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Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie 
 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Data i sygnatura pisma:      19-02-2020, DOZ-OAiK.070.10.2020.AR.02.05 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  19-02-2020, INZ1.1.8100.5.6.1.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

1.1 Obszar 

objęty 

planem 

MKiDN podtrzymuje wnioski zgłoszone w piśmie z dnia 7.11.2016 r. i nie zgłasza 

nowych wniosków. - wniosek o utworzenie akwenów chronionych ustaleniami planu 

(w przypadku wraków granice akwenów wyznaczać powinna linia ciągła w promieniu 

25 m od zewnętrznego obrysu wraku) wokół znajdujących się w granicach obszaru 

objętego planem wraków stanowiących zabytki archeologiczne oraz wraków 

wymagających rozpoznania. 

Nie wymagany. Wniosek o charakterze 

informacyjnym. Na obszarze 

objętym planem WLA nie 

występują wraki ani zabytki 

archeologiczne 

 

 

 

Minister Infrastruktury Data i sygnatura pisma:      05-03-2020, DP-3.0221.50.2020 

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  05-03-2020, INZ1.1.8100.5.6.2.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

2.1 Wniosek dotyczy 

części lądowej portu 

we Władysławowie 

Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów portu morskiego we Władysławowie należy 

uwzględnić informacje o planowanym projekcie pn. "Poprawa 

przepustowości na linii kolejowej nr 213 Reda - Hel", oraz wymagania 

wynikające z przepisów prawnych, które pozwolą unikać sytuacji 

problemowych na etapie projektowania, budowy i użytkowania 

budynków oraz obiektów budowlanych na działkach przyległych do 

terenów kolejowych. 

Nie wymagany. Wniosek o charakterze informacyjnym. 

W części uwarunkowań dotyczącej 

powiązań komunikacyjnych i obsługi 

komunikacyjnej portu od strony lądu 

zawarto wskazane informacje. 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej Data i sygnatura pisma:      10-03-2020, MON.DI-WZN.270.2.2020 

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  19-03-2020, INZ1.1.8100.5.6.3.2020 



Gdynia, 21 grudnia 2021 r. Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie  Strona 2 z 22 
 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

3.1 Dotyczy części 

akwatorium portu 

we Władysławowie 

MON wnioskuje, aby następujące obszary ujęto w 

planie WLA jako Podakweny z funkcją 

bezpieczeństwo i obronność (B): - Poligon i tor wodny 

MW - Projekt planu WLA obejmuje część poligonu 

morskiego P-15 oraz tor wodny podejściowy 0021 

Marynarki Wojennej.  - Strefy ochronne terenów 

zamkniętych resortu obrony narodowej. 

Nie wymagany. Uwzględniono. W planie WLA uwzględniono: - nadrzędną 

rolę wymogów bezpieczeństwa i obronności państwa; - 

warunki korzystania z akwenów wynikające z przebiegu toru  

0021 przez akweny WLA.02.Fp, WLA.05.Tk, WLA.06.Tk; - 

warunki korzystania z akwenów WLA.05.Tk i WLA.06.Tk 

wynikające z usytuowania poligonu P-15, - ograniczenia 

wynikające z istniejącej strefy ochronnej terenów 

zamkniętych obejmującej części akwenów: WLA.01.Fp, 

WLA.02.Fp, WLA.04.C i cały akwen, WLA.03.Ps. 

 

 

 

Urząd Morski w Gdyni Data i sygnatura pisma:      27-03-2020, INZ1.1.8100.5.7.2020.AC 

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  27-03-2020, INZ1.1.8100.5.6.4.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

4.1 Dotyczy całego obszaru 

objętego planem oraz 

obszaru objętego 

charakterystyką 

uwarunkowań 

Uwzględniono Na potrzeby rozwoju portu morskiego we 

Władysławowie został wyznaczony akwen WLA.02.Fp o 

funkcji podstawowej: funkcjonowanie portu 

Nie wymagany. Uwzględniono. Na potrzeby rozwoju portu 

morskiego we Władysławowie w projekcie planu v1 

został wyznaczony akwen WLA.02.Ip o funkcji 

podstawowej: funkcjonowanie portu 

 

4.2 Dotyczy całego obszaru 

objętego planem oraz 

obszaru objętego 

charakterystyką 

uwarunkowań 

Ustalenia planu dla obszarów rozwojowych nie mogą 

być sprzeczne z ustaleniami  dla akwenów, ujętymi w 

opracowanym planie zagospodarowania obszarów 

morskich w skali 1:200 000. 

Nie wymagany. Uwzględniono. Projekt planu WLA obejmuje akwen 

POM.64.Ip, dla którego określono w POM funkcje 

podstawową Ip- funkcjonowanie portu lub 

przystani. 

 

4.3 Dotyczy całego obszaru 

objętego planem oraz 

obszaru objętego 

charakterystyką 

uwarunkowań 

Ustalenia planu winny uwzględniać możliwość 

(ewentualne propozycje) obsługi lokalizowanych na 

wodzie obszarów i ich funkcji użytkowych przez 

infrastrukturę zapewniająca dostęp do portu od strony 

lądu (ciągi komunikacyjne). 

Nie wymagany. Uwzględniono. W analizie uwarunkowań 

uwzględniono plany rozwoju infrastruktury 

drogowej i kolejowej, zapewniającej dostęp do 

portu od strony lądowej, w szczególności do 

wschodniej części portu, w sąsiedztwie 

wyznaczonego akwenu WLA.02.Fp. 

 

4.4 Dotyczy całego obszaru 

objętego planem oraz 

obszaru objętego 

Lokalizacja obszaru portu na wodzie (wzdłuż istniejącej 

linii brzegowej) możliwa jest wyłącznie w kierunku 

wschodnim od istniejącego falochronu wschodniego 

portu. 

Nie wymagany. Uwzględniono. Projekt planu przewiduje rozwój 

portu od wschodniej strony, przede wszystkim w 

obrębie wyznaczonego akwenu WLA.02.Fp 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

charakterystyką 

uwarunkowań 

4.5 Dotyczy całego obszaru 

objętego planem oraz 

obszaru objętego 

charakterystyką 

uwarunkowań 

Koncepcje rozwoju tego obszaru jako obszar portowy 

ograniczone są od strony wschodniej ustaleniami 

planistycznymi obejmującymi mierzeję helską od końca 

jej nasady, oraz ustalonymi formami ochrony przyrody. 

Nie wymagany. Uwzględniono. W granicach obszaru objętego 

planem WLA nie występują obszary objęte formami 

ochrony przyrody. 

 

4.6 Dotyczy całego obszaru 

objętego planem oraz 

obszaru objętego 

charakterystyką 

uwarunkowań 

Propozycje ustaleń planistycznych infrastruktury 

lokalizowanej na wodzie, zakładające wysunięcie tej 

infrastruktury na wodę dalej niż linia wysunięcia 

istniejącej infrastruktury (falochron północno-zachodni), 

wymagają bezwzględnych zapisów określających wymóg 

oceny wpływu takiej lokalizacji na linię brzegową 

mierzei helskiej. 

Nie wymagany. Uwzględniono. W rozstrzygnięciach szczegółowych 

dla akwenów WLA.02.Fp, WLA.04.C, w planie 

wskazuje się na konieczność uwzględnienia 

odpowiednich rozwiązań minimalizujących wpływ 

na linie brzegową Półwyspu Helskiego. 

