sp. z o.o. 

Uwzględniono w kartach wariantowych 39aI i 39bI - Infrastruktura 

techniczna funkcją priorytetową 

 

73.8 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Teren Górniczy Kuźnica 1 Uwzględniono w karcie 73K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż 

kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją priorytetową 

 

73.9 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Teren Górniczy Łeba Uwzględniono w karcie 58K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż 

kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją priorytetową 

 

73.10 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Obszar objęty koncesją Gaz 

Południe 

Koncesja wygasła, uwzględniono dopuszczając możliwość wydobycia 

na złożu B21 

 

73.11 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Obszar objęty koncesją Gotlandia Uwzględniono w kartach: 75Pw, 70T, 59Pw - Poszukiwanie, 

rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją 

dopuszczalną 

 

73.12 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Obszar objęty koncesją Słupsk W Nie uwzględniono - koncesja wygasła  
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

73.13 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Obszar objęty koncesją Słupsk E Nie uwzględniono - koncesja wygasła  

73.14 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Obszar objęty koncesją Sambia W Nie uwzględniono - koncesja wygasła  

73.15 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Obszar objęty koncesją Sambia E Nie uwzględniono - koncesja wygasła  

73.16 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Obszar objęty koncesją Rozewie Uwzględniono w kartach: 47T, 52T, 55Pw, 56Pw, 70T, 72Pw, 74Pw,  

75Pw Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie 

kopalin ze złóż funkcją dopuszczalną 

 

73.17 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Obszar objęty koncesją Łeba Uwzględniono w kartach: 47T, 52T, 55Pw, 56Pw, 59Pw, 70T, 75Pw - 

Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż funkcją dopuszczalną 

 

73.18 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy 

rurociągu przesyłowego L27 

Nie uwzględniono - wniosek na lokalizację nie został ponowiony, 

koncesja wygasła 

 

73.19 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy 

rurociągu przesyłowego L5 

Uwzględniono w zapisach karty 47T, 52T, 74Pw, 75Pw  

73.20 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy 

rurociągu przesyłowego L101 

Uwzględniono w zapisach karty 47T, 52T, 59Pw, 70T, 74Pw  

73.21 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy 

rurociągu przesyłowego L23 

Nie uwzględniono - wniosek na lokalizację nie został ponowiony, 

koncesja wygasła 

 

73.22 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy 

rurociągu przesyłowego L31 

Nie uwzględniono - wniosek na lokalizację nie został ponowiony, 

koncesja wygasła 

 

73.23 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy 

rurociągu przesyłowego L22 

Nie uwzględniono - wniosek na lokalizację nie został ponowiony, 

koncesja wygasła 

 

73.24 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy 

rurociągu przesyłowego Sambia E - Rafineria 

Nie uwzględniono - wniosek na lokalizację nie został ponowiony, 

koncesja wygasła 

 

73.25 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy 

rurociągu przesyłowego B6 - Łeba 

Nie uwzględniono - wniosek na lokalizację nie został ponowiony, 

koncesja wygasła 

 

73.26 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy 

rurociągu przesyłowego B6 - Baltic Beta 

Uwzględniono w kartach: 47T, 56Pw, 58K, 70T, 72Pw, 73K  

73.27 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy 

rurociągu przesyłowego L21 

Nie uwzględniono - wniosek na lokalizację nie został ponowiony, 

koncesja wygasła 

 

73.28 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar objęty koncesją Smołdzino Uwzględniono w karcie 57K, wydobywanie kopalin funkcją 

podstawową 

 

73.29 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy 

rurociągu przesyłowego Smołdzino - Władysławowo 

Uwzględniono w kartach: 57K, 56Pw, 47T, 54T, 41aP, 41bP, 65T, 63Ip  

73.30 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar objęty koncesją Lubiatowo Uwzględniono w karcie 62K, wydobywanie kopalin funkcją 

podstawową 

 

73.31 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy 

rurociągu przesyłowego Lubiatowo - Smołdzino 

Uwzględniono w kartach 57K, 56Pw, 52T, 59Pw, 62K  
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Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Data i sygnatura pisma:      23.09.2014   2482/14 

ul.Potulicka 3, 70-952 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  29.09.2014   INZ1.1-81010-10-65/14        (S065.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

74.1 Mrzeżyno Ustanowienie strefy ochronnej dla kompleksu wojskowego K-1712 

w Mrzeżynie 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 3706/16 z 1.12.2016 r. (INZ1.1-

81010-26-81/16) 

 

 

Polska Spółka Gazownictwa Data i sygnatura pisma:      28.11.2014   ODK/1872/2014 

ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  04.12.2014   INZ1.1-81010-10-66/14        (S066.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

75.1 Zatoka Gdańska Uwzględnić poszczególne warianty gazociągu wysokiego ciśnienia 

Władysławowo - Kosakowo 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak ODK/319000070914/2016 z 

19.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-78/16) 

 

 

Krajowa Izba Producentów Ryb Data i sygnatura pisma:      02.12.2014   brak 

ul. Bohaterów Westerplatte 4A, 76-270 Ustka Data i sygnatura wpływu:  02.12.2014   INZ1.1-81010-10-67/14        (S067.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

76.1 Cały obszar 

planu 

Zabezpieczyć obszar Południowego Bałtyku na północ od Ustki i Łeby 

pod działalność połowową 

Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak KIPR.OUT-49/46 z 24.11.2016 r. 

(INZ1.1-81010-26-76/16) 

 

 

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej Data i sygnatura pisma:      08.12.2014   brak 

ul. Trzy Lipy 3, Budynek C, lok. 2.17a, 80-172 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  08.12.2014   INZ1.1-81010-10-68/14        (S068.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

77.1 Cały obszar planu Uwzględnić elementy wstępnej koncepcji morskich elektroenergetycznych sieci przesyłowych Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia 

aktualności 

 

77.2 Cały obszar planu Ustanowić w polskich obszarach morskich korytarze infrastrukturalne, umożliwiające lokalizację 

morskich sieci przesyłowych 

Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia 

aktualności 

 

77.3 Cały obszar planu Wskazać lokalizację głównych punktów węzłowych morskich sieci przesyłowych Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia 

aktualności 

 

77.4 Cały obszar planu Wskazać kierunki wyprowadzania mocy z polskiego KSE przez przyłącza transgraniczne Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia 

aktualności 

 

 

Urząd Miasta Jastarni Data i sygnatura pisma:      03.10.2016   pismo bez sygn. z 3.10.2016 

ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia Data i sygnatura wpływu:  03.10.2016   INZ1.1-81010-26-1/16        (W001.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

78.1 Port Jastarnia Rozbudowa Portu w Jastarni o nowy basen jachtowy z falochronem południowo-

wschodnim i nabrzeżami 

Wniosek odrzucony - brak potwierdzenia, że inwestycja w granicach 

obszaru planu 

 

78.2 Zatoka Pucka Wytyczenie i pogłębienie torów wodnych z Kuźnicy do Pucka i Chałup przez Kuźnicką 

Jamę 

Uwzględniono częściowo w karcie 84L, szczegółowe rozwiązania będą 

w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej, wprowadzono ograniczenia w 

wytyczaniu i pogłębianiu torów wodnych 

 

78.3 Zatoka Pucka Wytyczenie i pogłębienie toru wodnego do mola cumowniczo-spacerowego przy 

Stacji Turystycznej w Kuźnicy 

Uwzględniono częściowo w karcie 84L, szczegółowe rozwiązania będą 

w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej, wprowadzono ograniczenia w 

wytyczaniu i pogłębianiu torów wodnych 

 

78.4 Zatoka Pucka Wytyczenie i pogłębienie toru wodnego do mola cumowniczo-spacerowego w ciągu 

ul. Stelmaszczyka i przystani Jastarnia III 

Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz 

turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe 

rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki 

Gdańskiej 

 

78.5 Gmina 

Jastarnia 

Wytyczenie toru wodnego do mola w Juracie Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz 

turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe 

rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki 

Gdańskiej 

 

78.6 Gmina 

Jastarnia 

Wytyczenie kotwicowisk na redzie Portu w Jastarni dla jednostek o głębokości 

zanurzenia uniemożliwiającej wejście do portu 

Uwzględniono wstepnie w kartach: 84L - infrastruktura techniczna i 

turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczalnymi, szegółowe 

rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki 

Gdańskiej 

 

78.7 Gmina 

Jastarnia 

Wytyczenie kotwicowisk na redzie Przystani w Kuźnicy dla jednostek o głębokości 

zanurzenia uniemożliwiającej wejście do portu 

Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz 

turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe 

rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki 

Gdańskiej 

 

78.8 Zatoka Pucka Uwzględnienie w strefie przybrzeżnej funkcji turystyki, sportu i rekreacji, w tym 

kąpielisk, torów wakeboardowych i nart wodnych, akwenów dla szkółek wind- i 

kitesurfingowych, miejsc do wodowania jednostek pływających z torami wodnymi 

dla jednostek 

Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz 

turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe 

rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki 

Gdańskiej 

 

78.9 Zatoka Pucka Uwzględnienie funkcji rybołówstwa w miejscu dotychczasowych łowisk Uwzględniono w karcie 84L – Rybołówstwo funkcją dopuszczalną  

78.10 Zatoka Pucka Zakaz lokalizacji siłowni wiatrowych w strefie przybrzeżnej. W wypadku lokalizacji 

siłowni wiatrowych poza widnokręgiem wnioskuje się o uwzględnienie korytarzy 

skracających drogę dla jednostek udających się na łowiska, jednostek sportowych i 

in. 

Wnioski uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu. 

Zgodnie z obowiązującym prawem farmy wiatrowe nie mogą być 

posadawiane na obszarze morskich wód wewnętrznych i morza 

terytorialnego. 

 

 

Urząd Miasta Puck Data i sygnatura pisma:      09.12.2016   RGNiPP671.5.2016AG z 30.09.2016; RGNiPP671.5.AG z 9.12.2016 

ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck Data i sygnatura wpływu:  15.12.2016   INZ1.1-81010-26-2/16        (W002.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

79.1 Zatoka Pucka Uwzględnić rozbudowę i przebudowę portu w Pucku dla umożliwienia 

rozwoju funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich 

Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna, rybołówstwo oraz 

turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe rozwiązania 

powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

79.2 Zatoka Pucka Uwzględnić możliwość rozwoju turystyki żeglarskiej i sportów wodnych 

na terenie akwenu Zatoki Puckiej oraz skomunikowanie portu w Pucku z 

innymi portami na Zatoce 

Uwzględniono w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz turystyka, sport i 

rekreacja funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć 

w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

79.3 Zatoka Pucka Uwzględnić stanowisko podwodne - osady i porty z okresu 

wczesnośredniowiecznego wpisane do rejestru zabytków 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 84L  

 

Urząd Miasta Ustka Data i sygnatura pisma:      20.01.2017   GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016; GP.670.4.77.2016.2017 z 20.01.2017 

ul. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka Data i sygnatura wpływu:  30.01.2017   INZ1.1-81010-26-3/16        (W003.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

80.1 Ustka Umożliwić budowę mol i platform po wschodniej stronie miasta - na przedłużeniu ul. 

Żeromskiego i Traktu Solidarności oraz przy wschodniej granicy z Gminą Ustka 

Uwzględniono w karcie 28Ip - Turystyka, sport i rekreacja 

funkcją dopuszczalną 

 

80.2 Ustka Umożliwić przywrócenie budowli na palach po stronie zachodniej i wschodniej z przeznaczeniem 

na funkcje związane z obsługą turystyczną 

Uwzględniono w karcie 28Ip - Turystyka, sport i rekreacja 

funkcją dopuszczalną 

 

80.3 Ustka Rozbudowa III mola po zachodniej stronie miasta poprzez adaptację istniejącej konstrukcji lub w 

przypadku jej złego stanu technicznego wykonanie nowej w jej miejscu 

Uwzględniono w karcie 28Ip - Turystyka, sport i rekreacja 

funkcją dopuszczalną 

 

80.4 Ustka Umożliwienie budowy mola turystycznego na przedłużeniu ciągu pieszego oznaczonego w MPZP 

"Uroczysko" symbolem 19KPp 

Uwzględniono w karcie 28Ip - Turystyka, sport i rekreacja 

funkcją dopuszczalną 

 

80.5 Strefa 

przybrzeżna 

Uniemożliwienie lokalizacji nowych radarów w pobliżu nadmorskich miast uzdrowiskowo-

wczasowych 

Nie uwzględniono - wniosek dotyczy obszaru lądowego, 

który jest poza zakresem planu. 

 

80.6 Cały obszar 

planu 

Zapewnienie bezkolizyjnego korytarza komunikacyjnego Ustka-Bornholm Uwzględniono w rozstrzygnięciach planu  

80.7 Ustka Umożliwienie budowy nowego zachodniego falochronu w kierunku zachodnim oraz poszerzenie 

awanportu do szerokości określonej w projekcie MPZP wraz z ewentualną przebudową 

istniejących falochronów 

Uwzględniono w karcie 28Ip - Infrastruktura portowa 

funkcją podstawową 

 

80.8 Ustka Umożliwienie budowy portu jachtowego w granicach portu określonych w projekcie MPZP 

"Tereny Portu" 

Nie uwzględniono - wniosek poza obszarem planu  

80.9 Ustka Budowa nowych nabrzeży i basenów portowych po zachodniej stronie kanału portowego wzdłuż 

obecnego brzegu Bałtyku 

Uwzględniono w karcie 28Ip - Infrastruktura portowa 

funkcją podstawową 

 

80.10 Ustka Budowa kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe bezpośrednio do morza 

wzdłuż istniejącego brzegu morskiego w granicach Miasta Ustka lub nowo powstałego 

awanportu 

Uwzględniono w kartach: 27B, 28Ip - Infrastruktura 

techniczna funkcją dopuszczalną 

 

80.11 Strefa 

przybrzeżna 

Ustanowienie szlaku do żeglugi przybrzeżnej na odcinku Łeba-Ustka-Darłowo z uwagi na 

istnienie Słowińskiego Parku Narodowego między Łebą a Rowami oraz poligonu morskiego 

Żegluga na akwenach jest regulowana przepisami 

odrębnymi, plan nie wprowadza dodatkowych ograniczeń 

 

80.12 Strefa 

przybrzeżna 

Ustanowienie szlaku kajakowego miedzy Ustką a Łebą Nie uwzględniono - w obszarze obowiązują przepisy 

Słowińskiego Parku Narodowego, regulujące ruch 

turystyczny na obszarze morskim 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

80.13 Ustka Umożliwienie wykonania morskich budowli hydrotechnicznych służących ochronie brzegu 

morskiego na obszarze morskim na wysokości brzegu leżącego w granicach Miasta Ustka wraz z 

umożliwieniem sztucznego zasilania strefy brzegowej 

Uwzględniono w kartach: 27B, 28Ip, Ochrona brzegu 

morskiego jest funkcją dopuszczalną 

 

80.14 Ustka Umożliwienie instalacji urządzeń i rurociągów stanowiących część systemu przesyłowego 

rumowiska skalnego wleczonego prądem wzdłużbrzegowym z obszaru strefy brzegowej leżącej 

na zachód od portu 

Nie uwzględniono  

80.15 Ustka Ustanowienie Portu Morskiego Ustka jako portu schronienia po dokonaniu przebudowy jego 

wejścia 

Uwzględniono w karcie 28Ip - Infrastruktura techniczna 

funkcją podstawową 

 

80.16 Ustka Umożliwienie realizacji infrastruktury technicznej (mola spacerowe) Uwzględniono w kartach 27B, 28Ip - turystyka, sport i 

rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

 

Urząd Miejski w Trzebiatowie Data i sygnatura pisma:      26.09.2016   POŚ.0722.5.2016 

Rynek 1, 72-320 Trzebiatów Data i sygnatura wpływu:  14.10.2016   INZ1.1-81010-26-4/16        (W004.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

81.1 Trzebiatów Uwzględnić brak planowania elektrowni wiatrowych w zasięgu wzroku (z 

plaży w kierunku północnym) 

Uwzględniono - z mocy prawa morskie farmy wiatrowe planowane są tylko w 

wyłącznej strefie ekonomicznej 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej Data i sygnatura pisma:      30.09.2016   Nr 3984/DI 

ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  11.10.2016   INZ1.1-81010-26-5/16        (W005.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

82.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić poligony służące obronności i bezpieczeństwu państwa Uwzględniono w wydzieleniach i w opisie uwarunkowań w 

kartach akwenów 

 

82.2 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić kotwicowiska służące obronności i bezpieczeństwu państwa Uwzględniono w opisie uwarunkowań w kartach akwenów  

82.3 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić system jawnych torów wodnych Uwzględniono w opisie uwarunkowań w kartach akwenów  

82.4 Cały obszar 

planu 

Nanieść granice stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa Uwzględniono - strefy zamknięte zostały wyznaczone jako 

akweny o funkcji B - obronność i bezpieczeństwo państwa 

(05B, 09B, 27B, 67B oraz 89B) 

 

82.5 Cały obszar 

planu 

Zawrzeć wymóg uzgadniania zadań inwestycyjnych z MON w zakresie systemu niejawnych 

torów wodnych 

Nie uwzględniono  w ustaleniach planu, uzgadnianie 

inwestycji podlega pod inne uregulowania prawne 

 

82.6 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić przebieg granicy stałej trasy lotnictwa wojskowego MRT, MATZ, EP D, TSA i TRA Uwzględniono w opisie uwarunkowań w kartach akwenów  

82.7 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić wymóg, iż sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia należy lokalizować w 

odległości nie mniejszej niż 500 m od granicy akwenów morskich służących obronności i 

bezpieczeństwu państwa 

Uwzględniono częściowo w zapisach kart akwenów  
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

82.8 Cały obszar 

planu 

Przebieg korytarza infrastrukturalnego dla kabli przesyłowych energii elektrycznej, 

podmorskich sieci technicznych i rurociągów powinien być poprowadzony w taki sposób, aby 

omijał obszary morskie służące obronności i bezpieczeństwu Państwa 

Uwzględniono w miarę możliwości w procesie wydzielania 

podakwenów na cele infrastrukturalne 

 

82.9 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić ograniczenia wysokościowe, kubaturowe oraz elektromagnetyczne wynikające z 

Porozumienia (...) dotyczącego systemu obrony przed rakietami balistycznymi w Redzikowie 

(Dz.U.2016.234) 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

82.10 Cały obszar 

planu 

Wskazać zasadność objęcia ww. planem morskich wód wewnętrznych (Zalew Wiślany), które 

uzyskają swobodny dostęp do pozostałych obszarów morskich po wykonaniu przekopu 

Mierzei Wiślanej 

Nie uwzględniono  - obszar Zalewu Wiślanego będzie objęty 

planem szczegółowym 

 

82.11 Cały obszar 

planu 

Sprecyzować ograniczenia wynikające z konieczności uwzględnienia elementów ważnych dla 

obronności o charakterze niejawnym, które nie mogą być naniesione na planie 

Informacje o charakterze niejawnym będą uwzględniane w 

procesie konsultacji międzyresortowych 

 

 

Urząd Miasta Sopotu Data i sygnatura pisma:      14.12.2016   UA.6721.15.2016.DŁ.11 z 3.10.2016; UA.6721.21.2016.KK.11 z 14.12.2016 

ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot Data i sygnatura wpływu:  20.12.2016   INZ1.1-81010-26-6/16        (W006.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

83.1 Zatoka 

Gdańska 

Uwzględnić rozbudowę istniejącej mariny i mola Uwzględniono w karcie 85M - Turystyka, sport i rekreacja jest funkcją 

dopuszczalną, szczegółowe rozstrzygnięcia będą zawarte w planie szczegółowym 

dla Zatoki Gdańskiej 

 

83.2 Zatoka 

Gdańska 

Uwzględnić kotwicowisko dla jachtów Uwzględniono w karcie 85M - Turystyka, sport i rekreacja oraz Infrastruktura 

portowa są funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe rozstrzygnięcia będą zawarte 

w planie szczegółowym dla Zatoki Gdańskiej 

 

83.3 Zatoka 

Gdańska 

Uwzględnić rekreacyjne trasy tramwajów wodnych Uwzględniono w karcie 85M - Turystyka, sport i rekreacja oraz Transport są 

funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe rozstrzygnięcia będą zawarte w planie 

szczegółowym dla Zatoki Gdańskiej 

 

83.4 Zatoka 

Gdańska 

Uwzględnić możliwość zmiany ukształtowania dna morskiego Nie uwzględniono - zagadnienie nie jest regulowane przepisami prawa dot. 

planowania przestrzennego obszarów morskich RP 

 

83.5 Zatoka 

Gdańska 

Uwzględnić intensywne użytkowanie rekreacyjne plaż miejskich z 

uwzględnieniem budowy pomostów cumowniczych i ostróg brzegowych 

oraz aktywności na obszarze wód wzdłuż brzegu 

Uwzględniono w karcie 85M - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną, 

szczegółowe rozstrzygnięcia będą zawarte w planie szczegółowym dla Zatoki 

Gdańskiej. 

 

83.6 Zatoka 

Gdańska 

Uwzględnić możliwość budowy wyspy wraz z mariną i molem oraz 

towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na granicy Sopotu i Gdańska 

Uwzględniono w karcie 85M - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną, 

szczegółowe rozstrzygnięcia będą zawarte w planie szczegółowym dla Zatoki 

Gdańskiej 

 

83.7 Zatoka 

Gdańska 

Uwzględnić zmianę linii brzegowej na odcinku gminy Sopot Nie uwzględniono - zagadnienie nie jest regulowane przepisami prawa dot. 

planowania przestrzennego obszarów morskich RP. 

 

 

Urząd Miasta Świnoujście Data i sygnatura pisma:      30.01.2017   GM.033.33.2016.JA z 30.09.2016 r.; GM.033.2.2017.JA z 30.01.2017 

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście Data i sygnatura wpływu:  08.02.2017   INZ1.1-81010-26-7/16        (W007.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

84.1 Zatoka 

Pomorska 

Uwzględnienie w obszarze morskim części molo o długości 500 m od linii brzegowej. 

Uwzględnienie w ramach molo mariny, restauracji, kawiarni 

Uwzględniono w karcie 01Ip - Turystyka, sport i rekreacja  

funkcją dopuszczalną 

 

84.2 Świnoujście Uwzględnienie w obszarze morskim lokalizacji "pałacu na wodzie" na osi ul. Bolesława Prusa Uwzględniono w karcie 01Ip - Turystyka, sport i rekreacja  

funkcją dopuszczalną 

 

84.3 Zatoka 

Pomorska 

Uwzględnienie funkcji kąpieliska morskiego wraz z funkcjami towarzyszącymi - pas morski 

wzdłuż wyspy Uznam 

Uwzględniono w karcie 01Ip -Turystyka, sport i rekreacja 

funkcją dopuszczalną 

 

84.4 Zatoka 

Pomorska 

Uwzględnienie strefy łowisk dla potrzeb podmiotów gospodarczych związanych z 

rybołówstwem 

Uwzględniono w zapisach w karcie 02C  

84.5 Zatoka 

Pomorska 

Uwzględnienie rozwoju różnorodnych funkcji portowych w porcie morskim Świnoujście 

ustalonych dla części lądowej określonej w MPZP 

Nie uwzględniono - poza obszarem projektu planu  

84.6 Zatoka 

Pomorska 

Uwzględnić możliwość rozwoju funkcji turystyki morskiej i nadmorskiej oraz rozwoju sportów 

wodnych i rekreacji wodnej 

Uwzględniono w kartach: 01Ip, 02C - Turystyka, sport i 

rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

84.7 Zatoka 

Pomorska 

Wniosek o rezygnację z poligonu MW P-38 zgodnie z ustaleniami MPZP Nie uwzględniono, zagadnienie nie jest regulowane 

przepisami prawa dot. planowania przestrzennego obszarów 

morskich RP. 

 

84.8 Zatoka 

Pomorska 

Wnoszę o uwzględnienie w zagospodarowaniu polskich obszarów morskich infrastruktury 

zabezpieczającej przed skutkami zagrożenia powodziowego związanego ze zjawiskiem miedzy 

innymi "cofki" 

Uwzględniono w kartach: 02C, 01Ip  

 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni Data i sygnatura pisma:      30.09.2016   Nr 8364/16 

ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-8/16        (W008.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

85.1 Gdynia Uwzględnić wskazane we wniosku tereny zamknięte: Port Wojenny 

Gdynia, 4001 

Uwzględniono w  uwarunkowaniach w karcie 85M  

85.2 Hel Uwzględnić wskazane we wniosku tereny zamknięte: Punkt Bazowania 

Hel, 1001 

Nie uwzględniono  - wniosek poza obszarem projektu planu  

85.3 Gdynia Uwzględnić wskazane we wniosku tereny zamknięte: Gdynia, 4044 Nie uwzględniono  - wniosek poza obszarem projektu planu  

85.4 Gdynia Uwzględnić wskazane we wniosku tereny zamknięte: Gdynia, 4059 Nie uwzględniono  - wniosek poza obszarem projektu planu  

85.5 Gdynia Uwzględnić obiekt wojskowy "FORMOZA", wobec którego należy 

zabezpieczyć możliwości prowadzenia remontów, przebudowy itp. 

Uwzględniono wstępnie w zapisach karty 85M - szczegółowe rozstrzygnięcia 

będą zawarte w planie szczegółowym dla Zatoki Gdańskiej 

 

85.6 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić poligony okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa Uwzględniono w podwydzieleniach i zapisach dla akwenu 85M  

85.7 Ustka Uwzględnić poligony okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa Strefa 

nr 6 

Uwzględniono w karcie 27B - obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją 

podstawową 

 

85.8 Ustka Uwzględnić poligony okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa Strefa 

nr 6a 

Uwzględniono w karcie 27B - obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją 

podstawową 

 

85.9 Ustka Uwzględnić poligony okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa Strefa 

nr 6b 

Uwzględniono w karcie 27B - obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją 

podstawową 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

85.10 Ustka Uwzględnić poligony okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa Strefa 

nr 6c 

Uwzględniono w karcie 27B - obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją 

podstawową 

 

85.11 Ustka Uwzględnić poligony okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa 

Poligon P-22 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 42O, 24P, 13Pw, 16Pw, 10T, 

15T, 34T 

 

85.12 Ustka Uwzględnić poligony okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa 

Poligon P-23 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 42O, 24P, 13Pw, 16Pw, 10T, 

15T, 34T 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Data i sygnatura pisma:      29.09.2016   DRRP-G.7637.245.2016 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-9/16        (W009.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

86.1 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić zapisy planu zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego, Strategii 

rozwoju woj. pomorskiego 2020, Regionalnych Programów Strategicznych 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.2 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić przebieg połączeń w ramach sieci TEN-T, w tym priorytetowych: autostrad 

morskich na Bałtyku (PZP woj. pomorskiego - projekt nr 21) 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.3 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić przebieg połączeń w ramach sieci TEN-T, w tym satelitarny system nawigacji i 

pozycjonowania Galileo (PZP woj. pomorskiego - projekt nr 15) 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.4 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić lokalizację Portu Gdynia o znaczeniu narodowym, stanowiącym element sieci 

TEN-T 

Uwzględniono w karcie 87Ip - Infrastruktura techniczna 

funkcją podstawową 

 

86.5 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić lokalizację Portu Gdańsk o znaczeniu narodowym, stanowiącym element sieci 

TEN-T 

Uwzględniono w karcie 88Ip - Infrastruktura techniczna 

funkcją podstawową 

 

86.6 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić rezultaty transportowych programów i projektów regionów Morza Bałtyckiego 

dotyczących polityki transportowej i działań w zakresie transportu intermodalnego i 

rozwoju portów, żeglugi bałtyckiej i sieci drogowo-kolejowej 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.7 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić rezultaty transportowych programów i projektów regionów Morza Bałtyckiego 

dotyczących zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.8 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego dotyczące systemu zaopatrzenia w gaz 

i paliwa płynne 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.9 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego w zakresie gospodarki energetycznej, 

w tym lokalizacji elektrowni wiatrowych. Uwzględnić konieczność budowy infrastruktury 

elektroenergetycznej służącej wprowadzeniu mocy do Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.10 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego w zakresie systemu ochrony 

środowiska przyrodniczego, w szczególności przymorski-południowo bałtycki korytarz 

ekologiczny o randze ponadregionalnej 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.11 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego w zakresie systemu ochrony 

środowiska kulturowego, takie jak eksponowanie najwartościowszych zespołów i obiektów 

środowiska kulturowego, ochrona i odnowa portów morskich, zapewnienie trwałej 

dostępności latarni morskich 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

86.12 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego w zakresie systemu ochrony walorów 

krajobrazu. Ochrona wodnych platform widokowych, w szczególności widok na północny 

brzeg Półwyspu Helskiego, widok zabudowy Pucka oraz południowego Półwyspu Helskiego 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.13 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego w zakresie ochrony zasobów i jakości 

wód 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.14 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego w zakresie rozwoju gospodarki 

turystycznej poprzez zagospodarowanie przystani morskich 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.15 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego w zakresie infrastruktury systemów 

bezpieczeństwa i obronności. Dostosowanie infrastruktury portów morskich do wymagań 

NATO 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.16 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić Strategię Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 w zakresie ponadregionalnych 

produktów turystycznych wykorzystujących m.in. międzynarodowe drogi wodne E-60 

(morska), E-70 i E-40 z uwzględnieniem Żuław i Zalewu Wiślanego 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.17 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić Strategię Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 w zakresie węzłów multimodalnych 

(np. porty morskie, lotniska), które powinny być dobrze powiązane z infrastrukturą 

transportową regionu 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.18 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić Strategię Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 w zakresie infrastruktury korytarzy 

transportowych o znaczeniu europejskim (Bałtyk-Adriatyk, Północny/Nadmorski) 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.19 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić Strategię Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 w zakresie kluczowych 

międzyregionalnych powiązań transportowych (drogowych i kolejowych) 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.20 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić Strategię Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 w zakresie żeglugi bliskiego zasięgu 

oraz małych portów i przystani 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.21 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić Strategię Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 w zakresie potencjału morza dla 

rozwoju energetyki wiatrowej 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.22 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić Strategię Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 w zakresie przesyłu energii 

elektrycznej, gazu, ropy naftowej i paliw płynnych 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.23 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić Strategię Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 w zakresie dobrego stanu 

środowiska poprzez realizację ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program 

ochrony brzegów morskich" 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.24 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić Regionalne Programy Strategiczne w zakresie zwiększenia znaczenia polityki 

morskiej 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.25 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić Regionalne Programy Strategiczne w zakresie zwiększenia znaczenia polityki 

energetycznej 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.26 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić Regionalne Programy Strategiczne w zakresie zwiększenia znaczenia 

transportu wodnego 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.27 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić Regionalne Programy Strategiczne w zakresie atrakcyjności kulturalnej i 

turystycznej "Pomorska Podróż". Budowa lub modernizacja infrastruktury żeglarskiej. 

