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Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej 
 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Data i sygnatura pisma:      19-02-2020, DOZ-OAiK.070.6.2020.AR.02.01 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  20-02-2020, INZ1.1.8100.1.5.1.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

1.1 obszar w 

rejonie 

podejścia do 

Portu w 

Gdańsku 

Utworzenie obszaru ochrony archeologicznej zgodnie z art. 7 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami: - obszar podejścia do Portu Północnego i Portu 

Gdańskiego, z wyłączeniem istniejących torów wodnych, 

obszarów porefulacyjnych. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

został uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań. 

Wniosek zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

Wnioski wynikające z pisma złożonego 

przez Narodowe Muzeum Morskie w 

Gdańsku (wniosek złożony do projektu 

planu zagospodarowania przestrzennego 

polskich obszarów morskich w skali 1:200 

000) z 3.10.2016 r. znak NMM/N-

BP/3106/16. 

1.2 Zachodnia 

część Zat. 

Puckiej 

Utworzenie obszaru ochrony archeologicznej zgodnie z art. 7 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami: - Zatoka Pucka ze szczególnym uwzględnieniem 

Zalewu Puckiego- obszar ochrony w granicach Zalewu Puckiego 

po linii Cypel Rewski- Rybitwia Mielizna- Kuźnica, z 

wyłączeniem istniejących torów wodnych, obszarów 

porefulacyjnych. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

został uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań. 

Wniosek zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

Wnioski wynikające z pisma złożonego 

przez Narodowe Muzeum Morskie w 

Gdańsku (wniosek złożony do projektu 

planu zagospodarowania przestrzennego 

polskich obszarów morskich w skali 1:200 

000) z 3.10.2016 r. znak NMM/N-

BP/3106/16. 

1.3 Obszar planu MKiDN Podtrzymuje wnioski zgłoszone w piśmie z dnia 

7.11.2016 r. i nie zgłasza nowych wniosków. Wnosi o 

utworzenie akwenów chronionych ustaleniami planu (w 

przypadku wraków granice akwenów wyznacza linia ciągła w 

promieniu 25 m od zewnętrznego obrysu wraku) wokół 

zidentyfikowanych obiektów dziedzictwa kulturowego i 

zabytków, tj.: osady i portu z okresu wczesnośredniowiecznego 

w miejscowości Puck oraz wraków stanowiących zabytki 

archeologiczne, podwodnych cmentarzysk wojennych oraz 

wraków wymagających rozpoznania. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

został uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań. 

Wniosek zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

 

 

Prezydent Miasta Gdańska Data i sygnatura pisma:      03-03-2020, WUiA-II.6733.1.2020.JZ 
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ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  10-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.2.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

2.1 Brzeźno Wniosek o uwzględnienie możliwości budowy mola w Brzeźnie, w miejscu gdzie się 

historycznie znajdowało. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

2.2 molo w 

Brzeźnie 

Wniosek o uwzględnienie w „Planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych części zatoki Gdańskiej” rezerwy obszaru wód morskich z pasem 

przybrzeżnego terenu pod budowę dużej mariny zewnętrznej na ok. 700 jachtów. 

Lokalizacja mariny po zachodniej stronie wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku 

wg załączonej mapki, główne wejście do mariny od strony północno - po zachodniej, 

niekolidujące z obecnym torem wodnym portu. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

 

 

Burmistrz Miasta Puck Data i sygnatura pisma:      09-03-2020, RGNiPP.671.1.2020.NK 

ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck Data i sygnatura wpływu:  11-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.3.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

3.1 Wniosek dotyczy 

obszaru akwenu 

Zatoki Puckiej 

Wniosek o umożliwienie wytyczania nowych oraz 

pogłębianie istniejących torów wodnych na akwenie 

Zatoki Puckiej. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

3.2 Część Zatoki 

Puckiej w rejonie 

Pucka 

Wniosek o uwzględnienie pogłębienia toru 

podejściowego do dawnych „Puckich Zakładów 

Mechanicznych". 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

3.3 Zatoka Pucka Wniosek o uwzględnienie w zapisach planu stanowiska 

podwodnego - osady i portu okresu 

wczesnośredniowiecznego znajdującego się na dnia 

Zatoki Puckiej, wpisanego do rejestru zabytków. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

3.4 port w Pucku Wniosek o uwzględnienie w projekcie planu rozbudowy i 

przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju 

funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich. 

Dołączony do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

Opis przedsięwzięcia 

dołączony został do wniosku 

Dyrektora Urzędu Morskiego 

w Gdyni. 

3.5 Zatoki Puckiej Wniosek o uwzględnienie możliwości rozwoju turystyki 

żeglarskiej i sportów wodnych na terenie akwenu Zatoki 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

Puckiej oraz skomunikowanie portu w Pucku z innymi 

portami na Zatoce. 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - PEWIK Gdynia Data i sygnatura pisma:      09-03-2020, TT-721-Gd-3663/2020 

ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  13-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.4.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

4.1 Zatoka 

Pucka 

Pismo zawiera potwierdzenie aktualności wniosku TT-501-Gd-3620/14 

złożonego w odpowiedzi na Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskich z 

dn. 15.11.2013 r.: - wniosek o uwzględnienie istniejącego kanału zrzutowego 

ścieków oczyszczonych i jego strefę bezpieczeństwa wraz z obszarem 

rezerwowym dla potrzeb ewentualnego wydłużenia rurociągu zgodnie z decyzją 

nr ŚR/Ś.II.WN/6670/8/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizacje przedsięwzięcia wydana przez Wojewodę Pomorskiego. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. Wniosek 

został uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

 

 

Prezydent Miasta Gdyni Data i sygnatura pisma:      26-02-2020, RP.6721-SG.03.2020.PS/402 

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  19-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.5.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

5.1 Zatoka Pucka 

Zewnętrzna, 

Zachodnia część 

Zatoki Gdańskiej 

Wniosek o uwzględnienie w prognozie 

oddziaływania na środowisko konieczności 

przeanalizowania wpływu funkcji przewidywanych 

dla poszczególnych akwenów na łowiska 

wykorzystywane przez rybaków korzystających z 

przystani rybackich w Gdyni Obłużu, Oksywiu i 

Orłowie oraz na jakość wód w kąpieliskach na 

terenie miasta. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Nie podlega rozpatrzeniu w 

odniesieniu do projektu PZP ZGD. 

Ta część pisma dotyczy Prognozy 

oddziaływania ustaleń planu na 

środowisko: - wniosek zostanie 

przeanalizowany w ramach 

opracowywania prognozy 

oddziaływania na środowisko dla 

projektu planu. 

5.2 Zatoka Pucka 

Zewnętrzna, 

Zachodnia część 

Zatoki Gdańskiej 

Wniosek o uwzględnienie w prognozie 

oddziaływania na środowisko konieczności 

przeanalizowania wpływu funkcji przewidywanych 

dla poszczególnych akwenów, zwłaszcza budowy i 

utrzymywania torów wodnych, na procesy 

brzegowe - niszczenie brzegów klifowych, 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Nie podlega rozpatrzeniu w 

odniesieniu do projektu PZP ZGD. 

Ta część pisma dotyczy Prognozy 

oddziaływania ustaleń planu na 

środowisko: - wniosek zostanie 

przeanalizowany w ramach 

opracowywania prognozy 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

transport rumoszu, akumulację materiału w 

obrębie plaż, trwanie mielizn i raf (Natura 2000), 

zwłaszcza w granicach Gdyni. 

oddziaływania na środowisko dla 

projektu planu. 

5.3 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie w projekcie planu 

zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej koncepcji 

podziału, opracowanej przez Urząd Morski w 

Gdyni-  prowadzoną procedurą zmiany granic 

powiatów, wynikającą z podziału na akweny 

morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej oraz 

wód morza terytorialnego. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Granice podziałów 

geodezyjnych na Zatoce Gdańskiej po 

wprowadzeniu ich do ewidencji gruntów, zostaną 

uwzględnione jako informacja na rysunku planu 

zagospodarowania. 

 

5.4 Zatoka Pucka 

Zewnętrzna, 

Zachodnia część 

Zatoki Gdańskiej 

Wniosek o uwzględnienie zapewnienia możliwości 

wykorzystania wód przybrzeżnych dla żeglugi 

przybrzeżnej i rekreacji wodnej, zwłaszcza w 

rejonie kąpielisk miejskich. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

5.5 Zatoka Pucka 

Zewnętrzna, 

Zachodnia część 

Zatoki Gdańskiej 

Wniosek o uwzględnienie obecności przystani 

rybackich w Gdyni Obłużu, Oksywiu i Orłowie oraz 

możliwość rybackiego wykorzystania przyległych 

akwenów. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. 

Dotyczy przystani tzw. 

„plażowych”- położonych poza 

zakresem sporządzanego planu 

zagospodarowania ZGD. 

5.6 Zatoka Pucka 

Zewnętrzna, 

Zachodnia część 

Zatoki Gdańskiej 

Wniosek o uwzględnienie funkcji Zatoki Gdańskiej 

jako odbiornika wód opadowych odprowadzanych 

systemem kanalizacji deszczowej z terenu miasta 

oraz oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w 

Dębogórzu. Plan powinien umożliwić 

odprowadzanie wód opadowych, jak i 

oczyszczonych ścieków oraz umożliwić lokalizację 

urządzeń z tym związanych. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. 

Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany 

w toku dalszych prac planistycznych. 

 

5.7 Zatoka Pucka 

Zewnętrzna 

Wniosek o uwzględnienie zapewnienia możliwości 

adaptacji, nadania nowej funkcji i wykorzystania 

dawnej torpedowni u brzegów dzielnicy Babie Doły 

w Gdyni, a także Torpedowni Oksywie (obecnie 

obiekt wojskowy „Formoza”). 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

5.8 Zatoka Pucka 

Zewnętrzna, 

Wniosek o uwzględnienie zapewnienia możliwości 

pozyskiwania energii odnawialnej, np. w postaci 

wykorzystania ciepła wody morskiej, tak aby 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

Zachodnia część 

Zatoki Gdańskiej 

istniała możliwość zastosowania instalacji o 

mniejszych skalach niż te, które planowane są w 

akwenach przeznaczonych pod energetykę 

odnawialną. 