 

4.7 Obszar objęty planem Warunki lokalizacji obszaru portu na wodzie określone 

w punktach 4,5,6 wymagają ponadto ustaleń 

(propozycji) zapewnienia możliwości stałego przesyłu 

urobku pogłębiarskiego poza wschodnią granicę obszaru 

portu. 

Nie wymagany. Uwzględniono. W rozstrzygnięciach szczegółowych 

dla akwenów WLA.02.Fp, WLA.04.C wskazuje się na 

konieczność uwzględnienia odpowiednich rozwiązań 

zapewniających możliwość stałego przesyłu urobku 

pogłębiarskiego w kierunku Półwyspu Helskiego. 

 

4.8 Obszar objęty planem Istotnym ustaleniem w zakresie sposobu i rozwiązań 

przestrzennych zagospodarowania obszaru morskiego 

jest przyjęcie (określenie) maksymalnych parametrów 

charakterystycznych statków morskich przewidzianych 

do obsługi przez infrastrukturę portową. 

Nie wymagany. Nie uwzględniono. Parametry charakterystycznych 

statków morskich przewidzianych do obsługi przez 

infrastrukturę portową w rozbudowywanej części 

portu zostały opisane w uzasadnieniu rozwiązań 

szczegółowych. Nie są one przedmiotem 

rozstrzygnięć szczegółowych dla akwenu WLA.02.Fp. 

 

4.9 Obszar objęty planem W przypadku realizacji koncepcji rozwoju portu, 

planowanej przez Gminę Władysławowo i „Szkuner” 

niezbędne będzie poszerzenie kotwicowiska do granic 

portu, zakreślając łuk koła od głowicy falochronu o 

promieniu 1,5Mm. 

Nie wymagany. Uwzględniono. Wyznaczony w planie akwen 

WLA.06.Tk przewidziany jest na powiększenie 

kotwicowiska. 

 

 

 

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB Oddział Geologii Morza w Gdańsku-Oliwie Data i sygnatura pisma:      25-03-2020, OB/PSG/66/03/20 

ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  27-03-2020, INZ1.1.8100.5.6.5.2020 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

5.1 Obszar planu Wnioskuje o uwzględnienie planowanych badań geologicznych i 

geofizycznych związanych z realizacją wieloetapowego programu 

badań pn. „Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego 

Bałtyku” prowadzonego przez PIG- PIB. 

Nie wymagany. Uwzględniono. W projekcie planu ustalono 

warunki prowadzenia badań naukowych, które 

odnoszą się również do badań geologicznych i 

geofizycznych 

 

5.2 Obszar planu Wnioskuje o uwzględnienie badań geologicznych i geofizycznych 

związanych z planowaną realizacja Mapy Geologicznej Polskich 

Obszarów Morskich przez PIG- PIB. 

Nie wymagany. Uwzględniono. W projekcie planu ustalono 

warunki prowadzenia badań naukowych, które 

odnoszą się również do badań geologicznych i 

geofizycznych 

 

 

 

Szkuner Sp.z o.o. Data i sygnatura pisma:      26-03-2020, EAP/2/2020 

ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo Data i sygnatura wpływu:  27-03-2020, INZ1.1.8100.5.6.6.2020 

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

wykonawcy planu 

6.1 obszar na wschód 

od Falochronu 

Wschodniego 

Wnioskujemy o uwzględnienie w 

projekcie koncepcji rozbudowy Portu 

Władysławowo. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

Uwzględniono. Projekt planu przewiduje rozwój portu od 

wschodniej strony, przede wszystkim w obrębie wyznaczonego 

akwenu WLA.02.Fp 

 

6.2 część basenu 

portowego 

wewnętrznego 

Wnioskujemy o uwzględnienie w 

projekcie rozbudowy Mariny wewnątrz 

portu Władysławowo. 

Nie wymagany 

(przedsięwzięcie 

posiada aktualne 

pozwolenie). 

Uwzględniono. W rozstrzygnięciach dla akwenu WLA.01.Fp: - ustala 

się funkcję dopuszczoną Sm – marina, - określa się planowaną 

marinę, jako inwestycję celu publicznego. 

 

6.3 Poza obszarem 

objętym planem 

Wnioskuje o wyznaczenie klapowiska 

na wysokości Rozewia - 3 Mm od 

brzegu lub na wschód od portu na 

drodze wodnej do Chałup - wg 

wskazanego miejsca przez Urząd 

Morski w Gdyni. 

Nie wymagany. Odrzucono - poza obszarem planu.  

6.4 akwen redy portu 

we Władysławowie 

Wnioskujemy o uwzględnienie w 

projekcie nowego kotwicowiska oraz 

toru podejściowego dla portu 

Władysławowo. 

Nie wymagany. Uwzględniono. W rozstrzygnięciach projektu planu przyjęto: - 

powiększenie kotwicowiska przewiduje się w obrębie akwenu 

WLA.06.Tk; - istniejący tor podejściowy znajduje się w obrębie 

akwenu WLA.02.Fp, gdzie przewiduje się rozbudowę portu w 

kierunku wschodnim. Zgodnie z ustaleniami planu do czasu 

rozbudowy portu obowiązuje utrzymanie odpowiednich 

parametrów infrastruktury zapewniającej dostęp do portu. 
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Burmistrz Miasta Władysławowo Data i sygnatura pisma:      19-03-2020, RGNiGP.6722.1.2020 

ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo Data i sygnatura wpływu:  27-03-2020, INZ1.1.8100.5.6.7.2020 

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

wykonawcy planu 

7.1 dotyczy obszaru na 

wschód od 

Falochronu 

Wschodniego 

Uwzględnienie koncepcji budowy Portu 

Zewnętrznego we Władysławowie 

według założeń projektowych do 

koncepcji wykonanej przez firmę 

WUPROHYD Sp. z o.o. 

Nie dołączono do 

wniosku. 

Uwzględniono częściowo. W projekcie planu wyznacza się akwen 

WLA.02.Fp, uwzględniający kierunek rozwoju portu wskazany w 

założeniach projektowych do koncepcji wykonanej przez firmę 

WUPROHYD Sp. z o.o. Natomiast parametry charakterystycznych 

statków morskich przewidzianych do obsługi przez infrastrukturę 

portową w rozbudowywanej części portu nie są one przedmiotem 

rozstrzygnięć szczegółowych dla akwenu WLA.02.Fp. 

 

7.2 Część basenu 

portowego 

wewnętrznego 

Uwzględnienie w ramach istniejącego 

basenu portowego wraz z otoczeniem 

docelowych funkcji związanych z obsługą 

ruchu turystycznego tj. przystań 

jachtowa. 

Nie wymagany 

(przedsięwzięcie 

posiada aktualne 

pozwolenie). 

Uwzględniono. W rozstrzygnięciach dla akwenu WLA.01.Fp ustala 

się funkcję dopuszczoną Sm – marina. 

 

7.3 Obszar lądu objęty 

charakterystyką 

uwarunkowań 

Uwzględnienie kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

dla terenów okołoportowych we 

Władysławowie (na podstawie projektu 

studium uikzp Gminy Władysławowo). 

Nie wymagany. Uwzględniono. Zagadnienie ujęto w części uwarunkowań 

dotyczącej analizy projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławowo. 

 

7.4 Obszar lądu objęty 

charakterystyką 

uwarunkowań 

Uwzględnienie nowych dróg 

dojazdowych do portu. 

Nie wymagany. Uwzględniono. Zagadnienie ujęto w części uwarunkowań 

dotyczącej powiązań komunikacyjnych i obsługi komunikacyjnej 

portu od strony lądu. 