Rozwój infrastruktury o charakterze uzdrowiskowym, wellness&spa oraz sporotowo-

rekreacyjnej 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

86.28 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić Regionalne Programy Strategiczne w zakresie rozwoju infrastruktury 

transportu zbiorowego. Infrastruktura korytarzy transportowych o znaczeniu europejskim. 

Żegluga bliskiego zasięgu oraz małe porty i przystanie morskie 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.29 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić Regionalne Programy Strategiczne w zakresie inwestycji w infrastrukturę 

łączącą węzły multimodalne z systemem transportowym. Budowa i przebudowa 

infrastruktury wodnego transportu śródlądowego i morskiego. Rozwój multimodalnych 

węzłów transportowych w portach morskich Gdańska i Gdyni 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.30 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić Regionalne Programy Strategiczne w zakresie energetyki i środowiska 

"Ekoefektywne Pomorze". Ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego i jego strefy 

przybrzeżnej 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.31 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - 

modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku 

Uwzględniono w karcie 88Ip  

86.32 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - 

modernizacja układu falochronów osłonowych Portu Północnego w Gdańsku 

Uwzględniono w karcie 88Ip  

86.33 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - 

modernizacja toru wodnego do Portu Północnego 

Uwzględniono w karcie 88Ip  

86.34 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - 

modernizacja portu wewnętrznego w Gdańsku 

Uwzględniono w kartach: 88Ip  

86.35 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - budowa 

terminalu promowego w Porcie Gdynia 

Uwzględniono w karcie 87Ip  

86.36 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - 

pogłębienie toru podejściowego i akwenów w porcie Gdynia 

Uwzględniono w karcie 87Ip  

86.37 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - 

przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia 

Uwzględniono w karcie 87Ip  

86.38 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - budowa 

portu schronienia dla statków znajdujących się w niebezpieczeństwie i zagrażających 

katastrofą ekologiczną w Gdańsku Porcie Północnym 

Uwzględniono w karcie 87Ip  

86.39 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - budowa 

infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków w energię 

elektryczną 

Uwzględniono wstępnie w karcie 88Ip  

86.40 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - 

przebudowa wejścia do portu Ustka 

Uwzględniono w kartach: 28Ip i 27B  

86.41 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - 

przebudowa wejścia południowego do portu w Gdyni 

Uwzględniono w karcie 87Ip  

86.42 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - budowa i 

modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji programu 

ochrony wód Zatoki Gdańskiej 

Uwzględniono w karcie 85M  

86.43 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - 

zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi 

Nie uwzględniono - wniosek dotyczy obszaru lądowego, który 

jest poza zakresem planu 

 

86.44 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie przyrodniczego obszaru Słowińskiego Parku Narodowego Uwzględniono w karcie 32O - ochrona przyrody funkcją 

podstawową 
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86.45 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie specjalnych obszarów ochrony ptaków Natura 2000 - PLB 990002 

Przybrzeżne Wody Bałtyku 

Uwzględniono w zapisach odpowiednich kart akwenów jako 

uwarunkowania zewnętrzne prawnie wiążące. 

 

86.46 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie specjalnych obszarów ochrony ptaków Natura 2000 - PLB 220005 Zatoka 

Pucka 

Uwzględniono w zapisach odpowiednich kart akwenów jako 

uwarunkowania zewnętrzne prawnie wiążące -  85M, 84L 

 

86.47 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie specjalnych obszarów ochrony ptaków Natura 2000 - PLC 990001 Ławica 

Słupska 

Uwzględniono w karcie: 42O - ochrona przyrody funkcją 

podstawową 

 

86.48 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie specjalnych obszarów ochrony ptaków Natura 2000 - PLB 280010 Zalew 

Wiślany 

Nie uwzględniono  - poza obszarem projektu planu  

86.49 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie obszarów Natura 2000 - PLC 990001 Ławica Słupska Uwzględniono w karcie: 42O - ochrona przyrody funkcją 

podstawową 

 

86.50 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie obszarów Natura 2000 - PLH 220023 Ostoja Słowińska Uwzględniono w karcie 32O - ochrona przyrody funkcją 

podstawową, 31C w uwarunkowaniach akwenu 

 

86.51 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie obszarów Natura 2000 - PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski Uwzględniono w zapisach odpowiednich kart akwenów jako 

uwarunkowania zewnętrzne prawnie wiążące: 84L 

 

86.52 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie obszarów Natura 2000 - PLH 280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana Nie uwzględniono  - poza obszarem projektu planu  

86.53 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie obszarów Natura 2000 - PLH 220105 Klify i Rafy Kamienne Orłowa Uwzględniono w zapisach odpowiednich kart akwenów jako 

uwarunkowania zewnętrzne prawnie wiążące: 85M 

 

86.54 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie przyrodniczego obszaru Nadmorskiego Parku Krajobrazowego Uwzględniono w zapisach odpowiednich kart akwenów jako 

uwarunkowania zewnętrzne prawnie wiążące: 84L 

 

86.55 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie przyrodniczego obszaru Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" Nie uwzględniono  - poza obszarem projektu planu  

86.56 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie wstępnie rozpoznanych złóż gazu ziemnego B4 i B6 Uwzględniono w kartach 57K, 62K – Poszukiwanie, 

rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż 

funkcją podstawową 

 

86.57 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie złóż ropy naftowej B3 i B8 Uwzględniono w kartach 58K, 73K - Poszukiwanie, 

rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż 

funkcją podstawową 

 

86.58 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie złóż ropy naftowej i współwystępującego gazu - Gotlandia Uwzględniono w kartach: 59Pw, 75Pw i 70T - Poszukiwanie, 

rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż 

funkcją dopuszczalną 

 

86.59 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie złóż ropy naftowej i współwystępującego gazu - Gaz Północ koncesja wygasła, uwzględniono dopuszczając możliwość 

wydobycia na złożu B34 

 

86.60 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie złóż ropy naftowej i współwystępującego gazu - Gaz Południe koncesja wygasła, uwzględniono dopuszczając możliwość 

wydobycia na złożu B21 

 

86.61 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie złóż ropy naftowej i współwystępującego gazu - Rozewie Uwzględniono w kartach: 75Pw, 74Pw, 56Pw, 72Pw 70T, 52T, 

47T - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i 

wydobywanie kopalin ze złóż funkcją dopuszczalną 

 

86.62 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie złóż ropy naftowej i współwystępującego gazu - Łeba Uwzględniono w kartach: 58K, 55Pw, 56Pw, 59Pw, 75Pw, 47T, 

52T, 70T Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i 

wydobywanie kopalin ze złóż funkcją dopuszczalną 
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86.63 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie złóż ropy naftowej i współwystępującego gazu - Sambia W Nie uwzględniono - koncesja wygasła  

86.64 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie złóż ropy naftowej i współwystępującego gazu - Sambia E Nie uwzględniono - koncesja wygasła  

86.65 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie krajobrazów kulturowych w postaci latarni morskich Nie uwzględniono  - poza obszarem projektu planu  

86.66 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie wraków archeologicznych licznych na Zatoce Gdańskiej i Zatoce Puckiej Uwzględniono w uwarunkowaniach akwenów 84L i 85M - 

Dziedzictwo kulturowe funkcją dopuszczalną 

 

86.67 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie węzłów transportu morskiego - porty i przystanie morskie Uwzględniono w kartach 28Ip, 35Ip, 63Ip, 64Ip, 86Ip, 87Ip, 

88Ip, 90Ip – Infrastruktura portowa funkcją podstawową, 

przystanie jako podakweny Ip 

 

86.68 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie podmorskiego gazociągu z platformy wydobywczej Baltic Beta 

wydobywającej węglowodory ze złoża B3 do elektrociepłowni we Władysławowie 

Uwzględniono w kartach: 56Pw,  69T, 54T, 65T, 63Ip, 64Ip - 

wydzielono korytarz infrastrukturalny 

 

86.69 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie rurociągu DN 500 (złoże ropy naftowej B3 - Władysławowo) Uwzględniono w kartach: 56Pw,  69T, 54T, 65T, 63Ip, 64Ip - 

wydzielono korytarz infrastrukturalny 

 

86.70 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie planowanej/realizowanej morskiej farmy wiatrowej Baltica o mocy 1.045.5 

MW 

Uwzględniono w kartach: 45E -  Pozyskiwanie energii 

odnawialnej funkcją podstawową 

 

86.71 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie planowanej/realizowanej morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Uwzględniono w kartach: 45E  - Pozyskiwanie energii 

odnawialnej funkcją podstawową 

 

86.72 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnienie planowanych sieci przesyłowych, pozwalających na wykorzystanie 

możliwości produkcji energii elektrycznej w związku z budową nowych źródeł energii na 

polskich obszarach morskich w tym trzy mające planowane wyjście na ląd w okolicy Ustki i 

jedna w okolicy Lubiatowa 

Uwzględniono, wydzielono korytarze infrastrukturalne  

86.73 Mechelinki Uwzględnić kanał zrzutowy oczyszczonych ścieków komunalnych z Grupowej Oczyszczalni 

Ścieków Dębogórze do Zatoki Puckiej w m. Mechelinki, gm. Kosakowo - kolektorem 

głębokowodnym 2.3 km od linii brzegowej 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 84L - 

Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną 

 

86.74 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić poligony morskie Marynarki Wojennej RP - na wysokości Zatoki Gdańskiej Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

86.75 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić poligony morskie Marynarki Wojennej RP - na wysokości Mierzei Wiślanej Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M, w akwenie 

89B obronność i bezpieczeństwo państwa funkcja 

podstawową 

 

86.76 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić poligony morskie Marynarki Wojennej RP - na wysokości Półwyspu Helskiego Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 66C, w akwenie 

67B obronność i bezpieczeństwo państwa funkcja 

podstawową 

 

86.77 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić poligony morskie Marynarki Wojennej RP - na wysokości Ustki Uwzględniono w karcie 27B - obronność i bezpieczeństwo 

państwa funkcją podstawową 

 

86.78 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić konflikty w relacjach rozwoju akwakultury służącej ochronie środowiska 

morskiego (np. doświadczalne hodowle małż redukujących w rejonie ujścia Wisły) i rozwój 

funkcji transportowych dróg wodnych śródlądowych (MDW E-70 i E-40) 

Uwzględniono w analizie konfliktów oraz w uwarunkowaniach 

w karcie 85M 
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86.79 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić konflikty w relacjach związanych z czerpaniem pożytków z morza (np. 

energetyki wiatrowej, górnictwa morskiego) i budową odpowiedniej infrastruktury na 

lądzie, gdzie rozwijają się funkcje turystyczne 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

86.80 Województwo 

Pomorskie 

Przewidzieć rezerwy przestrzeni na cele związane z rozbudową potencjału gospodarki 

morskiej opartej na funkcjach sieci portów morskich 

Uwzględniono w zapisach kart akwenów portów morskich oraz 

na rysunku planu, wyznaczając akweny o funkcji transportowej 

T oraz wskazując podakweny na cele rozwoju infrastruktury 

portowej 

 

86.81 Województwo 

Pomorskie 

Przewidzieć rezerwy przestrzeni na cele związane z turystycznym wykorzystaniem 

zasobów naturalnych i kulturowych wybrzeża morskiego 

Uwzględniono w kartach przybrzeżnych, wyznaczono 

podakwen S na rozwój funkcji Turystyka, sport i rekreacja 

 

86.82 Województwo 

Pomorskie 

Przewidzieć rezerwy przestrzeni na cele związane z przemysłowym i energetycznym 

wykorzystaniem zasobów morza, w tym na potrzeby układu chłodzenia dla przyszłej 

elektrowni jądrowej 

Uwzględniono  - wyznaczono akweny o funkcji E (Pozyskiwanie 

energii odnawialnej) oraz akweny wariantowe 39aI/39bI 

rezerwujące przestrzeń dla infrastruktury związanej z 

potencjalną budową elektrowni jądrowej 

 

86.83 Województwo 

Pomorskie 

Przewidzieć rezerwy przestrzeni na cele związane ze zrównoważonym rozwojem turystyki 

nadmorskiej (obszary kąpieliskowe) i morskiej (np. żeglarstwo, windsurfing i kitesurfing) 

pozwalające na zachowanie rybołówstwa jako istotnej funkcji miejscowości nadmorskich 

Uwzględniono w kartach przybrzeżnych, wyznaczono 

podakwen S na rozwój funkcji: Turystyka, sport i rekreacja 

 

86.84 Województwo 

Pomorskie 

Przewidzieć rezerwy przestrzeni na cele związane z zapewnieniem warunków bezpiecznej 

migracji ryb dwuśrodowiskowych oraz zachowaniem spójności systemu ekologicznego i 

jego powiązań z systemem lądowym 

Uwzględniono, w obszarach przyujściowych rzek wydzielono 

podakweny  o funkcji R w celu zachowania drożności korytarzy 

migracyjnych 

 

86.85 Województwo 

Pomorskie 

Przewidzieć rezerwy przestrzeni na cele związane z występowaniem potencjalnych źródeł 

poważnych awarii związanych z bezpieczeństwem państwa, skoncentrowanych w rejonie 

Trójmiasta oraz obszarze nadmorskim 

Nie uwzględniono na tym etapie, wniosek będzie przedmiotem 

rozważań planów szczegółowych dla obszarów przybrzeżnych. 

 

86.86 Województwo 

Pomorskie 

Uwzględnić możliwość współpracy z odpowiednim urzędem morskim w zakresie potrzeby 

zabezpieczenia przestrzeni lądowej (jeśli to konieczne) pod rozwój niezbędnej 

infrastruktury wynikającej ze sposobów zagospodarowania przestrzeni morskiej 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  
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87.1 Zatoka Pucka Wprowadzenie zapisów zabezpieczających brzeg morski w rejonie klifu Kępy 

Oksywskiej, klifu Mechelińskiego 

Uwzględniono wstępnie w zapisach karty 84L, szczegółowe 

rozstrzygnięcia będą w planie szczegółowym 

 

87.2 Zatoka Pucka Wprowadzenie zapisów regulujących żeglugę jachtową i motorowodną na wszystkich 

morskich wodach wewnętrznych 

Wniosek zostanie rozpatrzony na etapie planów szczegółowych  

87.3 Zatoka Pucka Uwzględnić planowaną możliwość rozbudowy przystani rybackiej w Mechelinkach o 

część jachtową 

Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz 

turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczonymi, szczegółowe 

rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki 

Gdańskiej 

 

87.4 Zatoka Pucka Uwzględnić budowę falochronu chroniącego przystań w Mechelinkach Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz 

turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczonymi, szczegółowe 
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rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki 

Gdańskiej 

87.5 Zatoka Pucka Uwzględnić planowaną rozbudowę molo w Rewie wraz z Bosmanatem Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz 

turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczonymi, szczegółowe 

rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki 

Gdańskiej 

 

87.6 Zatoka Pucka Uwzględnić planowaną rozbudowę tzw. Ekomariny w Mostach oraz wprowadzić 

główny kanał żeglugowy w miejscu Czarnego Rowu 

Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz 

turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczonymi, szczegółowe 

rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki 

Gdańskiej 

 

87.7 Zatoka Pucka Wprowadzić regulacje dotyczące ochrony stref połowowych oraz wyznaczyć granice z 

zakazem połowów paszowych (Zat. Pucka i Zat. Gdańska) 

Nie uwzględniono - zagadnienie nie jest regulowane przepisami prawa 

dot. planowania przestrzennego obszarów morskich RP 

 

87.8 Zatoka Pucka Przy wyznaczaniu głównych tras żeglugowych na morskich wodach wewnętrznych 

uwzględnić trzy przystanie w gminie Kosakowo: Mechelinki, Rewa, Rewa - wejście do 

Ekologicznej Mariny 

Uwzględniono wstępnie w kartach 84L i 85M -Transport funkcją 

dopuszczalną, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie 

szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

87.9 Zatoka Pucka Umożliwić wykonywanie prac związanych z pogłębieniem dna morskiego, uwzględnić 

przedłużenie istniejącego pomostu cumowniczego w Rewie i przewidzieć możliwość 

utworzenia nowych torów wodnych na wysokości obecnie istniejącego mola w Rewie 

Uwzględniono warunkowo w karcie 84L, szczegółowe rozwiązania 

powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

87.10 Zatoka Pucka Nie wprowadzać dodatkowych ograniczeń i zakazów dla rozwoju sportów wodnych i 

turystyki morskiej. Uwzględnić rozwój turystyki morskiej i sportów wodnych bez 

nakładania dodatkowych zakazów i ograniczeń, które są regulowane zarządzeniami 

DUM 

Szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym 

Zatoki Gdańskiej 

 

87.11 Zatoka Pucka Uwzględnić realizację budowli hydrotechnicznych spełniających rolę falochronu 

osłonowego w okolicach istniejącej przystani rybackiej w Mechelinkach 

Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna  

funkcją dopuszczalną, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w 

planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

87.12 Mechelinki Przewidzieć lokalizację kolektora burzowego do odprowadzania wód deszczowych w 

okolicach starego wylotu kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych z GOŚ 

"Dębogórze" w Mechelinkach 

Uwzględniono w karcie 84L - infrastruktura techniczna  funkcją 

dopuszczalną, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie 

szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

87.13 Zatoka Pucka Uwzględnić możliwość turystycznego wykorzystania obecnej przystani rybackiej w 

Mechelinkach 

Uwzględniono w karcie 84L, szczegółowe rozwiązania powinny się 

znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

87.14 Zatoka Pucka Przewidzieć możliwość turystycznego wykorzystania starej torpedowni Uwzględniono w karcie 84L, szczegółowe rozwiązania powinny się 

znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

87.15 Rewa Uwzględnić wejście do planowanej Ekologicznej Mariny w Rewie na przedłużeniu 

ujścia kanałów melioracyjnych do morza (km 101.17) 

Uwzględniono wstępnie w karcie 84L, funkcja S (turystyka, sport i 

rekreacja) funkcją dopuszczalną, szczegółowe rozwiązania będą w 

planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

 

Urząd Gminy Krokowa Data i sygnatura pisma:      30.09.2016   ZPGN.6724.5.5.2016.MR 

ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-11/16        (W011.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

88.1 Krokowa Wniosek o zakaz lokalizacji siłowni wiatrowych i platform wiertniczych "w zakresie widoczności 

z brzegu morskiego" na odcinku obszaru morskiego sąsiadującego z północnymi granicami 

gminy 

Uwzględniono - z mocy prawa morskie farmy wiatrowe 

dopuszczone są tylko w wyłącznej strefie ekonomicznej RP. 

 

88.2 Krokowa Wniosek o zakaz wydobywania kopalin na odcinku sąsiadującym z północnymi granicami gminy Uwzględniono w kartach wariantowych 39aI i 39bI  

88.3 Krokowa Lokalizowanie planowanych inwestycji w sposób nieingerujący w krajobraz morski Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

 

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Data i sygnatura pisma:      22.09.2016   IP-0220/KONS/6-1/16/JP 

Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  28.09.2016   INZ1.1-81010-26-12/16        (W012.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

89.1 Strefa 

przybrzeżna 

W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ 

prac przy obiekcie  "Ujście Kanału Pogorzelica" 

Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta 

pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych 

 

89.2 Strefa 

przybrzeżna 

W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ 

prac przy obiekcie: Odpływ ze stacji pomp "Ujście rz. Regi" 

Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta 

pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych 

 

89.3 Strefa 

przybrzeżna 

W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ 

prac przy obiekcie  stacji pomp Grzybowo 

Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta 

pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych 

 

89.4 Strefa 

przybrzeżna 

W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnićwpływ 

prac przy obiekcie  "Ujście rz. Parsęty" 

Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta 

pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych 

 

89.5 Strefa 

przybrzeżna 

W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ 

prac przy obiekcie  "Ujście rz. Struga Malechowska" 

Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta 

pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych 

 

89.6 Strefa 

przybrzeżna 

W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ 

prac przy obiekcie  "Ujście rz. Czerwona" 

Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta 

pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych 

 

89.7 Strefa 

przybrzeżna 

W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ 

prac przy obiekcie  Stacja pomp Gąski 

Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta 

pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych 

 

89.8 Strefa 

przybrzeżna 

W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ 

prac przy obiekcie  Stacja pomp Chłopy 

Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta 

pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych 

 

89.9 Strefa 

przybrzeżna 

W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnićwpływ 

prac przy obiekcie  "Ujście Kanału Jamno" 

Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta 

pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych 

 

89.10 Strefa 

przybrzeżna 

W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ 

prac przy obiekcie  "Ujście Kanału Ujście Jez. Bukowo" 

Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta 

pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych 

 

89.11 Strefa 

przybrzeżna 

W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ 

prac przy obiekcie  "Ujście Kanału Martwa Woda" 

Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta 

pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych 

 

89.12 Strefa 

przybrzeżna 

W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ 

prac przy obiekcie  "Ujście Kanału Ujście Jez. Kopań" 

Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta 

pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych 

 

89.13 Strefa 

przybrzeżna 

W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ 

prac przy obiekcie  "Ujście rz. Głownicy" 

Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta 

pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych 

 

 

Grupa BALTEX Data i sygnatura pisma:      28.09.2017   1/MT/10/2016 z 3.10.2016; 1-7/MT/09/2017 z 28.09.2017 
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ul. A. Mickiewicza 5, 81-379 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  28.09.2017   INZ1.1-81010-26-13/16        (W013.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

90.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące morskiej 

energetyki wiatrowej - Morska Elektrownia 

Wiatrowa BALTEX 2 (B2) 

Uwzględniono w karcie 43E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową  

90.2 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące morskiej 

energetyki wiatrowej - Morska Elektrownia 

Wiatrowa BALTEX 4 (B4) 

Nie uwzględniono - lokalizacja inwestycji pozostaje w konflikcie  z wytyczonymi akwenami dla Transportu  

90.3 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące morskiej 

energetyki wiatrowej - Morska Elektrownia 

Wiatrowa BALTEX 5 (B5) 

Uwzględniono w karcie 60E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową  

90.4 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące 

pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar 

górniczy "Zatoka Koszalińska I" 

Uwzględniono w kartach 27B, 23T - Poszukiwanie, rozpoznawania złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze 

złóż jest funkcją dopuszczalną; w akwenach 21K, 25K jako funkcja podstawowa 

 

90.5 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące 

pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar 

górniczy "Zatoka Koszalińska IIA" 

Uwzględniono w kartach: 27B - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż 

funkcją dopuszczalną 

 

90.6 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące 

pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar 

górniczy "Zatoka Koszalińska IIB" 

Uwzględniono w kartach: 27B, 25K, 23T - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie 

kopalin ze złóż funkcją podstawową 

 

90.7 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące 

pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar 

górniczy "Zatoka Koszalińska IIC" 

Uwzględniono w kartach: 21K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż 

funkcją podstawową 

 

90.8 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące 

pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar 

górniczy "Ławica Słupska I" 

Nie uwzględniono - ze względu na zapewnienie integralności środowiska na obszarze o funkcji 

podstawowej Ochrona środowiska,  funkcja Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie 

kopalin ze złóż nie jest dopuszczona do czasu przyjęcia planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica 

Słupska 

 

90.9 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące 

pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar 

górniczy "Ławica Słupska II" 

Nie uwzględniono - ze względu na zapewnienie integralności środowiska na obszarze  funkcji 

podstawowej Ochrona środowiska,  funkcja Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie 

kopalin ze złóż nie jest dopuszczona do czasu przyjęcia planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica 

Słupska 

 

90.10 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące 

pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar 

górniczy "Południowa Ławica Środkowa A" 

Uwzględniono w karcie 61K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż 

funkcją podstawową 

 

90.11 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące 

pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar 

górniczy "Południowa Ławica Środkowa B" 

Uwzględniono w karcie 61K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż 

funkcją podstawową 

 

90.12 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące 

pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar 

górniczy "Południowa Ławica Środkowa C" 

Uwzględniono w karcie 61K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż 

funkcją podstawową 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

90.13 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące 

pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar 

górniczy "Południowa Ławica Środkowa" 

Uwzględniono w karcie 61K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż 

funkcją podstawową 

 

 

Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka 

Komandytowa 

Data i sygnatura pisma:      29.09.2016   299/BGSp.k./16, 300/BGSp.k./16, 301/BGSp.k./16, 302/BGSp.k./16, 303/BGSp.k./16, 

304/BGSp.k./16, 305/BGSp.k./16 

ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-14/16        (W014.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

91.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić potencjalny rurociąg B6-B3 Uwzględniono w kartach: 73K, 58K, 72Pw, 56Pw, 70T, 47T  

91.2 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić potencjalny podwodny otwór i uzbrojenie oraz podwodne 

połączenie pomiędzy B4-N1 a platformą produkcyjną na złożu B4 

Uwzględniono w karcie 62K - infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną  

91.3 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić potencjalny gazociąg B6-Rafineria Gdańska Uwzględniono - wydzielono korytarz infrastrukturalny  

91.4 Zatoka Pucka Uwzględnić kierunkowy przewiert horyzontalny (HDD) pod Zatoką 

Pucką 

Uwzględniono w karcie 84L - infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną  

91.5 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić gazociąg B4-B6-Ląd, w związku z zagospodarowaniem złóż 

B4 i B6 

Uwzględniono w kartach: 63Ip, 64Ip, 65T, 54T, 49T,  55Pw, 47T, 56Pw, 57K, 52T, 

59Pw, 62K - Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną 

 

91.6 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić koncesję nr 2/2006 na wydobywanie gazu ziemnego ze 

złoża B6 

Uwzględniono w karcie 62K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i 

wydobywanie kopalin ze złóż funkcją podstawową 

 

91.7 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić koncesję nr 6/2007 na wydobywanie gazu ziemnego ze 

złoża B4 

Uwzględniono w karcie 58K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i 

wydobywanie kopalin ze złóż funkcją podstawową, Sztuczne wyspy i konstrukcje 

funkcją dopuszczalną 

 

 

Baltic Trade and Invest Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      15.12.2016   BTI/30.09.2016/01 z 30.09.2016; pismo  bez sygn. z 12.12.2016; pismo  bez sygn. z 15.12.2016 

ul. Kilińskiego 45, 76-200 Słupsk Data i sygnatura wpływu:  20.12.2016   INZ1.1-81010-26-15/16        (W015.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

92.1 Cały obszar 

planu 

Wyznaczyć strefy oddziaływania FEW Baltic II wraz z infrastrukturą towarzyszącą Uwzględniono w karcie 44E - Pozyskiwanie energii 

odnawialnej funkcją podstawową 

 

92.2 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić lokalizację korytarzy infrastrukturalnych dla kabli podmorskich z FEW BALTIC 

II wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Uwzględniono w kartach: 27B, 42O, 29T, 34T - wydzielono 

korytarz infrastrukturalny 

 

92.3 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić lokalizację dla morskiej stacji pomiarowo-badawczej/stacji mieszkalno-

serwisowej 

Uwzględniono w karcie 44E  

 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Data i sygnatura pisma:      03.10.2016   pismo bez sygn. z 3.10.2016 
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ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  03.10.2016   INZ1.1-81010-26-16/16        (W016.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

93.1 Cały obszar planu Elektrownia wiatrowa Baltica-1 Uwzględniono w karcie 60E - Pozyskiwanie energii 

odnawialnej funkcją podstawową 

 

93.2 Cały obszar planu Elektrownia wiatrowa Baltica-2 Uwzględniono w karcie 45E - Pozyskiwanie energii 

odnawialnej funkcją podstawową 

 

93.3 Cały obszar planu Elektrownia wiatrowa Baltica-3 Uwzględniono w karcie 45E - Pozyskiwanie energii 

odnawialnej funkcją podstawową 

 

93.4 Lubiatowo - Kopalino 

- Żarnowiec 

Obszar predysponowany pod lokalizację elementów Elektrowni Jądrowej PGE EJ1 – 

ujęcie całościowe 

Uwzględniono w kartach wariantowych 39aI, 39bI - 

Infrastruktura techniczna funkcją podstawową 

 

93.5 Cały obszar planu Morska infrastruktura przyłączeniowa do farm wiatrowych Baltica 1, Baltica 2 i Baltica 3 Uwzględniono częściowo w kartach 39I, 41P, 34T, 16Pw, 

45E, 46E, - wydzielono korytarz infrastrukturalny 

 

93.6 Lubiatowo - Kopalino 

- Żarnowiec 

Elementy konstrukcyjne Elektrowni Jądrowej PGE EJ1 - Proponowana lokalizacja 

Elektrowni Jądrowej wraz z infrastrukturą Żarnowiec/Lubiatowo - Kopalino 

Uwzględniono w kartach wariantowych 39aI, 39bI - 

Infrastruktura techniczna funkcją podstawową 

 

93.7 Cały obszar planu Elementy konstrukcyjne Elektrowni Jądrowej PGE EJ1 - Konstrukcje wody chłodzącej i 

uzupełniającej oraz punkty poboru i zrzutu wody 

Uwzględniono w kartach wariantowych 39aI, 39bI - 

Infrastruktura techniczna funkcją podstawową 

 

93.8 Cały obszar planu Elementy konstrukcyjne Elektrowni Jądrowej PGE EJ1 - konstrukcja morska do 

rozładunku oraz tor wodny dla jednostek pływających 

Uwzględniono w kartach wariantowych 39aI, 39bI - 

Infrastruktura techniczna funkcją podstawową 

 

 

B-Wind Polska Sp. z o. o. 
Data i sygnatura pisma:      07.06.2017   pismo z 30.09.2016 (wpł. 3.10.2016), pismo z 22.12.2016 (wpł. 29.12.2016) oraz pismo z 7.06.2017 (wpł. 

