
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 19 lipca 2019 r. 

 

o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich 

oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 1247) 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1933) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   gminie - rozumie się przez to gminę lub gminy, w których granicach jest położony port 

lub przystań morska; 

2)   porcie lub przystani morskiej - rozumie się przez to akweny i grunty oraz związaną z nimi 

infrastrukturę portową, znajdujące się w granicach portu lub przystani morskiej; 

<2a) przystani plażowej – rozumie się przez to przystań morską, na której postój 

statków, w szczególności statków rybackich w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 

2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 586, 642 i 730), odbywa się 

wyłącznie bezpośrednio na plaży;> 

3)   portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - rozumie się przez to porty 

morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu; 

4)   infrastrukturze portowej - rozumie się przez to znajdujące się w granicach portu lub 

przystani morskiej akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje, 

związane z funkcjonowaniem portu, przeznaczone do wykonywania przez podmiot 

zarządzający portem zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5; 

4a)  użytkowniku infrastruktury portowej - rozumie się przez to każdą osobę fizyczną lub 

prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej korzystającą z tej 

infrastruktury; 

5)   infrastrukturze zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich - rozumie się 

przez to prowadzące do portu lub przystani morskiej oraz położone w granicach portu lub 
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przystani morskiej tory wodne, wraz ze związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, 

urządzeniami i instalacjami; 

6)   podmiocie zarządzającym - rozumie się przez to, utworzony na podstawie niniejszej 

ustawy, podmiot powołany do zarządzania portem lub przystanią morską; 

[7)   jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa - rozumie się przez to Zarząd Portu Gdańsk 

SA w Gdańsku, Morski Port Handlowy Gdynia SA w Gdyni, Zarząd Portu Szczecin-

Świnoujście SA w Szczecinie, utworzone na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 1990 

r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. poz. 298, z późn. zm.);] 

8)   (uchylony). 

<Art. 2a. 

1. Do organizacji i funkcjonowania polskich portów wymienionych w załączniku II do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 

grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Dz. 

Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.) stosuje się przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 z dnia 15 lutego 2017 r. 

ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady 

dotyczące przejrzystości finansowej portów (Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2017, str. 1), 

zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2017/352”. 

2. Podmiot zarządzający portem, o którym mowa w ust. 1, jest uprawniony do 

organizacji usług portowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a, c, e i g 

rozporządzenia nr 2017/352. 

3. Organizacja usług, o której mowa w ust. 2, może polegać na: 

1) wprowadzeniu: 

a) minimalnych wymogów dotyczących świadczenia usług portowych – w 

przypadku, gdy będą one niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości usług 

portowych oraz przy zachowaniu wymagań, o których mowa w art. 4 ust. 4 

rozporządzenia nr 2017/352, 

b) ograniczenia liczby dostawców usług portowych w rozumieniu 

rozporządzenia nr 2017/352; 

2) świadczeniu usługi portowej samodzielnie przez podmiot zarządzający portem, o 

którym mowa w ust. 1, lub za pośrednictwem odrębnej prawnie jednostki, 

zgodnie z art. 8 rozporządzenia nr 2017/352. 
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4. W przypadku skorzystania przez podmiot zarządzający portem, o którym mowa w 

ust. 1,  z uprawnień w zakresie organizacji usług portowych, o której mowa w ust. 3 

pkt 1, dostawca usług portowych w rozumieniu rozporządzenia nr 2017/352 nabywa 

prawo do wykonywania usług portowych po przeprowadzeniu przez podmiot 

zarządzający portem, o którym mowa w ust. 1, postępowania zgodnie z rozdziałem II 

rozporządzenia nr 2017/352 oraz zawarciu z podmiotem zarządzającym umowy o 

świadczenie usługi portowej, o której mowa w art. 2 pkt 12 tego rozporządzenia. 

Dostawca usług portowych w rozumieniu rozporządzenia nr 2017/352 może złożyć 

skargę do właściwego dyrektora urzędu morskiego dotyczącą naruszenia przez 

podmiot zarządzający portem, o którym mowa w ust. 1, przepisów rozporządzenia 

nr 2017/352 zgodnie z art. 43aa ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2214 oraz z 2019 r. poz. 125, 730 i …). 

5. Podmiot zarządzający portem, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest prowadzić 

konsultacje zgodnie z art. 15 rozporządzenia nr 2017/352. 

6. Podmiot zarządzający portem, o którym mowa w ust. 1, publikuje informację o 

prowadzonych konsultacjach oraz sposobie zgłoszenia stanowiska w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu zarządzającego, a także 

przekazuje taką informację właściwej radzie interesantów portu – zapewniając co 

najmniej 14 dniowy termin od dnia publikacji na przedstawienie stanowiska.  

 

Art. 2b. 

1. Podmiot wykonujący w transporcie morskim lub wodnym śródlądowym usługę 

przeładunku lub usługę obsługi pasażerów, jeżeli miejsce rozpoczęcia lub 

zakończenia podróży znajduje się w granicach portu lub przystani morskiej, 

przekazuje podmiotowi zarządzającemu dane dotyczące: 

1) wielkości potencjału przeładunkowego wyrażonej odpowiednio w tonach lub 

jednostkach standardowych odpowiadających pojemności 20-stopowego 

kontenera ISO (TEU) oraz wielkości potencjału w zakresie obsługi pasażerów 

wyrażonej w liczbie pasażerów – do dnia 31 marca każdego roku według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego; 

2) liczby obsłużonych pasażerów, z podziałem na pasażerów obsłużonych w ruchu 

krajowym i międzynarodowym, oraz wielkości przeładunków wyrażonej 
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odpowiednio w tonach lub TEU, z uwzględnieniem, oraz bez uwzględnienia, masy 

własnej jednostek ładunkowych, a także w podziale na ładunki przywożone oraz 

wywożone – do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.  

2. Centrum Monitorowania Rybołówstwa, o którym mowa w art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 

19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, przekazuje podmiotowi zarządzającemu 

dane dotyczące ilości wyładowanych w danym porcie lub przystani morskiej ryb, 

wyrażonej w tonach – do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.  

 

Art. 2c. 

1. Budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i 

przystani morskich są finansowane ze środków budżetu państwa, w wysokości 

określonej w ustawie budżetowej, oraz mogą być finansowane lub dofinansowane z 

innych źródeł, w szczególności z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

2. W przypadku finansowania lub dofinansowania budowy, modernizacji i utrzymania 

infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich z innych niż 

budżet państwa źródeł, zasady finansowania, w szczególności wysokość kosztów 

inwestycji oraz kosztów utrzymania, określa porozumienie zawierane z właściwym 

dyrektorem urzędu morskiego.> 

Art. 3. 

[1. Zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, udzielonej w drodze decyzji 

administracyjnej, wymaga: 

1)   przeniesienie własności, użytkowania wieczystego albo oddanie w użytkowanie 

wieczyste, 

2)   oddanie w użytkowanie, dzierżawę, najem albo na podstawie innej umowy 

uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków przez okres powyżej 10 lat 

- nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostki samorządu 

terytorialnego albo podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, 

położonych w granicach portów i przystani morskich.] 

<1. Zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, udzielonej w drodze 

decyzji administracyjnej, wymaga: 

1) przeniesienie własności, użytkowania wieczystego, udziału we własności albo 

użytkowaniu wieczystym albo oddanie w użytkowanie wieczyste całości albo 

części nieruchomości, 
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2) oddanie całości albo części nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem 

albo zawarcie innej umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania 

pożytków z całości nieruchomości albo jej części przez okres powyżej 10 lat, także 

jeżeli strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość, albo zawarcie takiej umowy na czas nieoznaczony, której termin 

wypowiedzenia wynosi powyżej 10 lat 

– w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostki 

samorządu terytorialnego albo podmiotu zarządzającego portem lub przystanią 

morską, położonych w granicach portów i przystani morskich.> 

2. Wszczęcie postępowania o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek 

podmiotu, który zamierza rozporządzić nieruchomością w zakresie posiadanego prawa. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien określać: 

1)   podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie nieruchomością; 

2)   przedmiot umowy, w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości; 

3)   uzasadnienie zamierzonej czynności prawnej, w tym informację dotyczącą 

dotychczasowego i przewidywanego sposobu zagospodarowania nieruchomości. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1)   umowę przedwstępną; 

2)   dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości; 

3)   opinię podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, dotyczącą przedmiotu 

umowy, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wnioskodawcą jest inny podmiot 

niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską; 

<3a) opinię właściwego dyrektora urzędu morskiego; 

3b) opinię Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do nieruchomości 

graniczących z terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.  

725, 730 i 1309), ustalonymi przez Ministra Obrony Narodowej;> 

4)   inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku. 

[5. W przypadku umów o oddanie w użytkowanie, dzierżawę, najem albo na podstawie innej 

umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków przez okres powyżej 10 lat 

dołączona do wniosku umowa przedwstępna powinna określać w szczególności zasady 

rozliczeń nakładów poniesionych na nieruchomość oraz warunki rozwiązania 

przyrzeczonej umowy przed upływem terminu, na który zostanie zawarta.] 
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<5. W przypadku umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dołączona do wniosku umowa 

przedwstępna określa w szczególności zasady rozliczeń nakładów poniesionych na 

nieruchomość oraz warunki rozwiązania przyrzeczonej umowy przed upływem 

terminu, na który zostanie zawarta.> 

<5a. Przed wydaniem zgody, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

gospodarki morskiej może zażądać od wnioskodawcy przedstawienia dodatkowych 

dokumentów i informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku oraz wystąpić do 

właściwych organów o opinię w zakresie wpływu rozporządzenia nieruchomością 

będącą przedmiotem wniosku na zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa, 

bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego.> 

[6. Odmowa udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, może nastąpić ze względu na 

zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa, lub ze względu na inny ważny interes 

publiczny.] 

<6. Odmowa udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, następuje ze względu na: 

1) zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa publicznego, 

bezpieczeństwa morskiego lub porządku publicznego; 

2) stwierdzenie niezgodności przewidywanego sposobu zagospodarowania 

nieruchomości ze strategiami rozwoju, programami lub dokumentami 

programowymi w zakresie gospodarki morskiej lub transportu, przyjętymi na 

podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295); 

3) stwierdzenie niezgodności przewidywanego sposobu zagospodarowania 

nieruchomości z planem rozwoju portu lub przystani morskiej; 

4) inny ważny interes publiczny.> 

<6a. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może określić w decyzji, o której 

mowa w ust. 1, warunki użytkowania nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, 

zgodnie z przewidywanym sposobem zagospodarowania nieruchomości określonym 

we wniosku, o którym mowa w ust. 2, w szczególności w zakresie utrzymania funkcji 

obsługi statków lub wykonania w oznaczonym terminie określonych robót 

budowlanych. 

6b. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, wydając decyzję lub 

postanowienie w postępowaniu w sprawie udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, 
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może odstąpić od uzasadnienia faktycznego, jeżeli wymaga tego obronność, 

bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne lub porządek publiczny.> 

7. Umowy zawarte z naruszeniem obowiązku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, są 

nieważne. 

<Art. 3a. 

1. Zgoda, o której mowa w art. 3 ust. 1, nie jest wymagana w przypadku: 

1) przeniesienia własności, użytkowania wieczystego, udziału we własności albo 

użytkowaniu wieczystym albo oddania w użytkowanie wieczyste całości albo 

części nieruchomości, a także oddania całości albo części nieruchomości w 

użytkowanie, dzierżawę lub najem albo zawarcia innej umowy uprawniającej do 

korzystania lub pobierania pożytków, o której mowa w art. 3 ust.1 pkt 2: 

a) na rzecz podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, w 

granicach których położona jest nieruchomość, 

b) w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 

pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1186 i 1309), samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 

ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 i 

1309), samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub 

udziału w prawie do takiego budynku lub lokalu; 

2) oddania w użytkowanie gruntów pokrytych morskimi wodami będących w 

trwałym zarządzie dyrektora urzędu morskiego. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do nieruchomości graniczących z terenami 

zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, ustalonymi przez Ministra Obrony Narodowej. 

 

Art. 3b. 

1. Zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, udzielonej w drodze 

decyzji administracyjnej, wymaga uzyskanie statusu podmiotu dominującego 

względem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej zdolności 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącej użytkownikiem 

wieczystym lub współużytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w 

granicach portów i przystani morskich. 
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2. Status podmiotu dominującego, o którym mowa w ust. 1, posiada osoba fizyczna, 

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, która: 

1) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w organach osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, także na podstawie porozumień z innymi 

osobami lub 

2) posiada uprawnienie do powoływania większości członków organów osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, także na podstawie porozumień z innymi 

osobami, lub 

3) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej, 

także na podstawie porozumień z innymi osobami.  

