OGŁOSZENIE
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r.
Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.2145) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu
zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego,
zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania na środowisko do tego planu.
Projekt planu obejmie obszar morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego, którego granice wyznaczają :
- na północy: południowa granica portu morskiego w Świnoujściu,
- na wschodzie: południowa granica portu morskiego w Wolinie,
- na południu: północna granica portu morskiego w Policach,
- na zachodzie: granica państwowa z RFN w obszarze Zalewu Szczecińskiego.
W obszarze planu znajdują się wody portów morskich w Karsiborze, Lubinie, Nowym Warpnie, Przytorze, Wapnicy
i Stepnicy. Z obszaru planu wyłączony jest obszar portu morskiego w Trzebieży.
Obszar projektu planu obrazuje mapa będąca załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, publikowana na stronie
internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Zawiadomienia
i obwieszczenia): http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html
Uwagi i wnioski do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie do dnia
22 marca 2017 r.:
a) w formie pisemnej, na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,
b) lub elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP: Urzmorszc/skrytka
Uwagi i wnioski powinny zawierać:
a) nazwę planu, do którego składany jest wniosek lub uwaga,
b) oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres),
c) przedmiot wniosku lub uwagi,
d) opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa morska z naniesieniem obrysu obszaru, wykaz
współrzędnych obszaru w układzie WGS 84 lub GRS80h, ew. inna forma obrazująca położenie obszaru
objętego wnioskiem),
e) uzasadnienie wniosku lub uwagi,
f) opis przedsięwzięcia zawierający dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5* Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w przypadku
przedsięwzięcia należącego do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.
* zastąpiony przez art. 62a ust. 1 ustawy

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia, chyba że
organ właściwy zdecyduje o ich rozpatrzeniu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Formularz ułatwiający opracowanie uwag i wniosków dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej
(zakładka: Zawiadomienia i obwieszczenia) na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie:
http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html