14.06.2017) 

ul. Pułaskiego 8, 81-368 

Gdynia 
Data i sygnatura wpływu:  14.06.2017   INZ1.1-81010-26-17/16        (W017.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

94.1 Cały obszar planu Zespół morskich farm wiatrowych wraz z kablem BWIND Uwzględniono w karcie 46E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową  

 

C-Wind Polska Sp. z o.o. 
Data i sygnatura pisma:      07.06.2017   pismo z 30.09.2016 (wpł. 3.10.2016), pismo z 22.12.2016 (wpł. 29.12.2016) oraz pismo z 7.06.2017 (wpł. 

14.06.2017) 

ul. Pułaskiego 8, 81-368 

Gdynia 
Data i sygnatura wpływu:  14.06.2017   INZ1.1-81010-26-18/16        (W018.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

95.1 Cały obszar planu Zespół morskich farm wiatrowych wraz z kablem CWIND Uwzględniono w karcie 46E- Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową  

 

Energobaltic Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      22.09.2016   mail z dnia 22.09.2016 

ul. Starowiejska 41, 84-120 Władysławowo Data i sygnatura wpływu:  22.09.2016   INZ1.1-81010-26-19/16        (W019.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

96.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić rurociąg gazowy ze złoża B8 Uwzględniono w kartach: 63Ip, 64Ip, 58K, 41P, 55Pw, 56Pw, 

65T, 54T, 47T, 69T - Infrastruktura techniczna funkcją 

dopuszczalną 

 

96.2 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić istniejący rurociąg gazowy między platformą "Baltic Beta" i Władysławowem. 

Uwzględnić wykonaną w 2015 r. analizę oddziaływania gazociągu na środowisko (załączono 

do wniosku) 

Uwzględniono w kartach: 63Ip, 64Ip, 58K, 41P, 55Pw, 56Pw, 

65T, 54T, 47T, 69T- Infrastruktura techniczna funkcją 

dopuszczalną 

 

 

Fundacja Monitoringu Środowiska Data i sygnatura pisma:      03.10.2016   FUNMOS - 4/2016 

Al. Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-20/16        (W020.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

97.1 Cały obszar planu Budowa Morskiej Stacji Monitoringowej MSM 1 (o sygnaturze FUNMOS-9) Uwzględniono w karcie 42O  

97.2 Cały obszar planu Budowa Morskiej Stacji Monitoringowej MSM 2 (o sygnaturze FUNMOS-10) Uwzględniono w kartach: 14E,13Pw  

97.3 Cały obszar planu Budowa Morskiej Stacji Monitoringowej MSM 3 (o sygnaturze FUNMOS- 11) Uwzględniono w karcie 59Pw  

 

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Data i sygnatura pisma:      03.10.2016   2016-144596  PR.511.17.2016/1 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  04.10.2016   INZ1.1-81010-26-21/16        (W021.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

98.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić realizację budowy terminalu FSRU wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą - Wariant A i B 

Uwzględniono wstępnie w karcie 88Ip - Infrastruktura techniczna funkcją podstawową. 

Szczegółowe rozwiązania powinny zostać wprowadzone w planie szczegółowym dla portu 

Gdańsk 

 

98.2 Świnoujście Uwzględnić przedsięwzięcie pn. stanowisko statkowe w 

ramach rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu - Wariant 1 

Nie uwzględniono - poza obszarem projektu planu  

98.3 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić przedsięwzięcie dotyczące budowy kawernowego 

podziemnego magazynu gazu na obszarze Białogarda 

Uwzględniono wstępnie w kartach: 35Ip oraz 37C dopuszczając infrastrukturę liniową  

98.4 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić w planie Gazociąg Bałtycki, tzw. Baltic Pipe 

(Wariant A0) 

Uwzględniono w kartach: 06C, 19C, 14E, 08Pw, 13Pw, 16Pw, 20Pw, 11P, 10T, 18T, 15T - 

Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną 

 

 

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Data i sygnatura pisma:      31.01.2018   SMDI-12/2018 z 31.01.2018 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  06.02.2018   INZ1.1-81010-26-21/16        (W021.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

99.1 Cały obszar 

planu 

Aktualizacja zgłoszonych wariantów przebiegu Gazociągu 

Bałtyckiego Baltic Pipe 

Uwzględniono w kartach: 06C, 19C, 14E, 08Pw, 13Pw, 16Pw, 20Pw, 11P, 10T, 18T, 15T - 

Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną 

 

 

Inwestycje Infrastrukturalne Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      09.12.2016   Inw.Inf-6/2016 z 3.10.2016; Inw.Inf-8/2016 z 9.12.2016 
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Al. Bukowińska 24a/14, 02-703 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  14.12.2016   INZ1.1-81010-26-22/16        (W022.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

100.1 Cały obszar planu Uwzględnić morską infrastrukturę przesyłową energii elektrycznej 

(MIP) 

Uwzględniono w kartach: 27B, 34T, 49T - wydzielono korytarz 

infrastrukturalny 

 

 

LOTOS Petrobaltic Data i sygnatura pisma:      29.09.2016   pismo bez sygn. z 29.09.2016 

ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  03.10.2016   INZ1.1-81010-26-23/16        (W023.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

101.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Wniosek o uwzględnienie złoża kopalin "Kuźnica 1" Uwzględniono w karcie 73K – Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie 

kopali za złóż funkcją podstawową 

 

101.2 Cały obszar planu Uwzględnienie obszaru lokalizacji infrastruktury 

technicznej - rurociągu 

Uwzględniono w kartach: 63Ip, 64Ip, 73K, 68P, 55Pw, 72Pw, 65T, 54T, 69T, 70T - 

Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną 

 

 

LOTOS Petrobaltic Data i sygnatura pisma:      30.09.2016   XK/W/121/2016 

ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  03.10.2016   INZ1.1-81010-26-23/16        (W023.02) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

102.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Uwzględnienie obszaru złóż kopalin "Obszar 

EAST" 

Uwzględniono w zakresie istniejących koncesji w kartach: 57K, 62K, 58K, 73K,  50P, 55Pw, 

72Pw, 56Pw, 74Pw, 59Pw, 75Pw, 47T, 69T, 52T, 70T 

 

102.2 Cały obszar planu Uwzględnienie obszaru lokalizacji infrastruktury 

technicznej - rurociągu B3-B8 

Uwzględniono w kartach: 57K, 58K, 56Pw - wydzielono korytarz infrastrukturalny  

102.3 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Uwzględnienie obszaru złóż kopalin: Obszar 

górniczy Łeba (B3) 

Uwzględniono w karcie 58K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali 

za złóż funkcją podstawową, Sztuczne wyspy i konstrukcje funkcją dopuszczalną 

 

102.4 Cały obszar planu Uwzględnienie obszaru lokalizacji infrastruktury 

technicznej - rurociągu (B3) 

Uwzględniono w karcie 58K  

102.5 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Uwzględnienie obszaru złóż kopalin "Obszar 

B21" 

Uwzględniono wstępnie w karcie 16Pw - Sztuczne wyspy i konstrukcje oraz Poszukiwanie, 

rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją dopuszczalną w granicach 

złoża B21 

 

102.6 Cały obszar planu Uwzględnienie obszaru lokalizacji infrastruktury 

technicznej - rurociągu B6-B21 

Uwzględniono w kartach: 57K, 50P, 55Pw, 56Pw, 49T, 47T - wydzielono korytarz 

infrastrukturalny 

 

102.7 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Uwzględnienie obszaru złóż kopalin koncesja 

"Gotlandia" 

Uwzględniono w kartach:  59Pw, 75Pw, 70T - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i 

wydobywanie kopali za złóż funkcją dopuszczalną 

 

102.8 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Uwzględnienie obszaru lokalizacji infrastruktury 

technicznej - rurociągu L5 (Gotlandia-B8) 

Uwzględniono w kartach: 73K, 72Pw, 74Pw, 75Pw, 47T, 52T - Infrastruktura techniczna funkcją 

dopuszczalną 

 

102.9 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Uwzględnienie obszaru złóż kopalin koncesja 

"Rozewie" 

Uwzględniono w kartach: 75Pw, 74Pw, 56Pw, 72Pw 70T, 52T, 47T Poszukiwanie, 

rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją dopuszczalną 

 

102.10 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Uwzględnienie obszaru lokalizacji infrastruktury 

technicznej - rurociągu L101 

Uwzględniono w kartach: 73K, 72Pw, 74Pw, 59Pw, 75Pw, 47T, 52T, 70T - Infrastruktura 

techniczna funkcją dopuszczalną 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

102.11 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Uwzględnienie obszaru złóż kopalin koncesja 

"Łeba" 

Uwzględniono w kartach: 58K, 55Pw, 56Pw, 59Pw, 75Pw, 47T, 52T, 70T Poszukiwanie, 

rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali ze złóż funkcją dopuszczalną 

 

102.12 Zatoka Pomorska Uwzględnienie obszarów złóż kopalin West 3 Nie uwzględniono - obszary cenne pod względem ekologicznym i ważne z punktu widzenia 

innych funkcji 

 

102.13 Zatoka Pomorska Uwzględnienie obszarów złóż kopalin West 2 Nie uwzględniono - obszary cenne pod względem ekologicznym i ważne z punktu widzenia 

innych funkcji 

 

102.14 Zatoka Pomorska Uwzględnienie obszarów złóż kopalin West 1 Nie uwzględniono - obszary cenne pod względem ekologicznym i ważne z punktu widzenia 

innych funkcji 

 

 

Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      27.09.2016   DI/PI/1326/16 

ul. Rumska 28 Dębogórze, 81-198 Kosakowo Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-24/16        (W024.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

103.1 Zatoka Pucka Uwzględnić infrastrukturę zrealizowaną w związku z budową Podziemnego 

Magazynu Gazu Kosakowo 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 84L  

103.2 Zatoka Pucka Wyznaczyć strefę bezpieczeństwa wzdłuż rurociągu odprowadzającego solankę 

do Zatoki Gdańskiej z PMG Kosakowo 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 84L Infrastruktura 

techniczna funkcją dopuszczalną 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - PEWIK Gdynia Data i sygnatura pisma:      05.09.2016   TT-501-Gd-24465/16 (TT-501-Gd-3620/14) 

ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  12.09.2016   INZ1.1-81010-26-25/16        (W025.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

104.1 Mechelinki Uwzględnić istniejący kanał zrzutowy ścieków z 

Dębogórza 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 84L, 85M Infrastruktura techniczna funkcją 

dopuszczalną 

 

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Data i sygnatura pisma:      03.10.2016   2460DS-PS-WA.502.12016.2 

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-26/16        (W026.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

105.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić istniejący podmorski kabel przesyłowy HVDC 450 kV Polska - Szwecja zgodnie z wytycznymi 

PSE oraz uwzględnić możliwość realizacji podobnych połączeń 

Uwzględniono w kartach: 27B, 28Ip, 29T, 34T, 42O, 

16Pw, 47T, 48P, 49T, 51P - Infrastruktura techniczna 

funkcją dopuszczalną 

 

105.2 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić potrzeby rozwoju energetyki. Zweryfikować aktualność dokumentów, w oparciu o które 

opracowano "Studium uwarunkowań…", m.in. uwzględnić "Politykę Energetyczną Polski do 2050 roku" 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu 

planu 

 

105.3 Cały obszar 

planu 

Ujęcie morskich sieci elektroenergetycznych w opracowywanym projekcie planu zgodnie z wytycznymi 

ujętymi w "Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię 

elektryczną na lata 2016-2025" opracowane przez PSE S.A. 

Uwzględniono procesie przygotowania projekctu 

planu, w analizie uwarunkowań i rozwoju sektora 

energetycznego 
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Medical Investment Trust Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      15.09.2016   pismo bez sygn. z 15.09.2016 

ul. Pisarka 33, 03-984 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  26.09.2016   INZ1.1-81010-26-27/16        (W027.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

106.1 Zatoka Pucka Pogłębić szlak wodny wzdłuż wybrzeża Zatoki Puckiej, celem 

stworzenia mariny przy molo w Juracie i możliwości 

eksploatowania większych jednostek jachtowych 

Uwzględniono częściowo w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz turystyka, sport i 

rekreacja są funkcjami dopuszczalnymi, wprowadzono ograniczenie dot. wytyczania nowych 

torów, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Data i sygnatura pisma:      01.09.2016   RR-0161/99/2016 z 1.09.2016 r 

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  07.09.2016   INZ1.1-81010-26-28/16        (W028.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

107.1 Port Świnoujście Rozwój portu w Świnoujściu - docelowa głębokość toru podejściowego do portu - 17m Uwzględniono w karcie 01Ip - Infrastruktura portowa funkcją 

podstawową 

 

107.2 Zatoka Pomorska Rezerwa wód morza terytorialnego na pole odkładu urobku z robót czerpalnych 

(rozbudowa portu zewnętrznego) 

Uwzględniono w kartach: 11P, 10T - Infrastruktura techniczna 

funkcją dopuszczalną 

 

107.3 Świnoujście Rozwój portu w Świnoujściu - pole odkładu urobku z robót czerpalnych, w związku z 

rozbudową portu zewnętrznego 

Uwzględniono w karcie 01Ip - Infrastruktura portowa funkcją 

podstawową 

 

 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA Data i sygnatura pisma:      29.09.2016   NS/38/2016 

ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  14.10.2016   INZ1.1-81010-26-29/16        (W029.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

108.1 Port Gdańsk Przyjęcie rezerwy na głębokowodne uniwersalne stanowiska przeładunkowo-składowe wraz z 

torami podejściowymi na terenie Portu Gdańsk 

Uwzględniono w karcie 88Ip - Infrastruktura portowa 

funkcją podstawową 

 

 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej Data i sygnatura pisma:      30.08.2016   654/OH/16 

ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  30.08.2016   INZ1.1-81010-26-30/16        (W030.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

109.1 Cały obszar planu Informacja o tym, że wnioski do planu będą przekazywane drogą oficjalną poprzez Dowództwo Generalne 

Rodzajów Sił Zbrojnych 

Uwzględnione w procesie 

planistycznym 

 

 

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Data i sygnatura pisma:      12.12.2016   RP.6721-SG.07.2016.PS/1507 z 27.09.2016; RP.6721-SG.07.2016.PS/2208 z 12.12.2016 

ul. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  19.12.2016   INZ1.1-81010-26-31/16        (W031.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

110.1 Zatoka Pucka Uwzględnić możliwość wykorzystania torpedowni Babie Doły Uwzględniono wstępnie w karcie 84L – turystyka, sport i 

rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

110.2 Zatoka Pucka Uwzględnić funkcję wód Zatoki Gdańskiej jako odbiornika wód opadowych z Gdańska Uwzględniono w kartach 84L i 85M, Infrastruktura 

techniczna funkcją dopuszczalną 

 

110.3 Zatoka Pucka Zapewnić możliwość rybackiego wykorzystania przystani rybackich w Gdyni Obłużu Uwzględniono w karcie 84L  

110.4 Zatoka Pucka Zapewnić możliwość rybackiego wykorzystania przystani rybackich w Gdyni - Babich Dołach Uwzględniono w karcie 84L  

110.5 Zatoka Pucka Zapewnić możliwość rybackiego wykorzystania przystani rybackich w Oksywiu Uwzględniono w karcie 84L  

110.6 Zatoka Pucka Zapewnić możliwość rybackiego wykorzystania przystani rybackich w Orłowie Uwzględniono w karcie 85M  

110.7 Zatoka Pucka Zapewnić możliwość wykorzystania wód przybrzeżnych dla żeglugi przybrzeżnej i rekreacji 

wodnej zwłaszcza w rejonie kąpielisk miejskich, portu jachtowego i bulwaru nadmorskiego, w 

tym możliwość realizacji budowli przybrzeżnych – mól, pomostów, dalb itp. 

Uwzględniono w karcie 84L - Turystyka, sport i rekreacja 

funkcją dopuszczalną, szczegółowe rozwiązania będą w 

planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

 

Colosseum Sp. z o. o. Data i sygnatura pisma:      09.12.2016   pismo z 26.09.2016 bez sygn; pismo z 9.12.2016 bez sygn 

ul. Pucka 87, 81-036 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  19.12.2016   INZ1.1-81010-26-32/16        (W032.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

111.1 Zatoka Pucka Uwzględnić kładki dla pieszych na terenach 

zalewowych 

Nie uwzględniono - poza obszarem projektu planu  

111.2 Zatoka Pucka Uwzględnić pomost z miejscem do cumowania 

łodzi 

Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - Turystyka, sport i rekreacja oraz Infrastruktura techniczna funkcją 

dopuszczalną 

 

111.3 Zatoka Pucka Uwzględnić wyciąg do nart wodnych Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna i turystyka, sport i rekreacja funkcjami 

dopuszczalnymi, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

111.4 Zatoka Pucka Uwzględnić sezonowe toalety wzdłuż terenu 

oznaczonego jako 13ZE w planie miejscowym 

Nie uwzględniono  - dotyczy obszaru poza zakresem planu  

111.5 Zatoka Pucka Uwzględnić śmietniki wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 216 

Nie uwzględniono  - dotyczy obszaru poza zakresem planu  

 

AGG PL Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      30.12.2016   Ref:161230-AGG-00005 z 2.10.2016; Ref:161230-AGG-00007 z 30.12.2016 

ul. Marszałkowska 115/222, 00-102 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  05.01.2017   INZ1.1-81010-26-33/16        (W033.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

112.1 TSS Ławica 

Słupska 

Uwzględnić działalność poszukiwania złóż 

piasku i żwiru z obszaru Łeba 

Nie uwzględniono, wniosek zlokalizowany na obszarze T o funkcji podstawowej Transport, w bezpośrednim 

sąsiedztwie TSS Ławica Słupska - występuje konflikt z funkcją podstawową 

 

112.2 Darłowo Uwzględnić eksploatację złóż "Obszar 

Darłowo W" 

Uwzględniono, w akwenie 27B, poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż 

funkcją dopuszczalną 

 

112.3 Darłowo Uwzględnić eksploatację złóż "Obszar 

Darłowo E" 

Uwzględniono, w akwenie 27B, poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż 

funkcją dopuszczalną 

 

 



Gdynia, 19 czerwca 2018 r. Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000  Strona 43 z 90 

K2O PL Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      16.12.2016   Ref: 161002-K2O-00005 z 2.10.2016; Ref: 161002-K2O-00006 z 16.12.2016 

Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  23.12.2016   INZ1.1-81010-26-34/16        (W034.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

113.1 Zatoka Pucka Uwzględnić działalność polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu 

złoża soli potasowo-magnezowej oraz eksploatację złoża "Swarzewo" 

Wniosek odrzucony - odmowna decyzja Ministra Środowiska dot. wydania 

koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie soli potasowo - magnezowej 

'Swarzewo' 

 

 

Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Data i sygnatura pisma:      03.10.2016   DOŚ.6721.33.2016.MSz 

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-35/16        (W035.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

114.1 Zatoka 

Gdańska 

Uzupełnić lub wykonać brakującą infrastrukturę techniczną zapewniającą odbiór ścieków 

komunalnych przez kolektory sanitarne - odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych, 

gdzie ostatecznym odbiornikiem jest Zatoka Gdańska 

Uwzględniono wstępnie, wniosek będzie przedmiotem 

rozważań planów szczegółowych dla obszarów przybrzeżnych. 

 

114.2 Mechelinki Uwzględnić istniejący kolektor głębokowodny z Grupowej oczyszczalni ścieków 

"Dębogórze" 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 84L  

114.3 Zatoka 

Gdańska 

Wszelkie zmiany w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu powinny być uzgadniane z 

właściwym organem administracji morskiej 

Uwzględnione w ustaleniach ogólnych  

114.4 Zatoka 

Gdańska 

Branie pod uwagę terenów z oszacowanym wskaźnikiem potencjalnych strat 

powodziowych - ograniczenia w użytkowaniu 

Uwzględnione w procesie planistycznym  

114.5 Zatoka 

Gdańska 

Zabezpieczenie brzegu morskiego przed nadmierną erozją ze strony morza Uwzględniono - wydzielono podakweny C o funkcji ochrona 

brzegu morskiego 

 

114.6 Zatoka 

Gdańska 

Inwestowanie w rejonie klifów powinno być poprzedzone gruntownym rozpoznaniem 

geologicznym stref zboczowych wraz z ustaleniem stateczności zboczy oraz wysięków wód 

u ich podnóża 

Uwzględniono - wydzielono akweny i podakweny C o funkcji 

ochrona brzegu morskiego, gdzie zapisano ograniczenia i 

wymagania w stosunku do inwestycji; 

 

 

Sea Exp Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      30.12.2016   Ref: 161002-SEXP-00002 z 2.10.2016; Ref: 161230-SEXP-00004 z 30.12.2016 

Marszałkowska 115 , 00-102 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  04.01.2017   INZ1.1-81010-26-36/16        (W036.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

115.1 Zatoka 

Gdańska 

Uwzględnić działalność polegającą na poszukiwaniu i 

rozpoznawaniu oraz na eksploatacji złoż piasku i żwiru z 

obszaru Jantar - Skowronki 

Wniosek odrzucony - odmowna decyzja Ministra Środowiska dot. projektu robót 

geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż piasku i żwiru z dna obszaru morskiego 

Rzeczypospolitej Polskiej – obszar Jantar – Skowronki 

 

 

Urząd Miejski w Darłowie Data i sygnatura pisma:      13.12.2016   GG.6724.40.2016 z 30.09.2016 i 13.12.2016 

ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo Data i sygnatura wpływu:  20.12.2016   INZ1.1-81010-26-37/16        (W037.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

116.1 Darłowo Uwzględnić wybudowanie pomostu spacerowego z przystaniami jachtowymi (podejście na 

plażę przy ulicy Józefa Muchy - Darłowo) 

Uwzględniono w karcie 22Ip Turystyka, sport i rekreacja  

funkcją dopuszczalną 

 

116.2 Darłowo Uwzględnić wybudowanie pomostu spacerowego z przystaniami jachtowymi (podejście na 

plażę przy tzw. "Patelni" - Darłowo) 

Uwzględniono w karcie 22Ip - Infrastruktura techniczna 

funkcja podstawową 

 

 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku Data i sygnatura pisma:      29.09.2016   PZPK.071.09.2016 

ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-38/16        (W038.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

117.1 Zatoka 

Gdańska 

Uwzględnienie zapisów Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 142/VII/11 z dnia 27.04.2011 w 

sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" 

Uwzględniono w uwarunkowaniach 

prawnych w kartach: 91C, 92O 

 

117.2 Zatoka Pucka Uwzględnienie zapisów projektów planów ochrony dla morskich obszarów Natura 2000, w szczególności do 

obszarów PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski oraz PLB 220005 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w 

kartach: 84L, 85M 

 

117.3 Zatoka 

Gdańska 

Uwzględnienie zapisów KPZK oraz PZPW dotyczących poszanowania środowiska naturalnego Uwzględniono w procesie przygotowania 

projektu planu 

 

117.4 Zatoka Pucka Uwzględnienie lokalnych MPZP w granicach obszaru objętego planem, w szczególności Uchwały nr V/46/2007 

RM Władysławowa w sprawie MPZP oznaczonego symbolem WCH-1, zgodnie z którym dla każdego kempingu 

ustala się konieczność zachowania lub odtworzenia minimum 50% linii brzegowej w formie roślinności 

naturalnej. 

Uwzględniono wstępnie w karcie 84L, 

szczegółowe rozwiązania będą w planie 

szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

117.5 Zatoka Pucka Nieplanowanie działań związanych z ochroną brzegów morskich wykraczających poza zakres "Programu 

ochrony brzegów morskich" 

Uwzględniono w zapisach w karcie 84L  

117.6 Zatoka Pucka Uwzględnienie zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, które nie dopuszczają działań mogących pogorszyć 

istniejący stan ekologiczny środowiska 

Uwzględniono w zapisach projektu planu  

 

Sokal. Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      02.10.2016   Ref: 161002-SKL-00003 

Marszałkowska 115 , 00-102 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-39/16        (W039.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

118.1 Zatoka 

Gdańska 

Uwzględnić działalność na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoża bursztynu oraz eksploatację na 

obszarze Wyspa Sobieszewska 

Wniosek odrzucony ze względu na decyzję Ministra Środowiska odmawiającą zatwierdzenia projektu 

robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża bursztynu na terenie Zatoki Gdańskiej w 

obszarze morskim RP - obszar Wyspy Sobieszewskiej 

 

 

Urząd Miejski w Międzyzdrojach Data i sygnatura pisma:      30.09.2016   pismo bez sygn. z 30.09.2016 

ul. Ks. Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-40/16        (W040.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

119.1 Międzyzdroje Uwzględnić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego promenady zachodniej w Międzyzdrojach 

(Uchwała IX/75/07) 

Nie uwzględniono - poza obszarem 

PZPPOM 

 

119.2 Międzyzdroje Uwzględnić zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego promenady wschodniej w 

Międzyzdrojach (Uchwała XIX/161/11) 

Nie uwzględniono - poza obszarem 

PZPPOM 

 

 

Haube Wind Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      15.12.2016   HW/30.09.2016/01 z 30.09.2016; pismo bez sygn. z 15.12.2016 

ul. Jana Kilińskiego 45/31, 76-200 Słupsk Data i sygnatura wpływu:  20.12.2016   INZ1.1-81010-26-41/16        (W041.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

120.1 Ławica Słupska Uwzględnić planowaną morską farmę wiatrową MFW SHARCO II Uwzględniono w karcie 44E (większość wnioskowanego obszaru) - 

Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową 

 

120.2 Ławica Słupska Uwzględnienie morskiej stacji transformatorowej (GPZ) położonej w pasie 

bufora wewnętrznego MFW SHARCO II 

Uwzględniono w karcie 44E  

120.3 Wyłączna strefa 

ekonmiczna 

Uwzględnienie lokalizacji korytarzy infrastrukturalnych dla kabli podmorskich 

odprowadzających energię elektryczną z MFW SHARCO II 

Uwzględniono w kartach: 27B, 43E, 28Ip, 42O, 16Pw, 29T, 34T  

120.4 Ławica Słupska Uwzględnienie lokalizacji morskiej stacji pomiarowo-badawczej/stacji 

mieszkalno-serwisowej 

Uwzględniono w karcie 44E  

 

Zielone Główczyce Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      14.12.2016   ZG/30.09.2016/01 z 30.09.2016; pismo bez sygn. z 14.12.2016 

Słupska 2a, 76-220 Główczyce Data i sygnatura wpływu:  20.12.2016   INZ1.1-81010-26-42/16        (W042.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

121.1 Zatoka 

Koszalińska 

Uwzględnić morską farmę wiatrową MFW SHARCO I Nie uwzględniono z przyczyn konieczności zapewnienia połączenia 

portu Kołobrzeg z Bornholmem. 