3. Wszczęcie postępowania o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje na 

wniosek podmiotu, który zamierza uzyskać status podmiotu dominującego. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) oznaczenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1; 

2) oznaczenie podmiotu, który jest użytkownikiem wieczystym lub 

współużytkownikiem wieczystym nieruchomości; 

3) oznaczenie podmiotu, który zamierza uzyskać status podmiotu dominującego, o 

którym mowa w ust. 1; 

4) podstawę uzyskania statusu podmiotu dominującego; 

5) uzasadnienie, w tym informację dotyczącą dotychczasowego i przewidywanego 

sposobu zagospodarowania nieruchomości, o której mowa w ust. 1. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dokumenty potwierdzające dane i 

informacje zawarte we wniosku, w szczególności tytuł prawny do nieruchomości, 

oraz opinię dotyczącą uzyskania statusu podmiotu dominującego, o którym mowa w 

ust. 1: 

1) podmiotu zarządzającego – w przypadku gdy wnioskodawcą jest inny podmiot 

niż podmiot zarządzający; 

2) właściwego dyrektora urzędu morskiego. 

6. W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji: 

1) z naruszeniem ust. 1 albo 
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2) mimo odmowy udzielenia zgody na uzyskanie statusu podmiotu dominującego, o 

którym mowa w ust. 1 

– z akcji tych nie może być wykonywane prawo głosu. 

7. Uchwały walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników w podmiocie, w 

stosunku do którego uzyskano status podmiotu dominującego, o którym mowa w ust. 

1, z naruszeniem ust. 1 albo mimo odmowy udzielenia zgody na uzyskanie statusu 

podmiotu dominującego, o którym mowa w ust. 1, które wywołują skutki w 

odniesieniu do nieruchomości położonych w granicach portów i przystani morskich, 

są nieważne. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały 

walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników przysługuje również 

podmiotowi zarządzającemu. 

8. Czynności z zakresu reprezentacji podmiotu, w stosunku do którego uzyskano status 

podmiotu dominującego, o którym mowa w ust. 1, z naruszeniem ust. 1 albo mimo 

odmowy udzielenia zgody na uzyskanie statusu podmiotu dominującego, o którym 

mowa w ust. 1, które wywołują skutki w odniesieniu do nieruchomości położonych w 

granicach portów i przystani morskich, są nieważne.  

9. Przepisy art. 3 ust. 5a–6b stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 3c. 

1. Zgody podmiotu zarządzającego wymaga uzyskanie statusu podmiotu dominującego 

w rozumieniu art. 3b ust. 2 względem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, której 

podmiot zarządzający oddał całość albo część nieruchomości stanowiącej własność 

Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo podmiotu zarządzającego 

portem lub przystanią morską, położonej w granicach portu i przystani morskiej w 

użytkowanie, dzierżawę lub najem albo z którą zawarł inną umowę uprawniającą do 

korzystania lub pobierania pożytków z takiej nieruchomości lub jej części przez 

okres powyżej 10 lat lub na czas nieoznaczony. 

2. Podmiot zarządzający wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1, albo odmawia jej 

wyrażenia w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do 

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

3. Przepisy art. 3 ust. 5a–6b oraz art. 3b ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.> 
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Art. 4. 

1. Podmiot zarządzający portem lub przystanią morską ma prawo: 

1)   pierwokupu przy sprzedaży, 

2)   pierwszeństwa przy oddaniu w użytkowanie wieczyste i przeniesieniu prawa 

użytkowania wieczystego 

- nieruchomości położonych w granicach portów lub przystani morskich. Do prawa 

pierwszeństwa stosuje się odpowiednio przepisy o prawie pierwokupu. 

2. W przypadku nieskorzystania z praw określonych w ust. 1 przez podmiot zarządzający 

portem lub przystanią morską prawo to przysługuje Skarbowi Państwa. 

[3. W przypadku niepowołania podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską 

prawo pierwokupu przysługuje gminie właściwej ze względu na położenie nieruchomości. 

Gmina wykonuje prawo pierwokupu przez złożenie oświadczenia w formie aktu 

notarialnego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od notariusza wypisu aktu 

notarialnego.] 

<3. W przypadku niepowołania podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską 

prawo pierwokupu przysługuje gminie właściwej ze względu na położenie 

nieruchomości.> 

<3a. Prawa, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości położonych w 

granicach morskiego portu wojennego lub graniczących z terenami zamkniętymi, o 

których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne, ustalonymi przez Ministra Obrony Narodowej, są wykonywane 

przez właściwe w tych sprawach jednostki organizacyjne podległe Ministrowi 

Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane przed uprawnieniami podmiotów, 

o których mowa w ust. 1 lub 3. Notariusz przekazuje wypis aktu notarialnego 

Ministrowi Obrony Narodowej. 

3b. W przypadku gdy prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej w granicach portu lub przystani morskiej, lub udział w takim prawie, jest 

przedmiotem egzekucji sądowej, postanowienie o przybiciu po jego 

uprawomocnieniu się sąd doręcza uprawnionemu do wykonania praw określonych w 

ust. 1. W przypadku gdy uprawniony wykona swoje prawo, sąd uchyla 

postanowienie o przybiciu i udziela przybicia na rzecz uprawnionego. 

3c. W przypadku gdy prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej w granicach portu lub przystani morskiej, lub udział w takim prawie, jest 
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przedmiotem egzekucji administracyjnej, organ egzekucyjny przed przystąpieniem 

do opisu i oszacowania wartości nieruchomości wzywa uprawnionego do wykonania 

praw określonych w ust. 1, w drodze oświadczenia, w terminie 3 miesięcy od dnia 

doręczenia wezwania, o skorzystaniu z przysługującego mu prawa. W przypadku 

gdy uprawniony nie skorzysta z przysługującego mu prawa albo organowi 

egzekucyjnemu w wyznaczonym terminie nie zostało doręczone oświadczenie w tej 

sprawie, prawo, o którym mowa w ust. 1, wygasa.”, 

[4. Sprzedaż, przeniesienie użytkowania wieczystego lub oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości z naruszeniem ust. 1-3 są nieważne. 

5. Podmiot zarządzający portem lub przystanią morską, a w przypadku, o którym mowa w ust. 

2 - Skarb Państwa, wykonuje prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa przy oddaniu w 

użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego przez złożenie 

oświadczenia w formie aktu notarialnego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od 

notariusza wypisu aktu notarialnego. Termin 6 miesięcy dotyczy łącznie obu 

uprawnionych podmiotów.] 

<4. Sprzedaż, przeniesienie użytkowania wieczystego lub oddanie w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości z naruszeniem ust. 1–3c są nieważne.  

5. Podmiot zarządzający oraz odpowiednio Skarb Państwa, gmina, jednostki 

organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane 

wykonują prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa przy oddaniu w użytkowanie 

wieczyste lub przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego przez złożenie 

oświadczenia w formie aktu notarialnego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania 

od notariusza wypisu aktu notarialnego. Termin 6 miesięcy dotyczy łącznie 

wszystkich uprawnionych podmiotów.> 

6. Skutki prawne czynności, o których mowa w ust. 5, następują z dniem doręczenia 

oświadczenia stronie umowy rozporządzającej nieruchomością. 

7. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do czynności prawnych, o których mowa w ust. 1-

6 oraz art. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.). 

 

<Art. 4b. 

1. Podmiot zarządzający może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego 

nieruchomości lub jej części, położonych w granicach portu lub przystani morskiej, 
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przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), w przypadku gdy użytkownik 

wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z umową. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do prawa użytkowania wieczystego nabytego w 

inny sposób niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.> 

 

Art. 7. 

1. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego obejmuje, w 

szczególności: 

1)   zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową; 

2)   prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu; 

3)   budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury portowej; 

4)   pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu; 

5)   świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej; 

6)   zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu 

przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania [.] <;> 

<7) koordynację korzystania z infrastruktury portowej, z wyjątkiem kompetencji 

administracji morskiej; 

8) działania zmierzające do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej w porcie 

oraz promocję takiej działalności.> 

[2. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego nie może być 

prowadzenie innej działalności gospodarczej niż ta, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6.] 

<2. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego, a także spółek 

prawa handlowego, w których podmiot zarządzający posiada udziały lub akcje, nie 

może być świadczenie w granicach portu usług portowych, o których mowa w art. 1 

ust. 2 lit. b oraz lit. d rozporządzenia nr 2017/352, w tym magazynowania, 

rozformowywania, przepakowywania oraz innych usług przedstawiających wartość 

dodaną dotyczących ładunku.> 

<2a. W ramach działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot zarządzający 

opracowuje w szczególności plan rozwoju portu publikowany na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zarządzającego. 

2b. Plan, o którym mowa w ust. 2a, jest sporządzany na okres nie krótszy niż 5 lat i 

zawiera co najmniej: 
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1) informację dotyczącą zakładanego rozwoju portu wraz ze wskazaniem 

planowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania; 

2) zakładane maksymalne parametry statków obsługiwanych przez port 

(zanurzenie, długość, szerokość), wielkości potencjału przeładunkowego 

wyrażone odpowiednio w tonach lub TEU, w tym wyładunku ryb, oraz wielkości 

potencjału w zakresie obsługi pasażerów wyrażonej w liczbie pasażerów.> 

3. W ramach działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 5, podmiot zarządzający zapewnia w 

szczególności: 

1)   ochronę przeciwpożarową od strony wody zarządzanych obiektów i terenów; 

2)   ochronę przeciwpożarową od strony wody statków i innych obiektów pływających 

znajdujących się na wodach portu, redy lub kotwicowiska portu. 

4. Koszt działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez siły ochrony przeciwpożarowej 

podmiotu zarządzającego z użyciem środków ochrony przeciwpożarowej tego podmiotu 

poza zarządzanym obszarem ponosi podmiot, na rzecz którego działania te były 

prowadzone. 

[Art. 8. 

1. Za użytkowanie infrastruktury portowej pobierane są opłaty portowe. 

2. Ustala się następujące rodzaje opłat portowych: 

1)   opłatę tonażową pobieraną za wejście statku do portu i wyjście statku z portu, 

przejście statku tranzytem przez obszar portu, zapewnienie odbioru odpadów ze 

statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania, która nie może być 

wyższa niż 1,10 euro za jednostkę pojemności brutto (GT) statku; 

2)   opłatę przystaniową pobieraną za korzystanie przez statek z nabrzeża lub przystani, 

która nie może być wyższa niż 0,17 euro za jednostkę pojemności brutto (GT) statku; 

3)   (uchylony); 

4)   opłatę pasażerską pobieraną za zejście pasażera na ląd albo za wejście pasażera na 

statek, która nie może być wyższa niż 1,74 euro od 1 pasażera. 

3. Opłaty portowe, z zastrzeżeniem ust. 4, pobiera od użytkowników infrastruktury portowej 

podmiot zarządzający portem, mając na względzie zasady równego traktowania i 

niedyskryminacji użytkowników infrastruktury portowej oraz racjonalnego 

gospodarowania. 

4. Opłatę przystaniową i pasażerską za użytkowanie infrastruktury portowej, którą zarządza 

podmiot niebędący podmiotem zarządzającym portem, pobiera właściciel tej 
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infrastruktury albo podmiot, który włada infrastrukturą portową na podstawie umów o 

odpłatne korzystanie. 

4a. Podmioty, o których mowa w ust. 3 i 4, pobierają opłaty portowe w wysokości 

uzależnionej od rodzaju tych opłat, typów i wielkości statków, czasu użytkowania 

infrastruktury portowej oraz rodzaju ruchu pasażerskiego. 

4b. Podmioty, o których mowa w ust. 3 i 4, są obowiązane do określenia ich wysokości i 

podania do wiadomości publicznej informacji o wysokości tych opłat, w sposób 

zwyczajowo przyjęty na danym terenie. 

5. Nie pobiera się opłat portowych od jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży 

Granicznej i Policji oraz od statków pełniących specjalną służbę państwową. 

6. Nie pobiera się opłat portowych, na zasadzie wzajemności, od jednostek pływających sił 

zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego. 

7. (uchylony).] 

<Art. 8. 

1. Za korzystanie z infrastruktury portowej pobierane są opłaty portowe. 

2. Opłaty portowe pobiera od użytkowników infrastruktury portowej podmiot 

zarządzający, mając na względzie zasady równego traktowania i niedyskryminacji 

użytkowników infrastruktury portowej oraz potrzeby w zakresie budowy, 

rozbudowy, utrzymywania i modernizacji infrastruktury portowej. 

3. Nie pobiera się opłat portowych od jednostek pływających i pojazdów drogowych lub 

kolejowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Krajowej 

Administracji Skarbowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, 

administracji morskiej, administracji rybołówstwa morskiego, Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspektora do spraw Substancji 

Chemicznych, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji 

Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostek używanych wyłącznie do ratowania 

życia na morzu oraz używanych wyłącznie do zabezpieczenia przeciwpożarowego i 

zwalczania pożarów. 
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4. Nie pobiera się opłat portowych, na zasadzie wzajemności, od jednostek pływających i 

pojazdów drogowych lub kolejowych sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu 

Północnoatlantyckiego. 

5. W uzasadnionych przypadkach, podmiot zarządzający może, czasowo lub na stałe, z 

zachowaniem zasady równego traktowania i niedyskryminacji, zwolnić z opłat 

portowych inne niż wymienione w ust. 3 i 4 jednostki pływające, pojazdy drogowe 

lub kolejowe, o ile nie są one używane do prowadzenia działalności gospodarczej w 

rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.> 

 

Art. 10. 

