BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r.
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(druk nr 723)

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 515)

Art. 3.
1. Przepisy ustawy stosuje się do:
1) statków morskich o polskiej przynależności;
2) statków morskich o obcej przynależności znajdujących się na:
a) polskich morskich wodach wewnętrznych lub na polskim morzu terytorialnym w
zakresie przepisów rozdziału 3 oddziału 2 i rozdziału 5 z wyjątkiem art. 86 ust. 3,
uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita
Polska jest stroną,
b) polskich obszarach morskich, w zakresie przepisów o monitorowaniu i informacji o
ruchu statków.
1a. Przepisy ustawy stosuje się również do statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich statków
pasażerskich o obcej przynależności w zakresie dotyczącym przeprowadzania inspekcji w
trakcie uprawiania żeglugi na linii regularnej poza polskimi obszarami morskimi.
[2. Do statków żeglugi śródlądowej uprawiających żeglugę na wodach morskich oraz stałych
platform wiertniczych przepisy ustawy stosuje się w zakresie w niej określonym.]
<2. Do statków żeglugi śródlądowej uprawiających żeglugę na wodach morskich, stałych
platform wiertniczych, morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z
dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich
farmach wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1050), zwanej dalej „morską farmą
wiatrową”, i zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu art.
3 pkt 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii
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-2elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zwanego dalej „zespołem urządzeń”,
przepisy ustawy stosuje się w zakresie w niej określonym.>

Art. 113a.
[1. Morska farma wiatrowa w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o
promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z
2021 r. poz. 234, 784, 1093 i 1642), zwana dalej "morską farmą wiatrową", oraz zespół
urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu art. 3 pkt 13 tej ustawy, zwany
dalej "zespołem urządzeń", spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony
środowiska morskiego, ochrony granicy państwowej na morzu oraz obronności państwa
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113b ust. 10 i 11 oraz art. 113c ust.
7.]
<1. Morska farma wiatrowa oraz zespół urządzeń spełniają wymagania w zakresie
bezpieczeństwa, ochrony środowiska morskiego, ochrony granicy państwowej na
morzu oraz obronności państwa określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 113b ust. 10 i 11 oraz art. 113c ust. 7.>
2. Morską farmę wiatrową i zespół urządzeń buduje się i eksploatuje z zapewnieniem:
1) zgodności z uzyskanym pozwoleniem na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych
wysp, konstrukcji i urządzeń lub uzgodnieniem lub pozwoleniem na układanie kabli
lub rurociągów w polskich obszarach morskich oraz decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach;
2) bezpieczeństwa żeglugi;
3) bezpieczeństwa personelu zaangażowanego w budowę, eksploatację i likwidację
morskiej farmy wiatrowej;
4) funkcjonowania systemów łączności, bezpieczeństwa morskiego, ochrony granicy
państwowej na morzu oraz obronności państwa;
5) ochrony środowiska morskiego.

Art. 113f.
Za czynności związane z zatwierdzeniem dokumentów, o których mowa w art. 113b ust. 1,
pobiera się opłatę w wysokości określonej w załączniku do ustawy. Opłata stanowi dochód
budżetu państwa.
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-3<Art. 113g.
1. Spełnienie wymagań określonych w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o
promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
potwierdza certyfikat uznanej organizacji to jest:
1) certyfikat