 

7.5 Teren Falochronu 

Północnego 

Dopuszczenie wykorzystania falochronu 

północnego jako przedłużenia przyszłego 

ciągu spacerowego planowanego przez 

Gminę w obszarze wydmy przedniej na 

odcinku od wejścia nr 9 w kierunku 

portu. 

Nie wymagany. Uwzględniono. Zagadnienie ujęto w części uwarunkowań 

dotyczącej analizy projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławowo. 

 

 

 

Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa Data i sygnatura pisma:      27-03-2020, brak 

ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  27-03-2020, INZ1.1.8100.5.6.8.2020 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

8.1 wschodnia części redy 

portu we 

Władysławowie 

Wniosek o uwzględnienie projektowanego 

gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 250, 

realizowanego w ramach projektu firmy Baltic Gas. 

Dołączony do 

wniosku. 

Uwzględniono. Akwen WLA.07.I wyznaczono na 

potrzeby sytuowania infrastruktury technicznej, w tym 

projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia. 

 

 

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB Oddział Morski w Gdyni Data i sygnatura pisma:      31-03-2020, CS-S-G-510-7/2019/87/20 

ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia Data i sygnatura wpływu:  31-03-2020, INZ1.1.8100.5.6.9.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

9.1 Molo Duńskie, 

Nabrzeże 

Robocze 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 

wnioskuje o określenie stacji pomiarowo obserwacyjnej IMGW-PIB jako 

podstawowego elementu infrastruktury odpowiedzialnej w zakresie osłony 

hydrologicznej i meteorologicznej portu morskiego we Władysławowie oraz 

regionu. 

Nie wymagany. Uwzględniono. Zagadnienie ujęto w 

charakterystyce uwarunkowań – 

Rozdział omawiający badania naukowe i 

monitoring środowiska. 

 

 

 

Marszałek Województwa Pomorskiego Data i sygnatura pisma:      26-03-2020, DRRP-G.7634.141.2020 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  06-04-2020, INZ1.1.8100.5.6.10.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

10.1 Akwatorium portu – 

część redy po 

wschodniej stronie 

Falochronu 

Wschodniego 

Rozbudowa portu Władysławowo w zakresie 

wydłużenia Falochronu Północnego, rozbudowa portu 

w kierunku wschodnim wzdłuż siedziby firmy 

"Energobaltic". A także budowa kolejnego, 

osłonowego Falochronu Nowego Wschodniego, z 

uwzględnieniem miejsca pod wyznaczenie nowej 

mariny. 

Nie wymagany. Uwzględniono. Uwzględniono - projekt planu 

przewiduje rozwój portu od wschodniej strony, przede 

wszystkim w obrębie wyznaczonego akwenu 

WLA.02.Fp; - w rozstrzygnięciach dla akwenu 

WLA.01.Fp ustala się funkcję dopuszczoną Sm – 

marina, określa się planowaną marinę jako inwestycję 

celu publicznego. 

 

10.2 Obszar portu 

Władysławowo w 

sąsiedztwie Nabrzeża 

Jachtowego 

Rozbudowa mariny wewnątrz portu Władysławowo w 

zakresie dostosowania standardu wyposażenia mariny 

do wymogów europejskich. 

Nie wymagany. Uwzględniono. W rozstrzygnięciach dla akwenu 

WLA.01.Fp: - ustala się funkcję dopuszczoną Sm – 

marina, - określa się planowaną marinę, jako 

inwestycję celu publicznego. 

 

10.3 Obszar planu W opracowywanym dokumencie sugeruje się 

uwzględnić uwarunkowania przestrzenne związane z 

wykorzystaniem energii wodorowej na obszarze 

Nie wymagany. Uwzględniono. W akwenie WLA.02.Fp  dopuszcza się 

sytuowanie infrastruktury technicznej  - obiektów i 

urządzeń infrastruktury przesyłu węglowodorów (w 
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Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

Zatoki Gdańskiej, zarówno pod kątem transportu 

kolejowego jak i wodnego. 

tym biometanu), wodoru i innych gazów 

przemysłowych 

10.4 Nabrzeża w porcie – 

poza obszarem 

objętym planem 

Opracowywany projekt planu powinien uwzględniać 

postulat dotyczący zwiększania generacji energii 

elektrycznej. Postulat ten należy poddać rozpatrzeniu, 

aby wzorem innych krajów na nabrzeżach portów iw 

rejonie Zatoki Gdańskiej możliwa była lokalizacja 

pojedynczych elektrowni o mocy rzędu 3,5 - 5MW. 

Nie wymagany. Odrzucono - poza obszarem planu. Nabrzeża portu 

morskiego we Władysławowie znajdują się poza 

granicami obszaru objętego planem WLA. 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Infrastruktury Data i sygnatura pisma:      10-11-2020, 4977/DI 

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  12-11-2020, INZ1.1.8100.5.14.1.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

11.1 Obszar objęty planem 

WLA 

MON stwierdza, że zgłoszone wnioski zostały 

uwzględnione 

 Wniosek o charakterze 

informacyjnym. 

 

 

 

Burmistrz Miasta Władysławowo Data i sygnatura pisma:      12-11-2020, brak 

ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo Data i sygnatura wpływu:  13-11-2020, INZ1.1.8100.5.14.2.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

12.1 Obszar objęty 

planem WLA 

Uwaga wnosząca o doprecyzowanie w zapisach uzasadnienia do 

wstępnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

akwenów portu morskiego we Władysławowie jasnego i 

jednoznacznego określenia jako strefy ochronne od terenów 

zamkniętych w kompleksach wojskowych nie zaś jako 

projektowane strefy ochronne. 

 Uwzględniono. W rozstrzygnięciach szczegółowych 

dla akwenów WLA.01.Fp, WLA.02.Fp, WLA.03.Ps, 

WLA.04.C w ust. 12 karty akwenu wskazano strefy 

ochronne terenów zamkniętych jako szczególnie 

istotne uwarunkowania dotyczące akwenu 

 

12.2 Obszar objęty 

planem WLA 

Uwaga wnosząca o wykreślenie z zapisów części opisowej 

uzasadnienia do wstępnego projektu planu (bądź w przypadku 

stwierdzenia istnienia takiej strefy naniesienia jej zasięgu na 

rysunku projektu planu) informacji o projektowanej strefie 

ochronnej od kompleksu wojskowego nr 7311 Chłapowo. 

 Uwzględniono. Na mapie „Charakterystyka 

uwarunkowań”, stanowiącej część załącznika nr 3 

do rozporządzenia zawarto granice obowiązujących 

stref ochronnych terenów zamkniętych. 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

12.3 Nie dotyczy 

obszaru planu 

WLA 

Uwaga wnosząca o: a) zmianę przypisanej kolorystyki obszarów 

zakreślonych na mapie charakterystyki uwarunkowań 

zlokalizowanych w obszarze lądowym portu we Władysławowie; 

 Uwzględniono. Zastosowano odpowiednią mapę ze 

zmienioną kolorystyką. 

 

12.4 Nie dotyczy 

obszaru planu 

WLA 

Uwaga wnosząca o: b) właściwe zaznaczenie na mapie dotyczącej 

charakterystyki uwarunkowań lokalizacji obiektu, w którym 

zlokalizowany jest Bosmanat Portu Morskiego we 

Władysławowie. 

 Uwzględniono.  