[1. Budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów są 

finansowane ze środków budżetu państwa, w wysokości określonej w ustawie budżetowej.] 

2. Budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej znajdującej się na gruntach, 

którymi gospodaruje podmiot zarządzający, oraz utrzymanie akwenów portowych są 

finansowane ze środków podmiotu zarządzającego. 

3. Zadania, określone w ust. 2, mogą być dofinansowywane ze środków budżetu państwa. 

 

[Art. 23. 

1. O formie prawno-organizacyjnej zarządzania portami niemającymi podstawowego 

znaczenia dla gospodarki narodowej oraz przystaniami morskimi decyduje gmina, jeżeli 

nieruchomości gruntowe, na których jest położony port lub przystań morska, stanowią 

mienie komunalne. 

2. Do zarządzania portami i przystaniami morskimi, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 7-9 i art. 12. 

3. W portach i przystaniach morskich, o których mowa w ust. 1, budowa, modernizacja i 

utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich są 

finansowane ze środków budżetu państwa, w wysokości określonej w ustawie budżetowej.] 

 

<Art. 23. 

1. O formie prawno-organizacyjnej zarządzania portami niemającymi podstawowego 

znaczenia dla gospodarki narodowej oraz przystaniami morskimi decyduje gmina, w 

granicach której położona jest większa część nieruchomości gruntowych, z 
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wyłączeniem gruntów pokrytych wodami, znajdujących się w granicach portu lub 

przystani morskiej. 

2. Do zarządzania portami i przystaniami morskimi, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 7 ust. 1, 2a i 2b, art. 8 i art. 9 oraz art. 12.> 

 

Art. 24. 

1. Właściwi wojewodowie przekażą, w drodze umowy, nieodpłatnie na własność gminom, na 

ich wniosek, grunty Skarbu Państwa nieoddane w użytkowanie wieczyste, położone w 

granicach portów i przystani morskich, o których mowa w art. 23, w terminie 

nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

[2. Przekazaniu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają grunty będące w zarządzie 

państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.] 

<2. Przekazaniu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają: 

1) grunty będące w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, 

2) grunty położone w granicach przystani plażowych oraz 

3) grunty w portach i przystaniach morskich, w przypadku których zadania i 

uprawnienia podmiotu zarządzającego powierzono zgodnie z art. 25 ust. 5.> 

3. Za czynności notarialne związane z utworzeniem spółki prawa handlowego do zarządzania 

portem lub przystanią morską, o których mowa w art. 23 ust. 1, oraz przekazaniem 

gruntów, o którym mowa w ust. 1, pobiera się stałą opłatę notarialną. 

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której 

mowa w ust. 3. 

[Art. 25. 

1. W przypadku niepowołania podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską w 

trybie art. 23 ust. 1 zadania i uprawnienia podmiotu zarządzającego określone w: 

1)   art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, 4a i 4b - wykonuje dyrektor 

właściwego urzędu morskiego; 

2)   art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 4-6, art. 8 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz ust. 3, 4a i 4b - wykonuje gmina. 

2. Wpływy z tytułu opłat portowych pobieranych przez dyrektora właściwego urzędu 

morskiego lub gminę, o których mowa w ust. 1, stanowią, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4, 

odpowiednio dochód budżetu państwa lub gminy.] 
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<Art. 25. 

1. W przypadku niepowołania podmiotu zarządzającego w trybie art. 23 ust. 1 zadania i 

uprawnienia podmiotu zarządzającego wykonuje gmina, w granicach której 

położona jest większa część nieruchomości gruntowych, z wyłączeniem gruntów 

pokrytych wodami, znajdujących się w granicach portu lub przystani morskiej. 

2. W przypadku gdy większa część nieruchomości gruntowych, z wyłączeniem gruntów 

pokrytych wodami, znajdujących się w granicach portu lub przystani morskiej 

stanowi przedmiot: 

1) własności Skarbu Państwa i nie została oddana w użytkowanie wieczyste lub 

2) użytkowania wieczystego Skarbu Państwa  

– zadania i uprawnienia podmiotu zarządzającego wykonuje właściwy dyrektor 

urzędu morskiego. 

3. Wpływy z tytułu opłat portowych pobieranych przez gminę w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1, stanowią dochód gminy. 

4. Wpływy z tytułu opłat portowych pobieranych przez dyrektora urzędu morskiego w 

przypadku, o którym mowa w ust. 2, stanowią dochód budżetu państwa. 

5. Gmina, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, albo dyrektor urzędu morskiego, w 

przypadku, o którym mowa w ust. 2, mogą powierzyć zadania i uprawnienia 

podmiotu zarządzającego na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 października 

2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920, z 2018 

r. poz. 1669 i 1693 oraz z 2019 r. poz. 730) lub ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 

1693), z tym że w przypadku powierzenia zadań i uprawnień podmiotu 

zarządzającego koncesjonariuszowi lub partnerowi prywatnemu uprawnienia, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 4a, przysługują odpowiednio gminie lub 

Skarbowi Państwa. Przepisu art. 3a ust. 1 pkt 1 lit. a nie stosuje się.> 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 

2019 r. poz. 698 i 730) 

Art. 5. 

1. Do dróg krajowych zalicza się: 
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1)   autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania 

autostrad i dróg ekspresowych; 

2)   drogi międzynarodowe; 

3)   drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych; 

4)   drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch 

osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu 

pojazdów) lub wyłącznie ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego 

pojazdów (zespołu pojazdów); 

5)   drogi alternatywne dla autostrad płatnych; 

6)   drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich; 

7)    (uchylony). 

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw 

administracji publicznej, spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po 

zasięgnięciu opinii właściwych sejmików województw, a w miastach na prawach powiatu 

- opinii rad miast, w drodze rozporządzenia, zalicza drogi do kategorii dróg krajowych, 

mając na uwadze kryteria zaliczenia określone w ust. 1. 

<2a. W przypadku konieczności zapewnienia dostępu drogowego w standardzie 

wymaganym dla transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) do polskich portów 

wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych 

dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 

661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.) minister właściwy 

do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki 

morskiej, po zasięgnięciu opinii właściwych sejmików województw, a w miastach na 

prawach powiatu – opinii rad miast, w drodze rozporządzenia, zalicza drogi do 

kategorii dróg krajowych, mając na uwadze kryteria zaliczenia określone w ust. 1.> 

3. Minister właściwy do spraw transportu po zasięgnięciu opinii właściwych zarządów 

województw, w miastach na prawach powiatu - właściwych prezydentów miast, a w 

związkach metropolitalnych - właściwych zarządów tych związków, w drodze 

rozporządzenia, ustala przebieg istniejących dróg krajowych w celu zapewnienia ciągłości 

dróg krajowych. 
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Art. 19. 

1. Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego 

właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. 

2. Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: 

1)   krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 

2)   wojewódzkich - zarząd województwa; 

3)   powiatowych - zarząd powiatu; 

4)   gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta). 

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą autostrady wybudowanej na 

zasadach określonych w ustawie do czasu przekazania jej, w drodze porozumienia, spółce, 

z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady. 

Spółka pełni funkcję zarządcy autostrady płatnej na warunkach określonych w umowie o 

budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, z wyjątkiem zadań, o 

których mowa w art. 20 pkt 1, 8, 17 i 20, które wykonuje Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

3a. (uchylony). 

4. Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie 

porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Zarządcy 

dróg mogą zawierać także porozumienia w sprawie finansowania albo dofinansowania 

zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

[5. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z 

wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.] 

<5. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z 

wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych oraz dróg, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a, jest prezydent miasta.> 

5a. Funkcje zarządcy dróg krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, oraz dróg 

wojewódzkich, może pełnić zarząd związku metropolitalnego. 

5b. Powierzenie zarządowi związku metropolitalnego funkcji zarządcy drogi następuje w 

trybie porozumienia odpowiednio z zarządem województwa albo prezydentem miasta, 

regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. 

6. (uchylony). 
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7. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zadania zarządcy, o 

których mowa w art. 20 pkt 3-5, 7, 11-13 oraz 15 i 16, może wykonywać partner 

prywatny. 

8. Drogowa spółka specjalnego przeznaczenia pełni funkcję zarządcy drogi krajowej na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach 

specjalnego przeznaczenia oraz umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy. 

9. Zadania na drogach o znaczeniu obronnym wykonywane w ramach przygotowań 

obronnych państwa ujętych w programach obronnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 

1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 i 1669), są finansowane z budżetu państwa w ramach 

wydatków obronnych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o 

przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37 i 1669). 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730) 

 

Art. 23. 

1. Wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich 

obszarach morskich wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego ich lokalizację oraz 

określającego warunki ich wykorzystania na tych obszarach. 

1a. Zakazuje się wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wiatrowych na morskich wodach 

wewnętrznych i morzu terytorialnym. 

1b. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji: 

1)   minister właściwy do spraw gospodarki morskiej dla przedsięwzięć planowanych, 

realizowanych lub eksploatowanych: 

a)  na obszarze morskich wód wewnętrznych lub morza terytorialnego, jeżeli dla tych 

obszarów nie został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1, i 

przedsięwzięcia te wymagają pozwolenia na budowę, 

b)  w wyłącznej strefie ekonomicznej; 
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2)   właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego dla przedsięwzięć planowanych, 

realizowanych lub eksploatowanych na obszarach morskich wód wewnętrznych lub 

morza terytorialnego, jeżeli dla tych obszarów: 

a)  został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1, 

b)  nie został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1, i przedsięwzięcia te nie 

wymagają pozwolenia na budowę. 

1c. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest zlokalizowane na morskich wodach wewnętrznych 

lub morzu terytorialnym, a właściwym do wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, 

jest dwóch lub więcej dyrektorów urzędów morskich, pozwolenie wydaje dyrektor urzędu 

morskiego, właściwy dla obszaru, na którym znajduje się większa część przedsięwzięcia. 

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu wniosku o wydanie 

tego pozwolenia przez ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, wewnętrznych oraz Ministra 

Obrony Narodowej. 

2a. Organy, o których mowa w ust. 2, wydają opinię w terminie nie dłuższym niż 90 dni od 

dnia otrzymania wniosku; niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak 

zastrzeżeń. 

2b. Opiniowanie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane w przypadku przedsięwzięć 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

3. Odmawia się wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jego wydanie 

spowodowałoby wystąpienie zagrożenia dla: 

1)   środowiska, zasobów morza lub zasobów podmorskich, w tym racjonalnej gospodarki 

złożami kopalin; 

2)   interesu gospodarki narodowej; 

3)   obronności i bezpieczeństwa państwa; 

4)   bezpieczeństwa żeglugi morskiej; 

5)   bezpiecznego uprawiania rybołówstwa morskiego; 

6)   bezpieczeństwa lotów statków powietrznych; 

7)   podwodnego dziedzictwa archeologicznego; 

8)   bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów 

mineralnych dna morskiego oraz znajdującego się pod nim wnętrza ziemi; 

9)   realizacji funkcji podstawowych, o których mowa w art. 37a ust. 3, o ile zostały 

określone. 
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4. Organy, o których mowa w ust. 2, wskazują na podstawie przepisów odrębnych 

wystąpienie zagrożeń, o których mowa w ust. 3, lub szczegółowe warunki i wymagania, o 

których mowa w ust. 5. 

5. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, określa się rodzaj przedsięwzięcia i jego 

lokalizację za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych, charakterystyczne 

parametry techniczne przedsięwzięcia, szczegółowe warunki i wymagania wynikające z 

przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie, o którym mowa w ust. 3. 

6. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres niezbędny do wznoszenia 

lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, jednak nie dłuższy niż 35 

lat. 

6a. Jeżeli w okresie 8 lat od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot, 

któremu udzielono pozwolenia, nie uzyska pozwolenia na budowę dla całości albo części 

przedsięwzięcia realizowanego etapowo objętego tym pozwoleniem organ, który wydał 

pozwolenie stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie tego pozwolenia. 

6b. Jeżeli podmiot, któremu udzielono pozwolenia, nie później niż 60 dni przed upływem 8 

lat od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, złoży organowi, który wydał 

pozwolenie, wyjaśnienia na piśmie i dokumenty potwierdzające podjęcie wszystkich 

czynności wymaganych przez prawo, zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę, 

termin, o którym mowa w ust. 6a, zostaje przedłużony na czas niezbędny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, jednak nie dłuższy niż 2 lata od dnia, w którym upłynął 8-letni 

termin od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1. Przedłużenie terminu 

stwierdza, w drodze decyzji, organ, który wydał pozwolenie. 

6c. Jeżeli w ciągu: 

1)   3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, nie 

zostanie rozpoczęta budowa sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń albo 

2)   5 lat od dnia rozpoczęcia budowy nie zostanie podjęte wykorzystywanie sztucznej 

wyspy, konstrukcji i urządzeń 

- organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji, 

wygaśnięcie tego pozwolenia. 

