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OGŁOSZENIE
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 6 września 2018 r.
Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia
„Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku”
Projekt planu obejmuje morskie wody wewnętrzne w granicach
portu morskiego w Ustce.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi dotyczące projektu planu.
Wnioski i uwagi należy składać w terminie do 6 listopada 2018 r.
(60 dni od daty ogłoszenia):
a)	w formie pisemnej na adres Urzędu Morskiego w Słupsku,
al. Henryka Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
b)	elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
Uwaga lub wniosek powinien zawierać:
a) n
 azwę planu (lub prognozy oddziaływania), do którego składany
jest wniosek lub uwaga,

b) oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji
oraz adres),
c) przedmiot wniosku lub uwagi,
d)wskazanie obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga,
e) uzasadnienie wniosku lub uwagi,
f ) opis przedsięwzięcia zawierający dane, o których mowa
w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, zgodnie z wykazami wskazanymi
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

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 Słupsku.
Formularz do składania uwag i wniosków dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Słupsku.