 

 

Szkuner Sp.z o.o. Data i sygnatura pisma:      13-11-2020, brak 

ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo Data i sygnatura wpływu:  13-11-2020, INZ1.1.8100.5.14.3.2020 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

13.1 Nie dotyczy 

obszaru planu 

WLA 

Wniosek dotyczy naniesienia drogi technicznej prowadzącej do portu 

przez wejście nr 1 na plażę, stanowiącej kluczowy aspekt dla 

sprawnego funkcjonowania części północnej portu, tj do Nabrzeży 

Roboczego i Postojowego oraz Falochronu Północnego. 

 Uwzględniono. W karcie akwenu w ust. 10. 

Ustalenia wiążące samorządy województw 

oraz gmin zawarto zapis odnoszący się do 

treści stosownych dokumentów 

planistycznych sporządzanych przez 

Burmistrza Władysławowa. 

 

13.2 Nie dotyczy 

obszaru planu 

WLA 

Przy rozbudowie Mariny dla 55 stanowisk na jachty, uzasadnione jest 

przygotowanie zaplecza techniczno-socjalnego z infrastrukturą na 

zimowanie jachtów. 

 Uwzględniono. W karcie akwenu w ust. 10. 

Ustalenia wiążące samorządy województw 

oraz gmin zawarto zapis odnoszący się do 

treści stosownych dokumentów 

planistycznych sporządzanych przez 

Burmistrza Władysławowa. 

 

13.3 Nie dotyczy 

obszaru planu 

WLA 

Wnioski merytoryczne do opisu portu we Władysławowie  a) opis 

stoczni w zakresie dotyczącym dźwigów, (stocznia posiada dwa dźwigi 

18 t. i 25 t., dźwig samojezdny został ze złomowany, b) Nb. Paliwowe, 

przy którym stał CPN został wyłączony z eksploatacji. Obecnie Barka 

„Beata” zaopatruje w paliwo statki oraz odbiera wody zaolejone. 

Bunkierka stacjonuje przy Nabrzeżu Roboczym lub przy nabrzeżu 

Wschodnim z uwagi na bezpieczny postój ochronę przed północnymi 

sztormami. 

 Uwzględniono. Uwaga została uwzględniona w 

opisie stoczni, zawartym w uzasadnieniu do 

planu WLA oraz w analizie uwarunkowań. 
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Ministerstwo Aktywów Państwowych Data i sygnatura pisma:      13-11-2020, DN II.VII.532.30.2020 

Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  13-11-2020, INZ1.1.8100.5.14.4.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 

Sposób uwzględnienia 

wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

14.1 Obszar objęty 

planem WLA 

MAP nie zgłasza uwag. Kierunek zapisów projektu uwzględnia rozbudowę 

portu wraz z obsługą jednostek typu offshore 

 Wniosek o charakterze 

informacyjnym. 

 

 

 

Marszałek Województwa Pomorskiego Data i sygnatura pisma:      13-11-2020, brak 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  18-11-2020, INZ1.1.8100.5.14.5.2020 

Lp. Oznaczenie obszaru Streszczenie treści 
Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

15.1 Akwen oznaczony w 

projekcie v.0 jako 

WLA.01.Ip 

Oznaczenie akwenu 

istniejącej i planowanej 

mariny symbolem Sm. 

 Uwzględniono częściowo. Dla istniejącej i planowanej rozbudowy mariny nie 

oznaczono odrębnego akwenu. Funkcja Sm- marina jest funkcją dopuszczalną w 

całym akwenie WLA.01.Fp, obejmującym istniejące baseny portu morskiego we 

Władysławowie. 

 

 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków Data i sygnatura pisma:      19-11-2020, DOZ-OAiK.070.48.2020.AR 

Ksawerów 13, 02-656 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  20-11-2020, INZ1.1.8100.5.14.6.2020 

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

16.1 Obszar objęty planem WLA MKiDN nie zgłasza uwag  Wniosek o charakterze informacyjnym.  

 

 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Data i sygnatura pisma:      15-07-2021, ZN.5150.121.2021.AKo/SS 

ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  20-07-2021, INZ1.1.8100.5.2.1.2021 

 

Opinia negatywna 

 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

17.1 Cały obszar 

planu 

W Rozdziale 1 — „Ustalenia ogólne dla całego obszaru 

objętego planem”, § 6 ust. 3 pkt 2 o treści: Na całym 

obszarze objętym planem obowiązuje ochrona zabytków, w 

tym przypadkowo odkrytych elementów podwodnego 

dziedzictwa kulturowego, na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych o ochronie zabytków i opiece nad 

 Nie uwzględniono. Zgodnie z wskazaniem Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Gdyni (m.in. pismo z dnia 

23.11.2021r.) zastosowano zapis w brzmieniu: „przed 

przystąpieniem do realizacji inwestycji wymagających 

działań znacząco naruszających dno lub robót 

pogłębiarskich, należy wykonać inwentaryzację 

Opinia powinna być 

wydana 

postanowieniem. 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

zabytkami; należy uzupełnić o następującą treść: Na całym 

obszarze objętym planem, w ramach przygotowania i 

realizacji inwestycji oraz prowadzenia prac czerpalnych, 

zasypowych i innych działań naruszających dno wymaga się 

przeprowadzenia inwentaryzacji archeologicznej dna w celu 

rozpoznania zasobów podwodnego dziedzictwa 

kulturowego. 

archeologiczną dna w celu rozpoznania zasobów 

podwodnego dziedzictwa kulturowego;” 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Data i sygnatura pisma:      13-07-2021, GD.RPP.610.232.2021.PN 

Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  14-07-2021, INZ1.1.8100.5.2.2.2021 

 

Opinia pozytywna 

 

 

 

Minister Zdrowia Data i sygnatura pisma:      brak 

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  INZ1.1.8100.5.2.3.2021 

 

Organ nie przedstawił stanowiska (równoznaczne z zaopiniowaniem projektu planu) 

 

 

 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku Data i sygnatura pisma:      10-06-2021, GDA.5111.279.2021.JC 

ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  17-06-2021, INZ1.1.8100.5.2.4.2021 

 

Opinia negatywna 

 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

20.1 Cały obszar 

planu 

Opinia wydana postanowieniem Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania opinii ze 

względu na brak terenów górniczych na obszarze objętym planem. Zgodnie z art. 37e ust. 1 pkt 7 

lit. d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 ze zm.) zaopiniowanie projektu planu zagospodarowania 

 Wniosek o 

charakterze 

informacyjnym. 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

przestrzennego przez właściwy organ nadzoru górniczego wymagane jest w zakresie 

zagospodarowania terenów górniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - 

Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.). 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku Data i sygnatura pisma:      28-06-2021, RDOŚ-Gd-WZP.410.13.16.2021.AP.1 

ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  06-07-2021, INZ1.1.8100.5.2.5.2021 

 

Opinia pozytywna 

 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

21.1 Cały obszar 

planu 

Przy realizacji ustaleń planu należy bezwzględnie zapewnić 

ochronę siedlisk i gatunków objętych ochroną prawną, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony 

gatunkowej roślin i zwierząt oraz siedlisk. 

 Nie uwzględniono. Zapis we wskazanym brzmieniu 

stanowi naruszenie zasad techniki prawodawczej - 

obowiązują przepisy odrębne niezależnie od ustaleń 

planu. 

Opinia powinna być 

wydana 

postanowieniem. 

21.2 Cały obszar 

planu 

W treści projektu planu zaznaczyć należy, iż proponowane 

zainwestowanie terenu w postaci wprowadzenia inwestycji 

wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, w tym oceny oddziaływania na obszary Natura 

2000, we wskazanych na rysunku planu lokalizacjach, należy 

traktować jako tylko i wyłącznie potencjalne, nie dające 

gwarancji realizacji inwestycji w przedstawionym zakresie. 