6d. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może, w drodze decyzji 

stwierdzić dla całości lub, w przypadku etapowanego przedsięwzięcia, dla części obszaru 

objętego pozwoleniem, jego wygaśnięcie, jeżeli wznoszenie lub wykorzystywanie 
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sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń, jest niezgodne z warunkami określonymi w 

pozwoleniu, jednocześnie nakładając karę pieniężną, o której mowa w art. 55 ust. 2. 

6e. W przypadku utraty ważności pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub stwierdzenia jego 

wygaśnięcia organ, który wydał pozwolenie, może nakazać, w drodze decyzji, 

podmiotowi, któremu udzielono pozwolenia, całkowite lub częściowe usunięcie na koszt 

tego podmiotu konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz spowodowanych 

szkód w środowisku, określając warunki i termin wykonania tych czynności. 

6f. Jeżeli konstrukcje, urządzenia i elementy infrastruktury oraz szkody w środowisku nie 

zostaną usunięte zgodnie z warunkami i terminami określonymi w decyzji, o której mowa 

w ust. 6e, prace te mogą być wykonane przez właściwego terytorialnie dyrektora urzędu 

morskiego na koszt podmiotu zobowiązanego decyzją do wykonania tych prac. 

[6g. Jeżeli sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia zostały wzniesione oraz były 

wykorzystywane zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w 

ust. 1, organ, który wydał pozwolenie, może przedłużyć jego ważność na okres do 20 lat. 

Przedłużenie ważności następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu 

udzielono pozwolenia, złożony nie później, niż 120 dni przed upływem terminu 

określonego w ust. 6. Przepisy ust. 2-5, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio.] 

<6g. Jeżeli sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia zostały wzniesione oraz były 

wykorzystywane zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu, o którym 

mowa w ust. 1, organ, który wydał pozwolenie, może przedłużyć jego ważność na 

okres do 20 lat. Przedłużenie ważności następuje w drodze decyzji, na wniosek 

podmiotu, któremu udzielono pozwolenia, złożony nie później, niż 120 dni przed 

upływem terminu określonego w ust. 6. Przepisy ust. 2–5, art. 27a i art. 27b ust. 1 

stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 27c–27p nie stosuje się. > 

7. (uchylony). 

8. W przypadku nieprzyjęcia planu, o którym mowa w art. 37a, gdy znajduje się on na etapie 

opracowywania, postępowanie o wydanie pozwolenia może zostać zawieszone do czasu 

przyjęcia planu. 

[Art. 24. 

Wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dyrektor właściwego urzędu morskiego może 

ustanowić strefy bezpieczeństwa, sięgające nie dalej niż 500 metrów od każdego punktu ich 

zewnętrznej krawędzi, chyba że inny zasięg strefy jest dozwolony przez powszechnie przyjęte 

normy prawa międzynarodowego lub zalecony przez właściwą organizację międzynarodową.] 
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<Art. 24. 

1. Wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń lub ich zespołów, rozumianych jako 

grupa sztucznych wysp, konstrukcji lub urządzeń znajdujących się od siebie nie 

dalej niż 1000 m. właściwy dyrektor urzędu morskiego może, w drodze zarządzenia, 

ustanowić strefy bezpieczeństwa, dostosowane do rodzaju i przeznaczenia sztucznych 

wysp, konstrukcji i urządzeń lub ich zespołów, sięgające nie dalej niż 500 m. od 

każdego punktu ich zewnętrznej krawędzi, chyba że inny zasięg strefy jest 

dozwolony przez powszechnie przyjęte standardy międzynarodowe lub zalecony 

przez właściwą organizację międzynarodową.  

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor urzędu morskiego określa warunki 

poruszania się w obszarze strefy bezpieczeństwa, w szczególności może wprowadzić 

ograniczenia żeglugi, rybołówstwa, uprawiania sportów wodnych lub nurkowych lub 

prac podwodnych.> 

Art. 37. 

1. Pas techniczny może być wykorzystywany do innego celu niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 

1, za zgodą właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, wydaną w drodze 

decyzji, która jednocześnie określa warunki takiego wykorzystania. 

1a. W celu zapewnienia bezpieczeństwa brzegu morskiego w pasie technicznym określa się 

minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz położenie granicznej linii 

ochrony niezbędnej dla utrzymania brzegu. 

1b. Minimalny poziom bezpieczeństwa brzegu morskiego w pasie technicznym określa się 

przez prawdopodobieństwo zdarzenia sztormu na tym obszarze. 

[1c. Graniczną linię ochrony stanowi linia, poza którą nie dopuszcza się cofania linii brzegu 

morskiego.] 

<1c. Graniczną linię ochrony stanowi linia, poza którą nie dopuszcza się cofania linii 

przecięcia zwierciadła wody z lądem przy średnim poziomie morza z okresu 

ostatnich 10 lat.> 

1d. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagane dla utrzymania bezpieczeństwa brzegu minimalne poziomy bezpieczeństwa 

brzegu morskiego, położenie granicznej linii ochrony oraz odcinki linii brzegowej, dla 

których zostaną wyznaczone, mając na względzie zagospodarowanie wybrzeża oraz 

obszary podlegające ochronie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. 
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2. Zabrania się tworzenia obwodów łowieckich na obszarze pasa technicznego. 

2a. Zabrania się na obszarze pasa technicznego: 

1)   zaśmiecania i zanieczyszczania terenu; 

2)   bez zgody, o której mowa w ust. 1: 

a)  rozpalania ogniska na plaży, 

b)  używania pojazdu silnikowego lub zaprzęgowego lub motoroweru; 

3)   nie będąc do tego upoważnionym, przebywania na terenach (ogrodzonych lub 

oznakowanych) objętych pracami hydrotechnicznymi lub pomiarowymi, zagrożonych 

erozją, pożarem i innymi zdarzeniami, w szczególności skażeniami, 

zanieczyszczeniami lub obecnością niebezpiecznych przedmiotów. 

3. Pozwolenia wodnoprawne, wnoszenie lub niewnoszenie sprzeciwu od przyjęcia zgłoszenia 

wodnoprawnego, oceny wodnoprawne, decyzje o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, decyzje o pozwoleniu na budowę oraz decyzje w sprawie 

zmian w zalesianiu, zadrzewianiu, tworzeniu obwodów łowieckich, a także projekty 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania 

przestrzennego województwa, dotyczące pasa technicznego, pasa ochronnego oraz 

morskich portów i przystani, wymagają uzgodnienia z dyrektorem właściwego urzędu 

morskiego. 

4. Wszystkie plany i projekty związane z zagospodarowaniem morskich wód wewnętrznych i 

morza terytorialnego są zatwierdzane przez organy administracji morskiej w uzgodnieniu 

z właściwymi gminami nadmorskimi. 

Art. 37a. 

[1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w 

porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: środowiska, gospodarki wodnej, kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa, rybołówstwa, transportu, wewnętrznych 

oraz Ministrem Obrony Narodowej przyjmuje, w drodze rozporządzenia, plany 

zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i 

wyłącznej strefy ekonomicznej, uwzględniając rozstrzygnięcia określone w ust. 2 oraz 

wydane ważne pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1, i uzgodnienie, o 

którym mowa w art. 27 ust. 1.] 
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<1. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, plany zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej 

strefy ekonomicznej, uwzględniając rozstrzygnięcia określone w ust. 2 oraz wydane 

ważne pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1, i uzgodnienie, o 

którym mowa w art. 27 ust. 1.> 

2. Plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, zwane dalej "planami", rozstrzygają o: 

[1)   przeznaczeniu, w tym funkcjach podstawowych, obszarów morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;] 

<1) funkcji podstawowej i funkcjach dopuszczalnych, dla każdego z obszarów 

wydzielonych w planach;> 

2)   zakazach lub ograniczeniach korzystania z obszarów, o których mowa w pkt 1, z 

uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody; 

3)   rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego; 

4)   kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej; 

5)   obszarach i warunkach: 

a)  ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, 

b)  uprawiania rybołówstwa i akwakultury, 

c)  pozyskiwania energii odnawialnej, 

d)  poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż. 

[3. Funkcje podstawowe oznaczają wiodące przeznaczenia obszaru wydzielonego w planie, o 

którym mowa w ust. 1, którego pozostałe dopuszczalne funkcje nie mogą zakłócać. 

Dopuszczalne funkcje obszaru oznaczają możliwe sposoby wykorzystania obszaru, których 

współistnienie nie wpłynie negatywnie na zrównoważony rozwój obszaru.] 

<3. Funkcja podstawowa oznacza wiodące przeznaczenie obszaru wydzielonego w 

planach. Funkcje dopuszczalne oznaczają pozostałe przeznaczenia obszarów 

wydzielonych w planach, których współistnienie nie zakłóca wiodącego 

przeznaczenia w sposób stale uniemożliwiający realizację funkcji podstawowej oraz 

nie wpływa negatywnie na zrównoważony rozwój obszaru wydzielonego w planach.> 

<3a. Działania, których wyłącznym celem jest obronność lub bezpieczeństwo państwa, 

mogą być prowadzone niezależnie od rozstrzygnięć planu, w tym funkcji 

podstawowych i dopuszczalnych, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych.> 
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4. Plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej mogą zawierać ustalenia informacyjne w 

zakresie przewidywanego rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, inne niż określone 

w ust. 2. 

5. Organami właściwymi w sprawie morskiego planowania przestrzennego jest odpowiednio 

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i dyrektor urzędu morskiego. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekazuje Komisji Europejskiej i 

odpowiednim państwom członkowskim kopie oraz wszelkie kolejne zmiany planów w 

terminie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia. 

 

Art. 37f. 

1. W odniesieniu do uwag i wniosków, o których mowa w art. 37e ust. 1 pkt 9, właściwy 

terytorialnie dyrektor urzędu morskiego sporządza każdorazowo uzasadnienie sposobu ich 

rozpatrzenia. 

2. Rozstrzygnięcia dyrektora urzędu morskiego o nieuwzględnieniu złożonych uwag i 

wniosków do projektu planu nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 

[3. W przypadku wniosku, o którym mowa w art. 37e ust. 1 pkt 1 lit. b, dotyczącego 

uwzględnienia w planie przedsięwzięcia należącego do przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do wniosku dołącza się 

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.] 

<3. W przypadku wniosku, o którym mowa w art. 37e ust. 1 pkt 1 lit. b, dotyczącego 

uwzględnienia w planie przedsięwzięcia należącego do przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do wniosku 

dołącza się opis przedsięwzięcia zawierający dane, o których mowa w art. 62a ust. 1 

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.> 

Art. 37g. 

1. Organy, o których mowa w art. 37e ust. 1, w zakresie swojej właściwości rzeczowej i 

miejscowej są obowiązane do współpracy przy sporządzaniu planu, polegającej na 

wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji. 
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2. Koszty związane ze współpracą, o której mowa w ust. 1, obciążają organy współpracujące. 

3. Organy, o których mowa w art. 37e ust. 1 pkt 7, 8, 13, dokonują uzgodnień albo 

przedstawiają opinie w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia udostępnienia projektu 

planu. 

4. Dyrektor urzędu morskiego może uznać za uzgodniony projekt planu w przypadku, w 

którym organy, o których mowa w art. 37e ust. 1 pkt 7, 8, 13, nie określą warunków, na 

jakich uzgodnienie może nastąpić. 

<4a. W przypadku sprzecznych warunków, na jakich uzgodnienie projektu planu może 

nastąpić, wskazanych przez organy gmin, o których mowa w art. 37e ust. 1 pkt 8 lit. 

a, dyrektor urzędu morskiego powiadamia organy gmin o zakresie sprzeczności tych 

warunków. Organy gmin, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia doręczenia 

powiadomienia o zakresie sprzeczności warunków, wspólnie przekazują dyrektorowi 

urzędu morskiego, uzyskane w drodze porozumienia, spójne warunki, na jakich 

uzgodnienie projektu planu może nastąpić. Nieprzekazanie przez organy gmin 

spójnych warunków w terminie może być uznane przez dyrektora urzędu morskiego 

jako nieprzedstawienie warunków, na jakich uzgodnienie projektu planu może 

nastąpić, w zakresie, w którym są one ze sobą sprzeczne.> 

[5. Nieprzedstawienie stanowiska lub warunków, o których mowa w ust. 4, w terminie, o 

którym mowa w ust. 3, uważa się za równoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem lub 

zaopiniowaniem projektu planu.] 

<5. Nieprzedstawienie stanowiska lub warunków, o których mowa w ust. 4 i 4a, w 

terminie, o którym mowa w ust. 3 i 4a, uważa się za równoznaczne odpowiednio z 

uzgodnieniem lub zaopiniowaniem projektu planu.> 

 

Art. 42. 

1. Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej 

związane z korzystaniem z morza w zakresie unormowanym niniejszą ustawą i innymi 

ustawami. 