 

121.2 Ławica Słupska Uwzględnić lokalizację morskiej stacji transformatorowej (GPZ) w pasie bufora 

wewnętrznego MFW SHARCO I 

Nie uwzględniono z powodu odrzucenia wniosku o MFW Sharco I  

121.3 Zatoka 

Koszalińska 

Uwzględnić lokalizację korytarzy infrastrukturalnych dla kabli podmorskich z 

infrastrukturą towarzyszącą (do farmy SHARCO I) 

Uwzględniono w kartach: 06C, 07C, 14E, 08Pw, 10T - wydzielono 

korytarz infrastrukturalny 

 

121.4 Zatoka 

Koszalińska 

Uwzględnić lokalizację morskiej stacji pomiarowo-badawczej/stacji mieszkalno-

serwisowej 

Nie uwzględniono z powodu odrzucenia wniosku o MFW Sharco I  

 

Baltic Cables Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      15.12.2016   BC/30.09.2016 z 30.09.2016; pismo bez sygn. z 15.12.2016 

Jana Kilińskiego 45, 76-200 Słupsk Data i sygnatura wpływu:  20.12.2016   INZ1.1-81010-26-43/16        (W043.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

122.1 WSE Uwzględnić projekt korytarza infrastrukturalnego łączącego morskie farmy wiatrowe 

FEW Baltic II, MFW SHARCO I oraz SHARCO II 

Nie uwzględniono – wytyczono korytarz infrastrukturalny na 

podstawie przebiegu  decyzji dla MIP-WM 
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Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego Data i sygnatura pisma:      03.10.2016   MW.M1-601/29/2016 

ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-44/16        (W044.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

123.1 Województwo Pomorskie Uwzględnić ujścia rzek Poteny, Orzechówki oraz Chełst na terenie miasta Łeba Uwzględniono w karcie 35Ip, wyznaczono podakwen 711R  

 

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Data i sygnatura pisma:      03.10.2016   GDA.5111.305.2016.SB 

ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-45/16        (W045.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

124.1 Południowa 

Ławica Środkowa 

Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Południowa Ławica Środkowa" (decyzja 

MOŚ nr 3/2006) 

Uwzględniono  

124.2 Polska wyłączna 

strefa 

ekonomiczna 

Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Lubiatowo" (decyzja MOŚ nr 6/2007) Uwzględniono w karcie 62K, 

Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż 

kopalin i wydobywanie kopali za złóż 

funkcją podstawową 

 

124.3 Polska wyłączna 

strefa 

ekonomiczna 

Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Smołdzino" (decyzja MOŚ nr 2/2006) Uwzględniono w karcie 57K, 

Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż 

kopalin i wydobywanie kopali za złóż 

funkcją podstawową 

 

124.4 Polska wyłączna 

strefa 

ekonomiczna 

Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Kuźnica 1" (decyzja MOŚ nr 1/2006) Uwzględniono w karcie 58K, 

Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż 

kopalin i wydobywanie kopali za złóż 

funkcją podstawową 

 

124.5 Zatoka 

Koszalińska 

Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Zatoka Koszalińska IIA" (decyzja MOŚ nr 

3/2015) 

Uwzględniono w karcie 27B, wydzielono 

podakwen 61K27 

 

124.6 Zatoka 

Koszalińska 

Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Zatoka Koszalińska I" (decyzja MOŚ nr 

1/2016) 

Uwzględniono w karcie 27B, wydzielono 

podakwen 61K27  oraz w 25K 

 

124.7 Zatoka 

Koszalińska 

Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Zatoka Koszalińska IIB" (decyzja MOŚ nr 

3/2015) 

Uwzględniono w karcie 25K, 

Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż 

kopalin i wydobywanie kopali za złóż 

funkcją podstawową 

 

124.8 Zatoka 

Koszalińska 

Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Zatoka Koszalińska IIC" (decyzja MOŚ nr 

3/2015) 

Uwzględniono w karcie 21K, 

Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż 

kopalin i wydobywanie kopali za złóż 

funkcją podstawową 

 

124.9 Polska wyłączna 

strefa 

ekonomiczna 

Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Łeba" (decyzja MOŚZNiL nr 

GOsm/152/C/94) 

Uwzględniono w karcie 73K, 

Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż 

kopalin i wydobywanie kopali za złóż 

funkcją podstawową 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

124.10 strefa 

przybrzeżna 

Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Trzęsacz GT-1" (decyzja MOŚ nr 1/2015) Uwzględniono w uwarunkowaniach w 

karcie 06C, 07C 

 

124.11 Cały obszar planu Dla terenów eksploatacji kopalin konieczne jest: określenie warunków zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego, spełnienie wymogów dotyczących ochrony elementów środowiska, racjonalnej gospodarki 

złożem, określenie stref ochronnych, określenie uwarunkowań zagospodarowania terenów górniczych, 

określenie ograniczeń w ich użytkowaniu, wyznaczenie pasów ochronnych dla sąsiednich terenów nieobjętych 

eksploatacją 

Uwzględniono w kartach 57K, 62K, 58K i 

73K 

 

 

Polenergia Bałtyk I Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      29.09.2016   MFW/BSI/26/09/2016 

ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-46/16        (W046.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

125.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Uwzględnić budowę i eksploatację morskiej farmy wiatrowej 

Bałtyk Północny 

Uwzględniono w karcie 60E - Pozyskiwanie energii odnawialnej 

funkcją podstawową 

 

 

Polenergia Bałtyk II Sp. z o. o. Data i sygnatura pisma:      20.09.2016   MFW/BSII/20/09/2016 

ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-46/16        (W046.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

126.1 Ławica Środkowa Uwzględnić budowę i eksploatację morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 

Środkowy II 

Uwzględniono w karcie 45E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją 

podstawową 

 

 

Polenergia Bałtyk III Sp. z o. o. Data i sygnatura pisma:      20.09.2016   MFW/BSIII/20/09/2016 

ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-46/16        (W046.03) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

127.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Uwzględnić budowę i eksploatację morskiej farmy wiatrowej 

Bałtyk Środkowy III 

Uwzględniono w karcie 45E - Pozyskiwanie energii odnawialnej 

funkcją podstawową 

 

 

Polenergia Bałtyk III Sp. z o. o. Data i sygnatura pisma:      20.09.2016   MFW/MIP/20/09/2016 

ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-46/16        (W046.04) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

128.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnienie budowy i eksploatacji morskiej infrastruktury przesyłowej 

energii elektrycznej (MIP) 

Uwzględniono w kartach: 27B, 43E, 28Ip, 42O, 16Pw, 29T, 34T - wyznaczono 

korytarz infrastrukturalny 
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Narodowe Muzeum Morskie Data i sygnatura pisma:      03.10.2016   NMM-N-BP-3106/16 

ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-47/16        (W047.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

129.1 Zatoka Pucka Utworzyć obszar ochrony archeologicznej w granicach Zalewu Puckiego po linii 

cypel Rewski - Rybitwia Mielizna - Kuźnica (z wyłączeniem istniejących torów 

wodnych i obszarów porefulacyjnych) 

Uwzględniono w karcie 84L; szczegółowe rozwiązania będą w planie 

szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

129.2 Port Gdańsk Utworzyć obszar ochrony archeologicznej w granicach obszaru podejścia do 

Portu Północnego i Portu Gdańskiego (z wyłączeniem istniejących torów 

wodnych i obszarów porefulacyjnych) 

Uwzględniono częściowo - obszar portu został wydzielony pod plan 

szczegółowy (88Ip), w akwenie 85M wydzielono podakwen 900D w celu 

zabezpieczenia i składowania PDK 

 

129.3 Zatoka Pucka Uwzględnić lokalizację średniowiecznego portu w Pucku Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 84L  

129.4 Zatoka Pucka Uwzględnić pozostałości zatopionych lasów prehistorycznych Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 84L  

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB Oddział Morski w Gdyni Data i sygnatura pisma:      26.09.2016   OGa/BAkd-5120-41/DO-399/2016 

ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  05.10.2016   INZ1.1-81010-26-48/16        (W048.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

130.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić boje pomiarowe IMGW - PIB 

(1) 

Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających 

długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań 

przy pomocy boi pomiarowych. 

 

130.2 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić boje pomiarowe IMGW - PIB 

(2) 

Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających 

długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań 

przy pomocy boi pomiarowych. 

 

130.3 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić boje pomiarowe IMGW - PIB 

(3) 

Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających 

długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań 

przy pomocy boi pomiarowych. 

 

130.4 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić 6 nowych boi pomiarowych 

IMGW - PIG (1) 

Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających 

długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań 

przy pomocy boi pomiarowych. 

 

130.5 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić 6 nowych boi pomiarowych 

IMGW - PIG (2) 

Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających 

długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań 

przy pomocy boi pomiarowych. 

 

130.6 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić 6 nowych boi pomiarowych 

IMGW - PIG (3) 

Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających 

długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań 

przy pomocy boi pomiarowych. 

 

130.7 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić 6 nowych boi pomiarowych 

IMGW - PIG (4) 

Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających 

długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań 

przy pomocy boi pomiarowych. 

 

130.8 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić 6 nowych boi pomiarowych 

IMGW - PIG (5) 

Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających 

długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań 

przy pomocy boi pomiarowych. 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

130.9 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić 6 nowych boi pomiarowych 

IMGW - PIG (6) 

Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających 

długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań 

przy pomocy boi pomiarowych. 

 

130.10 Dźwirzyno Uwzględnić strefę ochronną urządzenia 

pomiarowego w promieniu 500 m - 

Dźwirzyno 

Nieuwzględniony - poza obszarem planu  

130.11 Darłowo Uwzględnić strefę ochronną urządzenia 

pomiarowego w promieniu 500 m - 

Darłowo 

Nieuwzględniony - poza obszarem planu  

130.12 Świnoujście Uwzględnić strefę ochronną urządzenia 

pomiarowego w promieniu 500 m - 

Świnoujście 

Nieuwzględniony - poza obszarem planu  

130.13 Ustka Uwzględnić strefę ochronną urządzenia 

pomiarowego w promieniu 500 m - Ustka 

Nieuwzględniony - poza obszarem planu  

130.14 Rozewie Uwzględnić strefę ochronną urządzenia 

pomiarowego w promieniu 500 m - 

Rozewie 

Nieuwzględniony - poza obszarem planu  

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Data i sygnatura pisma:      03.10.2016   DM/070/20/JL/10/2016 

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  05.10.2016   INZ1.1-81010-26-49/16        (W049.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

131.1 Port Gdynia Uwzględnić funkcje przemysłowe na konstrukcjach 

podwodnych i nawodnych oraz sztucznych wyspach na 

wszystkich akwenach Portu Gdynia 

Uwzględniono w karcie: 87Ip - dla Portu Gdynia przygotowany będzie plan szczegółowy  

131.2 Zatoka 

Gdańska 

Uwzględnić zabezpieczenie miejsca dla potencjalnej budowy 

terminali paliwowych LNG - okolice Mechelinek 

Uwzględniony wstępnie, Infrastruktura techniczna oraz Sztuczne wyspy i konstrukcje są 

funkcjami dopuszczalnymi w akwenie 85M. Szczegółowe rozwiązania będą wprowadzone 

przez plan szczegółowy Zatoki Gdańskiej 

 

 

ENEA Operator Sp. z o.o. 
Data i sygnatura pisma:      19.12.2016   znak EO/DR/RP/BK/2326/2016 DR/070/MPZP/2016 z 29.09.2016; znak EO/DR/RP/BK/2809/2016 

DR/070/MPZP/2016 z 19.12.2016 

ul. Strzeszyńska 58, 60-479 

Poznań 
Data i sygnatura wpływu:  29.12.2016   INZ1.1-81010-26-50/16        (W050.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

132.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić infrastrukturę ENEA Operator Sp. Z o.o. na poziomie napięcia nominalnego WN-110kV oraz SN-15kV 

(wzgląd na EJ1) wraz z pasami ochrony funkcyjnej terenów wokół linii elektroenergetycznych 

Nie uwzględniono - poza 

obszarem projektu planu 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

132.2 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić istniejące dwie linie kablowe 110 kV relacji GPZ Świnoujście (SWN) - GPZ Warszów (WSZ) Nie uwzględniono - poza 

obszarem projektu planu 

 

132.3 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić linię kablową 110 kV relacji GPZ Świnoujście (SWN) - GPZ Świnoport (SWP) Nie uwzględniono - poza 

obszarem projektu planu 

 

132.4 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić linię napowietrzną 110 kV relacji GPZ Międzyzdroje (MZD) - GPZ Recław (REC) Nie uwzględniono - poza 

obszarem projektu planu 

 

132.5 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić linię napowietrzną 110 kV relacji GPZ Warszów (WSZ) - GPZ Recław (REC) razem z linią napowietrzną 15 kV 

nr 213 

Nie uwzględniono - poza 

obszarem projektu planu 

 

132.6 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić dwutorową linię napowietrzną 15 kV nr 139 Nie uwzględniono - poza 

obszarem projektu planu 

 

132.7 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić dwutorową linię napowietrzną 15 kV nr 116 i nr 149 Nie uwzględniono - poza 

obszarem projektu planu 

 

132.8 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić dwutorową linię napowietrzną 15 kV nr 191 Nie uwzględniono - poza 

obszarem projektu planu 

 

132.9 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić linię napowietrzną 15 kV nr 195 Nie uwzględniono - poza 

obszarem projektu planu 

 

132.10 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić linię kablową 15 kV nr 230 Nie uwzględniono - poza 

obszarem projektu planu 

 

 

Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Data i sygnatura pisma:      03.10.2016   pismo bez sygn. z 3.10.2016 

ul. Kotwiczna-Molo, 76-153 Darłowo Data i sygnatura wpływu:  04.10.2016   INZ1.1-81010-26-51/16        (W051.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

133.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Wniosek negujący słusznośc powstawania farm wiatrowych oraz wskazujący ich 

potencjalne oddziaływanie na środowisko 

Wzięto pod uwagę w procesie przygotowania 

projektu planu 

 

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Data i sygnatura pisma:      03.10.2016   DPP.070.09.2016.AG NK146281/16 

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  06.10.2016   INZ1.1-81010-26-52/16        (W052.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

134.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnić wymóg zgodności projektu planu z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz programami 

określającymi zadania rządowe, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

Uwzględniono w procesie 

przygotowania projektu planu 

 

 

Ministerstwo Zdrowia Data i sygnatura pisma:      17.08.2016   OZU.523.1018.2016.PP 

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  24.08.2016   INZ1.1-81010-26-53/16        (W053.01) 



Gdynia, 19 czerwca 2018 r. Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000  Strona 51 z 90 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Sposób uwzględnienia 

wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

135.1 Cały obszar 

planu 

Informacja o tym, że Minister Zdrowia uzgadnia inwestycje zlokalizowane w miejscowościach uzdrowiskowych będących poza 

zakresem projektu planu, w związku z czym sprawa ta nie należy do kompetencji Ministra Zdrowia 

Informacja została 

uwzględniona 

 

 

Główny Inspektor Sanitarny Data i sygnatura pisma:      06.09.2016   GIS-HŚ-NS-4311-77/EN/16 SK32154/2016 

ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  14.09.2016   INZ1.1-81010-26-54/16        (W054.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

136.1 strefa 

przybrzeżna 

Uwzględnić wykaz kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli przekazanych pismem o znaku GIS-BW-43231-

38/WS/16/2, z dnia 19.08.2015, na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Uwzględniono w procesie 

przygotowania projektu planu 

 

136.2 strefa 

przybrzeżna 

Zapewnić brak negatywnych oddziaływań na jakość wód przybrzeżnych, na których zlokalizowane są kąpieliska i 

miejsca wykorzystywane do kąpieli 

Uwzględniono w procesie 

przygotowania projektu planu 

 

 

Nadleśnictwo Lębork Data i sygnatura pisma:      14.09.2016   Zn.spr.: ZG.2210.1.2016.ZP 

ul. I Armii Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork Data i sygnatura wpływu:  20.09.2016   INZ1.1-81010-26-55/16        (W055.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

137.1 Lębork Uwzględnić fakt, że Rezerwat Mierzeja Sarbska jest terenem wymagającym specjalnej ochrony i 

kontroli rozwoju turystycznego 

Uwzględniono w procesie przygotowania Planu 

i Prognozy 

 

 

Medical Investment Trust Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      05.09.2016   pismo bez sygn. z 5.09.2016 

ul. Pisarka 33, 03-984 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  14.09.2016   INZ1.1-81010-26-56/16        (W027.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

138.1 Zatoka Pucka Wniosek o poprawę infrastruktury sprzyjającej 

rozwojowi turystyki, sportu i rekreacji morskiej 

Uwzględniono w karcie 84L - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną, szczegółowe 

rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

138.2 Zatoka Pucka Wytyczenie toru wodnego do mola w Juracie na 

wysokości km 48 linii brzegowej 

Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - Infrastruktura techniczna i portowa funkcją dopuszczalną, 

szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

 

Urząd Miejski w Łebie Data i sygnatura pisma:      21.12.2016   L.dz. GMil.061.06.01.2016.GK z 10.08.2016; L.dz. GMil.061.06.02.2016.GK z 21.12.2016 

ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba Data i sygnatura wpływu:  27.12.2016   INZ1.1-81010-26-57/16        (W057.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

139.1 Łeba Uwzględnić molo przy ul. Leśnej jako lokalizację wariantową Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę  

139.2 Łeba Uwzględnić molo przy ul. Sosnowej Uwzględniono w karcie 35Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją 

dopuszczalną 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

139.3 Łeba Uwzględnić molo na wysokości terenów powojskowych jako lokalizację 

wariantową 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę  

139.4 Łeba Uwzględnić kąpieliska morskie Łeba A Uwzględniono w karcie  35Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją 

dopuszczalną 

 

139.5 Łeba Uwzględnić kąpieliska morskie Łeba B Uwzględniono w karcie  35Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją 

dopuszczalną 

 

139.6 Łeba Uwzględnić kąpieliska morskie Łeba C Uwzględniono w karcie  35Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją 

dopuszczalną 

 

139.7 Łeba Uwzględnić planowane kąpielisko morskie Łeba D Uwzględniono w karcie  35Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją 

dopuszczalną 

 

139.8 Łeba Uwzględnić możliwość podłączenia się do kabla telekomunikacyjnego Szwecja 

- Niemcy 

Uwzględniono w zapisach wszystkich kart - dopuszczenie 

światłowodów 

 

 

Woliński Park Narodowy Data i sygnatura pisma:      26.09.2016   Zn.spr.52-1-1/16 

ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje Data i sygnatura wpływu:  30.09.2016   INZ1.1-81010-26-58/16        (W058.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

140.1 Zatoka Pomorska / Zalew 

Szczeciński 

Ująć informację o objęciu ochroną na Zatoce Pomorskiej oraz wewnętrznych wodach morskich 

Zalewu Szczecińskiego i obszarów Wolińskiego Parku Narodowego 

Uwzględniono w karcie 03O - funkcja Ochrona 

przyrody jako podstawowa 

 

 

Woliński Park Narodowy Data i sygnatura pisma:      31.01.2018   Zn.spr.52-03-01/18 

ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje Data i sygnatura wpływu:  02.02.2018   INZ1.1-81010-26-58/16        (W058.02) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

141.1 Strefa przybrzeżna - 

Zachodniopomorskie 

Informacja nt. projektu zarządzenia Dyrektora WPN, które po zatwierdzeniu będzie regulowało 

rybołówstwo komercyjne na obszarze morskim parku 

Uwzględniono w pracach nad 

projektem planu 

 

 

Starostwo Powiatu Nowodworskiego Data i sygnatura pisma:      06.09.2016   AB.671.3.11.2016 

ul. Generała Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański Data i sygnatura wpływu:  21.09.2016   INZ1.1-81010-26-59/16        (W059.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

142.1 powiat nowodworski Informacja o tym, że na obecnym etapie procedury planistycznej Zarząd Powiatu nie składa wniosków do planu Informacja została uwzględniona  

 

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o. o Data i sygnatura pisma:      23.09.2016   EP.V.112.1.2016 

ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg Data i sygnatura wpływu:  14.10.2016   INZ1.1-81010-26-60/16        (W060.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

143.1 Cały zakres planu Informacja o tym, że ZPM Kołobrzeg nie składa uwag i wniosków do projektu planu Informacja została uwzględniona  
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8 Flotylla Obrony Wybrzeża Data i sygnatura pisma:      20.09.2016   Nr 5228/WM/16 

ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście Data i sygnatura wpływu:  20.09.2016   INZ1.1-81010-26-61/16        (W061.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

144.1 Obszar zachodniej części EEZ do 

miejscowości Ustka 

Poligon P-20 Marynarki Wojennej RP (strefa 6 okresowo 

zamykana dla żeglugi i rybołówstwa) 

Uwzględniono w karcie 27B - obronność i bezpieczeństwo 

państwa funkcją podstawową 

 

144.2 Obszar zachodniej części EEZ do 

miejscowości Ustka 

Poligon P-20 Marynarki Wojennej RP (strefa 6c okresowo 

zamykana dla żeglugi i rybołówstwa) 

Uwzględniono w karcie 27B - obronność i bezpieczeństwo 

państwa funkcją podstawową 

 

144.3 Na zachód od Ustki Poligon P-21 Marynarki Wojennej RP (strefa 6a okresowo 

zamykana dla żeglugi i rybołówstwa) 

Uwzględniono w karcie 27B - obronność i bezpieczeństwo 

państwa funkcją podstawową 

 

144.4 Na zachód od Ustki Poligon P-22 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w kartach: 42O, 24P, 16Pw, 10T, 15T, 34T  

144.5 Na zachód od Ustki Poligon P-23 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w kartach: 42O, 24P, 16Pw, 10T, 15T, 34T  

144.6 Na zachód od Ustki Poligon P-24 Marynarki Wojennej RP (strefa okresowo zamykana 

dla żeglugi i rybołówstwa) 

Uwzględniono w kartach: 27B - obronność i bezpieczeństwo 

państwa funkcją podstawową 

 

144.7 Na zachód od Ustki Poligon P-25 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 20Pw, 13Pw, 

10T 

 

144.8 Na zachód od Ustki Poligon P-26 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 20Pw, 18T  

144.9 Na zachód od Ustki Poligon P-27 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 06C, 07C, 17Ip, 

08Pw 

 

144.10 Na zachód od Ustki Poligon P-28 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 63Ip, 64Ip, 

20Pw, 16Pw, 10T, 15T 

 

144.11 Na zachód od Ustki Poligon P-29 Marynarki Wojennej RP (strefa okresowo zamykana 

dla żeglugi i rybołówstwa nr 12) 

Uwzględniono w kartach: 05B - Obronność i bezpieczeństwo 

państwa funkcją podstawową 

 

144.12 Na zachód od Ustki Poligon P-30 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 13Pw, 10T  

144.13 Na zachód od Ustki Poligon P-31 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 04Ip  

144.14 Na zachód od Ustki Poligon P-32 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 11P, 13Pw, 10T  

144.15 Na zachód od Ustki Poligon P-33 Marynarki Wojennej RP (strefa okresowo zamykana 

dla żeglugi i rybołówstwa nr 13) 

Uwzględniono w kartach: 09B - Obronność i bezpieczeństwo 

państwa funkcją podstawową 

 

144.16 Na zachód od Ustki Poligon P-34 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 11P, 13Pw, 10T, 

12O 

 

144.17 Na zachód od Ustki Poligon P-35 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 08Pw  

144.18 Na zachód od Ustki Poligon P-36 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 02C, 08Pw  

144.19 Na zachód od Ustki Poligon P-37 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 02C, 01Ip, 08Pw  

144.20 Na zachód od Ustki Poligon P-39 Marynarki Wojennej RP Nieuwzględniony - poza obszarem planu  

144.21 Na zachód od Ustki Poligon P-40 Marynarki Wojennej RP Nieuwzględniony - poza obszarem planu  

144.22 Na zachód od Ustki Poligon P-41 Marynarki Wojennej RP Nieuwzględniony - poza obszarem planu  

144.23 Na zachód od Ustki Kotwicowisko K-8 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 31C, 28Ip, 33P, 

29T 

 

144.24 Na zachód od Ustki Kotwicowisko K-9 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 22Ip, 21K, 20Pw  
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

144.25 Na zachód od Ustki Kotwicowisko K-10 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 19C, 17Ip, 

20Pw, 18T 

 

144.26 Na zachód od Ustki Kotwicowisko K-11 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 08Pw  

144.27 Na zachód od Ustki Kotwicowisko K-12 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 08Pw  

144.28 Na zachód od Ustki Kotwicowisko K-13 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 02C, 01Ip, 08Pw  

144.29 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

MORSKI 

Uwzględniono w kartach: 09B, 27B, 01Ip, 10T, 15T, 34T  

144.30 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

PRZYBRZEŻNY 

Uwzględniono w kartach: 05B, 27B, 01Ip, 08Pw, P-2, 24P, 18T, 

23T, 29T 

 

144.31 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy (Ustka) 

Uwzględniono w kartach: 27B, 28Ip, 29T  

144.32 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

łączący (Ustka) 

Uwzględniono w kartach: 27B, 29T, 34T  

144.33 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy (Darłowo) 

Uwzględniono w kartach: 22Ip, P-2, 23T  

144.34 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

łączący (Darłowo) 

Uwzględniono w kartach: 24P, 10T, 23T  

144.35 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy (Kołobrzeg) 

Uwzględniono w kartach: 17Ip, 08Pw  

144.36 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

łączący (Kołobrzeg) 

Uwzględniono w kartach: 08Pw, 10T  

144.37 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy (Dziwnów) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 04Ip, 08Pw  

144.38 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

łączący (Dziwnów) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 08Pw, 10T  

144.39 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy (Świnoujście) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 01Ip  

144.40 Cały obszar planu Poligon P-38 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 02C, 01Ip  

 

Dowództwo 3. Flotylli Okrętów Data i sygnatura pisma:      20.09.2016   Nr 6834/N-4/16 

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  20.09.2016   INZ1.1-81010-26-62/16        (W062.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

145.1 Od portu Ustka na 

wschód 

Poligon P-1 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 84L  

145.2 Na wschód od Ustki Poligon P-2 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w kartach: 85M, 84L  

145.3 Na wschód od Ustki Poligon P-3 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

145.4 Na wschód od Ustki Poligon P-4 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

145.5 Na wschód od Ustki Poligon P-5 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

145.6 Na wschód od Ustki Poligon P-6 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w  karcie 85M  

145.7 Na wschód od Ustki Poligon P-7 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

145.8 Na wschód od Ustki Poligon P-8 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

145.9 Na wschód od Ustki Poligon P-9 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M oraz w 89B jako funkcja 

podstawowa 

 

145.10 Na wschód od Ustki Poligon P-10 P-11 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M oraz w 89B jako funkcja 

podstawowa 

 

145.11 Na wschód od Ustki Poligon P-12 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w kartach: 67B, 66C, 54T  

145.12 Na wschód od Ustki Poligon P-13 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w kartach: 67B, 66C, 63Ip, 64Ip, 54T  

145.13 Na wschód od Ustki Poligon P-14 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w kartach: 80P, 71P, 83P, 54T, 82T, 81T  

145.14 Na wschód od Ustki Poligon P-15 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w kartach: 40C, 39I, 63Ip, 64Ip, 41P, 68P, 71P, 65T, 54T, 

81T, 70T 

 

145.15 Na wschód od Ustki Poligon P-16 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w kartach: 58K, 73K, 68P, 71P, 08Pw8, 08Pw9, 20Pw2, 

20Pw3, 54T, 47T, 69T, 70T 

 

145.16 Na wschód od Ustki Poligon P-17 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w kartach: 58K, 08Pw9, 20Pw2, 20Pw3, 20Pw5, 20Pw6, 

47T, 52T, 70T 

 

145.17 Cały obszar planu Poligon P-18 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach kartach: 57K, 58K, 16Pw, 08Pw7, 

08Pw8, 20Pw2, 54T, 49T, 47T5 

 

145.18 Na wschód od Ustki Poligon P-19 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w kartach: 16Pw, 08Pw7, 51P, 20Pw2, 49T, 47T, 52T  

145.19 Cały obszar planu Poligon P-42 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

145.20 Cały obszar planu Poligon P-43 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 84L  

145.21 Na wschód od Ustki Kotwicowisko K-1 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

145.22 Na wschód od Ustki Kotwicowisko K-2 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

145.23 Na wschód od Ustki Kotwicowisko K-3 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

145.24 Na wschód od Ustki Kotwicowisko K-4 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

145.25 Na wschód od Ustki Kotwicowisko K-5 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach kartach: 85M, 84L  

145.26 Na wschód od Ustki Kotwicowisko K-6 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 41P  

145.27 Na wschód od Ustki Kotwicowisko K-7 Marynarki Wojennej RP Uwzględniono w uwarunkowaniach kartach: 41P, 36T  

145.28 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny MORSKI Uwzględniono w uwarunkowaniach w  kartach: 77T, 34T, 54T  

145.29 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

PRZYBRZEŻNY (Gdynia - Hel) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 67B, 85M, 76P, 77T, 54T  

145.30 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

PRZYBRZEŻNY (Hel - Ustka) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 67B, 39I, 33P, 41P, 29T, 

36T, 65T, 54T 

 

145.31 Zatoka Gdańska System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

ZATOKOWY 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

145.32 Zatoka Gdańska System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy 0010 (Przekop Wisły) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie  85M  

145.33 Zatoka Gdańska System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy 0011 (Wisła Śmiała) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie  85M  

145.34 Zatoka Gdańska System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy 0012 (Port Gdańsk) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

145.35 Zatoka Gdańska System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy 0013 (Martwa Wisła) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

145.36 Zatoka Gdańska System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy 0014 (Port Gdynia) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

145.37 Zatoka Gdańska System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy 0015 (Rewa) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 85M, 84L  

145.38 Zatoka Gdańska System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy 0016 (Jastarnia) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 85M, 84L  

145.39 Zatoka Gdańska System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy 0017 (Kuźnica) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 85M, 84L  

145.40 Zatoka Gdańska System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy 0018 (Hel-MW) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

145.41 Zatoka Gdańska System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy 0019 (Hel) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

145.42 Zatoka Gdańska System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny łączący 

0020 (Gdynia - Hel) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

145.43 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy 0021 (Władysławowo) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 67B, 63Ip, 64Ip, 65T  

145.44 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny 

podejściowy 0022 (Łeba) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 35Ip, 33P, 36T  

145.45 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny łączący 

0023 (Łeba) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 33P, 36T, 34T  

145.46 Cały obszar planu System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny łączący 

0024 (Łeba - Ustka) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 33P, 36T, 34T  

 

CalEnergy Resources Poland Sp. z 

o.o. 