5.9 Zatoka Pucka 

Zewnętrzna, 

Zachodnia część 

Zatoki Gdańskiej 

Wniosek o uwzględnienie w ustaleniach 

odnoszących się do przeznaczenia i zasad 

użytkowania poszczególnych akwenów, w tym 

ewentualnego rozwoju w nich infrastruktury 

technicznej, potrzeby wynikające z obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonych w granicach Miasta 

Gdyni oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gdyni. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań- 

przeanalizowane dokumenty gminne dotyczące 

polityki przestrzennej na terenie lądowym 

graniczącym z obszarem, dla którego sporządzany 

jest plan zagospodarowania przestrzennego ZGD. 

Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany 

w toku dalszych prac planistycznych. 

 

 

 

Gdyńskie Centrum Sportu Data i sygnatura pisma:      10-03-2020, GCS.DON.074.2.2020 

ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  19-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.6.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

6.1 Teren na granicy 

Kosakowa i Gdyni – 

rejon wąwozu tzw. 

Babiego Dołu w Gdyni 

Babie Doły 

Wniosek o budowę zaplecza 

sportowo – rekreacyjnego i nowej 

przystani jachtowej na około 800 

jednostek przy terenie wąwozu 

tzw. Babiego Dołu w Gdyni. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek w części dotyczącej budowy zaplecza 

sportowo - rekreacyjnego dotyczy obszaru lądu - obszaru położnego poza 

granicami obszaru, dla którego sporządzany jest plan zagospodarowania 

przestrzennego i z tego względu nie podlega rozpatrzeniu. Wniosek 

dotyczący budowy nowej przystani jachtowej zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. 

 

 

 

Prezydent Miasta Gdańska Data i sygnatura pisma:      11-03-2020, BRG-ZUP/1297/03/BG/MMK/20 

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  19-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.7.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

7.1 Obszar planu Wniosek do prognozy oddziaływania na 

środowisko projektu planu o: - zdefiniowanie i 

ocenienie, w jaki sposób realizacja ustaleń 

projektu planu może ograniczyć realizację 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Nie podlega 

rozpatrzeniu w odniesieniu do 

projektu PZP ZGD. 

Ta część pisma dotyczy Prognozy 

oddziaływania ustaleń planu na środowisko: - 

wniosek zostanie przeanalizowany w ramach 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

celów i działań określonych w planach i 

programach ochrony środowiska 

obowiązujących w mieście. 

opracowywania prognozy oddziaływania na 

środowisko dla projektu planu. 

7.2 Cały obszar planu Wniosek do prognozy oddziaływania na 

środowisko projektu planu o: - odniesienie się i 

określenie w jaki sposób realizacja ustaleń 

projektu planu wpływać będzie na 

Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych 

Biologicznie, a w szczególności na osnowę 

przyrodniczą miasta, które określone zostały w 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska z 2018 roku ze zmianą z 2019 r. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Nie podlega 

rozpatrzeniu w odniesieniu do 

projektu PZP ZGD. 

Ta część pisma dotyczy Prognozy 

oddziaływania ustaleń planu na środowisko: - 

wniosek zostanie przeanalizowany w ramach 

opracowywania prognozy oddziaływania na 

środowisko dla projektu planu. 

7.3 Obszar planu Wniosek do prognozy oddziaływania na 

środowisko projektu planu o: - szczegółowe 

rozpatrzenie możliwości wystąpienia 

niekorzystnych oddziaływań skutków realizacji 

ustaleń projektu planu na położone w 

granicach miasta obszary cenne przyrodniczo 

Pasa Nadmorskiego, Wyspy Stogi oraz Wyspy 

Sobieszewskiej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Nie podlega 

rozpatrzeniu w odniesieniu do 

projektu PZP ZGD. 

Ta część pisma dotyczy Prognozy 

oddziaływania ustaleń planu na środowisko: - 

wniosek zostanie przeanalizowany w ramach 

opracowywania prognozy oddziaływania na 

środowisko dla projektu planu. 

7.4 Obszar planu Wniosek do prognozy oddziaływania na 

środowisko projektu planu o: - szczegółowe 

określenie, w odniesieniu do aktualnego i 

planowanego sposobu zagospodarowania, na 

jakim obszarze i w jaki sposób realizacja 

ustaleń projektu planu może graniczyć 

możliwości dalszego rekreacyjno-

wypoczynkowego i sportowego wykorzystania 

plaż i kąpielisk w granicach miasta, nad 

brzegiem Zatoki Gdańskiej oraz planowane 

możliwości zwiększenia ich programu. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Nie podlega 

rozpatrzeniu w odniesieniu do 

projektu PZP ZGD. 

Ta część pisma dotyczy Prognozy 

oddziaływania ustaleń planu na środowisko: - 

wniosek zostanie przeanalizowany w ramach 

opracowywania prognozy oddziaływania na 

środowisko dla projektu planu. 

7.5 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie w sporządzanym 

planie: -istniejącego wylotu kolektor kanalizacji 

sanitarny tłoczny (rurociąg głębokowodny) Φ 

1,6 m do Zatoki Gdańskiej o długości 2400 m 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie 

do pisma Prezydenta Miasta Gdańska zostały 

dołączone pisma od instytucji: - Gdańska 

Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna 

Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk, 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

od brzegu Wyspy Sobieszewskiej i dwóch 

rurociągów dyfuzorowych odprowadzających 

ścieki oczyszczone z Oczyszczalni "Wschód",  - 

zapisów odnośnie zakazów w strefie 

bezpieczeństwa wokół tego kolektora o 

ustanowionych Zarządzeniem nr 1 Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27 lutego 

2017 r. 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

znak TP/408.1-417/2020/PW/704/MW z dnia 

26.02.2020 r.  - „SAUR NEPTUN GDAŃSK” 

SPÓŁKA AKCYJNA, 80-858 Gdańsk- ul. Wałowa 

46 znak SNG/EBS/05702/2020/MW z dnia 

25.02.2020 r. 

7.6 Obszar miasta 

Gdańsk 

Wniosek nieograniczanie ustaleniami planu 

możliwości realizacji polityk miejskich, 

określonych w obowiązujących dokumentach, 

programach i planach miejskich. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań- przeanalizowane 

dokumenty gminne dotyczące polityki 

przestrzennej na terenie lądowym 

graniczącym z obszarem, dla którego 

sporządzany jest plan 

zagospodarowania przestrzennego 

ZGD. Wniosek zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. 

 

7.7 Obszary przyległe 

do wód Zatoki 

Gdańskiej 

Wniosek o niewprowadzanie ustaleń planu, 

które skutkowałyby koniecznością zmiany 

polityki miasta w stosunku do obszarów 

przyległych do wód Zatoki Gdańskiej 

określonej w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta oraz w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań- przeanalizowane 

dokumenty gminne dotyczące polityki 

przestrzennej na terenie lądowym 

graniczącym z obszarem, dla którego 

sporządzany jest plan 

zagospodarowania przestrzennego 

ZGD. Wniosek zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. 

 

7.8 Obszar miasta 

Gdańsk 

Wniosek o nieograniczanie, poprzez ustalenia 

planu, możliwości rozwoju miasta określonego 

w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska z 2018 roku ze zmianą z 2019 r. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań- przeanalizowane 

dokumenty gminne dotyczące polityki 

przestrzennej na terenie lądowym 

graniczącym z obszarem, dla którego 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

sporządzany jest plan 

zagospodarowania przestrzennego 

ZGD. Wniosek zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. 

7.9 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie istniejącej 

infrastruktury wskazanej w pismach:  - Saur 

Neptun Gdańsk S.A. (pismo 

SNG/EBS/05702/2020/mw z dnia 25.02.2020 

r.),  - oraz Gdańskiej Infrastruktury 

Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o. o. (pismo 

TP/408.1- 417/2020/PW/704/MW z dnia 

26.02.2020 r.);. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

7.10 Obszar planu Wniosek o usankcjonowanie istniejących 

wylotów do Zatoki Gdańskiej, umożliwiające 

ich rozbudowę, przebudowę i remont: - 

kolektora „Kołobrzeska” zlokalizowanego w 

rejonie mola na Zaspie, - kolektor 

odprowadzający oczyszczone ścieki sanitarne z 

Oczyszczalni „Wschód” (zlokalizowanego w 

rejonie Wyspy Sobieszewskiej) wraz ze strefą 

bezpieczeństwa ustanowioną przez Urząd 

Morski w 2017 roku. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

7.11 Linia brzegowa 

Zatoki, na odcinku 

od ujścia Wisły 

Śmiałej do ujścia 

Wisły Przekop 

Wniosek o wyznaczenie wzdłuż linii brzegowej 

zatoki, na odcinku od ujścia Wisły Śmiałej do 

ujścia Wisły Przekop, podakwenu 

przeznaczonego na rozwój funkcji 

turystycznych, sportu i rekreacji, 

umożliwiającego realizację infrastruktury 

turystyczno- rekreacyjnej na Wyspie 

Sobieszewskiej (obecnie istnieją tam już trzy 

miejskie kąpieliska morskie: Gdańsk 

Sobieszewo, Gdańsk Orle, Gdańsk Świbno). 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. 

 

7.12 mola na Zaspie, 

Jelitkowie i 

Brzeźnie 

Wniosek o uwzględnienie możliwości 

przedłużenia istniejącego mola na Zaspie (wraz 

z przebudową i przedłużeniem kolektora pod 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

molem) oraz odtworzenia mola w Jelitkowie i 

Brzeźnie w rejonie historycznych parków 

zdrojowych; we wszystkich trzech przypadkach 

należy również uwzględnić możliwość 

lokalizacji marin oraz możliwość lokalizacji 

mariny po zachodniej stronie wejścia do portu 

wewnętrznego - Kanału Portowego. 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. 