2. W szczególności do organów administracji morskiej należą sprawy: 

1)   bezpieczeństwa żeglugi morskiej; 

1a)  ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym związane z wykonywaniem 

zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności 

zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń; 
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2)   korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich; 

3)   (uchylony); 

4)   bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów 

mineralnych dna morskiego; 

5)   ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z 

morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym 

przepisami prawa geologicznego i górniczego; 

6)   ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i 

przystaniach; 

10)   uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń na 

budowę dla obiektów budowlanych w polskich obszarach morskich, pasie 

technicznym, pasie ochronnym oraz portach i przystaniach morskich; 

10a)  (uchylony); 

11)  budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień 

ochronnych w pasie technicznym; 

11a)   użytkowania lasów będących własnością Skarbu Państwa położonych w pasie 

technicznym; 

11b)   nadzoru nad zapewnieniem ochrony przed powodzią od strony wód morskich w 

tym poprzez budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli hydrotechnicznych oraz 

umocnień brzegowych w pasie technicznym; 

12)  wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności; 

12a)   wykonywania i nadzorowania pomiarów hydrograficznych; 

12b)   prowadzenia zasobów danych hydrograficznych dla obszaru kompetencji 

właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego; 

13)   oznakowania nawigacyjnego w polskich obszarach morskich; 

14)  nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie 

przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia; 

15)  wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy o portowych 

urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków; 
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16)  sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej; 

17)   wykonywania kontroli w zakresie zgodności z wymaganiami, stwarzania przez 

wyrób zagrożenia oraz niezgodności formalnych, w odniesieniu do wprowadzonych 

do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego, rekreacyjnych 

jednostek pływających i skuterów wodnych; 

18)  nadawania nazw statkom morskim; 

19)  organizacji pilotażu morskiego; 

20)   budowy i utrzymania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i 

przystani morskich, z wyłączeniem infrastruktury dostępu służącej wyłącznie na 

użytek morskich portów wojennych, o których mowa w art. 45 ust. 2a; 

[21)  zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki 

narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu zarządzającego 

w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933), w zakresie przewidzianym w tych przepisach;] 

<21) zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki 

narodowej i przystaniami morskimi w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 

2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1933 oraz z 2019 r. poz. …), w tym ochrona brzegów morskich w 

przystaniach plażowych w rozumieniu art. 2 pkt 2a tej ustawy, w przypadku 

których dyrektor urzędu morskiego wykonuje zadania i uprawnienia podmiotu 

zarządzającego;> 

22)  planowania rozwoju portów i przystani morskich, o których mowa w pkt 21; 

23)  monitorowania i informowania o ruchu statków; 

24)  ewidencji ładunków i pasażerów; 

25)   nadzoru nad wprowadzonym do obrotu lub oddanym do użytku wyposażeniem 

morskim oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi i skuterami wodnymi, o 

którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338); 

25a)   (uchylony); 

26)   zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad 

gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne; 
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26a)   wykonywania zadań w dziedzinie ochrony środowiska morskiego i ochrony przed 

powodzią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 

27)   kontroli paliwa żeglugowego dostarczanego na statki oraz paliwa żeglugowego 

używanego na statkach; 

28)   związane z wykonywaniem zadań organu krajowego, o którym mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 

listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną 

śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 

334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1177/2010", 

w zakresie usług przewozu drogą morską, z tym że rozpatrywanie skarg, o których 

mowa w art. 25 ust. 3 tego rozporządzenia, należy do zadań dyrektora urzędu 

morskiego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 43a ust. 5; 

29)   kwalifikacji członków załóg statków morskich i pilotów morskich; 

30)   nadzoru nad obszarami Natura 2000 wyznaczonymi na polskich obszarach morskich 

i sporządzania projektów planów ochrony tych obszarów w trybie przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

31)   opiniowania i uzgadniania: 

a)  dokumentów dotyczących obszarów morskich w ramach postępowania w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

b)  realizacji przedsięwzięć dotyczących obszarów morskich w ramach postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar 

Natura 2000 

-  o których mowa w ustawie 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; 

32)   ochrony i opieki nad zabytkami znajdującymi się w polskich obszarach morskich w 

zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067); 

33)   uzgadniania decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w przypadkach przewidzianych w tej ustawie; 

34)   kontroli podmiotów zarządzających portami morskimi w zakresie zapewnienia przez 

nie dostępności w porcie punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) 
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określonej w przepisach ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356) [.] <;> 

<35) związane z wykonywaniem zadań odpowiedniego organu, o którym mowa w 

art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 6 oraz art. 17 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającego 

ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące 

przejrzystości finansowej portów (Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2017, str. 1), zwanego 

dalej „rozporządzeniem nr 2017/352”.> 

3. Do organów administracji morskiej należy także wykonywanie zadań w dziedzinie 

współpracy międzynarodowej w zakresie spraw określonych w ust. 1 i 2. 

4. Wydawanie decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 10 i 11, następuje po 

zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu terytorialnego. 

5. Ustawa nie narusza przepisów prawa geologicznego i górniczego. 

6. W celu wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1, organy 

administracji morskiej odbywają regularne spotkania, a w wyjątkowych okolicznościach 

odbywają także spotkania doraźne. 

<Art. 43aa. 

1. Dyrektor urzędu morskiego właściwy ze względu na położenie portu rozpatruje skargi 

dotyczące naruszenia przepisów rozporządzenia nr 2017/352 zgodnie z art. 16 tego 

rozporządzenia. 

2. Do skargi, o której mowa w ust. 1, dołącza się informacje i dokumenty potwierdzające 

naruszenie przepisów rozporządzenia nr 2017/352. 

3. Dyrektor urzędu morskiego, o którym mowa w ust. 1, zwraca się odpowiednio do 

podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich, dostawcy usług portowych lub użytkownika portu w 

rozumieniu rozporządzenia nr 2017/352, których dotyczy skarga, o której mowa w 

ust. 1, o przedstawienie, w terminie uzależnionym od stopnia skomplikowania 

sprawy, jednak nie dłuższym niż 3 miesiące, stanowiska wraz z uzasadnieniem. 

4. Dyrektor urzędu morskiego, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje skargę, o której 

mowa w ust. 1,  bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie dwóch 

miesięcy od dnia otrzymania ostatniego ze stanowisk, o których mowa w ust. 3. 
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5. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do rozpatrywania skarg, o których mowa w 

ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego. 

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia nr 2017/352 przez 

podmiot zarządzający lub dostawcę usług portowych dyrektor urzędu morskiego, o 

którym mowa w ust. 1, określa, w drodze decyzji administracyjnej, zakres 

stwierdzonych nieprawidłowości oraz wyznacza termin ich usunięcia.> 

 

Art. 45. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   granice portów morskich od strony morza i ich red, z wyłączeniem portów wojennych, 

z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, 

2)   po zasięgnięciu opinii właściwych rad gmin - granice portów morskich od strony lądu 

- z uwzględnieniem współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych lub granicznych 

punktów geodezyjnych. 

<1a. Przystań morska nie może znajdować się w granicach portu morskiego.> 

2. Dyrektorzy urzędów morskich, po zasięgnięciu opinii właściwych rad gmin oraz organów 

ochrony granicy państwowej, określają granice przystani morskich. 

2a. Morski port wojenny obejmuje obszar portu morskiego lub te jego części, które są 

przeznaczone do wykorzystywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

przez nie zarządzane i utrzymywane. 

2b. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, granice morskich portów 

wojennych, mając na względzie zapewnienie obronności i bezpieczeństwa państwa, a 

także przyjęte strategie rozwoju portów i przystani morskich. 

3. (uchylony). 

<Art. 56b. 

1. Podmiot zarządzający w rozumieniu rozporządzenia nr 2017/352, który działa z 

naruszeniem obowiązków lub warunków określonych w art. 4 ust. 2 i 4–6, art. 5, art. 

6 ust. 1–6, art. 8 ust. 1 i 3, art. 9 ust. 2 i 4, art. 11 ust. 1–7 oraz art. 12–15 

rozporządzenia nr 2017/352, podlega karze pieniężnej do 1 000 000 zł. 

2. Dostawca usług portowych w rozumieniu rozporządzenia nr 2017/352, który działa z 

naruszeniem obowiązków lub warunków określonych w art. 8 ust. 3, art. 11 ust. 1–7, 
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art. 12, art. 14 oraz art. 15 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 2017/352, podlega karze 

pieniężnej do 1 000 000 zł. 

3. Tej samej karze podlega: 

1) podmiot zarządzający, dostawca usług portowych lub użytkownik portu w 

rozumieniu rozporządzenia nr 2017/352, który w terminie wyznaczonym przez 

dyrektora urzędu morskiego nie przedstawi stanowiska, o którym mowa w art. 

43aa ust. 3 lub 

2) podmiot zarządzający lub dostawca usług portowych, którzy nie usuną 

nieprawidłowości zgodnie z art. 43aa ust. 6. 

 

Art. 56c. 

Podmiot, który nie przekazuje służbie hydrograficznej kopii danych pomiarowych 

uzyskanych z pomiarów hydrograficznych przeprowadzonych na polskich obszarach 

morskich zgodnie z art. 41c ust. 1, podlega karze pieniężnej do 500 000 zł.> 

 

Art. 57. 

[1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 55-56a, wymierza dyrektor urzędu morskiego w 

drodze decyzji administracyjnej.] 

<1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 55–56c, wymierza dyrektor urzędu 

morskiego w drodze decyzji administracyjnej.> 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw gospodarki morskiej. 

[3. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z 

wyłączeniem decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 56a ust. 1. 

4. Wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 55-56a, ustala dyrektor urzędu 

morskiego, z uwzględnieniem zakresu naruszenia, powtarzalności naruszeń lub korzyści 

finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia.] 

<3. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z 

wyłączeniem decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 56a 

ust. 1 oraz art. 56b. 

4. Wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 55–56c, ustala dyrektor urzędu 

morskiego, z uwzględnieniem zakresu naruszenia, powtarzalności naruszeń lub 

korzyści finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia.> 
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Art. 59. 

1. W celu zabezpieczenia ściągalności kary pieniężnej dyrektor urzędu morskiego może 

zażądać od sprawcy zabezpieczenia należności, a w razie odmowy występuje do organu 

egzekucyjnego o zajęcie statku lub innych przedmiotów, za pomocą których dokonano 

naruszenia przepisów. 

2. Do czasu wydania postanowienia o zajęciu statku dyrektor urzędu morskiego zarządza 

zatrzymanie statku, nie dłużej jednak niż na 48 godzin. 

3. Zabezpieczenie ściągalności kary pieniężnej polega na wpłaceniu określonej, przez organ 

prowadzący postępowanie, kwoty pieniężnej do jego depozytu lub złożeniu gwarancji 

bankowej przez bank albo zakład ubezpieczeń mający siedzibę w Polsce. 

[4. Kary ustalone na podstawie art. 55-56a, nieuiszczone w wyznaczonym terminie, 

podlegają, wraz z odsetkami za zwłokę, ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.] 

<4. Kary ustalone na podstawie art. 55–56c, nieuiszczone w wyznaczonym terminie, 

podlegają, wraz z odsetkami za zwłokę, ściągnięciu w trybie określonym w 

przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.> 

 

DZIAŁ VI 

 

[Przepisy przejściowe i końcowe] 

 

<Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe> 

 

<Art. 66a. 

1. Dla pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp, o których mowa w art. 23 ust. 1, dla 

których podmiot, któremu udzielono tego pozwolenia, uiścił opłatę, o której mowa w 

art. 27b ust. 1 pkt 1, przed dniem 1 czerwca 2019 r. nie stosuje się art. 23 ust. 6a i 6b. 

2. Jeżeli w okresie 15 lat od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot, 

o którym mowa w ust. 1, nie uzyska pozwolenia na budowę dla całości albo części 

przedsięwzięcia objętego tym pozwoleniem organ, który wydał pozwolenie stwierdza, 

w drodze decyzji, wygaśnięcie tego pozwolenia. 

3. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie później niż 60 dni przed upływem 15 lat 

od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, złoży organowi, który wydał 
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pozwolenie, wyjaśnienia na piśmie i dokumenty potwierdzające podjęcie wszystkich 

czynności wymaganych przez prawo, zmierzających do uzyskania pozwolenia na 

budowę dla całości albo części przedsięwzięcia, termin, o którym mowa w ust. 2, 

zostaje przedłużony na czas niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, jednak 

nie dłuższy niż 2 lata od dnia, w którym upłynął 15-letni termin od dnia wydania 

pozwolenia, o którym mowa w ust. 2. Przedłużenie terminu stwierdza, w drodze 

decyzji, organ, który wydał pozwolenie.> 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801 i 1309) 

 

Art. 6. 

Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 

1)  wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, 

utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń 

transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji; 

1a)  wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 

1b)  wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w 

tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń; 

<1c) wydzielanie gruntów pod porty i przystanie morskie oraz ich budowa, 

modernizacja i utrzymanie; 

1d) wydzielanie gruntów pod infrastrukturę zapewniającą dostęp do portów lub 

przystani morskich oraz jej budowa, modernizacja i utrzymanie;> 

2)   budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do 

przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych 

obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; 

2a)  budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla; 

3)   budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w 

wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; 

4)   budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, 

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji 
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przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz 

urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego; 

5)   opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami; 

5a)  ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru 

komunistycznego; 

6)    budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów 

i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i 

nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), szkół publicznych, państwowych lub 

samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, 

przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów 

sportowych; 

6a)  budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji 

obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), a także innych obiektów i 

pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług; 

7)   budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności 

państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz 

zakładów dla nieletnich; 

8)   poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą; 

8a)  poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla 

oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla; 

9)   zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 

9a)  ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 

9b)  ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; 

9c)   wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, 

promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa; 
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9d)   wykonywanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt; 

10)  inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 

 

 

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz 

pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. poz. 1361, z 2004 r. poz. 959, z 2005 r. poz. 