Data i sygnatura pisma:      29.09.2016   188/CER/16, 189/CER/16, 190/CER/16, 191/CER/16, 192/CER/16, 193/CER/16, 194/CER/16, 195/CER/16, 

196/CER/16, 197/CER/16 

Al. Wilanowska 206/19, 02-765 

Warszawa 
Data i sygnatura wpływu:  07.10.2016   INZ1.1-81010-26-63/16        (W063.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

146.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Potencjalny podwodny otwór i uzbrojenie oraz podwodne 

połączenie pomiędzy B4-N1 i platformą produkcyjną na złożu 

B4 

Uwzględniono w karcie  62K - infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną  

146.2 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Potencjalny rurociąg B6-B3 Uwzględniono w kartach: 58K, 73K, 72Pw, 56Pw, 70T, 47T - wydzielono korytarz 

infrastrukturalny 

 

146.3 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Potencjalny rurociąg B34-B3, w związku z zagospodarowaniem 

złoża ropy naftowej B34 

Uwzględniono w kartach: 57K, 56Pw, 58K - infrastruktura techniczna funkcją 

dozwoloną 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

146.4 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Potencjalna koncesja na wydobycie ropy naftowej ze złoża B34 Uwzględniono w karcie  57K - wydobywanie kopalin funkcją podstawową  

146.5 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Potencjalny gazociąg B34-B6, w związku z zagospodarowaniem 

złoża ropy naftowej B34 

Uwzględniono w karcie 57K - infrastruktura techniczna funkcją dozwoloną  

146.6 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Koncesja nr 35/2001/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Gaz Północ" 

Koncesja wygasła, uwzględniono dopuszczając możliwość wydobycia na złożu B34  

146.7 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Koncesja nr 6/2007 na wydobywanie gazu ziemnego 

gazolinowego ze złoża Lubiatowo (B4) 

Uwzględniono w karcie 62K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i 

wydobywanie kopali za złóż funkcją podstawową 

 

146.8 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Koncesja nr 2/2006 na wydobywanie gazu ziemnego 

gazolinowego ze złoża Smołdzino (B6) 

Uwzględniono w kartach: 57K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i 

wydobywanie kopali za złóż funkcją podstawową 

 

146.9 Zatoka Pucka Potencjalny kierunkowy przewiert horyzontalny (HDD) pod 

Zatoką Pucką 

Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna funkcją 

dopuszczalną 

 

146.10 Cały obszar planu Gazociąg B4-B6-Ląd, w związku z zagospodarowaniem złóż B4 i 

B6 

Uwzględniono w kartach: 57K, 56Pw, 47T, 55Pw, 49T, 54T, 41P, 65T, 63Ip, 64Ip- 

wydzielono podakwen infrastrukturalny 

 

146.11 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Platforma produkcyjna na złożu B6 Uwzględniono w karcie 57K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i 

wydobywanie kopali za złóż funkcją podstawową, Sztuczne wyspy i konstrukcje 

funkcją dopuszczalną 

 

146.12 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Platforma produkcyjna na złożu B4 Uwzględniono karcie 62K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i 

wydobywanie kopali za złóż funkcją podstawową, Sztuczne wyspy i konstrukcje 

funkcją dopuszczalną 

 

 

Energetyka Polska Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      14.12.2016   mail z dnia 12.10.2016; pismo bez sygn. z 14.12.2016 

Szlak 10/3, 31-161 Kraków Data i sygnatura wpływu:  20.12.2016   INZ1.1-81010-26-64/16        (W064.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

147.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Uwzględnienie farmy wiatrowej MEP 

North 

Uwzględniono w karcie  14E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową  

147.2 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Uwzględnienie farmy wiatrowej 

AWIND 

Uwzględniono w karcie 46E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową  

147.3 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Uwzględnienie farmy wiatrowej MEP 

WEST1 

Uwzględniono w karcie 45E (w części wnioskowanego obszaru) - Pozyskiwanie energii 

odnawialnej funkcją podstawową 

 

147.4 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Uwzględnienie farmy wiatrowej MEP 

WEST2 

Uwzględniono w karcie 14E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową  

 

Urząd Miasta Kołobrzeg Data i sygnatura pisma:      03.10.2016   UA.671.5.2016.VIII 

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg Data i sygnatura wpływu:  11.10.2016   INZ1.1-81010-26-65/16        (W065.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

148.1 Kołobrzeg Umożliwić utworzenie sztucznej rafy (pas szer. ok. 200m od linii brzegowej w 

głąb morza, od mola do 330 km linii brzegowej) 

Nie uwzględniono z powodu zagrożenia od strony inwestycji dla  systemu 

ochrony brzegów 

 

148.2 Kołobrzeg Umożliwić rozbudowę istniejącego mola Uwzględniono wstępnie w karcie 17Ip - Turystyka, sport i rekreacja 

funkcją dopuszczalną 

 

148.3 Kołobrzeg Umożliwić budowę mola (na przedłużeniu ul. Plażowej) Uwzględniono wstępnie w karcie 17Ip - Turystyka, sport i rekreacja 

funkcją dopuszczalną 

 

148.4 Kołobrzeg Umożliwić budowę mola (na przedłużeniu ul. Fredry) Uwzględniono wstępnie w karcie 17Ip - Turystyka, sport i rekreacja 

funkcją dopuszczalną 

 

148.5 Kołobrzeg Umożliwić budowę mola (na przedłużeniu ul. Wschodniej) Uwzględniono wstępnie w karcie 17Ip - Turystyka, sport i rekreacja 

funkcją dopuszczalną 

 

148.6 Kołobrzeg Umożliwić budowę mola (na przedłużeniu ul. Brzeskiej) Uwzględniono wstępnie w karcie 17Ip - Turystyka, sport i rekreacja 

funkcją dopuszczalną 

 

148.7 Kołobrzeg Zakazać lokalizowania morskich farm wiatrowych w obrębie widoczności z 

plaży 

Uwzględniono - zgodnie z prawem morskie farmy wiatrowe dopuszczone 

są tylko w wyłącznej strefie ekonomicznej 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Data i sygnatura pisma:      21.09.2016   WZS-I.071.2.2016.HG 

ul Korsarzy 34, 70-540 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  11.10.2016   INZ1.1-81010-26-66/16        (W066.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

149.1 Cały obszar planu Uwzględnić zintegrowane planowanie przestrzenne obszarów morskich (wspólne projekty w 

ramach Regionu Morza Bałtyckiego dotyczące intensyfikacji transportu morskiego i współpracy 

w polityce regionalnej) 

Uwzględniono w procesie przygotowania 

projektu planu 

 

149.2 Cały obszar planu Uwzględnić rozwój Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE 65 Uwzględniono w procesie przygotowania 

projektu planu 

 

149.3 Cały obszar planu Umożliwić tworzenie warunków sprzyjających funkcjonowaniu korytarzy ekologicznych Uwzględniono w procesie przygotowania 

projektu planu 

 

149.4 Świnoujście Budowa portu zewnętrznego w Świnoujściu Uwzględniono w karcie 01Ip Infrastruktura 

portowa funkcją podstawową 

 

149.5 Świnoujście Rozbudowa infrastruktury lądowej terminala promowego w Świnoujściu Poza obszarem PZPPOM  

149.6 Kołobrzeg Gmina miejska Budowa morskiego dworca pasażerskiego w Kołobrzegu Uwzględniono w karcie 17Ip - Infrastruktura 

portowa funkcją podstawową 

 

149.7 Województwo 

Zachodniopomorskie 

Restrukturyzacja portów i przystani rybackich w kierunku świadczenia usług turystycznych Wniosek poza kompetencjami PZPPOM  

149.8 Województwo 

Zachodniopomorskie 

Dostosowanie wewnętrznej infrastruktury oraz technologii przeładunku w portach do 

standardów współczesnego transportu morskiego Kołobrzeg, Police, Szczecin, Świnoujście 

Wniosek poza kompetencjami PZPPOM  

149.9 Województwo 

Zachodniopomorskie 

Tworzenie w portach morskich i w ich otoczeniu infrastruktury na potrzeby eksploatacji 

geologicznych zasobów morza Darłowo, Kołobrzeg, Szczecin, Świnoujście 

Wniosek poza kompetencjami PZPPOM  

149.10 Województwo 

Zachodniopomorskie 

Studium dla portów morskich dotyczące zwiększenia ich potencjałów przeładunkowych oraz 

poprawy dostępności od strony lądu i morza Szczecin, Świnoujście, porty morskie 

Wniosek poza kompetencjami PZPPOM  
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

149.11 Województwo 

Zachodniopomorskie 

Rozwój funkcji turystycznych w portach morskich i w morskich przystaniach rybackich Chłopy, 

Dąbki, Dźwirzyno, Jarosławiec, Kołobrzeg, Mrzeżyno, Niechorze, Rewal, Świnoujście, Ustronie 

Morskie 

Uwzględniono  - turystyka, sport i rekreacja 

funkcją dopuszczalną w akwenach 

przybrzeżnych 

 

149.12 Województwo 

Zachodniopomorskie 

Budowa i modernizacja marin wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Szlaku 

Żeglarskiego Darłowo, Mielno, Mrzeżyno, Niechorze 

Uwzględniono w karcie  19C - Turystyka, sport i 

rekreacja oraz infrastruktura techniczna 

funkcjami dopuszczonymi 

 

149.13 Świnoujście Budowa infrastruktury portowej i połączeń transportowych oraz infrastruktury z zapleczem 

lądowym dla portu zewnętrznego w Świnoujściu 

Poza obszarem PZPPOM  

149.14 Gmina Rewal Budowa i rozbudowa sieci przesyłowych gazu oraz obiektów systemowych związanych z 

dywersyfikacją kierunków dostaw gazu do kraju - gazociąg Niechorze Płoty 

Poza obszarem PZPPOM  

149.15 Województwo 

Zachodniopomorskie 

Budowa terminalu gazu skroplonego LNG Uwzględniono w karcie 01Ip Infrastruktura 

portowa funkcją podstawową 

 

149.16 Świnoujście Uwzględnienie w obszarze morskim przyległym do wyspy Uznam planowanego na osi ulicy 

Bolesława Chrobrego - części molo o dł. do 500 m od linii brzegowej z uwzględnieniem 

możliwości lokalizacji mariny, kawiarni oraz funkcji handlowo-usługowej 

Uwzględniono w karcie  01Ip - Turystyka, sport i 

rekreacja  funkcją dopuszczalną 

 

149.17 Świnoujście Uwzględnienie w obszarze morskim lokalizacji "pałacu na wodzie" planowanego na osi ulicy 

Bolesława Prusa 

Uwzględniono w karcie  01Ip - Turystyka, sport i 

rekreacja  funkcją dopuszczalną 

 

149.18 Świnoujście Uwzględnienie w pasie morskim wzdłuż wyspy Uznam funkcji kąpieliska morskiego wraz z 

funkcjami towarzyszącymi (sport, rekreacja) 

Uwzględniono w karcie  01Ip - Turystyka, sport i 

rekreacja  funkcją dopuszczalną 

 

149.19 Świnoujście Uwzględnienie strefy łowisk dla potrzeb podmiotów gospodarczych związanych z 

rybołówstwem 

Uwzględniono w zapisach i  uwarunkowaniach 

akwenów : 02C, 08Pw, 20Pw, 41P, 16Pw, 

08Pw6, 48P, 51P 

 

149.20 Świnoujście Wskazanie jak największej strefy połowu ryb - z uwagi na funkcjonowanie nowej bazy rybackiej 

w Basenie Bosmańskim oraz rozwoju funkcji na obszarze Wyspy Karsibór 

Uwzględniono - Rybołówstwo jest funkcją 

dopuszczalną na całym obszarze planu 

 

149.21 Świnoujście Uwzględnienie rozwoju różnorodnych funkcji portowych w porcie morskim Świnoujście Uwzględniono w karcie 01Ip Infrastruktura 

portowa funkcją podstawową 

 

149.22 Świnoujście Uwzględnienie w obszarze morskim przyległym do wyspy Wolin możliwości rozwoju funkcji 

turystyki morskiej i nadmorskiej, rozwoju sportów wodnych i rekreacji 

Uwzględniono w kartach: 02C, 01Ip, 03O 

Turystyka, sport i rekreacja  funkcją 

dopuszczalną 

 

149.23 Świnoujście Rezygnacja z poligonu Marynarki Wojennej P-38 zlokalizowanego na wschód od ulicy Ku Morzu Wniosek poza kompetencjami PZPPOM  

149.24 Świnoujście Uwzględnienie zabezpieczenia miasta Świnoujście przed skutkami zagrożenia powodziowego 

związanego m.in. z "cofkami" 

Wniosek poza kompetencjami PZPPOM  

149.25 Gmina Rewal Budowa pomostów spacerowo-cumowniczych w miejscowościach Pobierowo, Rewal, 

Niechorze 

Uwzględniono w karcie 06C - Turystyka, sport i 

rekreacja  funkcją dopuszczalną 

 

149.26 Gmina Rewal Budowa falochronów dla przystani morskiej w Niechorze/Pogorzelica Uwzględniono w karcie 06C  - infrastruktura 

techniczna funkcją dopuszczalną 

 

149.27 Gmina Rewal Budowa urządzeń i budowli chroniących brzeg morski przed abrazją Uwzględniono we wszystkich kartach 

przybrzeżnych 

 

149.28 Gmina Rewal Możliwości budowy elementów kolei liniowej w obszarze morskim Uwzględniono w kartach: 06C, 07C  - 

infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

149.29 Gmina Trzebiatów Sprawdzenie, czy planowana inwestycja BALTIC PIPE jest nadal aktualna i czy w związku z tym 

wymaga bądź nie wymaga uwzględnienia w planie 

Uwzględniono, sprawdzono  

149.30 Gmina Trzebiatów Powiększenie powierzchni morskich wód wewnętrznych w porcie Mrzeżyno Uwzględniono w karcie  06C,  wydzielono 

podakwen 303Ip 

 

149.31 Gmina Trzebiatów Zmiana granic portu morskiego w Mrzeżynie Uwzględniono w karcie 06C,  wydzielono 

podakwen 303Ip 

 

149.32 Gmina Trzebiatów Powiększenie terenów portowych w Dźwirzynie od strony gminy Trzebiatów Uwzględniono w karcie 06C, 07C, wydzielono 

podakwen 304Ip i 305Ip 

 

149.33 Kołobrzeg Utworzenie sztucznej rafy od istniejącego mola (Kołobrzeg) do 333 km linii brzegowej pasa 

technicznego 

Nie uwzględniono z powodu zagrożenia od 

strony inwestycji dla  systemu ochrony brzegów 

 

149.34 Kołobrzeg Rozbudowa istniejącego mola Uwzględniono w karcie 17Ip - Turystyka, sport i 

rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

149.35 Kołobrzeg Budowa mola przy Kamiennym Szańcu na przedłużeniu ul. Fredry Uwzględniono w karcie 17Ip - Turystyka, sport i 

rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

149.36 Kołobrzeg Budowa mola na przedłużeniu ul. Wschodniej Uwzględniono w karcie 17Ip - Turystyka, sport i 

rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

149.37 Kołobrzeg Budowa mola na przedłużeniu ul. Plażowej Uwzględniono w karcie 17Ip - Turystyka, sport i 

rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

149.38 Kołobrzeg Budowa mola na przedłużeniu ul. Brzeskiej Uwzględniono w karcie 17Ip - Turystyka, sport i 

rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

149.39 Kołobrzeg Zakaz lokalizacji morskich farm wiatrowych (opis obszaru, teren projektu Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich) 

Uwzględniono w procesie przygotowania 

projektu planu 

 

149.40 Kołobrzeg Budowa kompleksu hotelowego z molo w Grzybowie Uwzględniono w karcie 17Ip, 06C, 07C - 

Turystyka, sport i rekreacja funkcją 

dopuszczalną 

 

149.41 Kołobrzeg Budowa punktu widokowego w Dźwirzynie Nie uwzględniono - poza obszarem projektu 

planu 

 

149.42 Gmina Mielno Lokalizacja mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek - Mielno, 

przedłużenie ul. Wojska Polskiego 

Uwzględniono w karcie 19C - Turystyka, sport i 

rekreacja oraz infrastruktura techniczna 

funkcjami dopuszczonymi 

 

149.43 Gmina Mielno Lokalizacja mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek - 

Sarbinowo, przejście na plażę koło kościoła 

Uwzględniono w karcie 19C - Turystyka, sport i 

rekreacja oraz infrastruktura techniczna 

funkcjami dopuszczonymi 

 

149.44 Gmina Mielno Lokalizacja mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek - 

Mielenko, przedłużenie ul. Brzozowej 

Uwzględniono w karcie 19C - Turystyka, sport i 

rekreacja oraz infrastruktura techniczna 

funkcjami dopuszczonymi 

 

 

Urząd Miasta Krynica Morska Data i sygnatura pisma:      05.12.2016   GKB.6721.09.2016 z 10.10.2016 i  5.12.2016 

ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska Data i sygnatura wpływu:  12.12.2016   INZ1.1-81010-26-67/16        (W067.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

150.1 Gmina Krynica 

Morska 

Uwzględnić zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nadmorskiego w strefie 

centralnej Krynicy Morskiej, w którym wprowadzono lokalizację mola spacerowego 

Uwględniono w karcie 91C, Turystyka sport i 

rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

150.2 Gmina Krynica 

Morska 

W zapisach planu umieścić postulat usunięcia z dna Bałtyku wraków spoczywających w poblizu brzegu na 

wysokości Krynicy Morskiej 

poza kompetencjami PZPPOM  

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Data i sygnatura pisma:      29.09.2016   WOPN-OS.610.177.2016.AM 

ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  14.10.2016   INZ1.1-81010-26-68/16        (W068.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

151.1 Zatoka Pomorska Wprowadzić zapisy informujące o lokalizacji form ochrony przyrody 

(Natura 2000 , WPN) na terenie objętym planem oraz wskazać na 

konieczność przestrzegania zakazów i ograniczeń obowiązujących w 

ich granicach 

Uwzględniono w zapisach kart akwenów oraz uwarunkowaniach do planu  

151.2 Zatoka Pomorska Dostosować planowane zagospodarowanie do zakazów 

obowiązujących w granicach "Wolińskiego Parku Narodowego" 

Uwzględniono w karcie 03O, Ochrona środowiska funkcją podstawową  

151.3 Zatoka Pomorska Uwzględnić w odniesieniu do Natura 2000 zapisów zabraniających 

podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać 

na cele i przedmioty ochrony Natura 2000 

Uwzględniono w zapisach i uwarunkowaniach prawnych w kartach: 12O, 

11P, 10T, 09B, 08Pw, 13Pw, 02C, 04Ip, 05B, 06C, 07C, 18T, 17Ip, 19C, 20Pw, 

21K, 25K, 22Ip, 26C, 24P, 23T, 27B, 28Ip, 29T, 31C, 33P, 32O, 36T, 35Ip, 37C, 

38C, 34T, 54T, 39I, 41P, 40C, 65T, 84L, 85M, 42O 

 

151.4 Zatoka Pomorska Wziąć pod uwagę zagrożenia i wskazania zawarte w projektach 

planów ochrony dla N2000 oraz uwzględnić wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczych prowadzonych na ich potrzeby 

Uwzględniono w Prognozie do projektu planu  

151.5 Zatoka Pomorska Wprowadzić do przedmiotowego projektu planu ustalenia, które 

zagwarantują ochronę siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk dla 

chronionych gatunków 

Uwzględniono w pracy nad projektem planu  

151.6 Województwo 

Zachodniopomorskie 

Wprowadzić do projektu planu ustalenia, które nie będą zagrażały 

obszarom chronionym zlokalizowanym w strefie jego oddziaływania 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

151.7 Województwo 

Zachodniopomorskie 

Przy wyznaczaniu planowanego sposobu zagospodarowania należy 

uwzględnić zagrożenia i wskazania ujęte w planach zadań dla 

obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w sąsiedztwie obszaru 

objętego planem 

Uwzględniono w Prognozie do projektu planu  

151.8 Województwo 

Zachodniopomorskie 

Wziąć pod uwagę wyniki badań przyrodniczych prowadzonych na 

potrzeby planów zadań ochronnych dla obszarów N2000 oraz 

informacje dotyczące rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków w sąsiedztwie terenu objętego planem 

Uwzględniono w Prognozie do projektu planu  

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Data i sygnatura pisma:      07.11.2016   pismo bez sygn. z 7.11.2016 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  15.11.2016   INZ1.1-81010-26-69/16        (W069.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

152.1 Cały obszar 

planu 

Oznaczyć obszary lokalizacji wraków stanowiących zabytki archeologiczne, podwodnych cmentarzysk 

wojennych oraz wraków wymagających rozpoznania, a także obszary ochrony reliktów Średniowiecznego 

Portu w Pucku 

Uwzględniono w analizie uwarunkowań do 

projektu planu, oraz w opisie uwarunkowań w 

kartach odpowiednich akwenów 

 

152.2 Cały obszar 

planu 

Oznaczyć akweny chronione ustaleniami planu: biegu Starej Świny z jej odnogami oraz Dziwny z Zalewem 

Kamieńskim i Zatoką Cichą 

Poza obszarem planu  

152.3 Cały obszar 

planu 

Oznaczyć jako akweny chronione ustaleniami planu zabytki umieszczone w ewidencjach zabytków 

znajdujących się w polskich obszarach morskich 

Uwzględniono w ustaleniach ogólnych projektu 

planu 

 

152.4 Cały obszar 

planu 

Wskazać występowanie akwenów chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków z informacją 

o nakazie prowadzenia badań archeologicznych przed przystąpieniem do prac czerpalnych, 

pogłębieniowych, związanych z lokalizacją sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń podmorskich, a także 

kabli i rurociągów 

Uwzględniono - obiekty chronione wskazywane 

są w kartach akwenów w uwarunkowaniach 

 

152.5 Cały obszar 

planu 

Sformułować obowiązek uwzględniania zasad ochrony dziedzictwa kulturowego na polskich obszarach 

morskich 

Uwzględniono w ustaleniach ogólnych projektu 

planu 

 

 

Urząd Morski w Szczecinie Data i sygnatura pisma:      18.11.2016   GPG-I-0780/2/9/16 

pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  18.11.2016   INZ1.1-81010-26-70/16        (W070.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

153.1 Port Świnoujście Uwzględnić obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury 

zapewniającej dostęp do Portu Świnoujście 

Uwzględniono w kartach: 02C, 01Ip, 08Pw, 11P, 10T - 

Infrastruktura techniczna funkcją podstawową 

 

153.2 Port Dziwnów Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu w Dziwnowie Uwzględniono w karcie 04Ip - Infrastruktura portowa funkcją 

podstawową 

 

153.3 Port Mrzeżyno Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu w Mrzeżynie Uwzględniono w kartach: 06C  

153.4 Port Międzyzdroje Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu w Międzyzdrojach Uwzględniono w karcie 02C - wydzielony podakwen  

153.5 Przystań Niechorze Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Przystani w Niechorzu Uwzględniono w karcie 06C,  

153.6 Przystań Rewal Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Przystani w Rewalu Uwzględniono w karcie 06C,  

153.7 Niechorze - Rewal Uwzględnić budowę opaski brzegowej pomiędzy Niechorzem a Rewalem (km 

368.55 - 369.74) 

Uwzględniono w karcie 06C  

153.8 Niechorze Uwzględnić sztuczne zasilanie plaży w Niechorzu (km 366.0 - 367.0) Uwzględniono w karcie 06C  

153.9 Międzyzdroje Uwzględnić budowę zjazdu na plażę w Międzyzdrojach Nie uwzględniono - poza obszarem projektu planu  

153.10 Dziwnów Uwzględnić ostrogi brzegowe pomiędzy Dziwnówkiem a Dziwnowem (km 385.40 - 

388.30) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 05B, 04Ip  

153.11 Trzęsacz Opaska brzegowa w Trzęsaczu (km 372.61 - 372.82) Uwzględniono w karcie 06C  

153.12 Trzęsacz Ostrogi brzegowe w Trzęsaczu (km 372.00 - 372.76) Uwzględniono w karcie 06C  

153.13 Trzęsacz Ostrogi brzegowe w Trzęsaczu (km 373.24 - 373.50) Uwzględniono w karcie 06C  

153.14 Zakres terytorialny 

DUM w Szczecinie 

Uwzględnić złoża kruszywa do sztucznego zasilania brzegu Uwzględniono - wydzielono podakweny C o funkcji Ochrona 

brzegu morskiego 

 

153.15 Zakres terytorialny 

DUM w Szczecinie 

Uwzględnić wraki oraz obiekty chronione kultury materialnej Uwzględniowno w uwarunkowaniach kart i zapisach planu  
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

153.16 Zatoka Pomorska Uwzględnić wyznaczony na Zatoce Pomorskiej obszar przeznaczony do 

składowania wraków 

Uwzględniono w uwarunkowaniach i przepisach odrębnych w 

karcie 08Pw 

 

153.17 Zakres terytorialny 

DUM w Szczecinie 

Uwzględnić sztuczne wyspy, urządzenia i konstrukcje posiadające obowiązujące 

decyzje (pozwolenia) 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

153.18 Zakres terytorialny 

DUM w Szczecinie 

Uwzględnić kable i rurociągi posiadające obowiązujące decyzje (pozwolenia) Uwzględniono  

153.19 Port Świnoujście Uwzględnić inwestycję pn. "Przebudowa podejściowego toru wodnego do 

Świnoujścia na odcinku km 00.000 - 00.800 oraz toru wodnego Świnoujście - 

Szczecin na odcinku km 00.000 - 03.100” 

Uwzględniono w karcie 01Ip w odniesieniu do odcinka toru 

wodnego do Świnoujścia 

 

153.20 Port Świnoujście Uwzględnić klapowisko dla portu zewnętrznego w Świnoujściu Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 01Ip, 08Pw  

153.21 Port Mrzeżyno Uwzględnić nowe miejsca do klapowania dla odkładu urobku pochodzącego z 

czerpalnych prac pogłębiarskich na torze wodnym w Mrzeżynie 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 06C,  

153.22 Port Dziwnów Uwzględnić nowe miejsca do klapowania dla odkładu urobku pochodzącego z 

czerpalnych prac pogłębiarskich na torze wodnym w Dziwnowie 

Uwzględniono w kartach: 02C, 04Ip, 08Pw  

153.23 Port Świnoujście Uwzględnić nowe klapowisko dla odkładania urobku pochodzącego z prac 

czerpalnych na podejściowym torze wodnym do Świnoujścia oraz torze wodnym 

Świnoujście - Szczecin 

Uwzględniono w karcie 08Pw  

153.24 Niechorze Uwzględnić rozbudowę pomostu rybackiego nr 1 oraz rozbiórki pomostu nr 2 i 

dalby wyciągowej w przystani morskiej w Niechorzu 

Uwzględniono wstępnie, wniosek będzie przedmiotem 

rozważań planów szczegółowych dla obszarów przybrzeżnych. 