7.13 Linia brzegowa 

Zatoki, na odcinku 

od granicy portu 

wewnętrznego w 

Gdańsku do 

granicy Sopotu 

Wniosek o wyznaczenie wzdłuż linii brzegowej 

zatoki, na odcinku od granicy portu 

wewnętrznego w Gdańsku do granicy Sopotu, 

podakwenu przeznaczonego na rozwój funkcji 

turystycznych, sportu i rekreacji, 

umożliwiających realizację infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej na terenie Brzeźna, 

Zaspy i Jelitkowa (obecnie istnieją tam już 

miejskie kąpieliska morskie: Dom Zdrojowy 

Gdańsk Brzeźno, Molo Gdańsk Brzeźno, 

Gdańsk Jelitkowo, Gdańsk Kliper Jelitkowo). 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej Data i sygnatura pisma:      10-03-2020, MON.DI-WZN.270.6.2020 

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  19-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.8.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

8.1 Powierzchnie 

ograniczające 

lotniska wojskowego 

Gdynia Oksywie 

Wniosek o ujęcie obszarów poniżej 

wymienionych jako podakweny z 

funkcja bezpieczeństwa i obronności (B): 

- powierzchnie ograniczające lotniska 

wojskowego. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek dotyczący uwzględnienia powierzchni 

ograniczających lotniska wojskowego Gdynia Oksywie, obejmujący 

część morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej w granicach 

sporządzanego planu, uwzględniony został w Charakterystyce 

uwarunkowań oraz zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

8.2 Tereny zamknięte 

resortu obrony 

narodowej 

Wniosek o ujęcie obszarów poniżej 

wymienionych jako podakweny z 

funkcja bezpieczeństwa i obronności (B): 

- tereny zamknięte resortu obrony 

narodowej oraz ich strefy ochronne. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. W zakresie terenów zamkniętych, położnych na 

lądzie, poza granicami obszaru zatoki Gd. wniosek uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań. W zakresie stref ochronnych dla 

terenów zamkniętych obejmujących część morskich wód wewnętrznych 

Zatoki Gdańskiej wniosek uwzględniony został w Charakterystyce 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

uwarunkowań oraz zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

8.3 Poligony, 

kotwicowiska tory 

wodne MW RP 

Wniosek o ujęcie jako podakweny z 

funkcja bezpieczeństwa i obronności (B): 

- Poligony, kotwicowiska, tory wodne 

MW. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

8.4 Strefy zamykane dla 

żeglugi i 

rybołówstwa 

Wniosek o uwzględnienie jako akweny z 

funkcją podstawową bezpieczeństwo i 

obronność (B): Strefy zamykane dla 

żeglugi i rybołówstwa: S-1a, S-1b, S-2, S-

4, S-5, S-7, S-14 i S-15. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

 

 

Eastern Light Poland Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      20-03-2020, brak 

ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  23-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.9.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

9.1 Obszar Zatoki 

Gdańskiej 

Wniosek o dopuszczenie możliwości układania kabli światłowodowych we 

wszystkich akwenach Zatoki Gdańskiej włącznie z wodami akwenów 

stanowiących Port w Gdańsku, a w szczególności w obszarze korytarza dla 

przedsięwzięcia pa: „Rozmieszczenie podmorskiego kabla światłowodowego w 

Zatoce Gdańskiej”. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

9.2 Fragment Zatoki 

Gdańskiej 

pomiędzy 

Gdańskiem a 

Helem 

Wniosek o uwzględnienie przebiegu projektowanej inwestycji pn.: 

„Rozmieszczenie podmorskiego kabla światłowodowego w Zatoce Gdańskiej” w 

projekcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych 

części Zatoki Gdańskiej oraz w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego 

akwenów portu morskiego w Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko ww. projektów planu. 

Dołączony do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

 

 

Wójt Gminy Kosakowo Data i sygnatura pisma:      16-03-2020, PP.6724.4.11.2020 

ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo Data i sygnatura wpływu:  24-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.10.2020 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

10.1 Cały obszar objęty 

opracowaniem planu 

Wniosek o wykluczenie na całym obszarze objętym projektem 

planu, inwestycji związanych z budową gazociągu podmorskiego 

wysokiego ciśnienia wraz z morskim punktem przeładunkowym 

CNG/LNG. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

10.2 Gmina Kosakowo Wniosek o uwzględnienie istniejących czterech kąpielisk na 

terenie gminy Kosakowo. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

10.3 1) Mechelinki, 2) 

Rewa, 3) Rewa, 4) 

Pogórze 

Wniosek o uwzględnienie czterech przystani w gminie 

Kosakowo, przy wyznaczaniu głównych tras żeglugowych na 

morskich wodach wewnętrznych: 1) Mechelinki, 2) Rewa, 3) 

Rewa - wejście do Ekomariny, 4) Pogórze, rejon torpedowni. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

10.4 Cały obszar objęty 

opracowaniem planu 

Wniosek o uwzględnienie rozwoju turystyki morskiej i sportów 

wodnych bez nakładania dodatkowych ograniczeń poza tymi, 

które wynikają z obowiązujących przepisów odrębnych. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

10.5 Mechelinki, Rewa Wniosek o uwzględnienie kolektorów burzowych 

odprowadzających wody opadowe i roztopowe do Zatoki 

Gdańskiej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

10.6 Obszar na 

przedłużeniu ujścia 

Czarnego Rowu do 

Zatoki 

Wniosek o uwzględnienie utworzenia i utrzymania toru 

podejściowego do Ekomariny wraz z budową wrót 

przeciwsztormowych w celu zabezpieczenia kanału 

żeglugowego. 

Dołączony do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

10.7 Rewa Wniosek o uwzględnienie pogłębianie i utrzymanie toru 

podejściowego do przystani żeglarskiej w Rewie w związku z 

planowanym przedłużeniem pomostu. 

Dołączony do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

10.8 Mechelinki Wniosek o uwzględnienie budowy falochronu osłonowego w 

Mechelinkach niezbędnego do korzystania z zasobów morskich 

oraz ochrony istniejącej infrastruktury turystycznej i rybackiej 

wraz z utrzymaniem toru podejściowego do przystani morskiej 

w Mechelinkach. 

Dołączony do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

10.9 Pogórze Wniosek o uwzględnienie możliwości wykonania w przyszłości 

przystani żeglarskiej w rejonie torpedowni wraz z torem 

podejściowym. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

10.10 Pogórze Wniosek o uwzględnienie remontu i przebudowy torpedowni w 

celu turystycznego wykorzystania. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

10.11 Na odcinku: od plaży 

w Babich Dołach do 

Mechelinek 

Wniosek o uwzględnienie konieczności zabezpieczenia brzegu 

morskiego przed osuwaniem się Klifu Kępy Oksywskiej. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

 

 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, oddział Nadmorski Park Krajobrazowy Data i sygnatura pisma:      25-03-2020, brak 

ul. ks. Merkleina 1, 84-120 Władysławowo Data i sygnatura wpływu:  26-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.11.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

11.1 Część Zatoki Puckiej 

przyległa do Półwyspu 

Helskiego 

Wniosek o wprowadzenie zapisu dotyczącego dotyczący 

ustalenia wymóg przywrócenia naturalnego charakteru brzegu 

Półwyspu Helskiego poprzez odtwarzanie trzcinowisk w 

miejscach gdzie zostały zniszczone przez rozwój infrastruktury 

rekreacyjnej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek w zakresie 

ustalenia zasad zagospodarowania akwenu 

Zatoki Puckiej w jej sąsiedztwie Półwyspu 

Helskiego zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. 

 

11.2 Część Zatoki Puckiej 

przyległa do Półwyspu 

Helskiego 

Wniosek o wprowadzenie zapisu dotyczącego ustalenia wymogu 

przywrócenia właściwego stanu prawnego na gruntach 

nielegalnie nadsypanych i ingerujących w przebieg linii 

brzegowej, użytkowanych jako kempingi na Półwyspie Helskim. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek w zakresie 

ustalenia zasad zagospodarowania akwenu 

Zatoki Puckiej w jej sąsiedztwie Półwyspu 

Helskiego zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. 

 

11.3 Obszar Nadmorskiego 

Parku Krajobrazowego, 

obejmującego wody 

Zatoki Puckiej. 

Wniosek o wprowadzenie zapisu dotyczącego takiego sposobu 

wykorzystania akwenu dla turystyki, sportu i rekreacji, aby 

zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, nie 

powodował on łamania zakazu umyślnego płoszenia lub 

niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach 

żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących. 

11.4 Obszar Nadmorskiego 

Parku Krajobrazowego, 

obejmującego wody 

Zatoki Puckiej. 

Wniosek o uwzględnienie zapisów Uchwały Sejmiku 

Województwa Pomorskiego Nr 142/VII/11 z dnia 27 kwietnia 

2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 66 poz. 1457) w sprawie 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

11.5 Obszar Nadmorskiego 

Parku Krajobrazowego, 

obejmującego wody 

Zatoki Puckiej. 

Wniosek o uwzględnienie w projekcie planu zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki 

Gdańskiej, w punkcie dotyczącym wód Zatoki Puckiej 

wewnętrznej, że po ustanowieniu w drodze uchwały sejmiku 

województwa będą obowiązywać zapisy „Planu ochrony dla 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego".  (aktualnie 

opracowywanego- marzec 2020r.) 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

 

 

Colosseum Sp. z o. o. Data i sygnatura pisma:      17-03-2020, UMGDY/1/2020 

ul. Pucka 87, 81-036 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  25-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.12.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

12.1 Część wybrzeża 

na wysokości 

117-118 km 

brzegu Zatoki 

Puckiej; 

Wniosek o uwzględnienie w 

planie morskich wód 

wewnętrznych Zatoki Gdańskiej 

obiektów, które zostały wstępnie 

uwzględnione w karcie akwenu 

POM.84L, tj.: 1) pomost do 

cumowania łodzi, 2) wyciąg do 

nart wodnych. 

Dołączony do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. 1) Wniosek 

nieuwzględniony w zakresie części dotyczącej 

realizacji pomostu do cumowania łodzi. 2) 

Wniosek w zakresie możliwości realizacji 

wyciągu do nart wodnych zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych po szczegółowym 

rozpoznaniu uwarunkowań środowiskowych. 

Zgodnie z projektem POM, na części akwenu 

POM.84L oznaczonej jako 84.719.R, dla turystyki, 

sportu i rekreacji zakazuje się tworzenia kąpielisk oraz 

miejsc wykorzystywanych do kąpieli, wodowania, 

cumowania i kotwiczenia jednostek pływających. 

Część linii brzegowej, wnioskowanej jako miejsce 

lokalizacji planowanego przedsięwzięcia położona jest 

na granicy podakwenu 84.719.R, co wyklucza 

realizację pomostu do cumowania łodzi. 

 

 

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Data i sygnatura pisma:      26-03-2020, PU.070.8.2020.3 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  27-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.13.2020 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

13.1 Wniosek nie dotyczy 

obszaru planu Zatoki 

Gdańskiej – ZGD. 