 Nie uwzględniono. Plan określa funkcje podstawowe i 

dopuszczalne w wyróżnionych akwenach. Plan nie 

określa listy inwestycji, ale planowane 

przedsięwzięcia muszą być zgodne z planem. Dla 

planowanych przedsięwzięć należy przeprowadzać 

oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Opinia powinna być 

wydana 

postanowieniem. 

 

 

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data i sygnatura pisma:      14-07-2021, ONS.9022.16.41.2021.MG 

ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  28-07-2021, INZ1.1.8100.5.2.6.2021 

 

Opinia pozytywna 

 

 

 

Burmistrz Miasta Władysławowo Data i sygnatura pisma:      15-07-2021, RGNiGP.6722.4.2021 

ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo Data i sygnatura wpływu:  15-07-2021, INZ1.1.8100.5.3.1.2021 
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Uzgodnienie pozytywne 

 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

23.1 Akwen 

WLA.01.Fp 

Postanowienie – uzgodnienie z uwagami: 1) 

zastosowanie jednoznacznej terminologii prawa 

budowlanego w całym dokumencie oraz 

ujednolicenie dopuszczonego zakresu prac 

budowlanych w kartach akwenów jak niżej, a 

dotyczących wód istniejącego basenu portowego: a)  

w karcie akwenu WLA.01.Fp w ust. 8, pkt 2) należy 

dopuścić nie tylko przebudowę portu, lecz także: - 

budowę, co zgodnie z nomenklaturą prawa 

budowlanego oznacza wykonywanie obiektu 

budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego - oraz  remont, 

 Uwzględniono. Skorygowano zapis w karcie akwenu 

WLA.01.Ip w ust. 8 – IWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO w sposób 

następujący: „ budowa, przebudowa oraz remont 

infrastruktury portu morskiego we Władysławowie;” 

 

23.2 Akwen 

WLA.04.C 

Dopuszczenie w karcie akwenu WLA.04.C funkcji 

turystyki, sportu i rekreacji. 

 Nie uwzględniono. Rozstrzygnięcie DUM pismo znak: 

INZ1.1.8100.5.7.2021.AC z dnia 30.08.2021 r.  Akwen 

WLA.04.C  nie może być dopuszczony do uprawiania sportów 

wodnych, ze względu na osłonę falochronu gwiazdoblokami , 

które tworzą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia 

potencjalnych uczestników rekreacji w tej strefie. 

Wprowadzenie możliwości uprawiania sportów wodnych na 

przedmiotowym akwenie jest niezgodne z Konwencją, 

Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 14 z 

dnia 17 lipca 2013 roku, jak i dobrą praktyką morską 

wykluczającą zbędne narażanie zdrowia i życia uczestników tej 

formy rekreacji, jak i naruszanie bezpiecznego ruchu 

jednostek w strefie przyportowej. 

Uwaga powiązana z 

uwagą Marszałka 

Województwa 

Pomorskiego. 

23.3 Akwen 

WLA.03.Ps 

b)  w karcie akwenu WLA.03.Ps w ust. 8 należy 

zastąpić sformułowanie modernizacja portu 

następującymi: przebudowa, budowa oraz remont - 

analogicznie do karty terenu WLA.01.Fp; 

 Uwzględniono. Skorygowano zapis w karcie akwenu w ust. 8 – 

IWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO w sposób następujący: „ 

budowa, przebudowa oraz remont infrastruktury portu 

morskiego we Władysławowie;” 
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku Data i sygnatura pisma:      01-07-2021, RDOŚ-Gd.WZP.610.13.9.2021.AP/JK 

ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  28-07-2021, INZ1.1.8100.5.3.2.2021 

 

Uzgodnienie negatywne 

 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

24.1 Cały obszar 

planu 

Postanowienie o odstąpieniu od uzgodnienia    Przedstawiony do uzgodnienia projekt planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren znajdujący się poza obszarami objętymi 

ochroną, w stosunku do których tutejszy organ dokonuje uzgodnienia na podstawie przepisów o 

ochronie przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1098). 

 Wniosek o 

charakterze 

informacyjnym. 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej Data i sygnatura pisma:      14-07-2021, 3146/D/ 

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  21-07-2021, INZ1.1.8100.5.3.3.1.2021 

 

Uzgodnienie pozytywne 

 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

25.1 Cały obszar 

planu 

W całym projekcie Planu zagospodarowania 

przestrzennego akwenów portu morskiego 

we Władysławowie poprawić zapisy 

dotyczące Marynarki Wojennej jest 

Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej 

na Marynarki Wojennej lub Marynarki 

Wojennej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 Uwzględniono. Przyjęto „Marynarki 

Wojennej”. 

Odpowiedź w nawiązaniu do pisma  Pisma UM 

w Gdyni znaki: INZ1.1.8100.2.2.3.2021.MGw z 

dnia 01.06.2021 r., INZ1.1.8100.5.3.3.2021 

.MGw z dnia 01.06.2021 r„ 

INZ1.1.8100.4.3.3.2021 .MGw z dnia 

01.06.2021 r. INZ1.1.8100.3.2.3.2021.MGw z 

dnia 02.06.2021 r. 

25.2 Akweny nr 

WLA.01.Fp, 

WLA.02.Fp, 

WLA.03.Ps, 

WLA.04.C 

W kartach akwenów w pkt 13, dla 

podpunktów: ppkt 4 w WLA.01.Fp, ppkt 1 w 

WLA.02.Fp, ppkt 2 w WLA.03.Ps, ppkt 1 w 

WLA.04.C nadać brzmienie: „część akwenu 

znajduje się w granicach ustalonej strefy 

ochronnej terenu zamkniętego (uznanego za 

teren zamknięty Decyzją Ministra Obrony 

 Uwzględniono. Uwaga uwzględniona   - ze 

zmianą polegającą na umieszczeniu 

wskazanego zapisu w ust. 12 kart akwenów. 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

Narodowej Nr 38/MON z dnia 13 marca 2019 

r.- Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2019 r. poz. 46, z 

późn. zm.) - kompleksu wojskowego 

Poczernino we Władysławowie, ustanowionej 

Protokołem Komisji Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych z dnia 05.09.2016 r. w sprawie 

ustalenia strefy ochronnej terenu 

zamkniętego, od obiektu technicznego w 

kompleksie wojskowym Poczernino- 

Władysławowo" 

25.3 Akweny nr 

WLA.05.Tk, 

WLA.06.Tk 

W niżej wymienionych kartach akwenów w 

pkt 7, dla podpunktów: ppkt 1 w WLA.05.Tk, 

ppkt 1 w WLA.06.Tk nadać brzmienie: „ze 

względu na wymogi obronności i 

bezpieczeństwa państwa, sposoby 

korzystania z akwenu muszą uwzględniać 

ograniczenia wynikające z funkcjonowania 

poligonu morskiego P-15 Marynarki Wojennej 

oraz toru wodnego podejściowego 0021 

Marynarki Wojennej'' 

 Uwzględniono. Uwaga uwzględniona w 

następujący sposób: W ust. 12 kart 

akwenów WLA.05.Tk i WLA.06.Tk zawarto 

zapis:  „uwarunkowania wynikające z 

wymogów obronności i bezpieczeństwa 

państwa: a) większość obszaru akwenu 

znajduje się w granicach poligonu 

morskiego P-15; b) przez akwen przebiega 

oś toru wodnego podejściowego 0021 

wyznaczonego dla potrzeb Marynarki 

Wojennej;” 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Data i sygnatura pisma:      brak 

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  INZ1.1.8100.5.3.3.2.2021 

 

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu) 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska Data i sygnatura pisma:      brak 

Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  INZ1.1.8100.5.3.3.3.2021 

 

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu) 
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Data i sygnatura pisma:      24-06-2021, RYB.rm.9700.8.2021 

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  25-06-2021, INZ1.1.8100.5.3.3.4.2021 

 

Uzgodnienie pozytywne 

 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

28.1 Cały obszar 

planu 

W całej dokumentacji zapis: „Na podstawie: Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych oraz 

szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1701).” powinien mieć brzmienie: „Na podstawie: Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w 

sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz 

szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1701, z późn. zm.).” 