1683 oraz z 2010 r. poz. 1508) 

Art. 10. 

[1. Statki wnoszą opłatę za odbiór odpadów ze statków, zwaną dalej "opłatą", stanowiącą 

część opłaty tonażowej, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 

r. o portach i przystaniach morskich, w sposób i w trybie określonym przepisami tej 

ustawy.] 

<1. Statki wnoszą opłatę za odbiór odpadów ze statków, zwaną dalej „opłatą”. Opłata 

może być pobierana wraz z opłatami portowymi, o których mowa w art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, pod warunkiem 

zapewnienia możliwości odróżnienia jej od tych opłat.> 

2. Opłata jest pokrywana przez statek bez względu na to, czy korzysta on, czy nie korzysta z 

portowych urządzeń odbiorczych. 

3. 
(16)

 Opłata obejmuje następujące kategorie odpadów ze statków: 

1)   odpady olejów i ich mieszanin z wodą z przestrzeni maszynowej, takie jak wody 

zęzowe, szlamy i zużyte oleje przepracowane - wymienione w załączniku I Konwencji 

MARPOL; 

2)   odpady powstające na statku - wymienione w załączniku V Konwencji MARPOL, 

włączając w to odpady związane z ładunkiem, inne niż pozostałości ładunkowe, 

zgodnie z Wytycznymi do wdrożenia przepisów załącznika V; 

3)   ścieki - wymienione w załączniku IV Konwencji MARPOL. 

[4. Odbiór dodatkowych ilości odpadów ze statków nieobjętych opłatą tonażową następuje za 

opłatą dodatkową.] 

<4. Odbiór dodatkowych ilości odpadów ze statków nieobjętych opłatą, o której mowa w 

ust. 1, następuje za opłatą dodatkową.> 
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5. Odbiór odpadów ze statków w czasie i w warunkach innych niż ustalone przez 

zarządzającego portem lub przystanią morską w przepisach portowych następuje za opłatą 

specjalną. 

6. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 4 i 5, ustala zarządzający portem lub przystanią 

morską. 

7. Opłaty, o których mowa w ust. 1, 4 i 5, są wnoszone przez statek na rzecz podmiotu 

zarządzającego portem lub przystanią morską. 

 

 

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) 

 

Art. 11. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania studium, kolejno: 

1)   ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania 

studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie 

krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia; 

2)   zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium 

instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium; 

3)   sporządza projekt studium, rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, uwzględniając 

ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ramowego studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego; 

w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub 

niewprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zadań 

rządowych, uwzględnia ustalenia programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

4)   uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-

architektonicznej opinię o projekcie studium; 

5)   występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego 

zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, z 

zarządem związku metropolitalnego w zakresie jego zgodności z ramowym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, 
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z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 

48 ust. 1, i z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie 

dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie 

studium do: 

a)  starosty powiatowego, 

b)  gmin sąsiednich, 

c)  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

d)  właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, 

e)  dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, 

f)  właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów 

górniczych, 

g)  właściwego organu administracji geologicznej, 

h)  ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów 

ochrony uzdrowiskowej, 

i)  regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 

j)  właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska w zakresie: 

–  lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnych awarii, 

–  zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnych awarii, 

–  nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny 

zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii, 

k)  właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 

l)  
(3)

 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 i art. 87
7
 

pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 

i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235) [;] <,> 
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<m) podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933 oraz z 2019 r. poz. 

…), w zakresie zagospodarowania portu lub przystani morskiej;> 

6)   wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień; 

7)   ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego 

wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do 

publicznego wglądu oraz publikuje na stronach internetowych urzędu gminy na okres co 

najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym 

projekcie studium rozwiązaniami; 

8)   wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 7, termin, w którym osoby prawne i 

fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 

uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu 

wyłożenia studium; 

9)   przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych 

uwag, o których mowa w pkt 8. 

Art. 17. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania planu miejscowego kolejno: 

1)   ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania 

planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 

dni od dnia ogłoszenia; 

2)   zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; 

3)   (uchylony); 

4)   sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko; 

5)   sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z 

uwzględnieniem art. 36; 

6)   występuje o: 

a)  opinie o projekcie planu do: 

–  gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-

architektonicznej, 
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–  wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, graniczących z obszarem objętym 

planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 

–  regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 

–  właściwych organów administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż 

kopalin i wód podziemnych, 

–  (uchylone), 

–  właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska w zakresie lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w istniejących 

zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii i nowych 

inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny 

zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii, 

–  właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 

–  starosty, jako właściwego organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych, 

–  operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie sposobu 

zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż 40 metrów od osi 

istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku gdy górne 

napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe co najmniej 220 kV, oraz 

b)   uzgodnienie projektu planu z: 

–  wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań 

rządowych i samorządowych, 

–  organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów 

odrębnych, 

–  właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do 

pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub 

samą drogę, 

–  właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, 

–  dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, 
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–  właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów 

górniczych, 

–  ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów 

ochrony uzdrowiskowej, 

–  właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu, 

–  zarządem województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego, o 

którym mowa w art. 38a, 

–  dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu 

położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią [oraz] <,> 

<– podmiotem zarządzającym w zakresie zagospodarowania właściwego portu lub 

przystani morskiej oraz> 

c)  zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 

nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz 

ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu 

na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz 

organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu 

rozwiązaniami; 

10)  (uchylony); 

11)  wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 9, termin, w którym osoby fizyczne i 

prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 

uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu 

wyłożenia projektu planu; 

12)  rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia 

upływu terminu ich składania; 

13)  wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o 

których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia; 



- 44 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

14)  przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych 

uwag, o których mowa w pkt 11. 

Art. 53. 

1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony 

zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 

miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na 

których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. 

2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

2a. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może występować na prawach strony w 

postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. Do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące prokuratora. 

3. Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dokonuje analizy: 

1)   warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z 

przepisów odrębnych; 

2)   stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. 

4. Decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 1, wydaje się po uzgodnieniu z: 

1)   ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji 

lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

2)   wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów 

objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków; 

3)   dyrektorem właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani; 

4)   właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych; 

5)   właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do 

udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych; 
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5a)  starostą, jako właściwym organem ochrony środowiska - w odniesieniu do terenów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

6)   organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji 

wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w 

rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami; 

7)   dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach 

parku i jego otuliny; 

8)   regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż 

wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie 

przyrody; 

9)   właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa 

drogowego; 

10)  wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych 

albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których 

mowa w art. 48 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach 

miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 

ust. 1; 

10a)  wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych 

albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których 

mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w 

planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa 

w art. 88 ust. 1; 

11)   ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 

odniesieniu do: 

a)  przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania 

którego organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 

albo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

b)  obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - 

Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; 

12)  właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkim inspektorem 

ochrony środowiska - w odniesieniu do: 
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a)  lokalizacji zakładów nowych w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

b)  zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym ryzyku lub 

zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

c)  nowych inwestycji w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o 

dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w przypadku, gdy te 

inwestycje zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii; 

13)  
(14)

 Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, a w zakresie ustalonym w art. 87
7
 pkt 1 

tej ustawy z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministrem Obrony Narodowej 

oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych [.] <;> 

<14) podmiotem zarządzającym – w odniesieniu do obszaru właściwego portu lub 

przystani, z wyłączeniem morskich portów wojennych i terenów zamkniętych 

zlokalizowanych w granicach portu lub przystani morskiej.> 

5. Uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku 

niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia 

wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. 

5a. W przypadku odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego przez organy, o których mowa w ust. 4 pkt 10, z uwagi na zamiar realizacji 

na objętym wnioskiem terenie zadań rządowych albo samorządowych, służących 

realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48, 

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

zawiesza się na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w okresie 

zawieszenia postępowania administracyjnego nie uchwalono miejscowego planu albo nie 

ustalono lokalizacji inwestycji celu publicznego, związanej z tymi zadaniami, decyzję 

wydaje się pomimo braku tego uzgodnienia. 

5b. Przepisu, o którym mowa w ust. 4 pkt 8, nie stosuje się do inwestycji, dla których 

przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
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środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), w trakcie której uzgodniono 

realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

5c. Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której 

mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za 

uzgodnienie decyzji. 

5d. Uzgodnienia decyzji, o których mowa w art. 51 ust. 1, z dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie 

zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach, o których mowa w art. 

169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, dokonuje się w drodze 

decyzji, o której mowa w art. 166 ust. 5 tej ustawy. 

6. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty 

odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 

odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

7. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

8. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia 

postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) 

 

Art. 11d. 

1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w 

szczególności: 

1)   mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z 

zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące 

uzbrojenie terenu; 

2)   analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi; 

3)   mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 
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3a)  określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz 

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; 

3b)  określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone; 

4)   określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 

5)   cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w 

art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1202), aktualnym na dzień opracowania projektu; 

6)   (uchylony); 

7)   (uchylony); 

7a)  w przypadku transeuropejskiej sieci drogowej: 

a)  wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

b)  uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych; 

8)   opinie: 

a)  ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji 

lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

b)  dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, 

c)  właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych, 

d)   dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie 

urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych 

lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 

e)  dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do 

gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie 

Lasów Państwowych, 

f)  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr 

kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów, 

g)  właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej, 
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<ga) podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933 oraz z 2019 r. 

poz. …) – w odniesieniu do obszaru portu lub przystani morskiej,> 

h)  innych organów wymaganych przepisami szczególnymi; 

9)   wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne. 

2. Właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8, na wniosek właściwego 

zarządcy drogi, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o 

wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do 

wniosku. 

3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź 

stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami. 

4. Jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw 

gospodarki wodnej udzielają tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie 

stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710). Dla 

ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych 

nieruchomości określa się według katastru nieruchomości. 

5. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu 

do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w 

sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, 

właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o 

wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, a w przypadku, o 

którym mowa w art. 11a ust. 2, wojewodom albo starostom, na których obszarze 

właściwości znajdują się nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz zawiadamiają pozostałe 

strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie 

powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w 

urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych 

urzędów i w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości jest skuteczne. 
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6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, zawiera w szczególności: 

1)   oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości; 

2)   informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy. 

7. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wojewoda w odniesieniu 

do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i 

gminnych wysyłają zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, jedynie wnioskodawcy. 

8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, 

a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. 

9. Z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomości stanowiące własność 

Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem 

obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 

10. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 9, jest 

nieważna. 

 

 

USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1124) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   autobus zeroemisyjny - autobus w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), 

wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych 

w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do 

emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o 

systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1271, 1669 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i 730), oraz trolejbus w rozumieniu art. 2 

pkt 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

[2)   bunkrowanie skroplonym gazem ziemnym (LNG) - napełnianie zbiorników jednostek 

pływających skroplonym gazem ziemnym (LNG) służącym do napędu tych jednostek;] 
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<2) bunkrowanie skroplonym gazem ziemnym (LNG) – napełnianie zbiorników 

jednostek pływających skroplonym gazem ziemnym (LNG) służącym do napędu tych 

jednostek lub do napędu urządzeń znajdujących się na tych jednostkach;> 

3)   infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego - punkty ładowania lub 

tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą 

towarzyszącą, przeznaczone do ładowania lub tankowania, w szczególności autobusów 

zeroemisyjnych, wykorzystywanych w transporcie publicznym; 

4)    jednostka pływająca - statek w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 

2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128, z 2018 r. poz. 1137 i 1694 

oraz z 2019 r. poz. 125, 642 i 730) oraz statek morski w rozumieniu art. 2 § 1 ustawy z 

dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2175); 

5)    ładowanie - pobór energii elektrycznej przez: 

a)  pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, autobus zeroemisyjny, 

b)  niebędący pojazdem elektrycznym pojazd silnikowy, motorower, rower lub wózek 

rowerowy, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym 

-   na potrzeby napędu tego pojazdu; 

6)    ogólnodostępna stacja ładowania - stację ładowania dostępną na zasadach 

równoprawnego traktowania dla każdego posiadacza pojazdu elektrycznego i pojazdu 

hybrydowego; 

7)   operator ogólnodostępnej stacji ładowania - podmiot odpowiedzialny za budowę, 

zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty 

ogólnodostępnej stacji ładowania; 

8)   operator stacji gazu ziemnego - podmiot świadczący usługę tankowania gazu ziemnego w 

postaci sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym 

pochodzącego z biometanu; 