Wniosek o uwzględnienie planowanej rozbudowy 

krajowego systemu przesyłowego o pływający terminal 

LNG - Floating Storage Regasification Unit (FSRU) i jego 

lokalizacji w Zatoce Gdańskiej. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

pozostaje bez rozpatrzenia - wniosek nie 

dotyczy obszaru planu Zatoki Gdańskiej 

– ZGD. 

Wniosek został ujęty w 

wykazie wniosków PZP 

GDA. 

 

 

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB Oddział Geologii Morza w Gdańsku-Oliwie Data i sygnatura pisma:      25-03-2020, OB/PSG/67/03/20 

ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  27-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.14.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

14.1 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie badań geologicznych i geofizycznych 

związanych z planowaną realizacja Mapy Geologicznej Polskich 

Obszarów Morskich przez Państwowy Instytut Geologiczny- 

Państwowy Instytut Badawczy. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

14.2 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie planowanych badań geologicznych i 

geofizycznych związanych z realizacją wieloetapowego programu 

badań pn. „Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku” 

prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy 

Instytut Badawczy. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

 

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Wsparcia w Warszawie Data i sygnatura pisma:      25-03-2020, PSGCS.ROZD.422.03.20 

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  27-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.15.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

15.1 Część Zatoki Gdańskiej Wniosek o uwzględnienie w planie zagospodarowania 

przestrzennego wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej 

wariantu lokalizacji inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z 

o.o. pn.: „Budowa gazociągu podmorskiego wraz z punktem 

przeładunkowym gazu” w kierunku Podziemnego Magazynu Gazu 

PMG Kosakowo w budowie. 

Dołączony do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

15.2 Obszar Zatoki Gdańskiej- 

trasa przebiegu 

Wniosek o uwzględnienie w planie zagospodarowania 

przestrzennego wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej 

Dołączony do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

planowanego gazociągu 

od Gdańska do Pucka. 

inwestycji PSG pn.: "Budowa gazociągu podmorskiego wraz z 

punktem przeładunkowym gazu”. 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

 

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Pracownia Polityki Przestrzennej Data i sygnatura pisma:      27-03-2020, DN34.20 

ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  27-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.16.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

16.1 Zatoka Pucka - rejon 

Jastarni i rejon cypla 

Półwyspu Helskiego. 

Wnosimy o uwzględnienie funkcji turystycznej na 

obszarach zalegania wraków udostępnionych do 

nurkowania. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. 

 

16.2 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie konieczności 

monitorowania zagrożenia ze strony zatopionych 

wraków Stuttgart i Franken, a w razie potrzeby 

podjęcie działań umożliwiających realizację 

funkcji podstawowej i prowadzenia inwestycji 

infrastrukturalnych. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Monitorowanie 

zagrożenia -nie dotyczy zakresu planu 

zagospodarowania, wynikającego z ustawy z 

dnia 21.03.1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 

oraz Rozporządzeniem Min. Gosp. Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej oraz Min. Infrastruktury i 

Budownictwa z dn. 17.05.2017 r. w sprawie 

wymaganego zakresu planów zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych, 

morza terytorialnego i wyłącznej strefy 

ekonomicznej. 

 

16.3 Obszar planu Wniosek o zachowanie możliwości realokacji 

poligonu MW RP P-42 z oryginalnej lokalizacji do 

podakwenu (wyznaczonego w projekcie 

PZPPOM) lub innego wyznaczonego w 

porozumieniu z dowództwem Marynarki 

Wojennej RP. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. 

 

16.4 Obszar części Zatoki 

Puckiej Wewnętrzna 

przyległy do linii 

brzegowej na 

Wniosek o utworzenie obszarów ochrony 

archeologicznej na obszarze Zalewu Puckiego 

wraz z wprowadzeniem zapisów dla wskazanego 

akwenu przybrzeżnego: a) w oznaczonych 

miejscach (kółko i kropka) - ograniczenie 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. 

Wg podanych we wniosku 

współrzędnych geograficznych 

część obszaru wskazana do 

umożliwienie prowadzenia 

pogłębionych badań w celu 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

odcinku od Rzucewa 

do Pucka. 

realizacji inwestycji zagrażających zatopionym 

elementom paleokrajobrazu i rozpoznanym 

stanowiskom archeologicznym (pogłębianie, 

naruszanie dna, wydobywanie piasku, 

posadawianie konstrukcji itp.), b) na pozostałym 

obszarze (paski) umożliwienie prowadzenia 

pogłębionych badań w celu skatalogowania 

kulturowego paleokrajobrazu, c) wprowadzenie 

obowiązku przeprowadzania badań 

archeologicznych w kierunku paleokrajobrazu 

kulturowego, oprócz oceny oddziaływania na 

środowisko, d) opracowanie strategii na rzecz 

zachowania paleokrajobrazu kulturowego i jego 

wykorzystanie do rozwoju gmin. 

skatalogowania kulturowego 

paleokrajobrazu, znajduje się na 

lądzie. 

16.5 Obszar Zalewu 

Puckiego (Zatoka 

Pucka Wewnętrzna) 

Wniosek o utworzenie obszarów ochrony 

archeologicznej na obszarze Zalewu Puckiego 

wraz z wprowadzeniem odpowiednich zapisów 

dla obszaru całego Zalewu Puckiego: a) 

wprowadzenie funkcji „badania naukowe i 

dziedzictwo kulturowe” w celu umożliwienia 

prowadzenia pogłębionych badań aby wyznaczyć 

obszary paleokrajobrazu kulturowego, które 

powinny być chronione oraz tych, które należy 

poddać dalszej inwentaryzacji. b) wprowadzenie 

obowiązku przeprowadzania badań 

archeologicznych w kierunku paleokrajobrazu 

kulturowego, oprócz oceny oddziaływania na 

środowisko. c) w przypadku wykrycia reliktów 

prahistorycznych - wprowadzenie zakazu 

wykonywania inwestycji zagrażających tym 

elementom (pogłębianie, naruszanie dna, 

wydobycie piasku, posadawianie konstrukcji 

itp.). d) opracowanie strategii na rzecz 

zachowania paleokrajobrazu kulturowego i jego 

wykorzystanie do rozwoju gmin. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań 

 



Gdynia, 29 czerwca 2020 r. Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej  Strona 17 z 37 
 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

16.6 Obszar planu Wniosek o utrzymanie obszaru wskazanego w 

projekcie PZPPOM o identyfikatorze 

POM.85.900.D, wyznaczonego w celu 

składowania obiektów podwodnego dziedzictwa 

kulturowego, które muszą ulec relokacji z ich 

oryginalnej lokalizacji oraz utrzymanie 

wprowadzonych w nim zakazów i ograniczeń 

zapewniających szczególną ochronę tego 

dziedzictwa. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. 

 

16.7 Cały obszar objęty 

planem 

Wniosek o uwzględnienie rekomendacji 

zawartych w kartach akwenów projektu PZPPOM 

o identyfikatorze POM.84.L, POM.85.M. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

16.8 Cały obszar objęty 

planem 

Wnosimy o pozostawienie definicji przyjętych w 

projekcie planu zagospodarowania 

przestrzennego polskich obszarów morskich w 

skali 1:200 000 w postaci niezmienionej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

 

 

Urząd Morski w Gdyni Data i sygnatura pisma:      27-03-2020, INZ1.1.8100.1.6.2020.AC 

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  27-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.17.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Opis przedsięwzięcia* Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

17.1 Akwen Zatoki Puckiej 

Wewnętrznej 

Wniosek o uwzględnienie zapisów Zarządzenia Porządkowego nr 5 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie 

ustanowienia warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi na 

obszarze morskim wewnętrznej Zatoki Puckiej (Dz.U. Woj. Pom. z 

2014 r. poz. 1416). 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

został uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań. 

Wniosek zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

17.2 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie lokalizacji przystani plażowych. Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

został uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań. 

 

17.3 Obszary portów i 

przystani morskich 

Wniosek o uwzględnienie ustaleń dla akwenów przylegających do 

ustalonych w gminnych dokumentach planistycznych obszarów 

lądowych portów i przystani (studium, plan miejscowy, ustalone 

decyzje o warunkach zabudowy, celu publicznego). 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

został uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań. 

Wniosek zostanie szczegółowo 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Opis przedsięwzięcia* Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

17.4 Cały obszar objęty 

planem 

Wniosek o zapewnienie ochrony wraków statków zlokalizowanych 

na obszarze planu. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

został uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań. 

Wniosek zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

17.5 Puck Wniosek o zapewnienie ochrony obiektu wpisanego do rejestru 

zabytku, tj. osady i portu z okresu wczesnośredniowiecznego 

położonych w miejscowości Puck – stanowisko podwodne. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

został uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań. 

Wniosek zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

17.6 Cały obszar objęty 

planem 

Wniosek o umożliwienie dostępu jednostek do przystani i portów na 

Zatoce Gdańskiej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

17.7 akweny przylegające 

do linii brzegowej na 

odcinkach portów i 

przystani rybackich 

Wniosek o uwzględnienie ustaleń dla akwenów przylegających do 

linii brzegowej na odcinkach portów i przystani rybackich, 

ogłoszonych w prawnie obowiązujących dokumentach dotyczących 

infrastruktury i infrastruktury zapewniającej dostęp do portu lub 

przystani. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

17.8 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie torów podejściowych oraz kotwicowisk do 

portów w Gdyni i Gdańsku. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

uwzględniony w Uwarunkowaniach 

do planu. 

 

17.9 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie konieczności zabezpieczenia możliwości 

bezkonfliktowego przejścia jednostek z redy portu Gdynia do 

planowanego miejsca przeładunku dla planowanej inwestycji 

związanej z poprowadzeniem gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 

(decyzja UMG Nr 7/18) oraz umiejscowieniem instalacji 

przeładunkowej na Zatoce Puckiej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie uwzględniony w toku 

dalszych prac planistycznych. 

Wniosek uwzględniony w 

Uwarunkowaniach do planu. 

 

17.10 droga wodna z Zatoki 

Gdańskiej do 

budowanego kanału 

Wniosek o uwzględnienie planowanego przebiegu drogi wodnej z 

Zatoki Gdańskiej do budowanego kanału przez Mierzeję Wiślaną. 