 

153.25 Port Mrzeżyno Uwzględnić przebudowę wejścia do portu w Mrzeżynie Uwzględniono w karcie 06C  

153.26 Zatoka Pomorska Uwzględnić projekt planu ochrony "Zatoka Pomorska" (PLB990003) Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 01Ip, 02C, 03O, 

04Ip, 05B, 06C, 07C, 08Pw, 09B, 10T, 11P, 12O, 13Pw, 17Ip, 

18T, 19C, 20Pw 

 

153.27 Zalew Kamieński i 

Dziwna 

Uwzględnić projekt planu ochrony "Zalew Kamieński i Dziwna" (PLB320011) Nie uwzględniono - poza obszarem projektu planu  

153.28 Zalew Szczeciński Uwzględnić projekt planu ochrony "Zalew Szczeciński" (PLB320009) Nie uwzględniono - poza obszarem projektu planu  

153.29 Delta Świny Uwzględnić obszar Natura 2000 "Delta Świny" (PLB320002) Uwzględniono w uwarunkowaniach akwenu 03O  

153.30 Zatoka Pomorska Uwzględnić obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, specjalny obszar ochrony 

siedliska "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (PLH990002) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach akwenów: 09B, 05B, 02C, 

06C, 07C, 01Ip, 04Ip, 03O, 08Pw, 11P, 13Pw, 10T, 18T 

 

153.31 Ujście Odry i Zalew 

Szczeciński 

Uwzględnić obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, specjalny obszar ochrony 

siedliska "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018) 

Nie uwzględniono - poza obszarem projektu planu  

153.32 Wolin i Uznam Uwzględnić obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, specjalny obszar ochrony 

siedliska "Wolin i Uznam" (PLH320019) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 03O  

153.33 Woliński Par 

Narodowy 

Uwzględnić Woliński Par Narodowy Uwzględniono w karcie 03O - Ochrona przyrody funkcją 

podstawową 

 

153.34 Zalew Szczeciński Uwzględnić rezerwat przyrody "Białodrzew Kopicki” Nie uwzględniono - poza obszarem projektu planu  

153.35 Port Dziwnów Uwzględnić obszar regat żeglarskich w rejonie Portu Dziwnów Uwzględniono w kartach: 04Ip i 08Pw, Turystyka, sport i 

rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

153.36 Zalew Kamieński Uwzględnić czasowe zajęcie akwenu na morzu terytorialnym rezerwowanego w 

celu przeprowadzenia regat żeglarskich APOTEX CUP (13-16 lipca) 

Uwzględniono w karcie 08Pw Turystyka, sport i rekreacja 

funkcją dopuszczalną 

 

 



Gdynia, 19 czerwca 2018 r. Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000  Strona 64 z 90 

Urząd Morski w Słupsku Data i sygnatura pisma:      19.10.2016   FE-12/POWER/005/2016 

al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk Data i sygnatura wpływu:  27.10.2016   INZ1.1-81010-26-71/16        (W071.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

154.1 Zakres 

terytorialny DUM 

w Słupsku 

Uwzględnić działania prowadzone na lądzie, podbrzeżu i na pełnym morzu, wynikające z 

zapisów ustawy "Program ochrony brzegów morskich” 

Uwzględniono w kartach: 05B, 27B, 02C, 06C, 07C, 19C, 

26C, 31C, 37C, 38C, 40C, 66C, 91C, 39I, 84L, 85M, 01Ip, 

04Ip, 17Ip, 22Ip, 28Ip, 35Ip, 63Ip, 64Ip, 87Ip, 88Ip, 90Ip 

 

154.2 Ławica Słupska Uwzględnić morski obszar NATURA 2000 "Ławica Słupska” Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 34T, w 42O - 

ochrona przyrody funkcją podstawową 

 

154.3 Port Dźwirzyno Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu Dźwirzyno Uwzględniono w kartach: 06C, 07C, Infrastruktura 

portowa funkcja podstawową 

 

154.4 Port Kołobrzeg Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu Kołobrzeg Uwzględniono w karcie 17Ip, Infrastruktura portowa 

funkcja podstawową 

 

154.5 Port Darłowo Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu Darłowo Uwzględniono w karcie 22Ip - Infrastruktura portowa 

funkcją podstawową 

 

154.6 Port Ustka Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu Ustka Uwzględniono w kartach: 27B - Infrastruktura portowa 

funkcją dopuszczalną, 28Ip - Infrastruktura portowa 

funkcją podstawową 

 

154.7 Port Rowy Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu Rowy Uwzględniono w karcie 31C, Infrastruktura portowa 

funkcją dopuszczalną, 

 

154.8 Port Łeba Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu Łeba Uwzględniono w karcie 35Ip Infrastruktura portowa 

funkcją podstawową 

 

154.9 TSS Ławica 

Słupska 

Uwzględnić system rozgraniczenia ruchu TSS Ławica Słupska Uwzględniono w kartach: 15T, 34T Transport funkcją 

podstawową 

 

154.10 Zakres 

terytorialny DUM 

w Słupsku 

Przy planowaniu przebiegu tras żeglugowych w WSE i na morzu terytorialnym, możliwości 

przepływu statków turystycznych w kierunku wyspy Bornholm oraz kutrów rybackich na 

łowiska (szczególnie wypływających z portów Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Łeba), w 

kontekście lokalizacji farm wiatrowych 

Uwzględniono w kartach: 13Pw, 16Pw, 45E, 46E, 14E  

154.11 Zakres 

terytorialny DUM 

w Słupsku 

Uwzględnić Rozporządzenia MTBiGM z 06.09.2012r. w sprawie wykazu obszarów 

pasażerskiej żeglugi krajowej 

Uwzględniono w pracach nad projekcie planu  

154.12 Kołobrzeg Uwzględnić teren perspektywiczny do poboru piasku - Kołobrzeg Uwzględniono w kartach:  20Pw, 18T, wydzielono 

podakweny C 

 

154.13 Mielno Uwzględnić teren perspektywiczny do poboru piasku - Mielno Uwzględniono w karcie 20Pw, wydzielono podakweny C  

154.14 Łazy Uwzględnić teren perspektywiczny do poboru piasku - Łazy Uwzględniono w karcie 20Pw, wydzielono podakweny C w 

celu ochrony nagromadzeń piasku 

 

154.15 Darłowo Uwzględnić teren perspektywiczny do poboru piasku - Darłowo Uwzględniono w kartach: 27B, 20Pw, 24P, 23T wydzielono 

podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku 

 

154.16 Jarosłąwiec Uwzględnić teren perspektywiczny do poboru piasku - Jarosławiec Uwzględniono w karcie 27B wydzielono podakweny C w 

celu ochrony nagromadzeń piasku 

 

154.17 Ustka Uwzględnić teren perspektywiczny do poboru piasku - Ustka Uwzględniono w kartach: 27B, 31C, 33P, 29T wydzielono 

podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

154.18 Rowy Uwzględnić teren perspektywiczny do poboru piasku - Rowy Uwzględniono w karcie 33P, wydzielono podakweny C w 

celu ochrony nagromadzeń piasku 

 

154.19 Łeba Uwzględnić teren perspektywiczny do poboru piasku - Łeba Uwzględniono w kartach: 33P, 41P, 34T wydzielono 

podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku 

 

154.20 Kołobrzeg Uwzględnić klapowisko Kołobrzeg Uwzględniono w kartach: 17Ip, 18T  

154.21 Darłowo Uwzględnić klapowisko Darłowo Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 26C  

154.22 Ustka Uwzględnić klapowisko Ustka Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 28Ip  

154.23 Łeba Uwzględnić klapowisko Łeba Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 35Ip  

154.24 Port Ustka Uwzględnić przebudowę wejścia do Portu Ustka Uwzględniono w kartach: 28Ip - infrastruktura portowa 

funkcją podstawową; w 27B wydzielono podakwen 

 

154.25 Port Darłowo Uwzględnić przebudowę wejścia do Portu Darłowo Uwzględniono w karcie22Ip - Infrastruktura portowa 

funkcją podstawową 

 

 

Urząd Morski w Słupsku Data i sygnatura pisma:      07.03.2017   NB-obm-60/9/17 

al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk Data i sygnatura wpływu:  15.03.2017   INZ1.1-81010-26-71/16        (W071.02) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

155.1 Dźwiżyno Wniosek Urzędu Morskiego Słupsk: Klapowisko Dźwirzyno Uwzględniono w uwarunkowaniach akwenu 07C  

155.2 Chłopy Wniosek Urzędu Morskiego w Słupsku: Klapowisko Chłopy Uwzględniono w uwarunkowaniach akwenu 19C  

155.3 Jarosławiec Uwzględnić klapowisko Jarosławiec Uwzględniono w uwarunkowaniach akwenu 27B  

155.4 Rowy Uwzględnić klapowisko Rowy Uwzględniono w uwarunkowaniach akwenu 31C  

 

Urząd Morski w Gdyni Data i sygnatura pisma:      15.11.2016   INZ1.1-AC-81010-27/16 

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  15.11.2016   INZ1.1-81010-26-72/16        (W072.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

156.1 Zakres terytorialny 

DUM w Gdyni 

Wprowadzić zakaz wykonywania przedsięwzięć naruszających system ochrony 

brzegów morskich, w tym naruszania struktury lub ukształtowania dna lub roślinności 

w obrębie tego systemu, za wyjątkiem inwestycji szczególnie ważnych dla gospodarki 

narodowej 

Uwzględniono w kartach: 01Ip, 04Ip, 17Ip, 22Ip, 28Ip, 35Ip, 

63Ip, 64Ip, 88Ip, 90Ip, 02C, 06C, 07C, 19C, 26C, 31C, 37C, 38C, 

40C, 66C, 91C, 05B, 27B, 84L, 85M 

 

156.2 Zakres terytorialny 

DUM w Gdyni 

Uwzględnić działania prowadzone na lądzie, podbrzeżu i na pełnym morzu, wynikające 

z zapisów ustawy "Program ochrony brzegów morskich” 

Uwzględniono w uwarunkownaniach w kartach:  01Ip, 04Ip, 

17Ip, 22Ip, 28Ip, 35Ip, 63Ip, 64Ip, 88Ip, 90Ip, 02C, 06C, 07C, 

19C, 26C, 31C, 37C, 38C, 40C, 66C, 91C, 05B, 27B, 84L, 85M 

 

156.3 Gdynia Uwzględnić inwestycję mającą na celu ochronę brzegów w rejonie Gdyni Orłowo Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M  

156.4 Półwysep Helski Uwzględnić inwestycję mającą na celu ochronę brzegów na Półwyspie Helskim Uwzględniono  w kartach: 66C, 63Ip, 64Ip  

156.5 Półwysep Helski Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Półwysep Helski Uwzględniono w kartach: 67B, 66C, wydzielono podakweny C 

w celu ochrony nagromadzeń piasku 

 

156.6 Rozewie-

Władysławowo 

Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Rozewie-Władysławowo Uwzględniono w kartach: 41P, 65T wydzielono podakweny C 

w celu ochrony nagromadzeń piasku 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

156.7 Dębki-Rozewie Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Dębki-Rozewie Uwzględniono w kartach: 40C, 39I, 63Ip, 64Ip, 41P, 65T, 54T 

wydzielono podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku 

 

156.8 Władysławowo Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Władysławowo Uwzględniono w kartach: 67B, 65T, 54T wydzielono 

podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku 

 

156.9 Chałupy-Kuźnica Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Chałupy-Kuźnica Uwzględniono w karcie 67B wydzielono podakweny C w celu 

ochrony nagromadzeń piasku 

 

156.10 Gdańsk Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Sobieszewo Uwzględniono w karcie 85M wydzielono podakweny C w celu 

ochrony nagromadzeń piasku 

 

156.11 Gdańsk Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Gdańsk Uwzględniono w karcie 85M, wydzielono podakweny C w celu 

ochrony nagromadzeń piasku 

 

156.12 Sopot Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Sopot Uwzględniono w karcie 85M, wydzielono podakweny C w celu 

ochrony nagromadzeń piasku 

 

156.13 Rewa Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Rewa Uwzględniono w karcie 84L, wydzielono podakweny C w celu 

ochrony nagromadzeń piasku 

 

156.14 Zatoka Gdańska Uwzględnić istnienie trzech klapowisk morskich: Gdynia, Gdańsk, DCT Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 85M  

156.15 Zatoka Gdańska Uwzględnić istnienie dwóch rezerwuarów stanowiących magazyny piasku do 

sztucznego zasilania plaż, (związane z odkładaniem urobku do morza podczas prac 

związanych z rozbudową toru podejściowego oraz falochronów osłonowych dla Portu 

Północnego w Gdańsku) 

Uwzględniono w kartach: 88Ip i 85M  

156.16 Zatoka Gdańska Wyznaczone systemy rozgraniczenia ruchu (TSS) Zatoki Gdańskiej muszą być 

uwzględnione w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego 

Uwzględniono w kartach: 85M, 77T, 79T, 69T  

156.17 Ławica Słupska Wyznaczone systemy rozgraniczenia ruchu (TSS) Ławicy Słupskiej muszą być 

uwzględnione w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego 

Uwzględniono w kartach: 15T, 34T  

156.18 Ławica Słupska Zapewnić możliwość wprowadzenia modyfikacji systemu TSS - wariant 1 Uwzględniono w karcie 34T  

156.19 Ławica Słupska Zapewnić możliwość wprowadzenia modyfikacji systemu TSS - wariant 2 Uwzględniono w karcie  34T  

156.20 Cały obszar planu Uwzględnić planowany przebieg tzw. "Trasy D” - wariant północny Uwzględniono przebieg wskazany przez MGMiŻŚ  

156.21 Cały obszar planu Uwzględnić planowany przebieg tzw. "Trasy D” - wariant południowy Uwzględniono przebieg wskazany przez MGMiŻŚ  

156.22 Cały obszar planu Przeanalizować dane z AIS w celu ustalenia zwyczajowych tras żeglugowych statków i 

ich uwzględnienia w projekcie planu zagospodarowania 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

156.23 Cały obszar planu Zapewnić bezpieczną żeglugę na trasie pomiędzy TSS Ławica Słupska a TSS Adler 

Grund 

Uwzględniono w kartach: 15T, 34T - Transport funkcją 

podstawową 

 

156.24 Cały obszar planu Trasy żeglugowe mają być uwzględnione i przedstawione w planie jako szerokie 

korytarze komunikacyjne, a nie linie 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

156.25 Cały obszar planu Plan musi uwzględniać tory podejściowe do portów zgodnie z zarządzeniem nr 10 

DUM w Gdyni z 14.11.2012 r 

Uwzględniono w kartach: 01Ip, 63Ip, 64Ip, 85M, 84L  

156.26 Zatoka Pucka Uwzględnić zapisy Zarządzenia Porządkowego nr 5 DUM w Gdyni z 03.04.2014 r. w 

sprawie ustanowienia warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi na obszarze 

morskim wewnętrznej Zatoki Puckiej (Dz. U. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 1416) 

Uwzględniono w uwarunkowaniach prawnych w karcie 84L  

156.27 Zatoka Gdańska Uwzględnić planowaną inwestycję - falochron zachodni w Porcie Jastarnia Uwzględniono wstępnie w karcie 84L, szczegółowe 

rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

156.28 Mierzeja Wiślana Uwzględnić planowaną inwestycję - budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z 

Zatoką Gdańską 

Uwzględniono w kartcie 90Ip  

156.29 Zatoka Pucka Uwzględnić planowaną inwestycję - falochron osłonowy w porcie rybackim w Pucku Uwzględniono w karcie 84L, szczegółowe rozwiązania będą w 

planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

156.30 Port Gdańsk Uwzględnić planowaną inwestycję - modernizacja toru wodnego w Porcie Gdańsk Uwzględniono w karcie 88Ip - Infrastruktura portowa funkcją 

podstawową 

 

156.31 Port Gdynia Uwzględnić planowaną inwestycję - pogłębienie toru podejściowego i akwenów 

wewnętrznych Portu Gdynia 

Uwzględniono w karcie 87Ip - Infrastruktura portowa funkcją 

podstawową 

 

156.32 Port Gdańsk Uwzględnić planowaną inwestycję - falochrony osłonowe w Porcie Północnym w 

Gdańsku 

Uwzględniono w karcie 88Ip - Infrastruktura portowa funkcją 

podstawową 

 

156.33 Port Gdynia Uwzględnić planowaną inwestycję - przebudowa Falochronu Głównego w Gdyni w 

celu wejścia dużych jednostek do Basenu Prezydenta (Port Reprezentacyjny) 

Uwzględniono w karcie 88Ip - Infrastruktura techniczna 

funkcją podstawową 

 

156.34 Zatoka Gdańska Uwzględnić planowaną inwestycję - port schronienia w Gdańsku Uwzględniono w karcie 88Ip, infrastruktura portowa funkcją 

podstawową 

 

156.35 Cały obszar planu Wprowadzić zapisy umożliwiające administracji morskiej realizację działań związanych 

z podwodnym dziedzictwem kulturowym 

Uwzględniono w ustaleniach ogólnych projektu planu  

156.36 Kuźnica Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Kuźnica 1 Uwzględniono w karcie 66C  

156.37 Kuźnica Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Kuźnica 2 Uwzględniono w karcie 66C  

156.38 Chałupy Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Chałupy Uwzględniono w karcie 66C  

156.39 Władysławowo Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Władysławowo Uwzględniono w kartach: 67B, 54T, 65T - wydzielono 

podakwen C w celu ochrony nagromadzeń piasku 

 

156.40 Rozewie Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Rozewie Uwzględniono w kartach: 40C, 41P, 54T, 39I - wydzielono 

podakwen C w celu ochrony nagromadzeń piasku 

 

156.41 Karwia Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Karwia-S Uwzględniono w kartach: 41P, 39I - wydzielono podakwen C w 

celu ochrony nagromadzeń piasku 

 

156.42 Karwia Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Karwia-N Uwzględniono w kartach: 41P, 54T - wydzielono podakwen C 

w celu ochrony nagromadzeń piasku 

 

156.43 Dębki Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Dębki Uwzględniono w kartach: 41P, 54T - wydzielono podakwen C 

w celu ochrony nagromadzeń piasku 

 

 

Uczestnicy 1. Międzynarodowego Spotkania Konsultacyjnego Data i sygnatura pisma:      18.10.2016   pismo bez sygn. z 18.10.2016 

Focus Hotel, Elbląska 85, 80-001 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  18.10.2016   INZ1.1-81010-26-73/16        (W073.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

157.1 Cały obszar 

planu 

Oprócz konsultacji bilateralnych w stosunku do zagadnień problemowych, w przypadku rozwiązań dotyczących 

środowiska naturalnego, rybołówstwa, nawigacji oraz infrastruktury liniowej należy stosować konsultacje ze wszystkimi 

krajami bałtyckimi 

Uwzględniono w procesie 

przygotowania projektu planu 

 

157.2 Cały obszar 

planu 

Należy uwzględnić rezultaty projektów dotyczących planowania przestrzennego na obszarach morskich Uwzględniono w pracach nad 

projektem planu 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

157.3 Cały obszar 

planu 

Należy oszacować skumulowany wpływ czynników socjo-ekonomicznych oraz środowiskowych zastosowanych w 

rozstrzygnięciach planu 

Uwzględniono w pracach nad 

projektem planu 

 

157.4 Cały obszar 

planu 

Należy kontynuować szeroki zakres konsultacji społecznych, w szczególności przy użyciu nietechnicznych (prostych) 

sposobów udostępniania informacji 

Uwzględniono w pracach nad 

projektem planu 

 

157.5 Cały obszar 

planu 

Należy zapewnić niezmienność planów ochrony morskich obszarów chronionych, włączając w to odpowiednie strefy 

bezpieczeństwa 

Uwzględniono w procesie 

przygotowania projektu planu 

 

157.6 Świnoujście Pogłębianie toru wodnego do Świnoujścia do 17 m w obszarze spornym nie może mieć wpływu na ukształtowanie dna 

na niemieckich obszarach morskich znajdujących się poza obszarem spornym 

Poza obszarem projektu planu  

157.7 Cały obszar 

planu 

Należy zapewnić bezpieczeństwo nawigacji wzdłuż drogi wodnej pomiędzy TSS na południe od Ławicy Słupskiej a Adler 

Grund 

Uwzględniono w katach 34T, 15T  

157.8 Cały obszar 

planu 

Wskazana jest współpraca pomiędzy Polską i Niemcami mająca na celu określenie korytarzy infrastrukturalnych Uwzględniono w procesie 

przygotowania projektu planu 

 

157.9 Cały obszar 

planu 

Zdaniem strony szwedzkiej wydobywanie ropy naftowej powinno być minimalizowane ze względu na związane z tym 

niebezpieczeństwa 

Uwzględniono w pracach nad 

projektem planu 

 

157.10 Cały obszar 

planu 

Droga nawigacyjna Gdańsk - Karlskrona powinna być jak najbardziej prosta w celu zapewnienia bezpiecznego i 

efektywnego transportu 

Uwzględniono w kartach: 85M, 

77T, 79T, 54T, 49T 

 

 

Urząd Miejski w Gdańsku Data i sygnatura pisma:      07.12.2016   BRG-ZUP/KW-1553/MMK/16 z 22.09.2016; BRG-ZUP/KW-2166/MMK/16 z 7.12.2016 

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  14.12.2016   INZ1.1-81010-26-74/16        (W074.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

158.1 Gdańsk Uwzględnić możliwość przedłużenia istniejącego mola na Zaspie z możliwością 

lokalizacji mariny 

Uwzględniono wstępnie w karcie 85M - Turystyka, sport i 

rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

158.2 Gdańsk Uwzględnić możliwość budowy mola w Jelitkowie z możliwością lokalizacji mariny Uwzględniono wstępnie w karcie 85M - Turystyka, sport i 

rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

158.3 Gdańsk Uwzględnić możliwość budowy mola w Brzeźnie w rejonie historycznych parków 

zdrojowych. Uwzględnić możliwość lokalizacji mariny 

Uwzględniono wstępnie w karcie 85M - Turystyka, sport i 

rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

158.4 Gdańsk Uwzględnić planowaną w strategii Portu Gdańsk rozbudowę na obszarach morskich w 

kierunku północno-zachodnim 

Uwzględniono w kartach: 88Ip - Infrastruktura portowa funkcją 

podstawową 

 

158.5 Gdańsk Uwzględnić ewentualną, przyszłościową lokalizację nowej mariny na wschód od 

obecnego wejścia do portu 

Nie uwzględniono na tym etapie, wniosek będzie przedmiotem 

rozważań planów szczegółowych dla obszarów przybrzeżnych. 

 

158.6 Gdańsk Usankcjonować istniejący wylot kolektora "Kołobrzeska" do Zatoki Gdańskiej, 

zlokalizowanego w rejonie mola na Zaspie 

Uwzględniono w karcie 85M - infrastruktura techniczna funkcją 

dopuszczalną 

 

158.7 Gdańsk Usankcjonować istniejący wylot kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki 

sanitarne z Oczyszczalni "Wschód" zlokalizowanego w rejonie Wyspy Sobieszewskiej 

Uwzględniono w karcie 85M  

 

Biuro Rozwoju Gdańska Data i sygnatura pisma:      01.12.2016   BRG/ZUP/Kw_2125/MMK/2016 z 1.12.2016 

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  07.12.2016   INZ1.1-81010-26-75/16        (W075.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

159.1 Gdańsk Przedłużenie mola na Zaspie Uwzględniono wstępnie w karcie 85M, Turystyka, 

sport i rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

159.2 Gdańsk Budowa mola w Jelitkowie Uwzględniono wstępnie w karcie 85M, Turystyka, 

sport i rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

159.3 Gdańsk Budowa mola w Brzeźnie Uwzględniono wstępnie w karcie 85M, Turystyka, 

sport i rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

159.4 Gdańsk Umożliwić planowaną w strategii Portu Gdańsk rozbudowę w kierunku północno-zachodnim, a także 

ewentualną, przyszłościową lokalizację nowej mariny na wschód od obecnego wejścia do portu 

Uwzględniono – wyznaczono akwen 88Ip, 

Infrastruktura portowa funkcją podstawową 

 

159.5 Gdańsk Usankcjonować istniejący wylot do Zatoki Gdańskiej kolektora "Kołobrzeska" zlokalizowanego w rejonie 

mola na Zaspie 

Uwzględniono w karcie 85M  

159.6 Gdańsk Usankcjonować istniejący wylot do Zatoki Gdańskiej kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki 

sanitarne z Oczyszczalni "Wschód" zlokalizowanego w rejonie Wyspy Sobieszewskiej 

Uwzględniono w karcie 85M  

 

Krajowa Izba Producentów Ryb Data i sygnatura pisma:      24.11.2016   KIPR.OUT.49/46 

ul. Bohaterów Westerplatte 4A, 76-270 Ustka Data i sygnatura wpływu:  26.11.2016   INZ1.1-81010-26-76/16        (W076.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

160.1 Cały obszar 

planu 

Zabezpieczyć obszar Południowego Bałtyku na północ od Ustki i Łeby pod działalność połowową Uwzględniono w procesie przygotowania projektu 

planu. Rybołówstwo jest funkcją dopuszczalną na całym 

obszarze planu 

 

160.2 Cały obszar 

planu 

Potrzeba zabezpieczenia terenów na północ od Ławicy Słupskiej jako terenu o podstawowym 

znaczeniu dla rybołówstwa oraz zabezpieczenia korytarzy transportowych dla portów na łowiska 

Rynny Słupskiej i Ławicy Środkowej 

Uwzględniono - Rybołówstwo jest funkcją dopuszczalną 

na całym obszarze planu 

 

 

Osoba fizyczna: LO (Gdynia) Data i sygnatura pisma:      28.11.2016   pismo bez sygn. z 28.11.2016 

---, 00-000 Wrzeszcz Data i sygnatura wpływu:  30.11.2016   INZ1.1-81010-26-77/16        (W077.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

161.1 Władysławowo Marina dla jachtów we Władysławowie Uwzględniono w kartach: 63Ip, 64Ip - infrastruktura techniczna funkcją podstawową  

161.2 Gdynia Marina dla jachtów w Babich Dołach Uwzględniono wstępnie w karcie 85M, Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną  

 

Polska Spółka Gazownictwa Data i sygnatura pisma:      19.12.2016   ODK/319000070914/2016 z 19.12.2016 

ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  30.12.2016   INZ1.1-81010-26-78/16        (W078.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

162.1 Zatoka 

Gdańska 

Uwzględnić budowę gazociągu podmorskiego wysokiego ciśnienia na Zatoce 

Gdańskiej wraz z niezbędną infrastrukturą gazową, w tym m.in. morskiego 

punktu przeładunkowego CNG/LNG 

Uwzględniono w kartach: 85M (wytyczono korytarz infrastrukturalny) i 84L - 

infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną, wprowadzono ograniczenia w 

układaniu infrastruktury liniowej. 
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Polska Spółka Gazownictwa Data i sygnatura pisma:      22.11.2017   PSG-G00/DR/PS/117/14/2017 z 22.11.2017 

ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  24.11.2017   INZ1.1-81010-26-78/16        (W078.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

163.1 Zatoka 

Gdańska 

Uwzględnienie wariantów lądowania gazociągu wysokiego ciśnienia 

DN700 (zachowanie części wschodniej wnioskowanego wcześniej 

przebiegu trasy rurociągu) 

Uwzględniono w akwenie 85M, wyznaczając podawken infrastrukturalny, na akwenie 

84L, infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną, wprowadzono ograniczenia w 

układaniu infrastruktury liniowej. 

 

 

Urząd Gminy Rewal Data i sygnatura pisma:      02.01.2017   PP.670.2.1.2014.MH z 2.01.2017 

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal Data i sygnatura wpływu:  09.01.2017   INZ1.1-81010-26-79/16        (W079.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

164.1 Rewal Umożliwić budowę pomostów spacerowo-cumowniczych w miejscowości 

Pobierowo 

Uwzględniono w kartach: 06C, 07C - Turystyka, sport i rekreacja  funkcją 

dopuszczalną 

 

164.2 Rewal Umożliwić budowę pomostów spacerowo-cumowniczych w miejscowości 

Rewal 

Uwzględniono w kartach: 06C, 07C - Turystyka, sport i rekreacja  funkcją 

dopuszczalną 

 

164.3 Rewal Umożliwić budowę pomostów spacerowo-cumowniczych w miejscowości 

Niechorze 

Uwzględniono w kartach: 06C- Turystyka, sport i rekreacja  funkcją 

dopuszczalną 

 

164.4 Rewal Przewidzieć budowę falochronów dla przystani morskiej w Niechorzu 

(Pogorzelica) 

Uwzględniono w karcie  06C, wyznaczono podakwen o funkcji 

Infrastruktura portowa 

 

164.5 Rewal Przewidzieć budowę urządzeń i budowli chroniących brzeg morski przed 

abrazją 

Uwzględniono we wszystkich kartach przybrzeżnych  

 

Urząd Gminy Mielno Data i sygnatura pisma:      13.12.2016   RG.0300.8.2014.4 z 13.12.2016 

ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno Data i sygnatura wpływu:  20.12.2016   INZ1.1-81010-26-80/16        (W080.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

165.1 Mielno Uwzględnienie lokalizacji mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek pływających 

w celu podniesienia jakości turystycznej Gminy Mielno - Mielno, przedłużenie ulicy Wojska Polskiego 

Uwzględniono w kartach 19C - turystyka, 

sport i rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

165.2 Mielno Uwzględnienie lokalizacji mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek pływających 

w celu podniesienia jakości turystycznej Gminy Mielno - Sarbinowo, okolice projektowanego przejścia na plażę 

w pobliżu kościoła 

Uwzględniono w kartach 19C - turystyka, 

sport i rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

165.3 Mielno Uwzględnienie lokalizacji mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek pływających 

w celu podniesienia jakości turystycznej Gminy Mielno - Mielno, przedłużenie ulicy Brzozowej 

Uwzględniono w kartach 19C - turystyka, 

sport i rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Data i sygnatura pisma:      01.12.2016   3706/16 

ul.Potulicka 3, 70-952 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  14.12.2016   INZ1.1-81010-26-81/16        (W081.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

166.1 Cały obszar 

planu 

Ustanowienie strefy ochronnej (wraz z ograniczeniami w prowadzeniu inwestycji, ograniczeniami ruchu jednostek 

pływających oraz zakazem budowy sztucznych wysp) dla kompleksu wojskowego K-1712 w Mrzeżynie 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w 

kartach: 33P, 36T, 34T 

 

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Data i sygnatura pisma:      31.08.2017   2671/17 z 31.08.2017; 2673/17 z 31.08.2017; 2716/17 z 5.09.2017 

ul.Potulicka 3, 70-952 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  19.10.2017   INZ1.1-81010-26-81/16        (W081.02) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

167.1 Mrzeżyno Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4064 Mrzezyno Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 06C, 07C  

167.2 Międzyzdroje Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4301 Dziwnów Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 04Ip  

167.3 Dziwnów Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4396 Międzyzdroje Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 02C i 03O  

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Data i sygnatura pisma:      05.12.2017   3803/17 z 5.12.2017 

ul.Potulicka 3, 70-952 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  14.12.2017   INZ1.1-81010-26-81/16        (W081.03) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

168.1 Niechorze Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4281 NIechorze Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 06C  

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Data i sygnatura pisma:      22.12.2017   4030/17 z 22.12.2017; 4032/17 z 22.12.2017; 4033/17 z 22.12.2017 

ul.Potulicka 3, 70-952 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  16.01.2018   INZ1.1-81010-26-81/16        (W081.04) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

169.1 Gąski Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4251 Gąski Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 19C  

169.2 Jarosławiec Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4132 Jarosławiec Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 27B  

169.3 Kołobrzeg Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4252 Kołobrzeg Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 17Ip  

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Data i sygnatura pisma:      10.01.2018   84/18 z 10.01.2018; 90/18 z 10.01.2018 

ul.Potulicka 3, 70-952 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  24.01.2018   INZ1.1-81010-26-81/16        (W081.05) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

170.1 Strefa przybrzeżna - 

Zachodniopomorskie 

Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4222 

Darłowo 

Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 22Ip, 21K, 

19C 

 

170.2 Strefa przybrzeżna - 

Zachodniopomorskie 

Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4613 

Łazy 

Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 19C  

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie Data i sygnatura pisma:      19.12.2016   ZN.K.5150.34.2014.2016.MJ.BM 

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  28.12.2016   INZ1.1-81010-26-82/16        (W082.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

171.1 Zatoka Pomorska Wyznaczyć granice stref ochrony stanowiska archeologicznego Dźwirzyno (Bałtyk), stan. 2, AZP 

15-14/7 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 06C, 

07C 

 

171.2 Zatoka Pomorska Wyznaczyć granice stref ochrony stanowiska archeologicznego Dźwirzyno, stan. 1, AZP 15-14/8 Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 06C, 

07C 

 

 

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      22.12.2016   D/39/2016 

ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel Data i sygnatura wpływu:  02.01.2017   INZ1.1-81010-26-83/16        (W083.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

172.1 Port Hel Uwzględnić morskie konstrukcje falochronowe osłaniające wejście do Portu Hel Uwzględniono w karcie 85M  

 

NORACO Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      05.06.2017   pismo bez sygn. z 28.11.2016; pismo bez sygn. z 5.06.2017 

ul. Mieszka I 73, 71-011 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  12.06.2017   INZ1.1-81010-26-84/16        (W084.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

173.1 Grzybowo w gm. 

Kolobrzeg 

Uwzględnić realizację budowy obiektu molo stanowiącego połączenie/kontynuację 

planowanego kompleksu hotelowo-rekreacyjnego w Grzybowie 

Uwzględniono w kartach 06C, 07C - turystyka, sport i 

rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

 

Baltinet Sp z o.o. Data i sygnatura pisma:      27.10.2017   pism bez sygn. z 27.10.2017 

ul. Leśna 20a, 72-500 Międzyzdroje Data i sygnatura wpływu:  02.11.2017   INZ1.1-81010-26-85/16        (W092.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

174.1 Międzyzdroje Winosek o 2 pomosty pływające eksploatowane w okresie sezonu 

letniego 

Uwzględniono wstępnie w kartach 02C - Turystyka, sport i rekreacja funkcją 

dopuszczalną 

 

 

Lion Environmental Data i sygnatura pisma:      30.10.2017   pism bez sygn. z 30.10.2017 

ul. Ratuszowa 11, 30-450 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  07.12.2017   INZ1.1-81010-26-86/16        (W094.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

175.1 Cały obszar planu Uwzględnienie trasy podmorskiego kabla światłowodowego (łączność 

telekomunikacyjno/internetowa) 

Uwzględniono w zapisach wszystkich kart - dopuszczono 

układanie światłowodów 

 

 

Baltic Net Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      22.01.2018   pismo bez sygn. z 22.01.2018 r. 

ul. Conrada 1, 76-150 Darłowo Data i sygnatura wpływu:  23.01.2018   INZ1.1-81010-26-87/16        (W111.01) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

176.1 strefa 

przybrzeżna 

Ustanowienie obszaru dopuszczającego akwakulturę morską (strefa przybrzeżna 

koło Darłowa);Uwzględnienie badań opracowania technologii hodowli ryb - 

pływające pomosty. 