 Uwzględniono. Dwa warunki 

28.2 Akwen 

WLA.03.Ps 

Ponadto, wnioskuję o dopisanie w przedłożonym planie w Karcie akwenu 

WLA.03.Ps w funkcjach dopuszczalnych - funkcji rybołówstwo z zastrzeżeniem 

zastosowania do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. Rozszerzenie 

katalogu funkcji dopuszczalnych w wyżej wymienionej karcie przyczyni się do 

zwiększenia możliwości wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego na 

wnioskowanym obszarze. 

 Nie uwzględniono. Akwen WLA.03.Ps 

przeznaczony jest dla potrzeb 

funkcjonowania stoczni. Jest to akwen 

o ograniczonym dostępie dla osób 

postronnych. 

 

 

 

Minister Infrastruktury Data i sygnatura pisma:      brak 

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  INZ1.1.8100.5.3.3.5.2021 

 

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu) 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Data i sygnatura pisma:      05-07-2021, DSM-WPGEWPM-451-29/2021 

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  09-07-2021, INZ1.1.8100.5.3.3.6.2021 



Gdynia, 21 grudnia 2021 r. Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie  Strona 16 z 22 
 

 

Uzgodnienie pozytywne 

 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 

Sposób 

uwzględnienia 

wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

30.1 Cały obszar Postanowienie z dnia 05.07.2021 r. – bez uwag Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w 

oparciu o art. 29 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1220, 2327, z późn. zm.), poddał ocenie przedmiotowy projekt. Dokumentacja została 

zaopiniowana przez Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Pomorskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku przeprowadzonej analizy 

Komendanci nie zgłosili uwag. 

 Wniosek o 

charakterze 

informacyjnym. 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych Data i sygnatura pisma:      brak 

Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  INZ1.1.8100.5.3.3.7.2021 

 

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu) 

 

 

 

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Data i sygnatura pisma:      15-07-2021, NMM/N-BP/IP/1303/3/21 

Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa Data i sygnatura wpływu:  16-07-2021, INZ1.1.8100.5.3.3.8.2021 

 

Uzgodnienie negatywne 

 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

32.1 Cały obszar 

planu 

Dla punktu Obszary i warunki ochrony dziedzictwa 

kulturowego, sformułowanie: „Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w przypadku zlokalizowania lub rozpoznania 

podwodnego obiektu dziedzictwa kulturowego, 

zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami. ” zastąpić następującą treścią: Poza 

sytuacjami nadzwyczajnymi użytkowanie polskich obszarów 

morskich nie może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia 

podwodnego dziedzictwa kulturowego. Na całym obszarze 

 Nie uwzględniono. Warunek uzgodnienia uwzględniono 

częściowo: Zapisy w § 6.3 uzupełniono po punkty 3) i 4) w 

brzmieniu: „ W zakresie obszarów i warunków ochrony 

dziedzictwa kulturowego ustala się:  1) (…); 2) (…); 3) przed 

przystąpieniem do realizacji inwestycji wymagających 

działań znacząco naruszających dno lub robót 

pogłębiarskich, należy wykonać inwentaryzację 

archeologiczną dna w celu rozpoznania zasobów 

podwodnego dziedzictwa kulturowego; 4) użytkowanie 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

objętym planem obowiązuje ochrona zabytków, w tym 

przypadkowo odkrytych elementów podwodnego 

dziedzictwa kulturowego, na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami; Na całym obszarze objętym planem, w ramach 

przygotowania i realizacji inwestycji oraz prowadzenia prac 

czerpalnych, zasypowych i innych działań naruszających dno 

wymaga się przeprowadzenia inwentaryzacji archeologicznej 

dna w celu rozpoznania zasobów podwodnego dziedzictwa 

kulturowego.  zastąpić następującą treścią:  Poza sytuacjami 

nadzwyczajnymi użytkowanie polskich obszarów morskich 

nie może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia 

podwodnego dziedzictwa kulturowego.  Na całym obszarze 

objętym planem obowiązuje ochrona zabytków, w tym w 

przypadkowo odkrytych elementów podwodnego 

dziedzictwa kulturowego, na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Na całym obszarze objętym planem, w ramach 

przygotowania i realizacji inwestycji oraz prowadzenia prac 

czerpalnych, zasypowych i innych działań naruszających dno 

wymaga się przeprowadzenia inwentaryzacji archeologicznej 

dna w celu rozpoznania zasobów podwodnego dziedzictwa 

kulturowego. 

akwenów nie może prowadzić do uszkodzenia lub 

zniszczenia zabytków i zasobów podwodnego dziedzictwa 

kulturowego.” 

 

 

Marszałek Województwa Pomorskiego Data i sygnatura pisma:      14-07-2021, DRRP-G.7634.403.2021 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  21-07-2021, INZ1.1.8100.5.3.4.2021 

 

Uzgodnienie pozytywne 

 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

33.1 Akwen 

WLA.04.C 

Postuluje się dopuszczanie na akwenie oznaczonym 

WLA.04.C stanowiącym ochronę brzegu morskiego 

funkcji dot. możliwości uprawiania turystyki, sportu i 

 Nie uwzględniono. Rozstrzygnięcie DUM pismo znak: 

INZ1.1.8100.5.7.2021.AC z dnia 30.08.2021 r.  Akwen 

WLA.04.C ten nie może być dopuszczony do uprawiania 

uwaga powiązana z 

uwagą Burmistrza 

Władysławowa. 



Gdynia, 21 grudnia 2021 r. Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie  Strona 18 z 22 
 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

rekreacji w sposób analogiczny dla dopuszczonej 

funkcji rybołówstwo. Akwen ten stanowi naturalną 

drogę dla żeglarzy płynących z i do portu we 

Władysławowie wzdłuż polskiego wybrzeża np. z Łeby 

czy Ustki. Z uwagi na plany związane z rozbudową 

bazy żeglarskiej akwen ten stanowiłby obszar 

treningowy do uprawiania sportów wodnych i 

żeglarstwa. 

sportów wodnych, ze względu na osłonę falochronu 

gwiazdoblokami , które tworzą bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia i życia potencjalnych uczestników rekreacji w tej 

strefie. Wprowadzenie możliwości uprawiania sportów 

wodnych na przedmiotowym akwenie jest niezgodne z 

Konwencją, Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego w 

Gdyni Nr 14 z dnia 17 lipca 2013 roku, jak i dobrą praktyką 

morską wykluczającą zbędne narażanie zdrowia i życia 

uczestników tej formy rekreacji, jak i naruszanie bezpiecznego 

ruchu jednostek w strefie przyportowej. 