Nie wymagany 

(przedsięwzięcie 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie uwzględniony w toku 

dalszych prac planistycznych. 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści Opis przedsięwzięcia* Sposób uwzględnienia wniosku 
Uwagi 

wykonawcy planu 

przez Mierzeję 

Wiślaną 

posiada aktualne 

pozwolenie). 

Wniosek uwzględniony w 

Uwarunkowaniach do planu. 

17.11 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie wyznaczonych systemów rozgraniczenia 

ruchu (TSS) - na dzień dzisiejszy nie planuje się zmian w TSS. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

17.12 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie lokalizacji i możliwości korzystania z 3 

klapowisk oraz 2 rezerwuarów. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

został uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań. 

Wniosek zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

17.13 Port w Pucku Wniosek o uwzględnienie ewentualnej rozbudowy portu Puck, w 

tym inwestycję tut. Urzędu pn. „Budowa falochronu osłonowego w 

porcie rybackim w Pucku”. 

Dołączony do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

17.14 Obszar planu Wniosek o umożliwienie realizacji monitoringu Półwyspu Helskiego, 

polegającego na zainstalowaniu w strefie brzegowej urządzeń 

monitorujących falowanie i prądy przybrzeżne wraz z systemem 

teleinformatycznym. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

został uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań. 

Wniosek zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

17.15 Linia brzegowa 

Zatoki Gdańskiej 

Wniosek o to, by zapisy projektu planu umożliwiały realizację działań 

dot. utrzymywania, budowy i rozbudowy systemu ochrony brzegów 

morskich, w tym: A. Naprawa /rozbudowa/przebudowa falochronu 

na bulwarze w Gdyni etap II B. Budowa progów podwodnych Gdynia 

C. Sztuczne zasilanie (dopuszcza się realizację wzdłuż całego brzegu 

morskiego sąsiadującego z granicami akwenu objętego projektem 

planu). D. Umocnienie brzegowe Rewa (99,9-100,38) E. 

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Jastarni km 55,2-49,2; Kuźnicy 

km 59,4-57,5; Chałup km 65,2-65 i Pucka km 117-115,4 (technologia 

nie jest na razie znana). 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

został uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań. 

Wniosek zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

 

 

Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa Data i sygnatura pisma:      27-03-2020, brak 
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ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  27-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.18.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

18.1 Obszar wód wewnętrznych 

Zatoki Puckiej, obszar 

pomiędzy Puckiem a 

Władysławowem. 

Wniosek o uwzględnienie w projekcie planu 

zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej („Projekt Planu") 

gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN300, 

zlokalizowanego pod dnem Zatoki Puckiej („Gazociąg"), 

realizowanego w ramach Projektu Baltic Gas. 

Dołączony do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

 

 

Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Data i sygnatura pisma:      27-03-2020, DOŚ.6724.20.2020.MSz2 

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  30-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.19.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

19.1 Dotyczy 

obszaru 

lądowego 

Podczas planowanego zainwestowania uwzględnić tereny w 

strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego, na których zostały 

oszacowane wartości potencjalnych strat powodziowych, 

wynikających z dostępnych na stronie KZGW map ryzyka 

powodziowego, gdzie określone są negatywne 

konsekwencje dla ludności, wartości potencjalnych strat 

powodziowych, negatywne konsekwencje dla środowiska, 

dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań – Rozdział omawiający 

zagrożenia powodziowe i aktualne mapy zagrożenia oraz 

ryzyka powodziowego. 

 

19.2 Dotyczy 

obszaru 

lądowego 

Możliwości ewentualnego zainwestowania w granicach pasa 

technicznego i pasa ochronnego brzegu morskiego powinny 

być poprzedzone gruntownym rozpoznaniem geologicznym 

oraz rozpoznaniem geotechnicznym stref zboczowych, wraz 

z ustaleniem stateczności zboczy oraz wysięków wód u ich 

podnóża 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań – Rozdział Badania 

naukowe. 

 

19.3 Obszar 

planu 

Uzupełnić/wykonać brakującą infrastrukturę techniczną, 

zapewniającą odpowiednie zagospodarowanie wód 

opadowych, gdzie ostatecznym odbiornikiem jest Zatoka 

Gdańska. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Realizacja wymienionych we 

wniosku celów publicznych stanowi zadania własne 

samorządów. Nie dotyczy zakresu planu 

zagospodarowania, wynikającego z ustawy z dnia 

21.03.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej oraz Rozporządzeniem 

Min. Gosp. Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Min. 

Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.05.2017 r. w sprawie 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

wymaganego zakresu planów zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. 

19.4 Obszar 

Zatoki 

Gdańskiej 

Potencjalną lokalizację pływającego terminalu 

regazyfikacyjnego typu Floating Storage Regasification Unit 

należy skonsultować z PGNiG. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. 

Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

19.5 Obszar 

planu 

W projekcie planu uwzględnić istniejący kolektor 

głębokowodny, którym z Grupowej Oczyszczalni Ścieków 

„Dębogórze” odprowadzane są oczyszczone ścieki do Zatoki 

Puckiej (o długości ponad 2,3 km od linii brzegowej). 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań i zostanie uwzględniony w 

PZP ZGD. Kolektor posiada strefę bezpieczeństwa 

ustanowioną zarządzeniem DUM. 

Nie dotyczy 

19.6 Obszar 

planu 

Przestrzegać nakazów i zakazów wynikających z 

odpowiednich przepisów dotyczących ochrony walorów 

przyrodniczych występujących zarówno w strefie morskiej, 

jak i strefie lądowej, w tym ochrony: obszarów Europejskiej 

Sieci Ekologicznej Natura 2000 ("Zatoka Pucka", Zatoka 

Pucka i Półwysep Helski", "Klify i Rafy Kamienne Orłowa"), 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, rezerwatów "Kępa 

Redłowska", "Mechelińskie Łąki", "Beka". 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek w części 

odnoszącej się do form ochrony przyrody wyznaczonych w 

granicach, dla którego sporządzany jest PZP ZGD, zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. 

Nie dotyczy 

19.7 Obszar 

planu 

W zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz osuwania się 

mas ziemnych i klifów należy mieć na uwadze, że pas 

nadbrzeżny znajduje się w strefie bezpośredniego 

zagrożenia wodami morskimi wskutek spiętrzeń 

sztormowych i oddziaływania fal. Zasadne jest użycie 

dodatkowych rozwiązań technicznych w celu zabezpieczenia 

strefy brzegowej przed nadmierną erozją - należy stosować 

wytyczne ustawy z dnia 28 marca 2003r. o ustanowieniu 

programu wieloletniego „Program ochrony brzegów 

morskich”. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań – Rozdział omawiający 

zagrożenia powodziowe i aktualne mapy zagrożenia oraz 

ryzyka powodziowego. 

 

19.8 Obszar 

planu 

Wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania 

terenu oraz decyzje o pozwoleniu na budowę należy 

uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji 

morskiej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Nie dotyczy projektu planu.  

19.9 Obszar 

planu 

Priorytetowo uzupełnić lub wykonać brakującą 

infrastrukturę techniczną, zapewniającą odbiór ścieków 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Realizacja wymienionych we 

wniosku celów publicznych stanowi zadania własne 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

komunalnych poprzez kolektory sanitarne, a także 

odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych, gdzie 

ostatecznym odbiornikiem jest Zatoka Gdańska. 

samorządów. Nie dotyczy zakresu planu 

zagospodarowania, wynikającego z ustawy z dnia 

21.03.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej oraz Rozporządzeniem 

Min. Gosp. Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Min. 

Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.05.2017 r. w sprawie 

wymaganego zakresu planów zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. 

 

 

Medical Investment Trust Sp. z o.o. Data i sygnatura pisma:      26-03-2020, brak 

ul. Pisarka 33, 03-984 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  30-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.20.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

20.1 Część Zatoki 

Gdańskiej – w 

rejonie Juraty 

Wniosek o zwiększenie dostępności Juraty od strony 

Zatoki dla ruchu turystycznego poprzez pogłębienie 

toru wodnego do mola w Juracie, tak aby jednostki 

jachtowe mogły mieć dostęp do mola i tam 

cumować. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

20.2 Obszar lądowy 

na terenie Juraty 

(Gmina 

Jastarnia) 

Wniosek o wprowadzenie korekt do obowiązującego 

MPZP - Uchwała nr XXXVII/276/2013 Rady Miasta 

Jastarni z dnia 24. czerwca 2013 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Jurata w gminie 

Jastarnia. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

pozostaje bez rozpatrzenia - 

wniosek nie dotyczy obszaru 

PZP Zatoki Gdańskiej – ZGD. 

Obszar poza granicami obszaru objętego 

sporządzanym PZP ZGD. Za sporządzanie zmian 

w obowiązujących planach miejscowych na 

terenie Juraty (gmina Jastarnia) odpowiedzialny 

jest Burmistrz Jastarni oraz Rada Miejska w 

Jastarni. 