Uwzględniono częściowo w akwenie 20Pw - w akwenie dopuszczone 

są badania naukowe, które obejmują eksperymentalne akwakultury na 

cele naukowe 

 

 

Lion Environmental Data i sygnatura pisma:      10.04.2018   brak 

ul. Ratuszowa 11, 30-450 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  17.04.2018   INZ1.1-81010-26-88/16        (W094.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

177.1 Zatoka Pucka Uwzględnienie trasy podmorskiego kabla światłowodowego (łączność telekomunikacyjno/internetowa) na 

obszarze Zatoki Puckiej. 

Wniosek odrzucony - został złożony po 

terminie. 

 

 

Lion Environmental Data i sygnatura pisma:      17.04.2018   brak 

ul. Ratuszowa 11, 30-450 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  18.04.2018   INZ1.1-81010-26-86/17        (W094.03) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

178.1 Cały obszar planu Uzupełnienie i uaktualnienie wnioskowanej strefy buforowej (400 m) zawartej we wniosku z dnia 

30.10.2017 

Wniosek odrzucony - został złożony po 

terminie. 

 

 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Data i sygnatura pisma:      09.03.2017   mail z dnia 9.03.2017 

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  09.03.2017   INZ1.1-81011-6-1/17        (W028.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

179.1 Cały obszar planu Wprowadzić w planie zapis o zabezpieczeniu części obszaru morskiego pod rozbudowę portów o podstawowym 

znaczeniu dla gospodarki narodowej 

Uwzględniono w kartach 01Ip, 

87Ip i 88Ip 

 

 

Urząd Miasta w Mielnie Data i sygnatura pisma:      10.03.2017   INW.7012.3.10.2016.4 z 10.03.2017 

ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 MIelno Data i sygnatura wpływu:  20.03.2017   INZ1.1-81011-6-2/17        (W107.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

180.1 Mielno Budowa morskich budowli hydrotechnicznych służących ochronie brzegu morskiego na obszarze 

morskim na wysokości brzegu leżącego w granicach miasta Mielno 

Uwzględniono w kartach 19C - Ochrona brzegu 

morskiego funkcją podstawową 

 

180.2 Mielno Uwzględnienie lokalizacji mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych 

jednostek pływających w celu podniesienia jakości turystycznej Gminy Mielno - Łazy 

Uwzględniono w kartach 19C - Turystyka, sport i 

rekreacja funkcją dopuszczalną 

 

180.3 Mielno Uwzględnienie lokalizacji mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych 

jednostek pływających w celu podniesienia jakości turystycznej Gminy Mielno - Gąski 

Uwzględniono w kartach 19C - Turystyka, sport i 

rekreacja funkcją dopuszczalną 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

180.4 Mielno Budowa bajpasu na kanale Jamneńskim umożliwiającego żeglugę morską i śródlądową jednostek 

turystycznych pomiędzy jeziorem i morzem 

Nie uwzględniono - poza obszarem projektu planu  

180.5 Mielno Wykluczenie planowania elektrowni wiatrowych w zasięgu widoczności północnego horyzontu Uwzględniono - morskie farmy wiatrowe planowane są 

tylko w wyłącznej strefie ekonomicznej 

 

180.6 Mielno Budowa kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe w granicach Gminy Mielno Uwzględniono w karcie 19C, Infrastruktura techniczna 

funkcją dopuszczalną 

 

180.7 Mielno Rozbudowa molo przystani rybackiej w Chłopach o część jachtową Uwzględniono w karcie 19C, Infrastruktura techniczna 

funkcją dopuszczalną 

 

180.8 Mielno Posadowienie sezonowych toalet wzdłuż terenu oznaczonego jako A1, PL, ZO Nie uwzględniono - poza obszarem projektu planu  

180.9 Mielno Uwzględnić istniejące przystanie rybackie w Chłopach i Unieściu Uwzględnione w kartach 19C, wydzielono podakweny 

307Ip i 308Ip 

 

 

LOTOS Petrobaltic Data i sygnatura pisma:      14.03.2017   mail z dnia 14.03.2017 

ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  14.03.2017   INZ1.1-81011-6-3/17        (W023.04) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

181.1 Cały obszar 

planu 

Wniosek o uwzględnienie w planie wszystkich zgłoszonych przez Lotos 

Petrobaltic obszarów, w tym zwłaszcza West 1, West 2, West 3 

Nie uwzględniono - w zakresie obszarów WEST 1, 2, i 3 - obszary cenne pod 

względem ekologicznym i ważne z punktu widzenia innych funkcji 

 

 

Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa Data i sygnatura pisma:      14.03.2017   75/BGSp.k/17 z 14.03.2017 r 

ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  20.03.2017   INZ1.1-81011-6-4/17        (W014.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

182.1 Cały obszar planu Dlaczego mapa nie uwzględnia wszystkich wniosków Baltic Gaz Sp. z o.o.; czy wstępny projekt planu (v.0) 

będzie je uwzględniał? 

Kwestię wyjaśniono w piśmie do 

wnioskodawcy 

 

 

CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      14.03.2017   46/CER/17 z 14.03.2017 r 

Al. Wilanowska 206/19, 02-765 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  20.03.2017   INZ1.1-81011-6-5/17        (W063.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

183.1 Cały obszar planu Dlaczego mapa nie uwzględnia wszystkich wniosków CalEnergy Resources; czy wstępny projekt planu (v.0) 

będzie je uwzględniał? 

Kwestia wyjaśniona w piśmie do 

Wnioskodawcy 

 

 

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o. o Data i sygnatura pisma:      16.03.2017   mail z dnia 16.03.2017 

ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg Data i sygnatura wpływu:  16.03.2017   INZ1.1-81011-6-6/17        (W060.02) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

184.1 Darłowo Wytyczyć i otworzyć korytarz na poligonie na 

wschód od Darłowa (P-20) w sezonie żeglarskim 

Uwzględniono częściowo - turystyka, sport i rekreacja oraz transport funkcjami dopuszczalnymi na 

wschód od Darłowa, żegluga jest regulowana na obszarze poligonu przepisami odrębnymi 

 

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Data i sygnatura pisma:      15.03.2017   mail z 15.03.2017 

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  15.03.2017   INZ1.1-81011-6-7/17        (W049.03) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

185.1 Wejście na Zalew 

Szczecinski 

Oprócz okolic Rozewia i Półwyspu Helskiego prezentowanych jako rejony, gdzie istnieje zagrożenie 

rozlewami olejowymi należy też wskazać rejon zachodniego wybrzeża a w szczególności rejon przy wejściu 

na Zalew Szczeciński 

Uwzględniono w analizie uwarunkowań i 

Ocenie Oddziaływania na środowisko 

 

 

WWF Data i sygnatura pisma:      08.03.2017   Spotkanie konsultacyjne 1 

Wisniowa 38, 02-520 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  08.03.2017   INZ1.1-81011-6-8/17        (W087.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

186.1 CAły obszar planu Obszar istotny dla fok - dane w dyspozycji WWF Uwzględniono w pracach nad projektem planu i 

Prognozą 

 

186.2 Cały obszar planu Wniosek o zastosowanie w planach podejścia zgodnego z zasadami zarządzania 

ekosystemowego 

Uwzględniono w pracach nad projektem planu i 

Prognozą 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Data i sygnatura pisma:      15.03.2017   170074_Kba (mail) 

ul.Księcia Bogusława X 1/12-13, 70-440 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  15.03.2017   INZ1.1-81011-6-9/17        (W091.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

187.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnienie potencjalnych lokalizacji morskich farm wiatrowych oraz potencjalnej lokalizacji elektrowni jądrowej Uwzględniono w procesie 

przygotowania projektu planu 

 

187.2 Cały obszar 

planu 

Wskazanie na konieczność realizacji celów wyznaczonych w innych (poza Polityką morską RP do 2020) dokumentach 

strategicznych – Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (SBEiŚ) – perspektywa do 2020 

Uwzględniono w pracach nad 

projektem planu 

 

187.3 Cały obszar 

planu 

Postulat o uwzględnienie w planie ewentualnych zmian w obowiązujących dokumentach strategicznych (np. zmiana 

priorytetów) lub nowo przyjętych strategii 

Uwzględniono w pracach nad 

projektem planu 

 

187.4 Cały obszar 

planu 

Rozpatrując postulaty dot. zakazu lokalizacji farm wiatrowych w zakresie widoczności należy uwzględnić różne 

uwarunkowania,  w tym warunki wietrzne, głębokość posadowienia fundamentów, a nie jedynie aspekt wizualny 

wynikający z odległości od lądu 

Uwzględniono w procesie 

przygotowania projektu planu 

 

187.5 Cały obszar 

planu 

W związku ze znacznym oddaleniem w czasie realizacji i eksploatacji farm wiatrowych na morzu należy akwenom 

przeznaczonym pod energetykę wiatrową nadawać tymczasowe formy wykorzystania 

Uwzględniono w procesie 

przygotowania projektu planu 
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Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Data i sygnatura pisma:      15.03.2017   GDA.5111.82.2017.AS (mail) 

ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  15.03.2017   INZ1.1-81011-6-10/17        (W045.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

188.1 Cały obszar planu Korekta mapy obrazującej złoża kopalin - rozdzielenie złóż udokumentowanych i 

perspektywicznych 

Wniosek będzie uwzględniony w aktualizacji charakterystyki 

uwarunkowań 

 

 

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Data i sygnatura pisma:      16.03.2017   mail z dnia 16.03.2017 

ul. Morska 2, 84-150 Hel Data i sygnatura wpływu:  16.03.2017   INZ1.1-81011-6-11/17        (W086.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

189.1 Zatoka Pucka Zapewnić ochronę zasobów ryb wędrownych poprzez ustanowienie stałego obwodu ochronnego 

objętego zakazem poławiania wszystkich organizmów wodnych i uprawianiem wszelkich form 

turystyki wodnej przed ujściem rzeki Redy 

Uwzględniono w karcie 84L, wniosek będzie 

przedmiotem rozważań planu szczegółowego 

Zatoki Gdańskiej 

 

189.2 Zatoka Pucka Zapewnić ochronę zasobów ryb wędrownych poprzez ustanowienie obwodu ochronnego przed 

ujściem rzeki Płutnicy 

Uwzględniono w karcie 84L, wniosek będzie 

przedmiotem rozważań planu szczegółowego 

Zatoki Gdańskiej 

 

189.3 Cały obszar 

planu 

Zapewnić ochronę bałtyckiej populacji morświna poprzez włączenie do obszarów Natura 2000 miejsc 

letnich koncentracji rozrodczych zlokalizowanych w POM, w południowej część Ławicy Środkowej na 

podstawie wyników projektu SAMBAH 

Uwzględniono w zapisach kart 61K, 60E  

189.4 strefa 

przybrzeżna 

Uwzględnić w planie potwierdzone całoroczne występowanie morświnów w Zatoce Gdańskiej wzdłuż 

Mierzei Wiślanej 

Uwzględniono w zapisach i uwarunkowaniach karty 

91C, 90Ip, 92O 

 

189.5 Hel Zapewnić ochronę zasobów ryb w Zatoce Gdańskiej (obszar szczególnie cenny dla rybołówstwa 

przybrzeżnego 

Uwzględniono w karcie 85M, 84L  

189.6 Zatoka 

Gdańska 

Zapewnić ochronę zasobów ryb wędrownych poprzez ustanowienie stałego obwodu ochronnego 

przed ujściem Wisły w rejonie Świbna 

Uwzględniono w karcie 85M  

189.7 Zatoka Pucka Zapewnić ochronę dna morskiego i związanych z nim siedlisk poprzez zakaz wytyczania torów 

wodnych w obszarze Zatoki Puckiej 

Uwzględniono wstępnie w karcie 84L, 

wprowadzono ograniczenia w wytyczaniu nowych 

torów wodnych 

 

189.8 Zatoka 

Gdańska 

Zapewnić ochronę siedlisk i korytarzy migracyjnych ssaków, ptakó i ryb (łachy, trzcinowiska, łąki 

podwodne, ujścia cieków) w Zatoce Gdańskiej poprzez zakaz lokowania nowych budowli 

hydrotechnicznych 

Uwzględniono w kartach 85M i 84L, szczegółowe 

rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki 

Gdańskiej 

 

189.9 Hel Obszarom POM w granicach sieci Natura 2000 nadać jako podstawową funkcję ochronę przyrody Nie uwzględniono - obszary Natura 2000 są 

regulowane przez przepisy odrębne 

 

189.10 Zatoka 

Gdańska 

Włączyć do projektu planu zapisy Planu ochrony Natura 2000 PLB220005 Zatoka Pucka i Natura 2000 

oraz PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski 

Uwzględniono w uwarunkowaniach i przepisach 

odrębnych w karcie 85M i 84L 

 

189.11 Hel Ławica Słupska. Potrzeba określenia kierunku rozwoju marikultury (bez wskazywania gatunku) Nie uwzględniono - akwakultura nie została 

dopuszczona w akwenie 

 

 

Urząd Gminy Kołobrzeg Data i sygnatura pisma:      22.03.2017   GKO.II.6724.17.2017 z 22.03.2017 
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ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg Data i sygnatura wpływu:  31.03.2017   INZ1.1-81011-6-12/17        (W106.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

190.1 Strefa przybrzeżna - 

Zachodniopomorskie 

Lokalizacja mola na obszarze morskim przyległym do 

miejscowości Grzybowo 

Uwzględniono w karcie 07C - Turystyka, sport i rekreacja funkcją 

dopuszczalną 

 

190.2 Strefa sąsiadująca (poza planem) Budowa punktu widokowego w Dźwirzynie (budowa ścieżki 

R10) 

Nie uwzględniono - wniosek poza obszarem planu  

 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA Data i sygnatura pisma:      15.03.2017   IG/82/DN-KI/NS/IGO/12/2017/DR 

ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  23.03.2017   INZ1.1-81011-6-14/17        (W029.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

191.1 Gdańsk Uwzględnić wydzielenie osobnej jednostki terenowej dla akwenu położonego na obszarze Zatoka 

Gdańskiej jako rezerwy na lokalizację terminalu RO-RO oraz terminalu pasażerskiego 

Uwzględniono w karcie 88Ip - Infrastruktura 

portowa funkcją podstawową 

 

191.2 Gdańsk Ustalić obszar Portu Gdańsk jako typ priorytetowy dla planu oraz ustalić dla niego funkcję podstawową 

"portowo-przemysłową" 

Uwzględniono w karcie 88Ip - Infrastruktura 

portowa funkcją podstawową 

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Data i sygnatura pisma:      15.03.2017   SZ/494/2017/W z 15.03.2017 

ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  22.03.2017   INZ1.1-81011-6-15/17        (W016.04) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

192.1 Cały obszar 

POM 

Wniosek o weryfikację przebiegu trasy żeglugowej D, jej lokalizacja jest niezgodna z lokalizacją 

uwzględnianą w trakcie udzielania pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp i konstrukcji 

Uwzględniono - wątpliwości zostały 

wyjaśnione w piśmie do Inwestora 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Głowienicy Data i sygnatura pisma:      04.04.2017   TPRIIG/AF/37/2017 

ul. Bolesława Chrobrego 17, 72-112 Stępnica Data i sygnatura wpływu:  05.04.2017   INZ1.1-81011-6-16/17        (W090.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

193.1 Cały obszar 

planu 

Wyznaczyć strefy ochrony ujść rzek do Bałtyku zapewniając ochronę 

zgrupowań organizmów migrujących w celu odbycia rozrodu 

Uwzględniono w kartach przybrzeżnych - wydzielono podakweny R w celu 

utrzymania drożności korytarzy migracyjnych 

 

 

Urząd Gminy Kołobrzeg Data i sygnatura pisma:      15.03.2017   mail z dnia 15.03.2017 

ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg Data i sygnatura wpływu:  15.03.2017   INZ1.1-81011-6-17/17        (W106.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

194.1 Kołobrzeg gmina Turbiny wiatrowe należy tak usytuować by nie były widoczne 

z plaży 

Uwzględniono - morskie farmy wiatrowe planowane są tylko w wyłącznej strefie 

ekonomicznej 
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Fundacja Na Rzecz Energetyki Zrównoważonej Data i sygnatura pisma:      20.06.2017   FNEZ-69/2017 

Al. Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  26.06.2017   INZ1.1-81011-6-18/17        (W108.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

195.1 Cały obszar planu Wyjaśnienia oraz informacje na temat problemu widoczności turbin morskich farm wiatrowych z brzegu 

morskiego 

Informacja została 

uwzględniona 

 

 

Urząd Miasta Ustka Data i sygnatura pisma:      05.06.2017   GP.670.4.64.2017 

ul. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka Data i sygnatura wpływu:  12.06.2017   INZ1.1-81011-6-19/17        (W003.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

196.1 Ustka Turbiny wiatrowe należy tak usytuować by nie były widoczne z Promenady 

Nadmorskiej podczas dobrych warunków pogodowych 

Uwzględniono - na mocy prawa morskie farmy wiatrowe mogą być 

lokalizowane tylko na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej 

 

 

Krajowa Izba Producentów Ryb Data i sygnatura pisma:      08.03.2017   Spotkanie konsultacyjne 1 

ul. Bohaterów Westerplatte 4A, 76-270 Ustka Data i sygnatura wpływu:  08.03.2017   INZ1.1-81011-6/17        (W076.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

197.1 Zatoka Pucka Potrzeba zabezpieczenia Zatoki Puckiej jako obszaru istotnego dla 

rybołówstwa przybrzeżnego. 

Uwzględniono w karcie 84L, wniosek będzie przedmiotem rozważań planu 

szczegółowego Zatoki Gdańskiej 

 

 

Instytut Morski w Gdańsku Data i sygnatura pisma:      08.03.2017   Spotkanie konsultacyjne 1 

ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  08.03.2017   INZ1.1-81011-6/17        (W088.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

198.1 Gdańsk Potrzeba waloryzacji danych dot. fok w rejonie Zatoki Puckiej Uwaga została uwzględniona w procesie 

Strategicznej Oceny Oddziaływania na 

Środowisko 

 

198.2 Gdańsk Cała strefa brzegowa. 1) Wpływ budowy mól na strefę brzegową (istnienie plaż) - oddziaływanie 

skumulowane wszystkich wniosków 2) Sprawdzenie czy molo jest inwestycją celu publicznego 3) Negatywne 

oddziaływanie na rozwój zrównoważony 

Uwzględniono w procesie przygotowania 

projektu planu 

 

 

Starostwo Powiatu Puckiego Data i sygnatura pisma:      11.10.2017   mail 

ul Orzeszkowej 5, 84-100 Puck Data i sygnatura wpływu:  11.10.2017   INZ1.1-81011-23-1/17        (W097.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

199.1 Zatoka Pucka Odstąpić od wydzielenia Zatoki Puckiej z funkcją O, zostawić na całym akwenie funkcję M 

(alternatywnie propozycja nadania funkcji podstawowej S (Turystyka, sport i rekreacja)) 

Uwzględniono w karcie 84L - zmieniono funkcję na 

Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

199.2 Zatoka Pucka Usunąć definicję 'Rybołówstwa kulturowego' przypisaną do akwenu Zatoki Puckiej Uwzględniono w karcie 84L - zmieniono funkcję na 

Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny 

 

 

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno Data i sygnatura pisma:      10.10.2017   ZPM.670.1.2017 (mail) 

ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno Data i sygnatura wpływu:  10.10.2017   INZ1.1-81011-23-2/17        (W098.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

200.1 Mrzeżyno Wydzielić obszar Ip pod planowaną rozbudowę wejścia do portu 

Mrzeżyno. 

Uwzględniono w karcie 06C, wydzielono podakwen o funkcji infrastruktura 

portowa 

 

 

Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturowe NASZA ZIEMIA Data i sygnatura pisma:      11.10.2017   mail z pismem bez sygn 

ul. Bałtycka 10, 81-198 Rewa Data i sygnatura wpływu:  11.10.2017   INZ1.1-81011-23-3/17        (W101.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

201.1 Zatoka Pucka Ustanowienie na całym akwenie Zatoki Puckiej funkcji OS-1 (Ochrony 

środowiska) 

Nie uwzględniono - w wyniku konsultacji społecznych zmieniono funkcję na 

Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny 

 

201.2 Zatoka Gdańska Zmniejszenie obszaru M-1 do granicy przebiegającej na linii Gdynia 

Oksywie - Hel 

Uwzględniono częściowo - granica została zmodyfikowana lecz nie do 

wnioskowanej  linii 

 

201.3 Zatoka Gdańska Ustanowienie na akwenie M-1 funkcji dopuszczalnych: rybołówstwo, 

turystyka, sport i rekreacja 

Uwzględniono w karcie 85M  

201.4 Zatoka Pucka Ustanowienie zakazu zrzutu do wód Zatoki Puckiej odpadów górniczych 

(solanki) z budowy na terenie gminy Kosakowo 

Nie uwzględniono - wniosek poza kompetencjami projektu planu  

201.5 Zatoka Pucka Ustanowienie zakazu zrzutu ścieków do Zatoki Puckiej i Gdańskiej (ścieki z 

grupy oczyszczalni ścieków Dębogórze) 

Nie uwzględniono - wniosek poza kompetencjami projektu planu  

201.6 Zatoka Pucka Wprowadzenie zakazu wznoszenia konstrukcji podwodnych (gazociąg 

wysokiego ciśnienia w akwenie Zatoki Puckiej) 

Nie uwzględniono - infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną w 85M i 

84L (warunkowo) 

 

 

Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego Data i sygnatura pisma:      11.10.2017   mail z pismem sygn. DU.941.4.2017.MZ-K z 9.10.2017 r. 

ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino Data i sygnatura wpływu:  11.10.2017   INZ1.1-81011-23-4/17        (W099.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

202.1 Strefa 

przybrzeżna 

Uwzględnienie z Planie Zagospodarowanie Przestrzennego  

Słowinskiego Rezerwatu Biosfery 

Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 32O  

202.2 Cały obszar 

planu 

Uwzględnienie obszarów Natura 2000 Przybrzezne wody Bałtyku i 

ustanowienie na nich funkcji podstawowej ochrony przyrody 

Nie uwzględniono - obszary Natura 2000 są regulowane przez przepisy odrębne, 

które przywołano w uwarunkowaniach w kartach odpowiednich akwenów 
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LOTOS Petrobaltic Data i sygnatura pisma:      11.10.2017   mail 

ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  11.10.2017   INZ1.1-81011-23-5/17        (W023.03) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Sposób uwzględnienia 

wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

203.1 Cały obszar planu Konieczność uwzględniania rurociągów istniejących i planowanych (uwagi do proponowanego sposobu ochrony 

infrastruktury liniowej) 

Uwzględniono  

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie Data i sygnatura pisma:      10.10.2017   mail 

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  10.10.2017   INZ1.1-81011-23-6/17        (W082.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Sposób uwzględnienia 

wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

204.1 Cały obszar POM Wniosek o organizację dodatkowego spotkania branżowego poświęconego dziedzictwu kulturowemu i dziedzictwu w 

Polskich obszarach morskich objętych planem 

Nie uwzględniono 

dotychczas 

 

 

Związek Rybaków Polskich Data i sygnatura pisma:      09.10.2017   mail z pismem bez sygn. 

ul. Norwida 13, 76-270 Ustka Data i sygnatura wpływu:  10.10.2017   INZ1.1-81011-23-7/17        (W109.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

205.1 Zatoka 

Gdańska 

Wniosek o zmianę funkcji podstawowej Os-1 na obszarze Zatoki Puckiej;Wniosek o ustanowienie 

na Zatoce Puckiej równorzędnych funkcji: ochrona środowiska, rybołówstwo, sport i turystyka. 

Uwzględniono w karcie 84L - zmieniono funkcję na 

Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny 

 

 

Urząd Miasta Ustka Data i sygnatura pisma:      10.10.2017   GP.670.4.77.2016.2017 z 20.01.2017 

ul. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka Data i sygnatura wpływu:  18.10.2017   INZ1.1-81011-23-8/17        (W003.03) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

206.1 Ustka Wyróżnić dodatkowe korytarze transportowe między Portem Morskim Ustka a wyspą 

Bornholm oraz Portem Morskim Ustka a Skandynawią 

Uwzględniono w zapisach projektu planu, wydzielono akwen 93T 

oraz zapisano rekomendacje w kartach akwenów 45E i 46E 

 

206.2 Ustka Zmienić kategorię terenu zlokalizowanego na wysokości Gminy Miasto Ustka  

zakwalifikowanego według zaproponowanego oznaczenia „Ip” do obszarów "M" 

Nie uwzględniono - funkcja M została przewidziana dla akwenu 

Zatoki Gdańskiej gdzie powstanie plan szczegółowy 

 

206.3 Ustka Zmienić przebieg granicy obecnego obszaru „Ip-5” Nie uwzględniono - sprawdzono granice poligonu, potwierdzono 

prawidłowość wydzielenia. 

