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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2019 r. 

Opinia do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych 

(druk nr 1283) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wprowadzenie mechanizmów prawnych ułatwiających realizację 

strategicznych z punktu widzenia interesów państwa projektów rozbudowy potencjału 

przeładunkowego portów morskich.  

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, w 2018 r. przeładunki w polskich 

portach przekroczyły 100 mln ton, a prognozuje się dalszy wzrost tych wartości.  

W związku z tym, w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 

(porty Szczecin – Świnoujście, Gdynia oraz Gdańsk) planowane są inwestycje w porty 

zewnętrzne, powstałe w wyniku tzw. zalądowienia obszarów morskich. 

Plany obejmują budowę głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu, 

Portu Centralnego w Gdańsku oraz Portu Zewnętrznego w Gdyni. 

W zakresie inwestycji stanowiących infrastrukturę dostępową do portu od strony morza 

realizowane będą m.in.: głębokowodny tor podejściowy i falochrony osłonowe. W zakresie 

inwestycji w infrastrukturę portową powstaną m.in.: obrotnice, baseny portowe oraz nabrzeża 

przeładunkowe. Inwestycje w infrastrukturę dostępu do portu od strony lądu, to budowa dróg 

oraz połączenia kolejowego. 

W uzasadnieniu wskazano, że inwestycje budowę portów zewnętrznych mają charakter 

strategiczny dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa oraz są niezbędne dla zapewnienia 

rozwoju morskich portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.  
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W ustawie przewidziano szereg ułatwień proceduralnych, do których należą w 

szczególności: 

– wprowadzenie, wydawanej przez właściwego wojewodę, decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, 

– uproszczenie procesu uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, np. decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, 

– przyśpieszenie towarzyszących inwestycjom portowym postępowań administracyjnych, 

przez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych 

rozstrzygnięć, 

– wprowadzenie przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie 

niezbędnego do realizacji inwestycji prawa do nieruchomości, przy jednoczesnym 

zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za 

ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości, 

– umożliwienie inwestorowi wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, 

badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej 

przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 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, lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do 

sporządzenia wniosku o wydanie innych decyzji wymaganych w celu realizacji 

inwestycji, 

– wyłączenie stosowania przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz przepisów ustawy z 

dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w przypadku 

przygotowywania inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego. 

Zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy, port zewnętrzny, to część portu o podstawowym 

znaczeniu dla gospodarki narodowej, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o portach i 

przystaniach morskich (porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu), 

powstała w wyniku zalądowienia przez przekształcenie akwenu (gruntu pokrytego wodami) 

w ląd (grunt nie pokryty wodami). 
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Właściwy podmiot zarządzający portem o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 

narodowej, koordynuje przebieg realizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, 

w szczególności  

1) opracowuje harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji; 

2) monitoruje wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem; 

3) monitoruje realizację inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, rekomenduje 

działania usprawniające proces realizacji inwestycji oraz sporządza kwartalne raporty 

i przekazuje je do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, na 

wniosek inwestora, wydaje wojewoda właściwy miejscowo dla siedziby podmiotu 

zarządzającego portem o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Wniosek o 

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego 

może odnosić się do całości lub części inwestycji. 

W art. 5 ustawy określono katalog informacji, które musi zawierać wniosek o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego oraz 

wymieniono organy, których opinii inwestor jest obowiązany zasięgnąć. 

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego 

wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.  

Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w 

zakresie budowy portu zewnętrznego wnioskodawcę, właścicieli i użytkowników 

wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, właściwe miejscowo organy, oraz pozostałe 

strony – w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze 

względu na lokalizację inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, w Biuletynie 

Informacji Publicznej, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim 

Z dniem doręczenia zawiadomienia,  

– nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

w zakresie budowy portu zewnętrznego, nie mogą być przedmiotem obrotu; 

– w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego do czasu wydania takiej 

decyzji, nie wydaje się m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, a także zawiesza się 
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postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie 

oznaczonym w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu 

zewnętrznego, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja 

ta stała się ostateczna, za odszkodowaniem 

Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do 

nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przysługuje 

odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między wojewodą a dotychczasowym 

właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo 

rzeczowe do nieruchomości.  

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego stała się ostateczna, nie dojdzie do 

uzgodnienia wysokości odszkodowania, jego wysokość ustala wojewoda w drodze decyzji, w 

terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania. 

Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie operatu szacunkowego 

sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Odszkodowanie podlega waloryzacji na 

dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych 

nieruchomości. 

Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub 

użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, i wysokości odszkodowania z tytułu 

wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości lub na 

prawie użytkowania wieczystego, nie może przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości 

prawa użytkowania wieczystego. 

Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej 

decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego wyda tę 

nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, 

lecz nie później niż w terminie 28 dni od dnia otrzymania od inwestora wezwania, wysokość 

odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa 

użytkowania wieczystego, określonej w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 
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W przypadku, gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu 

zewnętrznego dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo 

budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania 

przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu tej 

nieruchomości, zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu powiększa się o kwotę 10 000 zł. 

W rozdziale 4 ustawy określono szczególne dla realizacji inwestycji w zakresie budowy 

portów zewnętrznych zasady postępowania administracyjnego.  

Decyzje, o których mowa w ustawie, podlegają natychmiastowemu wykonaniu, a 

odwołania od nich wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w 

terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. 

Odwołanie od decyzji, zawierać musi zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i 

zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to 

żądanie.  

W razie złożenia skargi na decyzję do sądu administracyjnego, sąd nie będzie mógł 

wydać postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji w całości lub w części.  

Wojewódzki sąd administracyjny rozpatrzy skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

akt, natomiast termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny 

wyniesie 2 miesiące od jej wniesienia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 85. posiedzeniu w dniu 9 sierpnia br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 3605, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 3 lipca 

2019 r.).  

Projekt ustawy skierowany został do I czytania w Komisji Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej. Posłowie przyjęli poprawkę zgłoszoną do ustawy w II czytaniu. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 416 posłów, przy braku głosów przeciw i 4 głosach 

wstrzymujących się. 
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III. Uwagi  

1. W art. 22 w ust. 1 oraz w art. 29 w ust. 7 zawarto odesłanie do art. 4 ust. 4, podczas gdy 

przepis ten kończy się na ust. 3. 

Propozycja poprawki 

1) w art. 22 w ust. 1 skreśla się wyrazy „i 4”; 

2) w art. 29 w ust. 7 wyrazy „art. 4 ust. 4” zastępuje się wyrazami „art. 4 ust. 3”; 

 

2. W art. 41 ustawy przewidziano zmiany 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.  

 Zmiany polegają m.in. na uzupełnieniu o inwestycje w zakresie budowy portów 

zewnętrznych tych jej przepisów, które przewidują zwolnienie podmiotów realizujących 

inwestycje regulowane specustawami od obowiązku dołączania do wniosków o wydanie 

decyzji środowiskowych, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 W katalogu przepisów zmienianych w tym zakresie pominięto art. 96 ust. 3 pkt 5 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, określający tryb 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 

Przepis ten przewiduje, że inwestor prowadzący na podstawie jednej ze specustaw prace 

mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, nie musi 

przedkładać właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska 

wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 Jeżeli pominięcie w katalogu specinwestycji wymienionych w art. 96 ust. 3 pkt 5, 

inwestycji w zakresie portu zewnętrznego, nie było zamierzone, należałoby rozważyć 

przyjęcie poprawki uzupełaniającej ten przepis. 
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Główny legislator
 