9)   operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego - operatora systemu 

dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730), zajmującego się dystrybucją energii 

elektrycznej; 

10)  operator systemu dystrybucyjnego gazowego - operatora systemu dystrybucyjnego w 

rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, 

zajmującego się dystrybucją paliw gazowych; 
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11)  paliwa alternatywne - paliwa lub energię elektryczną wykorzystywane do napędu 

silników pojazdów samochodowych lub jednostek pływających stanowiące substytut dla 

paliw pochodzących z ropy naftowej lub otrzymywanych w procesach jej przetwórstwa, w 

szczególności energię elektryczną, wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne i 

parafinowe, sprężony gaz ziemny (CNG), w tym pochodzący z biometanu, skroplony gaz 

ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, lub gaz płynny (LPG); 

12)  pojazd elektryczny - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie 

energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania; 

13)  pojazd hybrydowy - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, o napędzie spalinowo-elektrycznym, w 

którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła 

zasilania; 

14)  pojazd napędzany gazem ziemnym - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu 

sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z 

biometanu; 

15)  pojazd napędzany wodorem - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu energię 

elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych; 

[16)  punkt bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) - zespół urządzeń wraz z 

obiektami budowlanymi lub jednostkę pływającą, służące do zaopatrywania jednostek 

pływających w skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu;] 

<16) punkt bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) – urządzenie lub zespół 

urządzeń służących do zaopatrywania jednostek pływających w skroplony gaz 

ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, ze zbiorników magazynowych lub 

zbiorników transportowych spełniających wymogi odpowiednio umów i regulaminu 

wymienionych w art. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, 534, 730 i 1123) lub kodeksu 

IMDG, o którym mowa w art. 7 tej ustawy, lub z innych jednostek, przyłączy lub 

urządzeń pływających do tego przystosowanych;> 
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17)  punkt ładowania - urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu 

elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym 

wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu; 

18)  punkt ładowania o normalnej mocy - punkt ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 

kW, z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub równej 3,7 kW zainstalowanych w 

miejscach innych niż ogólnodostępne stacje ładowania, w szczególności w budynkach 

mieszkalnych; 

19)  punkt ładowania o dużej mocy - punkt ładowania o mocy większej niż 22 kW; 

20)  punkt tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) - zespół urządzeń służących do 

zaopatrywania pojazdów samochodowych w sprężony gaz ziemny (CNG), w tym 

pochodzący z biometanu, w celu napędu silników tych pojazdów; 

21)  punkt tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) - zespół urządzeń służących do 

zaopatrywania pojazdów samochodowych w skroplony gaz ziemny (LNG), w tym 

pochodzący z biometanu, w celu napędu silników tych pojazdów; 

22)  punkt zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu - zespół urządzeń 

służących do zasilania energią elektryczną jednostek pływających w czasie postoju w 

porcie, gdy silniki pomocnicze tych jednostek są wyłączone; 

23)  sieć bazowa TEN-T - bazową transeuropejską sieć transportową, o której mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 

2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 

transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, 

str. 1, z późn. zm.); 

24)  skroplony gaz ziemny (LNG) - skroplony gaz ziemny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7a 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 660); 

25)  sprężony gaz ziemny (CNG) - sprężony gaz ziemny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw; 

26)  stacja gazu ziemnego - zespół urządzeń, w tym punkt tankowania sprężonego gazu 

ziemnego (CNG) lub punkt tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), 

przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazowej lub terminalu przeznaczonego do 

sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) wraz z 
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instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w procesie 

regazyfikacji; 

27)   stacja ładowania: 

a)  urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt 

ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, lub 

b)  wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem 

ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy 

–   wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, wraz ze 

stanowiskiem postojowym oraz, w przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do 

sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne, instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza 

elektroenergetycznego; 

28)  tankowanie gazu ziemnego - napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych 

sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym 

pochodzącym z biometanu, służącym do napędu tych pojazdów. 

 

Art. 18. 

1. Punkty zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu, w zakresie ich 

bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji, podlegają badaniom technicznym 

przeprowadzanym przez Transportowy Dozór Techniczny, zwany dalej "TDT". 

[2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się przed oddaniem do eksploatacji 

punktu zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu oraz każdorazowo w 

przypadku naprawy lub modernizacji takiego punktu.] 

<2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się przed oddaniem do eksploatacji 

punktu zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu, każdorazowo w 

przypadku naprawy lub modernizacji takiego punktu oraz każdorazowo w 

przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu punktu 

lub wypadku związanym z jego eksploatacją przekazanych zgodnie z ust. 3a.> 

3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się na wniosek podmiotu eksploatującego 

punkt zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu. 

<3a. Podmiot eksploatujący punkt zasilania jednostek pływających energią elektryczną 

z lądu jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić TDT o każdej nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu tego punktu lub wypadku związanym z jego eksploatacją.> 
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4. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, zwany dalej "Dyrektorem TDT", wydaje 

decyzję o wstrzymaniu eksploatacji punktów zasilania jednostek pływających energią 

elektryczną z lądu w przypadku stwierdzenia, na podstawie wyników badań, o których 

mowa w ust. 1, niespełnienia przez punkt zasilania jednostek pływających energią 

elektryczną z lądu wymagań technicznych określonych w art. 13 lub w przepisach 

wydanych na podstawie art. 19. 

5. Za przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 1, pobierane są opłaty, które stanowią 

przychód TDT. 

Art. 28. 

1. Punkt bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), w zakresie jego bezpiecznej 

eksploatacji, naprawy i modernizacji, podlega badaniom technicznym przeprowadzanym 

przez TDT. 

[2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się przed oddaniem do eksploatacji 

punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz każdorazowo w przypadku 

naprawy lub modernizacji takiego punktu.] 

<2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się przed oddaniem do eksploatacji 

punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), każdorazowo w przypadku 

naprawy lub modernizacji takiego punktu, okresowo – co najmniej raz w roku oraz 

każdorazowo w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w 

funkcjonowaniu punktu lub wypadku związanym z jego eksploatacją przekazanych 

zgodnie z ust. 3a.> 

3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się na wniosek podmiotu eksploatującego 

punkt bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG). 

<3a. Podmiot eksploatujący punkt bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) jest 

obowiązany niezwłocznie zawiadomić TDT o każdej nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu tego punktu lub wypadku związanym z jego eksploatacją.> 

4. Dyrektor TDT wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji punktu bunkrowania 

skroplonego gazu ziemnego (LNG) w przypadku stwierdzenia, na podstawie wyników 

badań, o których mowa w ust. 1, niespełnienia przez ten punkt wymagań technicznych 

określonych w art. 25 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 2. 

5. Za przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 1, pobierane są opłaty, które stanowią 

przychód TDT. 
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Art. 39. 

1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w 

związku z emisją zanieczyszczeń z transportu w gminie liczącej powyżej 100 000 

mieszkańców dla terenu śródmiejskiej zabudowy lub jej części, stanowiącej zgrupowanie 

intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, można ustanowić na obszarze 

obejmującym drogi, których zarządcą jest gmina, strefę czystego transportu, do której 

ogranicza się wjazd pojazdów innych niż: 

1)   elektryczne; 

2)   napędzane wodorem; 

3)   napędzane gazem ziemnym. 

2. Posiadacz pojazdu napędzanego gazem ziemnym może skorzystać z wyłączenia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli zapewni oznakowanie tego pojazdu na jego przedniej szybie 

zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Oznakowanie to wydaje posiadaczowi 

pojazdu wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedziby posiadacza pojazdu. 

3. Od ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, są zwolnione: 

1)   pojazdy: 

a)  Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 

Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, 

jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa oraz służb ratowniczych, 

b)   używane we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, 

c)  zarządów dróg i realizujące zadania na rzecz zarządców dróg, 

d)  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, 

jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak 

stanowi, 

<da) urzędów morskich realizujących zadania w pasie technicznym i 

ochronnym wybrzeża oraz w portach i przystaniach morskich,> 
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e)  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których właścicielami, posiadaczami lub 

użytkownikami są mieszkańcy strefy czystego transportu; 

2)   specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane przez zespoły 

ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego; 

3)   autobusy zeroemisyjne; 

4)   autobusy szkolne. 

4. Rada gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, może ustanowić 

wyłączenia od ograniczenia wjazdu do tej strefy inne niż określone w ust. 3. 

4a. Rada gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, może dopuścić 

poruszanie się po tej strefie, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia przyjęcia uchwały, 

pojazdów innych niż określone w ust. 1 i 3-4 pod warunkiem uiszczenia opłaty. 

4b. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu stanowi dochód gminy, który może być 

wykorzystany wyłącznie na potrzeby: 

1)   oznakowania strefy czystego transportu; 

2)   zakupu autobusów zeroemisyjnych; 

3)   pokrycia kosztów wykonania analizy, o której mowa w art. 37 ust. 1. 

4c. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu: 

1)   nie może być wyższa niż 2,50 zł za godzinę i może być pobierana jedynie za 

poruszanie się po tej strefie pojazdów innych niż określone w ust. 1 i 3-4 w godzinach 

od 9
00

 do 17
00

; 

2)   może mieć formę opłaty abonamentowej lub zryczałtowanej. 

4d. Opłatę za wjazd do strefy czystego transportu pobiera wójt, burmistrz albo prezydent 

miasta. 

5. Granice obszaru strefy czystego transportu oznacza się znakami drogowymi. 

 

 

USTAWA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o 

długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137) 

Art. 3. 

1. Obowiązkowi rejestracji podlega: 

[1)   jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości co 

najmniej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej 15 kW,] 
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<1) jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości 

większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;> 

2)   jednostka pływająca używana do połowów rybackich, 

3)   jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- o ile nie posiada innej niż polska przynależności. 

2. Obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w ust. 1, nie podlega: 

1)   jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, 

posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy 

albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa; 

2)   jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni; 

3)   deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca. 

3. Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może 

być zarejestrowana na wniosek właściciela. 

 

Art. 4. 

1. Rejestracji jednostki pływającej dokonuje organ rejestrujący, wpisując jednostkę do 

rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zwanego dalej 

"rejestrem", oraz nadaje jej numer rejestracyjny i wydaje dokument rejestracyjny. 

[2. W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie 

dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego, a w przypadku, o 

którym mowa w ust. 4, również wniosek o wydanie oznakowania kontrolnego.] 

<2. W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i 

wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego.> 

3. Jeżeli jednostka pływająca jest przedmiotem współwłasności, wnioski, o których mowa w 

ust. 2, może złożyć każdy współwłaściciel, przedkładając pełnomocnictwo do działania w 

imieniu pozostałych współwłaścicieli. 

[4. Dokonując rejestracji jednostki pływającej, która nie posiada numeru identyfikacyjnego 

ani indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI), organ rejestrujący nadaje jej 

indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega zmianie w okresie istnienia 

jednostki pływającej, oraz wydaje oznakowanie kontrolne.] 

<4. Dokonując rejestracji jednostki pływającej, która nie posiada numeru 

identyfikacyjnego ani indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI), organ 
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rejestrujący nadaje jej indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega 

zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej.> 

[5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, właściciel niezwłocznie oznakowuje jednostkę za 

pomocą oznakowania kontrolnego, umieszczając je na rufie po prawej stronie w sposób 

umożliwiający identyfikację jednostki.] 

6. Z chwilą zarejestrowania jednostka pływająca uzyskuje polską przynależność. Dokument 

rejestracyjny jest dowodem polskiej przynależności jednostki pływającej. 

7. Właściciel jednostki pływającej otrzymuje wraz z dokumentem rejestracyjnym unikalny 

kod umożliwiający wprowadzenie do rejestru informacji, o których mowa w art. 14 ust. 4. 

[8. W przypadku utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego lub oznakowania 

kontrolnego wtórnik tego dokumentu lub oznakowania wydaje, na wniosek właściciela, 

organ rejestrujący. Do wniosku dołącza się oświadczenie zawierające informacje o fakcie 

i okolicznościach utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego lub oznakowania 

kontrolnego. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.] 

<8. W przypadku utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego, wtórnik tego 

dokumentu wydaje, na wniosek właściciela, organ rejestrujący. Do wniosku dołącza 

się oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty albo 

uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.> 

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

[Art. 5. 

Wyboru producenta blankietów dokumentu rejestracyjnego oraz oznakowania kontrolnego 

dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej na zasadach określonych w 

przepisach o zamówieniach publicznych.] 

Art. 6. 