 

 

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Data i sygnatura pisma:      27-03-2020, brak 

ul. Morska 2, 84-150 Hel Data i sygnatura wpływu:  30-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.21.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

21.1 Zatoka Pucka 

Wewnętrzna 

Wniosek o to, by w celu ograniczenia hałasu na obszarze Zatoki 

Puckiej Wewnętrznej (Zalewu Puckiego), wyznaczyć maksymalną 

dopuszczalną moc silnika i maksymalną prędkość dla jednostek 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

poruszających się poza torem wodnym do Pucka. Wartości te 

powinny uzgodnić RDOŚ i UM. Z ograniczeń należy wyłączyć służby 

ratownictwa, służby mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna, 

inspektorzy rybołówstwa morskiego), łodzie wykonujące 

rybołówstwo komercyjne (rybacy), instytucje prowadzące badania 

morskie oraz instytucje prowadzące monitoring środowiskowy. 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

21.2 Zatoka Pucka Wniosek o to, by ograniczyć ruch jednostek motorowodnych, 

powodujących hałas podwodny w sezonie letnim na Zatoce Puckiej, 

która jest siedliskiem morświna Phocoena phocoena. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

21.3 Cześć Zat. Puckiej 

wzdłuż brzegu na odc. 

od portu wojennego w 

Helu do Jastarni 

Wniosek o to, by pas 9 km brzegu morskiego o szerokości 1 km od 

portu wojennego w Helu w kierunku Jastarni – odstąpienie od prac 

umacniających brzeg i refulacji, zmian przebiegu linii brzegowej, 

zakaz stawiania infrastruktury turystycznej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

21.4 Cześć Zat. Gd. wzdłuż 

brzegu na wysokości 

rezerwatu przyrody 

„Kępa Redłowska” 

Wniosek o to, by 1000 m pas przylegający do rezerwatu Kępa 

Redłowska na szerokości 1500 m w głąb Zatoki (jest plan poszerzenia 

rezerwatu o jego część odmorską), postuluje się zakaz prowadzenia 

prac utrzymaniowych, w tym refulacyjnych, pogłębiania, zmian 

przebiegu linii brzegowej, zakaz stawiania infrastruktury turystycznej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

21.5 Cześć Zat. Gdańskiej 

wzdłuż brzegu na odc. 

od Mechelinek do 

Gdyni- Oksywie 

Wniosek o to, by 1000 m pas przylegający do brzegu między 

Mechelinkami a Oksywiem – obszar powinien być wyłączony z 

umacniania brzegu i regulacji, zmian przebiegu linii brzegowej, 

stawiania infrastruktury turystycznej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

21.6 Część Zat. Puckiej 

przylegający do 

rezerwatu przyrody 

„Mechelińskie Łąki” 

Wniosek o to, by 500 m pas przylegający do otuliny rezerwatu 

Mechelińskie Łąki – wprowadzony powinien zostać zakaz 

prowadzenia prac utrzymaniowych i refulacji, zmian przebiegu linii 

brzegowej, zakaz pogłębiania, zakaz stawiania infrastruktury 

turystycznej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

21.7 Cześć Zat. Puckiej 

wzdłuż brzegu na odc. 

od Chałup do Pucka 

Wniosek o to, by trzcinowiska na Półwyspie Helskim i Zatoce Puckiej 

Wewnętrznej: wprowadzenie zakazu prowadzenia aktywności 

turystycznej na Półwyspie między kempingami od Władysławowa do 

Jastarni i od Władysławowa do Pucka w pasie 200 m od brzegu, 

utrzymania brzegu, refulacji, zmian przebiegu linii brzegowej, 

pogłębiania, zakaz stawiania infrastruktury turystycznej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

21.8 Cześć Zat. Puckiej w 

rejonie sąsiadującym z 

rezerwatem przyrody 

„Słone Łąki” 

Wniosek o to, by rejon rezerwatu Słone Łąki powinien być stale 

wyłączony z aktywności turystycznej, prac utrzymaniowych, 

pogłębiania, zakaz stawiania infrastruktury turystycznej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

21.9 Część Zatoki Puckiej w 

rejonie ujścia Rzeki 

Płutnicy 

Wniosek o to, by przed ujściem rzeki Płutnicy ustanowić stały obwód 

ochronny objęty zakazem wykonywania rybołówstwa oraz wszelkich 

form turystyki wodnej w promieniu 250 m od ujścia, ponadto 

powinny być zakazane prac utrzymaniowe, pogłębiania, zakaz 

stawiania infrastruktury turystycznej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

21.10 Część Zatoki Puckiej w 

rejonie ujścia Rzeki 

Płutnicy 

Wniosek o to, by przed ujściem rzeki Płutnicy ustanowić okresowy 

obwód ochronny objęty zakazem wykonywania rybołówstwa oraz 

wszelkich form turystyki wodnej na czas określony od 1 stycznia do 

30 czerwca. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

21.11 Obszar rezerwatu 

Przyrody „Beka” oraz 

jego otuliny 

Wniosek o to, by w rejonie ujścia Redy i Zagórskiej Strugi ustanowić 

na całym obszarze rezerwatu Beka i jego otuliny stałego obwodu 

ochronnego objętego zakazem poławiania wszystkich organizmów 

wodnych i uprawianiem wszelkich form turystyki wodnej, stawiania 

infrastruktury turystycznej, prac utrzymaniowych, refulacji, 

pogłębiania, zrzutu wód przemysłowych (solanki). 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

21.12 Obszar Zatoki 

Gdańskiej- w granicach 

form ochrony przyrody 

natura 2000. 

Obszarom wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej w granicach sieci 

Natura 2000 nadać jako podstawową funkcję ochronę przyrody. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

21.13 Cały obszar objęty 

planem 

Wniosek o to, by zakazać lokalizacji obiektów hodowlanych na 

terenie morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

21.14 ujście Przekopu Wisły Wniosek o to, by w celu ochrony siedliska foki szarej Halichoerus 

grypus w rejonie ujścia Przekopu Wisły (kierownice i piaszczyste łachy 

tworzące się w stożku ujściowym), wprowadzić zakaz przebywania, w 

celu zachowania strefy ciszy, wprowadzić strefy wyłączoną z ruchu 

jednostek motorowodnych w najbliższym sąsiedztwie oraz 

wprowadzić kontrolę ruchu jednostek pływających w tej strefie. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

21.15 Obszar planu Wniosek o to, by uwzględnić w PZP wód wewnętrznych Zatoki 

Gdańskiej potwierdzone całoroczne występowanie morświnów w 

Zatoce Gdańskiej wzdłuż Mierzei Wiślanej w pasie przybrzeżnym 1,5 

Mm, z preferencją okresu zimowo-wiosennego. Czynniki zakłócające 

to przede wszystkim sieci skrzelowe i hałas, (w szczególności hałas 

powstający podczas poszukiwań i prac górniczych, budowy i 

eksploatacji siłowni wiatrowych, ruchu motorowych jednostek 

pływających). 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

21.16 wody przybrzeżne 

wewnętrznych części 

Zatoki Gdańskiej 

Wniosek o to, by Ryf Mew - zakaz umacniania brzegu i regulacji, w 

tym zmian przebiegu linii brzegowej, zakaz stawiania infrastruktury 

turystycznej, zakaz uprawiania aktywności turystycznej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań 

 

21.17 Obszar Zatoki Puckiej Wniosek o to, by zapewnić ochronę dna morskiego i związanych z 

nim siedlisk poprzez zakaz wytyczania nowych torów wodnych w na 

obszarze Zatoki Puckiej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

21.18 Obszar objęty planem- 

cała Zatoka Gdańska 

Wniosek o to, by zapewnić ochronę siedlisk i korytarzy migracyjnych 

ssaków, ptaków i ryb (łachy, trzcinowiska, łąki podwodne, ujścia 

cieków) w Zatoce Gdańskiej poprzez zakaz lokowania na ich obszarze 

nowych budowli hydrotechnicznych z wyjątkiem oznakowania 

nawigacyjnego. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań 

 

21.19 Obszar planu Wniosek o to, by włączyć do PZP wód wewnętrznych Zatoki 

Gdańskiej zapisy Planu ochrony Natura 2000 PLB220005 Zatoka 

Pucka i Natura 2000, PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, 

PLH220044 Ostoja w ujściu Wisły i PLB220004 Ujście Wisły. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. 

 

 

 

Burmistrz Miasta Władysławowo Data i sygnatura pisma:      27-03-2020, RGNiGP.6722.2.2020 

ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo Data i sygnatura wpływu:  30-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.22.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

22.1 Obszar planu Wniosek o umożliwienie budowy infrastruktury 

technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji celu 

publicznego o zasięgu ponadlokalnym. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

22.2 Część akwenu Zatoki Puckiej 

Wewnętrznej położona na zachód 

od Jamy Chałupskiej 

Wniosek o ustalenie dla części akwenu położonej na 

zachód od Jamy Chałupskiej funkcji podstawowej 

związanej z turystyką i rekreacją bez dopuszczenia 

możliwości realizacji nowych szlaków żeglugowych. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

22.3 Część wód Zatoki Puckiej 

Wewnętrznej pomiędzy Kuźnicą a 

Władysławowem 

Wniosek o umożliwienie realizacji połączeń żeglugowych 

na części wód zatoki pomiędzy Kuźnicą a 

Władysławowem. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

22.4 Brzeg Zatoki Puckiej Wewnętrznej 

przy projektowanym Gminnym 

Ośrodku Żeglarskim we 

Władysławowie 

Wniosek o uwzględnienie lokalizacji planowanego we 

Władysławowie Gminnego Ośrodka Żeglarskiego. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

22.5 Brzeg Zatoki Puckiej Wewnętrznej 

od strony Chałup 

Wniosek o uwzględnienie projektowanej przystani 

morskiej w miejscowości Chałupy wraz z niezbędną 

infrastrukturą zapewniającą dostęp do przystani. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

 

 

Burmistrz Miasta Jastarni Data i sygnatura pisma:      27-03-2020, brak 

ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia Data i sygnatura wpływu:  30-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.23.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

23.1 Cały obszar Wniosek o uwzględnienie funkcji rybołówstwa w miejscu dotychczasowych łowisk. Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

23.2 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie w strefie przybrzeżnej funkcji turystyki, sportu i 

rekreacji, w tym kąpielisk, torów wakeboardowych i nart wodnych (również w 

oparciu o wyciągi linowe wymagające ustawienia na akwenie masztów), akwenów 

dla szkółek wind i kitesurfingowych, miejsc do wodowania jednostek pływających z 

torami wodnymi dla jednostek motorowych wyprowadzającymi poza strefę 

kąpielisk. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

23.3 Zatoka Pucka Wniosek o wytyczenie kotwicowisk na redzie Portu w Jastarni i Przystani w Kuźnicy 

dla jednostek o głębokości zanurzenia uniemożliwiającej wejście do portu. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

23.4 Jurata, Zatoka 

Pucka 

Wniosek o wytyczenie toru wodnego do mola w Juracie. Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

23.5 Przystań 

Jastarnia III 

Wniosek o wytyczenie i pogłębienie toru wodnego do mola cumowniczo 

spacerowego w ciągu ul. Stelmaszczyka i przystani (brzegowej) Jastarnia III. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie uwzględniony w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

23.6 na wschód od 

Przystani w 

Kuźnicy 

Wniosek o wytyczenie i pogłębienie toru wodnego do mola cumowniczo-

spacerowego przy Stacji Turystycznej w Kuźnicy (połączenie z torem wodnym do 

Przystani w Kuźnicy). 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie uwzględniony w toku 

dalszych prac planistycznych. 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

23.7 Zatoka Pucka 

Wewnętrzna 

Wniosek o wytyczenie i pogłębienie torów wodnych z Przystani w Kuźnicy do 

Pucka i Chałup przez Kuźnicką Jamę 1) Tor „Kuźnica” (3,5 m głębokości ze względu 

na ruch większych jednostek rybackich) (dwa warianty) 2 2) Tory (postulowana 

głębokość 2 m) umożliwiające przepłynięcie z Kuźnickiej Jamy do Chałupskiej Jamy 

i z Chałupskiej Jamy na Zatokę Pucką Wewnętrzną: 3) Tor „Overlop” („Ewelup”) 

(3,5 m głębokości ze względu na ruch większych jednostek rybackich). 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

23.8 Port Jastarnia Wnioskuję o ujęcie w planie zagospodarowania rozbudowy Portu w Jastarni o 

nowy basen jachtowy z falochronem południowo-wschodnim i nabrzeżami. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

 

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB Oddział Morski w Gdyni Data i sygnatura pisma:      31-03-2020, CS-S-G-510-7/2019/86/20 

ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  31-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.24.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

24.1 Stacja znajduje się w 

rogu nabrzeża basenu 

portowego w Pucku 

Wniosek o określenie stacji pomiarowo obserwacyjnej IMGW-

PIB jako podstawowego elementu infrastruktury 

odpowiedzialnej w zakresie osłony hydrologicznej i 

meteorologicznej portu morskiego w Pucku oraz regionu. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony 

w Charakterystyce uwarunkowań – Rozdział 

omawiający badania naukowe i monitoring 

środowiska. 

