BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y

do projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej
(druk nr 462 S)

USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 poz. 2135 oraz z 2021 poz. 234 i 1718)

Art. 36.
1. Pasem nadbrzeżnym jest obszar lądowy przyległy do linii brzegu morskiego.
2. W skład pasa nadbrzeżnego wchodzą:
1) pas techniczny - stanowiący strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i
lądu; jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z
wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
2) pas ochronny - obejmujący obszar, w którym działalność człowieka wywiera
bezpośredni wpływ na stan pasa technicznego.
3. Pas nadbrzeżny przebiega wzdłuż wybrzeża morskiego.
4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa minimalną i maksymalną szerokość
pasa technicznego i ochronnego oraz sposób wyznaczania ich granic, kierując się
uwarunkowaniami lokalnymi, rzeźbą terenu, formą jego zabudowy oraz uwzględniając
oddziaływanie żywiołu morskiego na brzeg morski.
5. Dyrektor właściwego urzędu morskiego, w drodze zarządzenia, określa:
1) granice pasa technicznego, po uprzednim zasięgnięciu opinii właściwych rad gmin, a
na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi
Obrony Narodowej - po zasięgnięciu opinii tych jednostek oraz wyznacza granice pasa
technicznego w terenie;
2) granice pasa ochronnego w uzgodnieniu z właściwym wojewodą i właściwymi radami
gmin, a na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej - po zasięgnięciu opinii tych jednostek oraz wyznacza
granice pasa ochronnego.
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1. 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.
2. Minimalny poziom bezpieczeństwa brzegu morskiego w pasie technicznym określa się
przez prawdopodobieństwo zdarzenia sztormu na tym obszarze.
3. 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.
4. 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.
5. Zabrania się tworzenia obwodów łowieckich na obszarze pasa technicznego.
6. Zabrania się na obszarze pasa technicznego:
1) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu;
2) bez zgody, o której mowa w art. 37 ust. 1:
a) rozpalania ogniska na plaży,
b) używania pojazdu silnikowego, pojazdu zaprzęgowego oraz 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.
7. 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
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urzędu morskiego.
8. 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. 36b.
1. Pas techniczny może być wykorzystywany przez gminę, w granicach której się on
znajduje, w celach rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych,
zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym minimalnymi
poziomami bezpieczeństwa brzegu morskiego w pasie technicznym.
2. Gmina, która zamierza wykorzystywać pas techniczny, jest obowiązana zawiadomić o
tym właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego.
3. W zawiadomieniu określa się w szczególności:
1) rodzaj wykorzystywania pasa technicznego;
2) miejsce i okres wykorzystywania pasa technicznego;
3) opis sposobu wykorzystywania pasa technicznego;
4) jaki podmiot w imieniu gminy będzie wykorzystywał pas techniczny i na jakich
warunkach.
4.Okres wskazany w zawiadomieniu nie może być dłuższy niż 10 lat dla danego rodzaju
wykorzystania pasa technicznego.
5. W przypadku gdy zawiadomienie obejmuje działania, o których mowa w art. 36a ust.
6 pkt 2, przepisu tego nie stosuje się.
6.W przypadku gdy z zawiadomienia wynika, że podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 4,
będzie wykorzystywał pas techniczny na podstawie umowy najmu albo dzierżawy
art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551 i 1561) nie
stosuje się.
7.Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia,
wzór urzędowego formularza zawiadomienia oraz wykaz dokumentów, które należy
dołączyć do zawiadomienia, mając na względzie potrzebę zapewnienia jednolitości
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oraz uproszczenia procedury.
8. Dyrektor urzędu morskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,
może wyrazić, w drodze decyzji, sprzeciw co do rodzaju, miejsca, okresu lub sposobu
wykorzystywania pasa technicznego, jeżeli:
1) wykorzystywanie

mogłoby

zagrozić

bezpieczeństwu

lub

środowisku,

w szczególności nie uwzględnia minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu
morskiego w pasie technicznym;
2) wykorzystywanie uniemożliwi albo znacznie utrudni realizację zadania objętego
Programem ochrony brzegów morskich, ujętego w harmonogramie prac na dany
rok, albo innej inwestycji służącej utrzymaniu brzegu w stanie zgodnym
z wymogami

bezpieczeństwa

i

ochrony

środowiska,

dotyczących

pasa

technicznego, objętego zawiadomieniem;
3) wykorzystywanie byłoby niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami.
9. Do wykorzystywania pasa technicznego można przystąpić, jeżeli dyrektor urzędu
morskiego nie wniósł sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 8, albo wydano
zaświadczenie, o którym mowa w ust. 10.
10. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8, dyrektor urzędu morskiego może
z urzędu albo na wniosek gminy wydać zaświadczenie o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wyrażenia
sprzeciwu.
Art. 36c.
Gmina wykorzystująca pas techniczny jest obowiązana do:
1) zapewnienia czystości i porządku na tym obszarze na zasadach określonych
w ustawie 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2021 poz. 888 i 1648);
2) wykorzystywania pasa technicznego zgodnie z zawiadomieniem.