33.2 Akweny 

WLA.01.Fp; 

WLA.02.Fp 

Wnosi się o uzupełnienie kart akwenów Ip o realizację 

inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji 

terminali serwisowych (O&M) na potrzeby rozwoju 

projektów Morskich Elektrowni Wiatrowych (MEW). 

 Uwzględniono. Uzupełniono zapisy w kartach akwenów 

WLA.01.Fp i WLA.02.Fp w ust. 8 – IWESTYCJE CELU 

PUBLICZNEGO o zapis:  „lokalizacja terminali serwisowych 

(O&M) na potrzeby rozwoju projektów Morskich Elektrowni 

Wiatrowych (MEW).” 

 

 

 

Burmistrz Miasta Władysławowo Data i sygnatura pisma:      brak 

ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo Data i sygnatura wpływu:  30-07-2021, INZ1.1.8100.5.6.1.2021 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

34.1 Akwen 

WLA.01.Fp  i 

WLA.03.Ps 

Zastosowanie jednoznacznej terminologii prawa 

budowlanego w całym dokumencie oraz 

ujednolicenie dopuszczonego zakresu prac 

budowlanych w kartach akwenów, a dotyczących 

wód istniejącego basenu portowego: a. w karcie 

akwenu WLA.01.Ip w ust. 8 pkt 2) należy dopuścić nie 

tylko przebudowę port, lecz także: - budowę, co 

zgodnie z nomenklaturą prawa budowlanego oznacza 

wykonywanie obiektu budowlanego w kreślonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 

obiektu budowlanego; oraz - remont,  b. w karcie 

akwenu WLA.03.Ps w ust. 8 należy zastąpić 

sformułowanie modernizacja portu następującymi: 

 Uwzględniono. Skorygowano zapis w karcie akwenu 

WLA.01.Fp w ust. 8 – IWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO w 

sposób następujący: „ budowa, przebudowa oraz remont 

infrastruktury portu morskiego we Władysławowie;” 

Skorygowano zapis w karcie akwenu w ust. 8 – IWESTYCJE 

CELU PUBLICZNEGO w sposób następujący: „ budowa, 

przebudowa oraz remont infrastruktury portu morskiego we 

Władysławowie;” 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

przebudowa, budowa oraz remont - analogicznie do 

karty terenu WLA.01.Ip. 

34.2 Akwen 

WLA.01.Fp 

W karcie akwenu WLA.01.Fp, w ust. 10 należy 

doprecyzować o jakich dokumentach gminnych 

mowa oraz co należy rozumieć przez zapewnienie 

rozwiązań umożliwiających dostęp do infrastruktury 

portowej i infrastruktury zapewniającej dostęp do 

portu. 

 Uwzględniono. W karcie akwenu WLA.01.Fp, w ust. 10 

doprecyzowano zapis: „uwzględnienie w dokumentach 

planistycznych sporządzanych przez Burmistrza tj. studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego rozwiązań umożliwiających dostęp do 

infrastruktury portowej i infrastruktury zapewniającej dostęp 

do portu”. Uzupełniono zapisy w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia zawierającego uzasadnienie do 

szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących akwenu 

WLA.01.Fp. 

 

34.3 Akwen 

WLA.01.Fp,  

WLA.02.Fp, 

WLA.03.Ps, 

WLA.04.C 

W karcie akwenu WLA.01.Fp w ust. 13, pkt 4) oraz 

analogicznie w pozostałych kartach, wnoszę o nie 

przywoływanie numerów oraz dat decyzji i 

protokołów. 

 Nie uwzględniono. Zapis w ust. 13 pkt 4) zweryfikowano w 

oparciu o stanowisko organu uzgadniającego jakim jest 

Minister Obrony Narodowej wyrażone w piśmie znak: 

3146/D z dnia 14.07.2021 r. 

 

34.4 Akwen 

WLA.02.Fp 

W karcie akwenu WLA.02.Fp w ust. 12, pkt 6, lit.b 

należy określić szerokość strefy bezpieczeństwa 

ustanowionej wzdłuż rurociągu zrzutowego z 

oczyszczalni ścieków w Swarzewie.  Ponadto na 

rysunku planu należy ujawnić przebieg rurociągu w 

granicach planu. 

 Nie uwzględniono. Strefę bezpieczeństwa określa 

Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 

dnia 8 czerwca 2017 roku wokół podmorskiego rurociągu 

zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie, na odcinku 

od Władysławowa w głąb morza terytorialnego. 

Uwaga nie dotyczy 

zakresu rozstrzygnięć 

planu WLA. 

34.5 Akwen 

WLA.04.C 

Dopuszczenie w karcie akwenu WLA.04.C funkcji 

turystyki, sportu i rekreacji. 

 Nie uwzględniono. Rozstrzygnięcie DUM pismo znak: 

INZ1.1.8100.5.7.2021.AC z dnia 30.08.2021 r.  Akwen 

WLA.04.C ten nie może być dopuszczony do uprawiania 

sportów wodnych, ze względu na osłonę falochronu 

gwiazdoblokami , które tworzą bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia i życia potencjalnych uczestników rekreacji w tej 

strefie. Wprowadzenie możliwości uprawiania sportów 

wodnych na przedmiotowym akwenie jest niezgodne z 

Konwencją, Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego w 

Gdyni Nr 14 z dnia 17 lipca 2013 roku, jak i dobrą praktyką 

morską wykluczającą zbędne narażanie zdrowia i życia 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

uczestników tej formy rekreacji, jak i naruszanie 

bezpiecznego ruchu jednostek w strefie przyportowej. 

34.6 Akweny  

WLA.01.Fp, 

WLA.03.Ps, 

WLA.06.T 

Skorygowanie kolejności punktów i liter w 

następujących kartach akwenu: 1) WLA.01.Ip ust. 11: 

ostatni pkt 1), powinno być 3) 2) WLA.03.Ps ust. 11: 

zaczyna się od pkt 3), powinny być 1) i dalej 2) oraz 3) 

3) WLA.06.T ust. 7 pt. 1): litery c) i d) zamienić na a) i 

b). 

 Uwzględniono.  

 

 

LOTOS Petrobaltic Data i sygnatura pisma:      15-07-2021, WG/W/47/2021 

ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  29-07-2021, INZ1.1.8100.5.6.2.2021 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 

Sposób uwzględnienia 

wniosku 
Uwagi wykonawcy planu 

35.1 Akwen 

WLA.02.Fp 

Wniosek o zastrzeżenie w planie WLA: 1) planowanej trasy 

rurociągu przesyłowego Wła.-B101 z obszaru na granicy 

pomiędzy koncesją Łeba i koncesją Rozewie. Wyjście 

rurociągu na brzeg planuje się w miejscowości Władysławowo 

pomiędzy obecnie istniejącymi rurociągami: należącym do 

spółki Energobaltic sp. z o.o. (ze złoża ropy i gazu B3) oraz 

należącym do spółki B8 sp. z o.o. Baltic S.K.A. (ze złoża ropy i 

gazu B8), współrzędne przebiegu podano w Ta. 1; 2) 

działalności wiodącej:   a) wznoszenie i użytkowanie 

wszelkiego rodzaju konstrukcji i urządzeń, w związku z 

wydobywaniem i przesyłaniem węglowodorów oraz CO2, b) 

układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów. 

 Uwzględniono. Z akwenu 

WLA.02.Fp wydzielono 

akwen WLA.07.I o funkcji 

podstawowej I – 

infrastruktura techniczna. 