 

 

 

Morski Instytut Rybacki - PIB Gdynia Data i sygnatura pisma:      26-03-2020, NB-6/800/2020/IP 

ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  31-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.25.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

25.1 Cały obszar 

objęty planem 

Wniosek o uwzględnienie na całym obszarze objętym planem możliwość 

przyszłego rozwoju akwakultury, w szczególności akwakultury opartej na 

glonach. Wyłączenia możliwości rozwoju powinny dotyczyć jedynie akwenów, na 

których nigdy nie będzie możliwa instalacja stałych lub mobilnych urządzeń do 

hodowli (np. transport). 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

 

 

Klub Motorowodno-Żeglarski "BLIZA" Data i sygnatura pisma:      19-03-2020, BLIZA/Z/1/021/2020 

ul. Tarcice 20, 80-298 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  30-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.26.2020 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

26.1 Nie dotyczy 

obszaru planu 

ZGD 

Wniosek o wyrażenie zgody na postawienie na terenie 

przystani Klubu rozmieszczonej na oddanej przez Gminę 

Miejską Gdańsk w odpłatne użytkowanie działce nr 51 w 

obrębie 102 pomieszczenia socjalnego. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek nie 

podlega rozpatrzeniu, ponieważ 

położony jest poza obszarem 

planu ZGD. 

Pismo nie dotyczy obszar objętego 

projektem planu ZGD. Zostało ujęte w 

wykazie uwag i wniosków dotyczących 

projektu planu GDA. 

 

 

Prezydent Miasta Sopotu Data i sygnatura pisma:      26-03-2020, UA.6721.7.2020.TS.9 

ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot Data i sygnatura wpływu:  02-04-2020, INZ1.1.8100.1.5.27.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

27.1 Sopot Wniosek o uwzględnienie uwarunkowań wynikających z aktów 

prawa i przepisów lokalnych: - zasady i warunki sytuowania na 

terenie miasta Sopotu obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 

gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

27.2 Sopot Wniosek o uwzględnienie uwarunkowań wynikających z aktów 

prawa i przepisów lokalnych: - wpis zespołu urbanistyczno-

krajobrazowego Sopotu do rejestru zabytków Województwa 

Gdańskiego. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

27.3 Sopot Wniosek o uwzględnienie uwarunkowań wynikających z aktów 

prawa i przepisów lokalnych: - dotyczących uzdrowiskowego 

charakteru Sopotu. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

27.4 Fragment wód Zatoki 

Gdańskiej w 

otoczeniu Molo w 

Sopocie 

Wniosek o uwzględnienie możliwości rozbudowy i przebudowy 

Mola i Mariny. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

27.5 Fragment wód Zatoki 

Gdańskiej w 

otoczeniu Molo w 

Sopocie 

Wniosek o uwzględnienie możliwości zmiany ukształtowania dna 

morskiego, w tym np. usuwania gromadzącego się (osiadającego na 

dno) piasku przy Molo. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

27.6 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie dostępności eksploatacyjno-remontowej 

dla całego systemu (tj. części lądowej i morskiej) wyprowadzenia 

wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej - układy wylotowe 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

A, B i C, objęte umowami użytkowania zawartymi pomiędzy Gminą 

Miasta Sopotu a Urzędem Morskim. 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

27.7 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie aktualnego przebiegu linii brzegowej - 

zgodny z Rozporządzeniem Nr ZG-JS-8104-3/16 Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Gdyni z dn. 30 czerwca 2016 r. o ustaleniu linii brzegu 

dla morskich wód wewnętrznych. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

27.8 Obszar planu Wniosek o zachowanie funkcji turystycznych, rekreacyjnych, 

sportowych, w tym np. nauka sportów wodnych, kąpieliska i 

wynikająca z tego możliwość intensywnego użytkowania 

rekreacyjnego plaż i wód, oraz aktywności na obszarze wód wzdłuż 

brzegu. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek został 

uwzględniony w Charakterystyce 

uwarunkowań. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

27.9 Fragment wód Zatoki 

Gdańskiej w 

otoczeniu Molo w 

Sopocie 

Wniosek o uwzględnienie możliwości budowy ostróg brzegowych, 

pomostów w celu ograniczenia ruchu rumowiska wzdłuż brzegu. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

szczegółowo przeanalizowany w toku 

dalszych prac planistycznych. 

 

27.10 Fragment wód Zatoki 

Gdańskiej w 

otoczeniu Molo w 

Sopocie 

Wniosek o uwzględnienie możliwości budowy dodatkowych miejsc 

do cumowania poza istniejącą Mariną (np. pomostów pływających) 

oraz przebudowy, remontu, montażu ramp do wodowania 

jednostek. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

uwzględniony w toku dalszych prac 

planistycznych. 

 

27.11 Fragment wód Zatoki 

Gdańskiej w rejonie 

granicy admin. m. 

Gdańska i m. Sopotu 

Wniosek o uwzględnienie możliwości budowy wyspy wraz z mariną 

i molem oraz towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na granicy 

Sopotu i Gdańska, przewidzianej w „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu 

(Uchwała Nr XXXIX/522/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 marca 

2018 r.). 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie 

uwzględniony w toku dalszych prac 

planistycznych. Wniosek uwzględniony w 

Uwarunkowaniach do planu. 

 

 

 

Marszałek Województwa Pomorskiego Data i sygnatura pisma:      26-03-2020, DRRP-G.7634.145.2020 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  06-04-2020, INZ1.1.8100.1.5.28.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

28.1 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie postulatu dotyczący 

zwiększania generacji energii elektrycznej. 

Postulat ten należy poddać rozpatrzeniu, aby 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

wzorem innych krajów na nabrzeżach portów i 

w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwa była 

lokalizacja pojedynczych elektrowni o mocy 

rzędu 3,5 - 5MW. 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

28.2 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie w projekcie planu 

uwarunkowań przestrzennych związanych z 

inwestycjami turbin wiatrowych i fotowoltaiki. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

28.3 Obszar planu Wniosek o uwzględnienie uwarunkowań 

przestrzennych związanych z wykorzystaniem 

energii wodorowej na obszarze Zatoki 

Gdańskiej, zarówno pod kątem transportu 

kolejowego jak i wodnego. W kwestii realizacji 

punktów ładowania jednostek pływających, 

należy poddać analizie ich lokalizacje, 

zastosowanie koniecznej infrastruktury oraz 

zachowanie środków bezpieczeństwa. 

Analogicznym analizom należy poddać kwestię 

transportu wodorowego w portach. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

28.4 TSS Zatoka- Zachód Wniosek o wzięcie pod uwagę rosnącą rolę 

połączeń promowych ze Skandynawią na 

obszarze Zatoki Gdańskiej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

został uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań. 

Wniosek zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

28.5 południowa i północna 

strona mola w Sopocie 

Wniosek o uwzględnienie budowy pomostów 

cumowniczych ostróg brzegowych w Sopocie 

w odległościach: od północnej strony mola ok. 

500-600 m, od południowej strony mola 800-

1000 m. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

28.6 w obrębie mola i ostrogi 

mola w Sopocie 

Wniosek o uwzględnienie rozbudowy oferty 

sportowo-żeglarskiej oraz rozbudową i 

przebudową Mariny w Sopocie,  w tym: 

budowa pomostów pływających przy ostrodze 

mola, pogłębienie toru podejściowego, 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

budowa pawilonu, rozbudowa i przebudowa 

Mariny. 

28.7 Puck, Zatoka Pucka Wniosek o uwzględnienie rozbudowy portu 

jachtowego w Pucku. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

Opis przedsięwzięcia dołączony został do 

wniosku Dyrektora Urzędu Morskiego w 

Gdyni. 

28.8 Port rybacki w Stegnie i 

Katach Rybackich. Zatoka 

Gdańska 

Wniosek o dopuszczenie możliwości lokalizacji 

miejsca cumowania - przystani żeglarskiej w 

ramach funkcji portowej alternatywnie w 

przystani morskiej Stegna lub Kąty Rybackie 

lub innym miejscu dogodnym do lokalizacji 

tego typu zamierzenia inwestycyjnego na 

obszarze Zatoki Gdańskiej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

28.9 Osłonino, Zatoka Pucka Wniosek o wytyczenie toru wodnego do 

przystani Osłonino oraz wykonanie podejścia i 

pogłębienia dna pod pomostami w Osłoninie. 

Parametry wnioskowanego toru wodnego to: 

do 20 metrów szerokości i 2 metrów 

głębokości, z kolei maksymalna głębokość pod 

pomostami: do 2 metrów. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

28.10 Gnieżdżewo, Zatoka 

Pucka 

Wniosek o budowę pomostu Kaczy Winkiel 

(pomosty, slip, elementy małej architektury). 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

niemożliwy do uwzględnienia w 

planie zagospodarowania ze 

względu na ustalenia wynikające 

z projektu planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Polskich 

Obszarów Morskich w skali 

1:200 000. 