Art. 36d.
1. W przypadku wykorzystywania pasa technicznego przez gminę:
1) niezgodnie z przepisami lub zawiadomieniem, o którym mowa w art. 36a ust. 2,

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony

-52) w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub środowisku, w szczególności poprzez
nieuwzględnianie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego
w pasie technicznym
– dyrektor urzędu morskiego wydaje z urzędu decyzję o zakazie albo ograniczeniu
wykorzystywania pasa technicznego.
2. Ograniczenie wykorzystywania pasa technicznego może dotyczyć rodzaju, miejsca,
okresu lub sposobu wykorzystywania pasa technicznego.
3. Dyrektor urzędu morskiego wydaje z urzędu decyzję o zakazie albo ograniczeniu
wykorzystywania pasa technicznego również w przypadku ujęcia w harmonogramie
prac na dany rok zadania objętego Programem ochrony brzegów morskich albo
planowanej w danym roku inwestycji, dotyczących wykorzystywanego pasa
technicznego, jeżeli w związku z tym wykorzystywaniem, realizacja zadania albo
inwestycji nie będzie możliwa albo będzie znacznie utrudniona.
4. Dyrektor urzędu morskiego może wydać decyzję o zakazie wykorzystywania pasa
technicznego w przypadku naruszenia art. 36c pkt 1.
5. Dyrektor urzędu morskiego może nadać decyzjom, o którym mowa w ust. 1, 3 i 4,
rygor natychmiastowej wykonalności.>

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
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
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których zostaną wyznaczone, mając na względzie zagospodarowanie wybrzeża oraz
obszary podlegające ochronie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.]
1e. Do postępowań w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż określony
w art. 36 ust. 2 pkt 1, dotyczących:
1) rozpalania ogniska na plaży,
2) używania pojazdu silnikowego lub zaprzęgowego lub motoroweru,
3) przeprowadzenia imprez, uroczystości i ceremonii bez wznoszenia obiektów
tymczasowych
- stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego.
1f. Do postępowań, o których mowa w ust. 1e, nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
1g. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór
urzędowego formularza wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa
technicznego do innego celu niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1 oraz wykaz dokumentów,
które należy dołączyć do wniosku, mając na uwadze potrzebę zapewnienia jednolitości
wniosków i sprawnej realizacji zadań w tym zakresie.
[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
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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. 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;
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;
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budowę dla obiektów budowlanych w polskich obszarach morskich, pasie
technicznym, pasie ochronnym oraz portach i przystaniach morskich;
10a) (uchylony);
<10b) nadzoru nad wykorzystywaniem pasa technicznego przez gminę;>
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;
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;
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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 2020 r. poz. 998, 1086
i 1747), 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 2019 r. poz. 544 oraz z 2020 r. poz. 1086);
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;
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;
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- 10 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 2020 r. poz. 282, 782 i 1378);
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)
określonej w przepisach ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i
paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086);
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.
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- 11 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. 50a.
1. W ramach nadzoru przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 9, dyrektorzy
urzędów morskich, mając na względzie znaczenie portu dla gospodarki narodowej:
1) wydają, w drodze zarządzenia, przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym
dotyczące:
a) zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru,
b) bezpieczeństwa ruchu i postoju statków przewożących substancje niebezpieczne,
c) przeładunku określonych rodzajów substancji;
2) wykonują inspekcje instalacji przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego będącego na
wyposażeniu statków oraz innych obiektów pływających znajdujących się na
akwenach im podległych;
3) zatwierdzają, zgodnie z przepisami o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez
statki, plany zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych;
4) uzgadniają:
a) instrukcje technologiczne,
b) instrukcje technologiczno-ruchowe,
c) instrukcje bezpiecznej obsługi statku,
d) regulaminy organizacyjne podmiotów wykonujących zadania związane z ochroną
przeciwpożarową w portach, w zakresie ochrony przeciwpożarowej od strony
wody.
2. W celu potwierdzenia właściwego stosowania planów, instrukcji i regulaminów, o których
mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dyrektorzy urzędów morskich przeprowadzają inspekcje i
kontrole obejmujące planowane i doraźne inspekcje i kontrole:
1) terenów i obiektów portowych;
2) statków;
3) przeładunków towarów niebezpiecznych;
4) podmiotów wykonujących zadania związane z ochroną przeciwpożarową w portach.
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- 12 3. Inspekcje i kontrole, o których mowa w ust. 2, na podstawie upoważnienia dyrektora
urzędu morskiego, przeprowadza inspektor ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej
"inspektorem".
4. Inspektorem może być osoba, która posiada kwalifikacje, doświadczenie oraz wiedzę w
zakresie ochrony przeciwpożarowej.
5. Inspektor jest uprawniony do wstępu do wszystkich obiektów zlokalizowanych w porcie
oraz na wszystkie statki znajdujące się w polskich obszarach morskich, za okazaniem
dokumentu identyfikacyjnego.
6. W ramach wykonywanych czynności służbowych inspektor jest uprawniony do wydawania
doraźnych poleceń w zakresie posiadanego upoważnienia podmiotom poddanym kontroli
lub inspekcji.
7. Z przeprowadzonych inspekcji i kontroli inspektor sporządza protokół zawierający w
szczególności opis stwierdzonego w wyniku kontroli lub inspekcji stanu faktycznego, w
tym ujawnionych nieprawidłowości, wraz z określeniem terminu ich usunięcia.
8. Podmioty zarządzające portem, przystanią, terminalem lub stocznią w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, oprócz pełnienia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie
przeciwpożarowej, są obowiązane do:
1) sporządzania, zgodnie z przepisami o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez
statki, planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych oraz, w
zależności od prowadzonej działalności, instrukcji technologicznych i technologicznoruchowych oraz instrukcji bezpiecznej obsługi statku oraz ich uzgadniania;
2) uzgadniania z właściwym terytorialnie dyrektorem urzędu morskiego regulaminów
organizacyjnych

