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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

 

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

(druk nr 873) 

 

U S T A W A  z dnia 18 sierpnia 2011 r. o BEZPIECZEŃSTWIE OSÓB 

PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH WODNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240) 

 

[Art. 7. 

Zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, 

niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu, 

nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka 

odurzającego.] 

<Art. 7. 

Zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, 

niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po użyciu 

alkoholu lub podobnie działającego środka.> 

 

Art.30. 

[1. Statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie ma 

możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba 

znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub 

będąca pod wpływem środka odurzającego.] 

<1. Statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie 

ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go 

osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.> 

2. Dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu pływającego wydaje policjant. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statek lub inny obiekt pływający wprowadza się do 

strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego 

portu lub przystani pozostawia się go na wyznaczonym przez starostę parkingu 

strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. 
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4. Usuwanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu 

lub przystani należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy 

pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

[Art. 35. 

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do 

alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny 

obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny.] 

<Art. 35.  

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, 

prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem 

mechanicznym, podlega karze grzywny.> 