Przebieg  planowanego gazociągu wskazano w 

południowo – wsch. fragmencie portu wzdłuż 

istniejącego gazociągu. Jest w kolizji z 

konstrukcją Nabrzeża Serwisowego wg koncepcji 

rozbudowy Portu Władysławowo przedłożonej 

w uwadze Burmistrza Władysławowa. 

 

 

B8 Sp. z o.o. Baltic s.k.a. Data i sygnatura pisma:      23-07-2021, B8/BSKA/W/65/2021 

ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  30-07-2021, INZ1.1.8100.5.6.3.2021 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 

Sposób uwzględnienia 

wniosku 
Uwagi wykonawcy planu 

36.1 Akwen 

WLA.02.Fp 

Wniosek  o zastrzeżenie w planie WLA: 1) planowanej trasy 

rurociągu przesyłowego Wła.-B8_H z obszaru złoża B8. Wyjście 

rurociągu na brzeg planuje się w miejscowości Władysławowo 

 Uwzględniono. Z akwenu 

WLA.02.Fp wydzielono 

akwen WLA.07.I o funkcji 

Przebieg  planowanego gazociągu wskazano tuż 

za wschodnią granicą planu WLA, wzdłuż 

istniejącego gazociągu. Jest w kolizji z 



Gdynia, 21 grudnia 2021 r. Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie  Strona 21 z 22 
 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 

Sposób uwzględnienia 

wniosku 
Uwagi wykonawcy planu 

pomiędzy obecnie istniejącymi rurociągami: należącym do 

spółki Energobaltic sp. z o.o. (ze złoża ropy i gazu B3) oraz 

należącym do spółki B8 sp. z o.o.  Baltic S.K.A. (ze złoża ropy i 

gazu B8), współrzędne przebiegu podano w Tabeli 1; 2) 

działalności wiodącej:  a) wznoszenie i użytkowanie wszelkiego 

rodzaju konstrukcji i urządzeń, w związku z wydobywaniem i 

przesyłaniem węglowodorów oraz CO2 i H2; b)  układanie i 

utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów. 

podstawowej I – 

infrastruktura techniczna. 

konstrukcją Nabrzeża Serwisowego wg 

koncepcji rozbudowy Portu Władysławowo 

przedłożonej w uwadze Burmistrza 

Władysławowa. 

 

 

Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa Data i sygnatura pisma:      02-08-2021, brak 

ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk Data i sygnatura wpływu:  09-08-2021, INZ1.1.8100.5.6.4.2021 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

37.1 Akwen 

WLA.02.Fp 

Realizacja gazociągu DN 250 Wydzielenie odrębnego 

dedykowanego obszaru dla istniejącej i projektowanej 

infrastruktury liniowej, w tym Gazociągu Baltic Gas, w 

którym to obszarze funkcją podstawową I – byłaby 

infrastruktura techniczna, a funkcją dopuszczalną 

byłaby infrastruktura portowa. 

 Uwzględniono. Z akwenu WLA.02.Fp wydzielono akwen WLA.07.I 

o funkcji podstawowej I – infrastruktura techniczna. 

 

37.2 Cały obszar 

planu 

Uwaga do treści § 5 ust. 2 pkt 1) – wykreślenie 

sformułowania „lub projektowanych”, wskazującego 

na konieczność dostosowania nowych elementów 

liniowych infrastruktury technicznej do 

projektowanych obiektów infrastruktury portowej i 

infrastruktury zapewniającej dostęp do portu oraz 

innych obiektów. 

 Uwzględniono. Usunięto tekst w § 5 ust. 2, zasady realizacji i 

utrzymywania elementów liniowych infrastruktury technicznej 

regulują przepisy odrębne. 

 

37.3 Akwen 

WLA.02.Fp 

Uwaga do treści § 10 ust. 5 i 6 odnosząca się do funkcji 

podstawowych lub dopuszczalnych ustalonych dla 

akwenu WLA.02.Fp. 

 Nie uwzględniono. Uwaga bezzasadna  Z akwenu WLA.02.Fp 

wydzielono akwen WLA.07.I o funkcji podstawowej I – 

infrastruktura techniczna. 

 

37.4 Akwen 

WLA.02.Fp 

Uwaga do treści § 10 ust. 7 pkt 1) lit. b) dotyczącej 

zmiany przebiegu osi toru wodnego 0021, 

wyznaczonego dla potrzeb Marynarki Wojennej. 

 Uwzględniono. Uwarunkowanie dot. przesunięcia osi toru 

podejściowego 0021 Marynarki Wojennej wynikającego z 

planowanej rozbudowy portu pozostaje w ust. 13 karty akwenu 

WLA.02.Fp. 
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Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku 

Uwagi 

wykonawcy planu 

37.5 Akwen 

WLA.02.Fp 

Uwaga do treści § 10 ust. 8  oraz odwołania znajdujące 

się w treści Projektu Planu do nieaktualnej koncepcji 

rozbudowy portu we Władysławowie z 2019 r. 

 Uwzględniono. Uwaga uwzględniona  – z treści planu usunięto 

odwołania do nieaktualnej koncepcji rozbudowy portu we 

Władysławowie. - skorygowano treść  Załącznika nr 3 do 

Rozporządzenia Rady Ministrów – Uzasadnienie w rozdziale 5 

ust. 3 ppkt. 2), który otrzymał brzmienie: „2) budowa 

osłonowego Nowego Falochronu Wschodniego z pirsem i 

nabrzeżem w celu ograniczenia zjawiska falowania w awanporcie 

i zagwarantowania bezpiecznego postoju statków. Planowany 

Falochron winien uwzględnić istniejący kolektor z oczyszczalni 

ścieków „Swarzewo”, istniejące gazociągi doprowadzające gaz ze 

złóż B3 i B8 do zakładu Energobaltic oraz gazociąg projektowany 

doprowadzającym gaz ze złóż B4 i B6.” 

 

 

 

Burmistrz Miasta Władysławowo Data i sygnatura pisma:      brak 

ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo Data i sygnatura wpływu:  29-07-2021, INZ1.1.8100.5.6.5.2021 

Lp. 
Oznaczenie 

obszaru 
Streszczenie treści 

Opis 

przedsięwzięcia* 
Sposób uwzględnienia wniosku Uwagi wykonawcy planu 

38.1 Cały obszar 

planu 

Pismo z 2 załącznikami Uwagi 

PORT WLA.pdf-pismo przewodnie 

 Udzielono wyjaśnień. Rozparzenie uwag jak w ust 1. Powtórzenie pisma 

8100.5.6.1.2021 z dnia 30.07.2021 

r. 

38.2 Akwen 

WLA.02.Fp 

Koncepcja Budowa Portu 

Serwisowego we Władysławowie 

.pdf- załącznik  KI-ZT-01 Plan 

zagospodarowania terenu.pdf - 

załącznik 

 Uwzględniono. Koncepcja przewiduje rozbudowę portu w obrębie 

dotychczasowego akwenu WLA.02.Fp o funkcji podstawowej 

funkcjonowanie portu oraz nowo wydzielonego akwenu WLA.07.I 

gdzie funkcją dopuszczoną jest funkcja Fp - funkcjonowanie portu. 

Rozbudowa portu w obrębie akwenu WLA.07.I winna uwzględniać 

m.in. infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo energetyczne 

państwa. 

Brak jednego załącznika 

Dołączony Załącznik zawiera 

koncepcję budowy Portu 

Serwisowego MFW (WUPROHYD 

Sp. z o.o., lipiec 2021 r. ). 

 

 

 

* '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) 