podmiotów

wykonujących

zadania

związane

z

ochroną

przeciwpożarową w portach od strony wody, a w przypadku przystani morskiej uzgadniania sposobów i warunków ochrony przeciwpożarowej całej przystani;
3) wykonywania poleceń inspektora, o którym mowa w ust. 3, wydawanych doraźnie lub
zawartych w protokole, o którym mowa w ust. 7;
4) informowania właściwego kapitana portu o każdej sytuacji wymagającej interwencji
służb ratowniczo-gaśniczych w zarządzanym obiekcie lub na zarządzanym terenie
znajdującym się w granicach administracyjnych portu.
9. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
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- 13 1) szczegółowy zakres nadzoru przeciwpożarowego sprawowanego przez organy
administracji morskiej,
2) szczegółowy sposób sprawowania nadzoru przeciwpożarowego, w tym tryb
przeprowadzania inspekcji i kontroli, o których mowa w ust. 2, oraz szczegółowy
zakres informacji zawartych w protokole, o którym mowa w ust. 7,
3) warunki współpracy organów administracji morskiej z podmiotami, które uczestniczą
w działaniach ratowniczo-gaśniczych w obrębie polskich obszarów morskich oraz
portów i przystani morskich,
4) szczegółowy zakres informacji niezbędnych do określenia w planach zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych oraz instrukcjach technologicznych i
technologiczno-ruchowych oraz instrukcjach bezpiecznej obsługi statku,
5) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 8 pkt 4
- mając na względzie znaczenie portu dla gospodarki narodowej oraz konieczność
zapewnienia właściwego poziomu ochrony przeciwpożarowej w polskich obszarach
morskich oraz morskich portach i przystaniach.

<Art. 50b.
1. W ramach nadzoru nad wykorzystywaniem pasa technicznego przez gminę, o którym
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 10b, dyrektor urzędu morskiego przeprowadza kontrole w
celu ustalenia czy pas techniczny jest wykorzystywany zgodnie z zawiadomieniem, o
którym mowa w art. 36b ust. 2.
2. Kontrolę, na podstawie upoważnienia dyrektora urzędu morskiego, przeprowadza
pracownik tego urzędu.
3. Wykonujący kontrolę jest uprawniony do:
1) wstępu do obiektów usytuowanych w pasie technicznym, którego dotyczy
zawiadomienie, o którym mowa w art. 36b ust. 2;
2) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
3) utrwalania przebiegu i wyników oględzin za pomocą urządzeń służących do
utrwalania obrazu lub dźwięku;
4) sporządzania niezbędnych dla celów kontroli kopii odpisów lub wyciągów
z dokumentów;
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- 14 5) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu
kontroli.
4. Jeżeli w toku kontroli konieczne jest przeprowadzenie czynności kontrolnych
wymagających specjalistycznej wiedzy lub szczególnych umiejętności dyrektor
urzędu morskiego może, z urzędu lub na wniosek pracownika wykonującego
kontrolę, upoważnić do przeprowadzenia tych czynności osobę posiadającą tę wiedzę
lub umiejętności.
5. Pracownik wykonujący kontrolę ma obowiązek niezwłocznego poinformowania
dyrektora urzędu morskiego o stwierdzeniu naruszenia wymogów bezpieczeństwa
i ochrony środowiska, w tym minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu
morskiego w pasie technicznym.
Art. 50c.
1. Z przeprowadzonej kontroli pracownik sporządza protokół, zawierający w
szczególności opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym
ujawnionych nieprawidłowości wraz z określeniem terminu ich usunięcia.
2. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zamieszcza się w wystąpieniu pokontrolnym,
który przekazuje się gminie.
3. W sprawach przeprowadzania kontroli, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje
się odpowiednio przepisy rozdziału 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).>
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