 

206.4 Ustka Odrzucić zaproponowane alternatywne rozwiązanie dla kształtu obszaru „T-4”; Nie uwzględniono – w wyniku konsultacji społecznych przyjęto 

rozwiązanie alternatywne 

 

 

Osoba fizyczna: JSZ (Gdynia) Data i sygnatura pisma:      11.10.2017   mail 

00-000 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  11.10.2017   INZ1.1-81011-23-9/17        (W095.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

207.1 Cały obszar planu Uwagi do Prognozy Oddziaływania na Środowisko PZPPOM Uwagi zostały przenalizowane i częściowo uwzględnione  
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Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Data i sygnatura pisma:      06.10.2017   mail 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  06.10.2017   INZ1.1-81011-23-10/17        (W093.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

208.1 Cały obszar planu Uwagi do pisemnej części planu PZPPOM (w trybie zmian) Uwagi zostały przenalizowane i częściowo uwzględnione  

 

Urząd Miasta Jastarni Data i sygnatura pisma:      10.10.2017   BM.670.l.2017.TN 

ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia Data i sygnatura wpływu:  18.10.2017   INZ1.1-81011-23-11/17        (W001.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

209.1 Zatoka Pucka Odstąpić o wydzielania akwenu Z.Puckiej z Z.Gdańskiej  lub alternatywa zmiany funkcji 

podstawowej Os-1 na funkcję S i R; wyeliminować definicję "Rybołówstwa kulturowego" 

Uwzględniono w karcie 84L - zmieniono funkcję na 

Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny 

 

 

Urząd Gminy we Władysławowie Data i sygnatura pisma:      11.10.2017   mail z pismem bez sygn. 

ul. Generała Hallera 19, 84-120 Władysławowo Data i sygnatura wpływu:  11.10.2017   INZ1.1-81011-23-12/17        (W100.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

210.1 Zatoka Pucka Zmiana funkcji podstawowej dla Zatoki Puckiej Os-1 na funkcję S 

(Turystyka, sport i rekreacja) 

Uwzględniono w karcie 84L - zmieniono funkcję na Uwarunkowany środowiskowo 

rozwój lokalny 

 

210.2 Strefa 

przybrzeżna 

Uwzględnienie lokalizacji planowanej mariny ośrodka żeglarskiego 

według ustaleń MPZP WS-1 

Uwzględniono w karcie 84L, turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną, 

wniosek będzie przedmiotem rozważań planu szczegółowego Zatoki Gdańskiej 

 

210.3 Zatoka Pucka Uwzględnienie funkcjonowania istniejących pól kempingowych na 

terenie Półwyspu Helskiego z mozliwością tworzenia przystani 

Uwzględniono w karcie 84L, turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną, 

wniosek będzie przedmiotem rozważań planu szczegółowego Zatoki Gdańskiej 

 

 

Urząd Miasta Puck Data i sygnatura pisma:      11.10.2017   ROP.ROP.061.1.2017.IRS 

ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck Data i sygnatura wpływu:  18.10.2017   INZ1.1-81011-23-13/17        (W002.02) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

211.1 Zatoka Pucka Zmiana funkcji OS-1 na M (rozwój portu w Pucku) Nie uwzględniono - zmieniono funkcję O na L - Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny  

 

PGE Energia Odnawialna S.A. Data i sygnatura pisma:      11.10.2017   mail 

ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  11.10.2017   INZ1.1-81011-23-14/17        (W016.03) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

212.1 Cały obszar 

planu 

Uwagi odnoszące się do karty synergii i konfliktów akwenu E2 

(dokument w trybie zmian) 

Propozycje częściowo uwzględnione, w projekcie planu przedstawione w postaci 

zapisów w kartach: 43E, 44E, 45E i 46E 
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Urząd Morski w Słupsku Data i sygnatura pisma:      06.10.2017   mail 

al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk Data i sygnatura wpływu:  06.10.2017   INZ1.1-81011-23-15/17        (W071.03) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Sposób uwzględnienia 

wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

213.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Zaznaczyć granicę strefy spornej z Danią w rysunku projektu Planu oraz wprowadzić informację opisową 

do tektu planu 

Uwzględniono  

 

Sortpol Sp z o.o. Data i sygnatura pisma:      02.10.2017   pismo bez sygn. 

ul. S. Treli 1, 09-500 Gostynin Data i sygnatura wpływu:  11.10.2017   INZ1.1-81011-23-16/17        (W102.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

214.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnienie przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny (kruszywa) ze 

złoża "Ławica Słupska" z pól złożowych nr II,III,VII,VIII oraz perspektywicznych I,IV,V,VI 

Nie uwzględniono - wprowadzono zakaz wydobycia do czasu 

przyjęcia Planu Ochrony obszaru Natura 2000 PLC 990001 Ławica 

Słupska 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Data i sygnatura pisma:      11.10.2017   170309_KMN z 11.10.2017 (mail) ; 180057_MKN z 29.01.2018 (mail) 

ul.Księcia Bogusława X 1/12-13, 70-440 Szczecin Data i sygnatura wpływu:  11.10.2017   INZ1.1-81011-23-17/17        (W091.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

215.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnienie aktywnego udziału PSEW w dalszych pracach nad projektem PZPPOM Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

215.2 Cały obszar 

POM 

Zachowanie bufora bezpieczenstwa (100m) wokół turbin wiatrowych dla jednostek pow. 50 m. Uwzględniono zapisach projektu planu, w zapisach kart 

akwenów w funkcji podstawowej E 

 

215.3 Cały obszar 

POM 

Przy wyznaczaniu nowych tras nalezy brać pod uwagę przepisy prawne - odległość 2Mm od 

obszarów przeznaczonych na rozwój enenergetyki wiatrowej na morzu 

Uwzględniono przy wyznaczaniu akwenów w projecie 

planu 

 

215.4 Cały obszar 

POM 

Przeznaczenie pod energetykę wiatrową wskazanych akwenów oraz branie pod uwagę 

wydanych decyzji i pozwolen 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu  

 

PGE EJ 1 Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      11.10.2017   mail 

ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  11.10.2017   INZ1.1-81011-23-18/17        (W016.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

216.1 Strefa 

przybrzeżna 

Modyfikacja granic akwenów I-1 lub T-11 w taki sposób aby stykały się na całej 

długości północnej części akwenu I-1, w celu  zapewnienia szlaku tranportowego do 

tego akwenu 

Nie uwzględniono. W akwenie przylegającym do akwenów 

wariantowych 39aI, 39bI funkcja transportowa jest funkcją 

dopuszczalną 

 

216.2 Strefa 

przybrzeżna 

Zapewnienie akwenowi I-1 funkcji podstawowej - infrastruktura techniczna Uwzględniono w kartach wariantowych 39aI, 39bI - Infrastruktura 

techniczna jest funkcją priorytetową 
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DLA Piper Wiater Sp. k. Data i sygnatura pisma:      11.10.2017   mail 

ul. E. Plater 53, 00-113 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  11.10.2017   INZ1.1-81011-23-19/17        (W017.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

217.1 Cały obszar 

planu 

Utrzymanie funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej (E) dla obszarów 

zajętych przez MFW 

Uwzględniono w kartach 43E, 60E, 45E, 46E, 44E - 

Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową 

 

217.2 Cały obszar 

planu 

Nie uwzględnienie w projekcie planu możliwości korzystania przez użytkowników polskich 

obszarów morskich z obszarów zajętych przez MFW  (z wyjątkiem sposobów określonych w 

decyzjach) 

Nie uwzględniono  - projekt planu wprowadza również 

regulacje z użytkownikami, które nie zostały określone w 

decyzjach 

 

217.3 Cały obszar 

planu 

Wprowadzenie do Planu funkcji podstawowej I oraz uwzględnienie korytarzy kablowych 

MIP (148 km wybrzeża) 

Uwzględniono częściowo, korytarze infrastrukturalne 

poprowadzone są jako podakweny 

 

217.4 Cały obszar 

planu 

Wprowadzenie do Planu funkcji podstawowej I oraz uwzględnienie korytarzy kablowych 

MIP (154 km wybrzeża) 

Uwzględniono częściowo, korytarze infrastrukturalne 

poprowadzone są jako podakweny 

 

 

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Data i sygnatura pisma:      12.10.2017   mail 

ul. Morska 2, 84-150 Hel Data i sygnatura wpływu:  12.10.2017   INZ1.1-81011-23-20/17        (W086.02) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

218.1 Cały obszar planu Nadanie wszystkim obszarom Natura 2000 funkcji podstawowej 'Ochrona 

środowiska i przyrody' 

Nie uwzględniono - obszary Natura 2000 są regulowane 

przez przepisy odrębne 

 

218.2 Cały obszar planu Nadanie funkcji podstawowej 'Ochrona środowiska i przyrody' obszarom wskazanym 

jako cenne z powodu ochrony morświna 

Nie uwzględniono - na obszarach tych usankcjonowane są 

inne funkcje. Uwzględniono w zapisach kart 

 

218.3 Zatoka Gdańska / 

Zalew Wiślany 

Nadanie funkcji podstawowej 'Ochrona środowiska i przyrody' na obszarze pasa 

przybrzeżnego (1,5 Mm) w Zatoce Gdanskiej i wzdłuż Mierzei Wiślanej 

Uwzględniono -  wydzielono nowy akwen o funkcji Ochrona 

przyrody - 92O 

 

 

Rada Sołectwa Wicie Data i sygnatura pisma:      09.10.2017   mail 

ul. Leśna 5, 76-15 Wicie Data i sygnatura wpływu:  09.10.2017   INZ1.1-81011-23-21/17        (W089.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

219.1 Wicie Zwiększenie akwenu C-4 (ochrona brzegu morskiego), tak aby 

obejmował odcinek brzegu morskiego do miejsowości Wicie 

Obszar w granicach akwenu 27B o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo 

państwa, w którym wprowadzono podakwen C w celu ochrony brzegu morskiego 

 

 

Urząd Gminy w Kosakowie Data i sygnatura pisma:      10.10.2017   PP.6724.4.72.2017 

ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo Data i sygnatura wpływu:  11.10.2017   INZ1.1-81011-23-22/17        (W010.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

220.1 Zatoka Pucka Wniosek o zmianę funkcji Os-1 na Zatoce Puckiej (z 

uwzględnieniem funkcji turystyki, sportu i rekreacji i 

rybołówstwa) 

Uwzględniono w karcie 84L - zmieniono funkcję na Uwarunkowany środowiskowo 

rozwój lokalny 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

220.2 Zatoka Pucka Uwzględnić w planie elementy infrastruktury przystani w Rewie i 

Mechelinkach oraz wejście do Ekomarin w Mostach 

Uwzględniono wstępnie w karcie 84L, funkcja S (turystyka, sport i rekreacja) funkcją 

dopuszczalną, szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

 

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Data i sygnatura pisma:      11.10.2017   GDA.5111.368.2017.AS 

ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  18.10.2017   INZ1.1-81011-23-23/17        (W045.03) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

221.1 Cały obszar 

planu 

Poprawa granic wydanych koncesji na wydobywanie i poszukiwanie kopalin ze złóż 

(poprawić granice terenów górniczych 'Zatoka Koszalińska') 

Uwzględniono w kartach: 27B, 24P, 21K, 25K oraz na rysunku planu  

221.2 Cały obszar 

POM 

W części tekstowej planu należy określić uwarunkowania wynikające z obecności 

terenów górniczych oraz wskazać przepisy odpowiednie do wykonywanych robót 

czerpalnych 

Uwzględniono w opisie uwarunkowań odpowiednich akwenów  

221.3 Cały obszar 

POM 

Rozszerzenie funkcji wykonywania badan geologicznych o wydobywanie kopalin Nie uwzględniono - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i 

wydobywanie kopalin ze złóż jest oddzielną funkcją wymaganą 

prawem 

 

 

Urząd Gminy Puck Data i sygnatura pisma:      10.10.2017   BGG.6721.20.2017.KM 

ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck Data i sygnatura wpływu:  18.10.2017   INZ1.1-81011-23-24/17        (W096.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

222.1 Zatoka Pucka Zmiana funkcji Os-1 dla Zatoki Puckiej na funkcję M (Wielofunkcyjny 

rozwój gospodarczy) 

Uwzględniono w karcie 84L - zmieniono funkcję na Uwarunkowany 

środowiskowo rozwój lokalny 

 

 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA Data i sygnatura pisma:      10.10.2017   NF/40/2017 

ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  26.10.2017   INZ1.1-81011-23-25/17        (W029.03) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

223.1 Cały obszar 

planu 

Uwaga dotycząca precyzyjnego 

rozwinięcia definicji funkcji nawadanych 

obszarom planu 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu, każda z funkcji ma swój opis  

223.2 Zatoka 

Gdańska 

Prośba o wyjaśnienie co będzie podstawą 

wyboru wariantu dla Zatoka Gdańskiej 

W skali 1:200 000 skala konfliktów nie może być prawidłowo wzięta pod uwagę więc aby uniknąć pomyłek 

postanowiono nie dokonywać szczegółowych przesądzeń w tej skali. Wybrano wariant planistyczny – jeden 

akwen dla Z. Gdańskiej. Ułatwi to przygotowanie planu lokalnego. 

 

223.3 Zatoka 

Gdańska 

Podtrzymanie wniosków złożonych do 

planu przez ZMPG SA 

Uwzględniono  
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

223.4 Cały obszar 

planu 

Deklaracja udziału w spotkaniach grupy 

roboczej dedykowanej zagadnieniom 

portowym 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu, zorganizowano szereg spotkań tematycznych  

 

Urząd Gminy Darłowo Data i sygnatura pisma:      27.10.2017   GI6721.4.2017 

ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo Data i sygnatura wpływu:  09.11.2017   INZ1.1-81011-23-26/17        (W085.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

224.1 Wicie Zwiększenie akwenu C-4 tak aby obejmował odcinek brzegu 

morskiego do miejsowości Wicie 

Nie uwzględniono - obszar w granicach akwenu 27B o funkcji podstawowej 

obronność i bezpieczeństwo państwa 

 

 

Uczestnicy 2. Międzynarodowego Spotkania Konsultacyjnego Data i sygnatura pisma:      02.11.2017    VIII 400-1-503-00000-2017/P (mail) 

---, 00-000 Data i sygnatura wpływu:  02.11.2017   INZ1.1-81011-27/17        (W103.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

225.1 Cały obszar planu Uwaga dotycząca nazywania i umieszczania poszczególnych funkcji dopuszczalnych w akwenach 

(uwagi do przyszłych wersji planu) 

Uwzględniono w procesie przygotowania 

projektu planu 

 

 

Uczestnicy 2. Międzynarodowego Spotkania Konsultacyjnego Data i sygnatura pisma:      06.11.2017   brak 

---, 00-000 Data i sygnatura wpływu:  06.11.2017   INZ1.1-81011-27/17        (W103.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

226.1 Cały obszar 

planu 

Uwagi i wnioski uczestników II spotkania międzynarodowego w procesie prac nad projektem 

planu (sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego) 

Wnioski i uwagi zostały uwzględnione w procesie 

przygotowania projektu planu 

 

 

Urząd Gminy w Kosakowie Data i sygnatura pisma:      24.11.2017   PP.6724.4.72.2017 z 24.11.2017 

ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo Data i sygnatura wpływu:  18.11.2017   INZ1.1-81011-37-1/17        (W010.03) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

227.1 Zatoka 

Gdańska 

Przebieg w planie korytarza infrastruktury dla podmorskiego gazociągu PMG 

Kosakowo - Gdańsk; wniosek o uwzględnienie złożonych wniosków w części 

tekstowej 

Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu, wydzielono 

podakwen infrastrukturalny w akwenie 85M oraz wprowadzono zapisy w 

karcie 84L 

 

 

Urząd Gminy w Kosakowie Data i sygnatura pisma:      20.02.2018   PP.6724.5.8.2018 

ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo Data i sygnatura wpływu:  27.02.2018   INZ1.1-81011-37-1/17        (W010.04) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

228.1 Zatoka 

Gdańska 

Nie planowanie przebiegu gazociągu DN700 w części morskiej z lądowaniem przy 

granicy morskiej gminy Kosakowo, ograniczenie strefy rozwoju gospodarczego Doliny 

Hel-Oksywie oraz  zachowanie rybołówstwa przybrzeżnego z dopuszczeniem funkcji 

turystyki, sportu i rekreacji 

Uwzględniony w zakresie zachowania rybołówstwa przybrzeżnego, nie 

uwzględniony w części planowania gazociągu DN700 - gazociąg 

posiada prawomocną decyzję lokalizacyjną i musi być brany pod uwagę 

w projekcie planu. 

 

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Data i sygnatura pisma:      30.11.2017   ZNN-G/441/KF/2017 (mail) 

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  30.11.2017   INZ1.1-81011-37-2/17        (W049.02) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

229.1 Port Gdynia / 

Zatoka Pucka 

Rozszerzenie obszaru Ip-12 oraz wprowadzenie dla obszaru B6 i B7 funkcji dopuszczalnej Ip 

- Infrastruktura portowa 

Częściowo uwzględniono w kartach 87Ip i 85M  

229.2 Zatoka Gdańska Pozostawienie istniejącego podziału Zatoki Gdańskiej na Os-1 i M-1, wykreślenie zapisu 

dotyczącego ograniczeń budowy mola i pomostów dla akwenu M 

Nie uwzględniono, szczegółowe rozwiązania będą w 

planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

 

Urząd Miasta Puck Data i sygnatura pisma:      30.11.2017   ROP.061.2.2017.IRS 

ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck Data i sygnatura wpływu:  08.12.2017   INZ1.1-81011-37-3/17        (W002.03) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

230.1 Zatoka Pucka Uwzględnić zmianę nazwy funkcji akwenu na Zatoce 

Puckiej na "szczególny obszar rozwoju" 

Nie uwzględniono. Nowa funkcja  L - Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny  

230.2 Zatoka Pucka Uwzględnić tor podejściowy do dawnych "Puckich 

Zakładów Mechanicznych" 

Uwzględniono częściowo w karcie 84L, szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym 

Zatoki Gdańskiej, wprowadzono ograniczenia w wytyczaniu i pogłębianiu torów wodnych 

 

 

K2O PL Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      27.11.2017   Ref:171127-K2O-00007 

Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  05.12.2017   INZ1.1-81011-37-4/17        (W034.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

231.1 Zatoka Pucka Ustalenie funkcji dopuszczalnej polegającej na wydobyciu soli potasowo-magnezowych na 

wnioskowanym obszarze 

Nie uwzględniono - wniosek nie otrzymał 

uzgodnienia 

 

 

Urząd Miasta Władysławowo Data i sygnatura pisma:      07.12.2017   pismo bez sygn. z 7.10.2017 r. 

ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo Data i sygnatura wpływu:  07.12.2017   INZ1.1-81011-37-5/17        (W110.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

232.1 Zatoka 

Gdańska 

Wniosek o nie zawieranie w planie zakazów, które 

mają obowiązywać do dnia wejścia w życie 

Nie uwzględniono, karta 85M zawiera ogólne zakazy i ograniczenie, które będą obowiązywać do czasu 

przyjęcia planu szczegółowego dla Zatoki Gdańskiej. 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

szczegółowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Zatoki Gdańskiej 

232.2 Zatoka 

Gdańska 

Wskazanie miejsc, gdzie nie mogą powstawać 

kąpieliska zamiast wskazywać miejsca gdzie mogą 

być zlokalizowane 

Uwzględniono częściowo - wprowadzone zapisy wskazują ogólne ograniczenia dla lokalizowania kąpielisk  

232.3 Zatoka 

Gdańska 

Przypisanie całej Zatoce Gdańskiej funkcji M-1 Nie uwzględniono, utrzymano podział na dwa obszary - 84L - Uwarunkowany środowiskowo rozwój 

lokalny, oraz 85M - Wielofunkcyjny rozwój gospodarczy. Szczegółowe rozwiązania będą w planie 

szczegółowym Zatoki Gdańskiej. Obszary różnią się sposobem użytkowania - obszar wydzielony jako 85M 

charakteryzuje się wysoką intensywnością użytkowania przez morskie sektory gospodarcze silnie 

wpływające na przestrzeń, obszar 84L to wsparcie rozwoju lokalnego. 

 

 

LOTOS Petrobaltic Data i sygnatura pisma:      13.12.2017   mail z dnia 13.12.2017 

ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  13.12.2017   INZ1.1-81011-37-6/17        (W023.05) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

233.1 Polska wyłączna strefa 

ekonomiczna 

Zmiana przebiegu trasy żeglugowej T-14, jej przesunięcie lub modyfikacja w rejonie 

strefy bezpieczeństwa B21 

Akwen T-14 (obecny 49T) został przesunięty zgodnie 

decyzją MGMiŻŚ 

 

 

Polenergia Bałtyk III Sp. z o. o. Data i sygnatura pisma:      11.12.2017   pismo bez sygn. z 11.12.2017 

ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  20.12.2017   INZ1.1-81011-37-7/17        (W046.05) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

234.1 Polska wyłączna 

strefa 

ekonomiczna 

Należy uwzględnić bezpieczne podejście do żeglugi na obszarach MFW 

(dla jednostek o długości pow. 50 m należy ustanowić strefy ochronne 

wokół turbin min. 100 metrów) 

Uwzględniono w projektu planu wprowadzając odpowiednie zapisy w 

kartach E 

 

234.2 Polska wyłączna 

strefa 

ekonomiczna 

Należy nie uwzględniać starych szlaków żeglugowych przebiegających w 

bliskim sąsiedztwie wydanych pozwoleń lokalizacyjnych tj. bliżej niż 2NM, 

oraz nie należy wytyczać nowych tras przebiegających przez obszary z 

wydanymi pozwoleniami 

Uwzględniono częściowo, został zastosowany bufor bezpieczeństwa 

pomiędzy obszarami dedykowanymi pod rozwój energetyki wiatrowej a 

obszarami dla Transportu; rekomenduje się wytyczenia korytarza 

transportowego przez obszar wydanych decyzji 

 

234.3 Polska wyłączna 

strefa 

ekonomiczna 

Należy ujednolicić jednolite ograniczenia dla żeglugi i rybołówstwa na 

obszarach dedykowanych pod pozyskiwanie energii odnawialnej E 

Uwzględniono - zapisy dla obszarów przeznaczonych pod rozwój energetyki 

wiatrowej są takie same dla każdego obszaru 

 

 

Urząd Miejski w Gdańsku Data i sygnatura pisma:      15.12.2017   BRG-ZUP/2062/MMK/17 

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  27.12.2017   INZ1.1-81011-37-8/17        (W074.02) 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

235.1 Zatoka 

Gdańska 

Możliwość przedłużenia mola w Brzeźnie oraz możliwość budowy nowych mol w Brzeźnie i  

Jelitkowie w rejonie historycznych parków zdrojowych; możliwość budowy marin w tych 

lokalizacjach 

Uwzględniono wstępnie w karcie 85M, szczegółowe 

rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej 

 

 

EDP Renewables Data i sygnatura pisma:      27.12.2017   mail z pismem bez sygn. z 27.12.2017 

Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  27.12.2017   INZ1.1-81011-37-9/17        (W105.01) 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

236.1 POM Uwzględnienie obszaru przeznaczonego pod pozyskiwanie energi odnawialnej (MFW Neptun) Uwzględniono w karcie 45E  

 

EDP Renewables Data i sygnatura pisma:      27.12.2017   mail z pismem bez sygn. z 27.12.2017 

Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  27.12.2017   INZ1.1-81011-37-9/17        (W105.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

237.1 POM Uwzględnenie obszaru przeznaczonego pod pozyskiwanie energii odnawialnej (Relax Wind Park IV - akwen 

1) 

Uwzgledniono częściowo w karcie 

14E 

 

237.2 POM Uwzględnienie obszaru przeznaczonego pod pozyskiwanie energii odnawialnej (Relax Wind Park IV - akwen 

2) 

Uwzgledniono częściowo w karcie 

14E 

 

 

B-Wind Polska Sp. z o. o. Data i sygnatura pisma:      22.12.2017   pismo z 22.12.2017 (mail) 

ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  27.12.2017   INZ1.1-81011-37-10/17        (W017.03) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

238.1 POM Utrzymanie w dalszych etapach planu funkcji E na akwenach dedykowanych pod 

pozyskiwanie energii odnawialnej 

Uwzględniono w kartach 14E, 43E, 60E, 45E, 46E, 44E - Pozyskiwanie 

energii odnawialnej funkcją podstawową 

 

238.2 POM Wprowadzenie na akwenach E całkowitego zakazu rybołówstwa oraz żeglugi (z 

wyjątkiem służb ratunkowych) 

Nie uwzględniono - na obszarach E dopuszczono swobodny przepływ 

jednostek do 50 m długości i możliwość wykonywania rybołówstwa 

 

238.3 POM Wytyczenie korytarzy infrastrukturalnych zgodnie z założeniami wnioskodawcy 

(wraz z poszerzeniem korytarza w miejscu istniejącej decyzji MIP-E o szerokość ok. 2 

km wokół planowanej trasy) 

Uwzględniono, korytarze infrastrukturalne poprowadzone są jako 

podakweny 

 

238.4 POM Niewprowadzanie zakazu układania infrastruktury technicznej poza wydzielonymi 

podakwenami 

Uwzględniono tylko w zakresie światłowodów i wylotów kolektorów 

kanalizacyjnych 

 

238.5 POM Rozszerzenie strefy ochronnej kabli do 500 metrów od osi skrajnych pasów 

powstałych po ułożeniu kabla, w której obowiązuje zakaz kotwiczenia 

Szerokość strefy ochronnej będzie decydowana przez inwestora w 

zależności od zastosowanych rozwiązań technologicznych 

 

238.6 POM Rozszerzenie zakazu rybołówstwa wykorzystującego narzędzia połowowe 

oddziaływujące na dno na całą strefę ochronną kabli 

Nie uwzględniono - wprowadzono nakaz zagłębiania infrastruktury 

liniowej pod powierzchnią dna morskiego lub stosowanie innego 

zabezpieczenia trwałego 

 



Gdynia, 19 czerwca 2018 r. Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000  Strona 89 z 90 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

238.7 POM Ustanowienie na akwenie I-1 (155 - 138 km) obszaru dedykowanego na układanie i 

utrzymanie infrastruktury liniowej 

Nie uwzględniono w akwenie wariantowym 39bI - układanie jest 

dozwolone na całym obszarze pod warunkami, Uwzględniono w 

akwenie wariantowym 40aC 

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Data i sygnatura pisma:      08.01.2018   mail z dnia 8.01.2018 

ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  08.01.2018   INZ1.1-81011-37-11/17        (W016.05) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

239.1 POM W akwenie I-1nie wskazywać w ogóle korytarzy dla podmorskich kabli elektroenergetycznych (EE) Uwzględniono w kartach wariantowych 

39aI, 39bI 

 

239.2 POM Ustanowienie w akwenie I-1 funkcji podstawowej 'infrastruktura na potrzeby elektrowni jądrowej' oraz 

dopuszczalnej dla infrastruktury liniowej 

Uwzględniono w kartach wariantowych 

39aI, 39bI 

 

 

Grupa BALTEX Data i sygnatura pisma:      19.10.2017   mail z dnia 19.10.2018 

ul. A. Mickiewicza 5, 81-379 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  19.10.2017   INZ1.1-81011-37-13/17        (W013.02) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

240.1 Cały obszar 

planu 

Uwzględnienie projektu 

MEW-BALTEX 4 

Nie uwzględniono - lokalizacja inwestycji pozostaje w konflikcie  z wytyczonymi akwenami dla Transportu, zakładając konieczność 

zapewnienia 2km buforu bezpieczeństwa pomiędzy akwenami przeznaczonymi na transport a lokalizowaniem wielokrotnych 

sztucznych wysp i konstrukcji. 

 

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Data i sygnatura pisma:      08.12.2017   DGM.WZP.3.4600.1.17.KR.1 z 24.11.2017 r 

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  24.12.2017   INZ1.1-81011-37-14/18        (W104.01) 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

241.1 Cały obszar 

planu 

Uwaga dotycząca zmiany dotychczasowych granic akwenu E1 Uwagi zostały przenalizowane i 

częściowo uwzględnione 

 

241.2 Cały obszar 

planu 

Uwaga dotycząca zmiany dotychczasowych granic akwenu T1 Uwzględniono częściowo  

241.3 Cały obszar 

planu 

Uwaga dotycząca zmiany dotychczasowych granic akwenu E2 Uwagi zostały przenalizowane i 

częściowo uwzględnione 

 

241.4 Cały obszar 

planu 

Uwaga dotycząca zmiany dotychczasowych granic akwenu E3 Uwagi zostały przenalizowane i 

częściowo uwzględnione 

 

241.5 Cały obszar 

planu 

Uwaga dotycząca zachowania czytelności dokumentów w tekście planu i kart akwenów Uwzględniono w procesie 

przygotowania projektu planu 

 

241.6 Cały obszar 

planu 

W tekście planu należy podać szczegółowe definicje wszystkich przyjętych funkcji akwenów Uwzględniono w procesie 

przygotowania projektu planu 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

241.7 Cały obszar 

planu 

Należy opisać w PZPPOM jak zastosowano podejście ekosystemowe, zdefiniowane w art.37b ustawy z dnia 21 

marca 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 ze zm.). 

Uwzględniono w procesie 

przygotowania projektu planu 

 

241.8 Cały obszar 

planu 

Należy wskazać czy i w jaki sposób projekt PZPPOM przyczynia się do realizacji zapisów Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (2008/56/WE z dnia 17.06.2008) 

Uwzględniono w procesie 

przygotowania projektu planu 

 

241.9 Cały obszar 

planu 

Należy wskazać czy i w jaki sposób projekt PZPPOM przyczynia się do realizacji zapisów Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (2000/60/WE z dnia 20.10.2000) 

Uwzględniono w procesie 

przygotowania projektu planu 

 

241.10 Cały obszar 

planu 

Należy zidentyfikować i opisać schematyczne powiązania pomiędzy istotnymi politykami w zakresie poprawy stanu 

środowiska (na poziomie światowym, regionalnym i krajowym) oraz zobrazować te relacje 

Uwzględniono w procesie 

przygotowania projektu planu 

 

241.11 Cały obszar 

planu 

Należy uwzględnić i odnieść się do opracowanych do tej pory wyników projektu HELCOM-HOLAS II Uwzględniono w procesie 

przygotowania projektu planu 

 

 

 

 