1. Rejestracji jednostki pływającej dokonuje się na podstawie: 

1)   dowodu własności, którym może być w szczególności: 

a)  faktura VAT, 

b)  umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, 

c)  prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, 
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d)  w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym - pisemne 

oświadczenie budowniczego; 

2)   wniosku o rejestrację zawierającego następujące informacje: 

a)  o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze, jeżeli nie jest nim właściciel: 

–  imię i nazwisko albo nazwę, 

–  PESEL albo datę i wskazanie miejsca urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został 

nadany - w przypadku osób fizycznych, 

–  NIP w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej albo inny odpowiedni identyfikator - w przypadku 

podmiotów zagranicznych, 

–  adres zamieszkania albo adres siedziby, 

–  adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  o rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca 

była zarejestrowana: 

–  wskazanie organu poprzedniej rejestracji, 

–  numer rejestracyjny, 

–  datę rejestracji i wykreślenia z rejestru, 

c)  o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), 

jeżeli został nadany, 

d)  o zamiarze eksploatowania jednostki pływającej na wodach: morskich albo 

śródlądowych, albo morskich i śródlądowych, 

e)  o zamiarze używania jednostki pływającej do celów rekreacyjnych lub 

komercyjnych, 

f)  o zamiarze używania jednostki pływającej do: 

–  amatorskiego połowu ryb, 

–  połowów rybackich, 

–  rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 

grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, 

g)  o nazwie jednostki pływającej, o ile została nadana przez właściciela, 

h)  o porcie macierzystym jednostki pływającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

i)  o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, 

także o jego mocy, 
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j)  o marce i modelu lub typie jednostki pływającej, 

k)  o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej, 

l)  o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, 

m)  o roku budowy i producencie jednostki pływającej, 

n)  o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze 

identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane, 

o)  o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, 

jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji 

wydanej przez upoważniony podmiot, 

p)  o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone 

w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony 

podmiot; 

3)   dokumentów lub materiałów potwierdzających informacje, o których mowa w pkt 2 

lit. a-c oraz i-p; 

[4)   dowodu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie 

dokumentu rejestracyjnego oraz wniosku o wydanie oznakowania kontrolnego w 

przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 4.] 

<4) dowodu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie 

dokumentu rejestracyjnego.> 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Do wniosku o rejestrację dołącza się dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

i 3, a także dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie 

żeglugi przez armatora, deklarację zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika, jeżeli 

były wydane. 

4. Wniosek o rejestrację może zawierać dodatkowe informacje podane w celu zwiększenia 

skuteczności prowadzenia działań ratowniczych lub przeciwdziałania kradzieży, w 

szczególności: 

1)   dane osób, z którymi należy się kontaktować w razie prowadzenia działań 

ratowniczych; 
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2)   kolor lub znaki charakterystyczne na kadłubie lub żaglach; 

3)   następujące dane dotyczące silnika zaburtowego: producent, typ silnika, moc w kW 

oraz numer silnika. 

5. Wniosek o rejestrację składa się w postaci papierowej do organu rejestrującego osobiście 

albo przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika albo przekazuje się do organu 

rejestrującego w postaci elektronicznej. 

6. W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a 

posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te 

mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały 

należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego. 

 

Art. 13. 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw żeglugi śródlądowej i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb rejestracji, dokonywania zmian w rejestrze oraz wykreślania z rejestru, w 

tym: 

a)  szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o rejestrację, o których mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. i oraz k, 

b)  rodzaje dokumentów mogących być podstawą określenia danych, o których mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. o i p, 

c)  rodzaje dokumentów lub materiałów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, oraz 

przypadki, w których ich złożenie nie jest wymagane do dokonania rejestracji, 

[2)   tryb wydawania wtórników dokumentu rejestracyjnego i oznakowania kontrolnego, 

3)   wzory zaświadczenia, o którym mowa w art. 9 ust. 2, dokumentu rejestracyjnego i 

oznakowania kontrolnego,] 

<2) tryb wydawania wtórników dokumentu rejestracyjnego, 

3) wzory zaświadczenia, o którym mowa w art. 9 ust. 2, i dokumentu rejestracyjnego,> 

4)   sposó b ustalania nazwy nadawanej jednostce pływającej, 

5)   sposób nadawania numeru rejestracyjnego i indywidualnego numeru identyfikacyjnego 

(INI) [,] 

[6)   sposób oznakowywania jednostek pływających oznakowaniem kontrolnym] 
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- mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawnego przebiegu procesu rejestracji, a także 

zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, ochrony praw własności i sprawności 

przeprowadzanych akcji ratowniczych. 

 

Art. 18. 

1. Rozpatrzenie wniosku o: 

1)   rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, 

2)   zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego, 

3)   wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego, 

[4)   wydanie oznakowania kontrolnego w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 4, albo 

wtórnika oznakowania kontrolnego,] 

5)   wydanie odpisu lub wyciągu, o których mowa w art. 15 ust. 1 

- podlega opłacie. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera organ rejestrujący. 

3. Maksymalna wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1: 

[1)   pkt 1-4, nie może przekroczyć 10%,] 

<1) pkt 1-3, nie może przekroczyć 10%,> 

2)   pkt 5, nie może przekroczyć 1% 

- minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego i ogłoszonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

4. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, opłata nie podlega 

zwrotowi. 

5. Zadania związane z rejestracją jednostek pływających wykonywane przez starostę należą 

do zadań własnych powiatu. 

6. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio dochód powiatu albo przychód 

właściwego polskiego związku sportowego. 

7. Część opłaty za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, w wysokości 10 zł, 

stanowi niepodatkową należność budżetu państwa o charakterze publicznoprawnym w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000). 

8. Część opłaty, o której mowa w ust. 7, pobrana w poprzednim miesiącu, jest przekazywana 

przez organ rejestrujący do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy właściwego 

terytorialnie dla organu rejestrującego wojewody, który przekazuje środki na odpowiedni 
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rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa do 20. dnia 

każdego miesiąca. 

9. Dochodzenie należności z tytułu części opłaty, o której mowa w ust. 7, następuje na 

podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.). 

[10. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw żeglugi śródlądowej i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi, w 

drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając koszt 

produkcji dokumentu rejestracyjnego i oznakowania kontrolnego posiadających 

odpowiednie zabezpieczenia oraz koszt wykonania odpisu lub wyciągu.] 

<10. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw żeglugi śródlądowej i ministrem właściwym do spraw 

rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w 

ust. 1, uwzględniając koszt produkcji dokumentu rejestracyjnego posiadającego 

odpowiednie zabezpieczenia oraz koszt wykonania odpisu lub wyciągu.> 

 

Art. 19. 

1. Właściciel jednostki pływającej, który: 

1)   nie dopełnia obowiązku rejestracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 

[2)   nie dopełnia obowiązku oznakowania jednostki pływającej oznakowaniem 

kontrolnym z indywidualnym numerem identyfikacyjnym (INI) zgodnie z art. 4 ust. 5,] 

3)   nie dopełnia obowiązku przekazania zawiadomienia zgodnie z art. 10 ust. 2, 

4)   podaje organowi rejestrującemu nieprawdziwe informacje dotyczące wymiarów 

jednostki pływającej, różniące się od wymiarów faktycznych o więcej niż 30 cm, 

5)   podaje organowi rejestrującemu nieprawdziwe informacje dotyczące mocy napędu 

mechanicznego, różniące się od mocy nominalnej o więcej niż 2 kW lub o więcej niż 

10%, w zależności od tego, która wartość jest większa, 

6)   nie dopełnia obowiązku zwrotu dokumentu rejestracyjnego zgodnie z art. 11 ust. 3 

- podlega karze grzywny. 

2. Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 następuje w trybie przewidzianym w 

przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 i 1039). 
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3. Prawo do nakładania grzywien za czyny określone w ust. 1 w drodze mandatu karnego 

mają: 

1)   uprawnieni pracownicy terenowego organu administracji morskiej; 

2)   uprawnieni pracownicy terenowego organu administracji żeglugi śródlądowej; 

3)   funkcjonariusze Policji; 

4)   funkcjonariusze Straży Granicznej. 

 

Art. 28. 

1. Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych 

przepisów zachowują ważność w przypadku: 

1)   wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 

2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy; 

2)   wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 

2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy; 

3)   wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 

2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

2. Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, 

która podlega obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1, ma obowiązek ją 

zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego określonego 

w ust. 1. Przepisów art. 18 ust. 7-9 nie stosuje się. 

[3. Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie 

podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 12 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

4. Armator jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała 

obowiązkowi posiadania dokumentu bezpieczeństwa, a która jest obowiązana do 

uzyskania tego dokumentu na podstawie ustawy zmienianej w art. 21, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, ma obowiązek uzyskania tego dokumentu w terminie 12 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

5. W przypadku jednostek pływających wybudowanych przed dniem 1 stycznia 2020 r. 

dowodem własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 
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świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.] 

<3. Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie 

podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

4. Armator jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie 

podlegała obowiązkowi posiadania dokumentu bezpieczeństwa, a która jest 

obowiązana do uzyskania tego dokumentu na podstawie ustawy zmienianej w art. 21, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma obowiązek uzyskania tego dokumentu w 

terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 5. W przypadku jednostek pływających wybudowanych przed dniem 1 sierpnia 2020 r. 

dowodem własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań.> 

[Art. 32. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem art. 26 i art. 30, które 

wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.] 

 

<Art. 32. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem art. 26 i art. 30, które 

wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.> 

 

 

USTAWA z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53 i 

1091) 

Art. 5. 

1. Ustala się trzy kategorie dokumentów publicznych w zależności od ich znaczenia dla 

bezpieczeństwa państwa. 
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2. Dokumentami publicznymi kategorii pierwszej są dokumenty najistotniejsze z punktu 

widzenia bezpieczeństwa państwa, których wytwarzanie odbywa się w sposób 

uwzględniający szczególne środki bezpieczeństwa: 

1)   dowód osobisty; 

2)   dokumenty paszportowe; 

3)   książeczka żeglarska, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245); 

4)   dokumenty wydawane na podstawie art. 44 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 28 

listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224); 

5)   dokumenty wydawane cudzoziemcowi na podstawie art. 37 oraz art. 226 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399); 

6)   dokumenty wydawane członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych 

państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub 

powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także dokumenty 

wydawane członkom ich rodzin pozostającym z nimi we wspólnocie domowej na 

podstawie art. 61 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

7)   dokument wydawany obywatelowi Unii Europejskiej na podstawie art. 48 ust. 1 

ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650); 

8)   dokumenty wydawane członkowi rodziny obywatela Unii Europejskiej na podstawie 

art. 30 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin; 

9)   dokumenty wydawane cudzoziemcowi na podstawie art. 55 ust. 1 oraz art. 89i ust. 1 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109, 1669 i 2399); 

10)  tytuły wykonawcze wydawane przez sądy lub referendarzy sądowych; 

11)  odpisy prawomocnych orzeczeń sądów, z których wynika nabycie, istnienie lub 

wygaśnięcie prawa, albo które odnoszą się do stanu cywilnego; 

12)  odpisy orzeczeń lub zaświadczenia stwierdzające uprawnienie do: reprezentacji danej 

osoby, dokonania czynności prawnej bądź zarządu określonym majątkiem, wydawane 

przez sądy; 
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13)  odpisy postanowień sądów i referendarzy sądowych w przedmiocie nadania klauzuli 

wykonalności tytułom egzekucyjnym innym niż wymienione w art. 777 § 1 pkt 1 i 1
1
 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, gdy ich 

przedmiotem są tytuły egzekucyjne niepochodzące od sądu; 

14)  wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów obejmujących czynności notarialne, o których 

mowa w art. 79 pkt 1-1b i 4, poświadczenia, o których mowa w art. 79 pkt 2, oraz 

protesty, o których mowa w art. 79 pkt 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o 

notariacie; 

15)  certyfikat członka załogi statku powietrznego; 

16)  wojskowe dokumenty osobiste wydawane osobom objętym ewidencją wojskową na 

podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245); 

17)  wojskowe dokumenty osobiste wydawane na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

173 i 138); 

18)  karty tożsamości wydawane na podstawie art. 137c ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; 

19)  karty tożsamości wydawane na podstawie art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 

1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 

20)  wpis w paszporcie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o 

dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1919); 

21)  naklejka wizowa; 

22)  Karta Polaka; 

23)  legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności; 

24)  Prawo wykonywania zawodu lekarza; 

25)  Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty; 

26)  prawo jazdy; 

27)  profesjonalny dowód rejestracyjny oraz dowód rejestracyjny pojazdu, z wyłączeniem 

dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322); 

28)  karta pojazdu; 

29)  pozwolenie czasowe, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. - Prawo o ruchu drogowym; 
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30)  karta do tachografu, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o 

tachografach (Dz. U. poz. 1480); 

31)  zaświadczenie ADR, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 

r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169, 650, 1481 i 

1629); 

<31a) dokument rejestracyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 

kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości 

do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. …);> 

32)  legitymacje służbowe: 

a)  policjantów, 

b)  funkcjonariuszy Straży Granicznej, 

c)  funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, 

d)  funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

e)  funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, 

f)  funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

g)  funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych 

wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

h)  funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych 

wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego, 

i)  funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, 

j)  funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, 

k)  osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji 

Skarbowej, 

l)  inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, 

m)  żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. 

3. Dokumentami publicznymi kategorii drugiej są dokumenty istotne ze względu na 

bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym 

dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające 

wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości, inne niż wymienione 

w ust. 2. 

4. Dokumentami publicznymi kategorii trzeciej są dokumenty mające wpływ na 

bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, 

zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, 
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dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, 

legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg, 

inne niż wymienione w ust. 2 i 3. 