Zgodnie z projektem POM, na części akwenu 

POM.84L oznaczonej jako 84.719.R, dla 

turystyki, sportu i rekreacji zakazuje się 

tworzenia kąpielisk oraz miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli, wodowania, 

cumowania i kotwiczenia jednostek 

pływających. Część linii brzegowej, 

wnioskowanej jako miejsce lokalizacji 

planowanego przedsięwzięcia położona jest 

na granicy podakwenu 84.719.R, co 

wyklucza realizację pomostu, slipu do 

cumowania łodzi. 

28.11 Rzucewo, Zatoka Pucka Wniosek o wytyczenie toru wodnego do 

przystani żeglarskiej w Rzucewie, obejmujące 

wykonanie podejścia oraz pogłębienie dna 

pod pomostami w Rzucewie. Parametry 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

wnioskowanego toru wodnego to: do 20 

metrów szerokości i 2 metrów głębokości, z 

kolei maksymalna głębokość pod pomostami: 

do 2 metrów. 

28.12 Swarzewo, Zatoka Pucka Wniosek o wytyczenie toru wodnego do 

przystani żeglarskiej w Swarzewie, obejmujące 

wykonanie podejścia i pogłębienie dna pod 

pomostami przystani żeglarskiej w Swarzewie. 

Parametry wnioskowanego toru wodnego to: 

do 20 metrów szerokości i 2 metrów 

głębokości, z kolei maksymalna głębokość pod 

pomostami: do 2 metrów. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

28.13 Władysławowo, Zatoka 

Pucka 

Wniosek o budowę Gminnego Ośrodka 

Żeglarstwa we Władysławowie (bosmanat, 

zaplecze szkoleniowo- sanitarne, pomosty z 

dostępem do mediów, baza ratownictwa 

wodnego). 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

28.14 Obszar na przedłużeniu 

ujścia Czarnego Rowu do 

zatoki Puckiej 

Wniosek o utworzenie i utrzymanie toru 

podejściowego do Ekologicznej Mariny pn. 

Ekomarina wraz z budową wrót 

przeciwsztormowych w celu zabezpieczenia 

kanału żeglugowego. W zakres inwestycji 

wchodzi również wykonanie odgałęzienia od 

postulowanego toru wodnego do przystani 

żeglarskiej w Rewie o parametrach do 20 

metrów szerokości i 2 metrów głębokości wraz 

z oznakowaniem. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

Opis przedsięwzięcia dołączony został do 

wniosku Gminy Kosakowo. 

28.15 Rewa Wniosek o pogłębienie i utrzymanie toru 

podejściowego do przystani żeglarskiej w 

Rewie wraz z oznakowaniem, w tym bocznym, 

powstałego toru wodnego o parametrach do 

20 metrów szerokości i 2 metrów głębokości. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

Opis przedsięwzięcia dołączony został do 

wniosku Wójta Gminy Kosakowo. 

28.16 Mechelinki, teren 

przystani morskiej 

Wniosek o pogłębienie i utrzymanie toru 

podejściowego do przystani morskiej w 

Mechelinkach. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

Opis przedsięwzięcia dołączony został do 

wniosku Wójta Gminy Kosakowo. 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

28.17 Mechelinki Wniosek o budowę falochronu osłonowego w 

Mechelinkach w celu ochrony istniejącej 

infrastruktury turystycznej (budowa 

falochronu północnego i południowego). 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

Opis przedsięwzięcia dołączony został do 

wniosku Wójta Gminy Kosakowo. 

28.18 Pogórze Wniosek o budowę przystani żeglarskiej w 

rejonie torpedowni wraz z torem 

podejściowym. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

Wiąże się z wnioskiem A-11. 

28.19 Pogórze Wniosek o przebudowę torpedowni w celu 

turystycznego wykorzystania. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

Wiąże się z wnioskiem A-12. 

28.20 Jurata, Zatoka Pucka, na 

wysokości km 48 linii 

brzegowej 

Wniosek o wytyczenie toru wodnego do mola 

wraz z budową pomostów cumowniczych w 

Juracie, w tym wykonanie przejścia przez 

Mieliznę Bórzyńską wraz oznakowaniem, w 

tym bocznym, powstałego toru wodnego o 

parametrach do 20 metrów szerokości i 2 

metrów głębokości. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

28.21 Jastarnia, Zatoka Pucka, 

Przystań Jastarnia III 

Wniosek o wytyczenie i pogłębienie toru 

wodnego do mola cumowniczo-spacerowego 

wraz z budową pomostów cumowniczych w 

ciągu ul. Stelmaszczyka i przystani (brzegowej) 

Jastarnia III (ok. km 51,5-52 linii brzegowej). 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

28.22 Kuźnica, Zatoka Pucka, 

morska przystań rybacka 

w Kuźnicy 

Wniosek o budowę przystani jachtowej w 

Kuźnicy na 20 miejsc postojowych wraz z 

budową bosmanatu, zaplecza sanitarnego i 

pomostów z dostępem do mediów. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

28.23 Kuźnica, Zatoka Pucka, na 

wschód od przystani w 

Kuźnicy 

Wniosek o wytyczenie i pogłębienie toru 

wodnego do mola cumowniczo-spacerowego 

przy Stacji Turystycznej w Kuźnicy (wraz z 

wykonaniem połączenia z torem wodnym do 

przystani w Kuźnicy). 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

28.24 Zatoka Pucka 

Wewnętrzna 

Wniosek o wytyczenie i pogłębienie torów 

wodnych z Przystani w Kuźnicy do Pucka i 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

Chałup przez Kuźnicką i Chałupską Jamę, w 

tym wykonanie przejścia z Kuźnic do Chałup, a 

następnie do Pucka wraz oznakowaniem (w 

tym bocznym) powstałego toru wodnego o 

parametrach do 20 m szerokości i 2 metrów 

głębokości. 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

28.25 Jastarnia, Zatoka Pucka; 

na wschód od 

istniejącego basenu 

portowego 

Wniosek o ujęcie w planie zagospodarowania 

rozbudowy Portu w Jastarni o nowy basen 

jachtowy z falochronem południowo-

wschodnim i nabrzeżami. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

28.26 OchK Wyspy 

Sobieszewskiej, 

Nadmorskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, 

Parki krajobrazowe w 

części obejmującej 

morskie wody 

wewnętrzne Zatoki 

Gdańskiej 

Pismo zawiera informacje o dokumentach 

uchwalonych przez Sejmik Województwa 

Pomorskiego: - określających ramy 

prowadzenia działań na obszarach 

chronionego krajobrazu w województwie 

pomorskim: Obszar Chronionego Krajobrazu 

Wyspy Sobieszewskiej i Nadmorski Obszar 

Chronionego Krajobrazu, - Uchwały Sejmiku 

Województwa w sprawie parków 

krajobrazowych: Nadmorskiego Parku 

Krajobrazowego i „Mierzeja Wiślana”. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

nie podlega rozpatrzeniu. 

Są to informacje do planu i nie stanowią 

wniosku do planu. 

28.27 Obszar lądowy, poza 

granicami morskich wód 

wewnętrznych Zatoki 

Gdańskiej 

Na morskich wodach wewnętrznych części 

Zatoki Gdańskiej w obowiązującym Planie 

zagospodarowania przestrzennego 

województwa pomorskiego nie zostały 

zlokalizowane inwestycje celu publicznego, 

wynikające z dokumentów przyjętych przez 

Sejmik Województwa Pomorskiego, będące 

zadaniem samorządu województwa. Na 

analizowanym obszarze przewiduje się 

realizację inwestycji celu publicznego, 

wynikających z dokumentów przyjętych przez 

Sejm RP, Radę Ministrów lub właściwego 

ministra niebędących zadaniami samorządu 

województwa, w tym: - Inwestycje wynikające 

z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

nie podlega rozpatrzeniu. 

Są to informacje do planu i nie stanowią 

wniosku do planu. 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

Komunalnych - Inwestycje, wynikające z Planu 

gospodarki odpadami, - Inwestycje wynikające 

z programu „Kompleksowe zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z 

uwzględnieniem etapu 2015)” zwanego 

„Programem Żuławskim – 2030” – etap II 

Zadanie 4. Przebudowa ujścia Wisły – 

przedłużenie kierownic – prawej i lewej 

(ocena efektywności inwestycji „Przebudowa 

ujścia Wisły etap I oraz działania 

przygotowawcze); - inwestycje wynikające z 

Krajowego Programu Ochrony Brzegów 

Morskich. 

28.28 Cały obszar objęty 

opracowaniem planu 

W piśmie zostały wskazane cele i kierunki 

polityki przestrzennego zagospodarowania 

województwa, zostały wskazane zapisy Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Pomorskiego (PZP Obszaru 

Metropolitalnego), które mogą mieć istotne 

znaczenie dla sporządzenia projektu planu 

zagospodarowania przestrzennego morskich 

wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej. 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

został uwzględniony w 

Charakterystyce uwarunkowań. 

Wniosek zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

Wniosek o charakterze informacyjnym. 

28.29 Cały obszar objęty 

opracowaniem planu 

Wniosek o opracowanie planu 

zagospodarowania ZGD z uwzględnieniem 

konstytucyjnej zasady zrównoważonego 

rozwoju. Powstający dokument powinien 

równoważyć możliwe zagospodarowanie oraz 

być podstawą do godzenia potrzeb różnych 

interesariuszy, minimalizując tym samym 

konflikty przestrzenne (w szczególności 

pomiędzy wykorzystaniem turystycznym a 

ochroną zasobów przyrodniczych). 

Nie wymagany. W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w toku dalszych 

prac planistycznych. 

 

 

 

Wójt Gminy Puck Data i sygnatura pisma:      27-03-2020, BGG.670.2.45.2020 
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ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck Data i sygnatura wpływu:  09-04-2020, INZ1.1.8100.1.5.29.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

29.1 Przystanie Swarzewo, Rzucewo 

oraz Osłonino- akweny 

przylegające do granic tych 

przystani. 

Wniosek o przyjęcie w planie ustaleń umożliwiających 

wykonanie torów wodnych podejściowych do istniejących 

przystani żeglarskich w miejscowościach Swarzewo, 

Rzucewo i Osłonino. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

W trakcie weryfikacji. Wniosek 

zostanie szczegółowo przeanalizowany 

w toku dalszych prac planistycznych. 

 

 

 

 

* 'Opis przedsięwzięcia' oznacza streszczenie opisu, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej 

** Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) 