zgodności

projektowej

wydany

po

opracowaniu

projektu

budowlanego, a przed zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o
zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących morskiej
farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń, potwierdzający zgodność projektu
budowlanego z normami technicznymi określającymi wymagania, jakie musi
spełnić morska farma wiatrowa lub zespół urządzeń;
2) certyfikat dopuszczenia do eksploatacji wydany po zakończeniu budowy
morskiej farmy wiatrowej lub jej części lub zespołu urządzeń, jednak nie później
niż na 30 dni przed planowanym dniem pierwszego wprowadzenia do sieci, na
podstawie udzielonej koncesji, energii elektrycznej wytworzonej z morskiej
farmy wiatrowej lub jej części, potwierdzający zgodność procesu budowy
z projektem budowlanym oraz certyfikatem zgodności projektowej, o którym
mowa w pkt 1;
3) certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji wydany przed dniem upływu ważności
certyfikatu, o którym mowa w pkt 2, jednak nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem ważności certyfikatu, o którym mowa w pkt 2, potwierdzający
kompletność i poprawność dokumentacji w zakresie należytego utrzymania
i serwisowania morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń.
2. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1, wydawany jest bezterminowo;
2) pkt 2, wydawany jest na okres nie dłuższy niż 5 lat;
3) pkt 3, wydawany jest na okres nie dłuższy niż 5 lat i wymaga odnowienia nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu ważności certyfikatu
bezpieczeństwa eksploatacji.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej na wniosek uznanej organizacji,
która posiada akredytację zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17065 albo Polską
Normą ją zastępującą, upoważnia tę organizację, w drodze decyzji, do wydawania
certyfikatów, o których mowa w ust. 1, jeżeli organizacja ta udokumentuje
posiadane doświadczenie w zakresie oceny dokumentacji technicznej oraz nadzoru
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urządzeń albo sztucznych wysp lub konstrukcji lub innych urządzeń i instalacji
zlokalizowanych na morzu.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1) kopię certyfikatu potwierdzającego akredytację uznanej organizacji zgodnie
z normą PN-EN ISO/IEC 17065 albo Polską Normą ją zastępującą;
2) dokumentację potwierdzającą posiadane doświadczenie w zakresie określonym
w ust. 3;
3) przepisy uznanej organizacji określające wymogi niezbędne do wydania przez tę
organizację certyfikatów, o których mowa w ust. 1;
4) opis procedur dotyczących wykonywania czynności nadzorczych, o których
mowa w art. 113i.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej prowadzi wykaz uznanych
organizacji upoważnionych do wydawania certyfikatów, o których mowa w ust. 1,
i ogłasza go, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego
do spraw gospodarki morskiej.
6. Wykaz, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1) nazwę uznanej organizacji;
2) adres siedziby uznanej organizacji;
3) datę uzyskania uznania Komisji Europejskiej;
4) znak i datę wydania decyzji, o której mowa w ust. 3;
5) zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 3.
7. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej cofa, w drodze decyzji,
upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, oraz wykreśla uznaną organizację z wykazu,
o którym mowa w ust. 5, w przypadku utraty przez nią uznania Komisji
Europejskiej albo w przypadku, gdy:
1) działanie tej organizacji stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa życia, zdrowia
ludzkiego, środowiska morskiego lub bezpieczeństwa żeglugi lub
2) organizacja ta działa z naruszeniem zasad niezależności, bezstronności,
profesjonalizmu lub staranności zawodowej
– biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowości podczas budowy, eksploatacji lub
likwidacji morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń w zakresie objętym
certyfikatem wydanym przez tę organizację.
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obwieszczenia, wykaz, o którym mowa w ust. 5, nie później niż w terminie 21 dni od
dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 3 lub 7, stała się ostateczna.

Art. 113h.
1. Certyfikaty, o których mowa w art. 113g ust. 1, określają objęte ich zakresem
elementy morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń oraz wymagania, których
spełnienie jest warunkiem wydania tych certyfikatów.
2. Kopie certyfikatów, o których mowa w ust. 1, uznana organizacja przekazuje
właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego w dniu ich wydania.

Art. 113i.
1. Uznana organizacja, o której mowa w art. 113g ust. 3, w zakresie niezbędnym do
wydawania certyfikatów, o których mowa w art. 113g ust. 1, wykonuje czynności
nadzorcze nad spełnianiem wymagań określonych w wydanych certyfikatach dla
morskiej farmy wiatrowej lub jej elementów lub zespołu urządzeń.
2. W przypadku certyfikatu, o którym mowa w art. 113g ust. 1 pkt 1, czynności
nadzorcze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności sprawdzenie
zgodności

projektu

budowlanego

z

normami

technicznymi

określającymi

wymagania, jakie musi spełniać morska farma wiatrowa lub zespół urządzeń.
3. W przypadku certyfikatu, o którym mowa w art. 113g ust. 1 pkt 2, czynności
nadzorcze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności przeprowadzenie
oględzin, nadzorowanie budowy, weryfikację i kontrolę pomiarów, prób konstrukcji,
połączeń kablowych oraz urządzeń wchodzących w skład morskiej farmy wiatrowej
lub zespołu urządzeń.
4. W przypadku certyfikatu, o którym mowa w art. 113g ust. 1 pkt 3, czynności
nadzorcze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności weryfikację
dokumentacji w zakresie należytego utrzymania i serwisowania morskiej farmy
wiatrowej lub zespołu urządzeń, w tym dokumentacji z przeglądów technicznych
konstrukcji i urządzeń wchodzących w skład morskiej farmy wiatrowej lub zespołu
urządzeń przeprowadzanych na podstawie odpowiednich norm technicznych oraz
przepisów uznanej organizacji.>
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-6USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457 i 1079)

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 morskich farm wiatrowych, o których mowa
w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w
morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, 784, 1093 i 1642), 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;
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: aktywów państwowych, energii,
gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa,
środowiska, geologii, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku
wznoszenia lub wykorzystywania morskich farm wiatrowych i zespołu urządzeń
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promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych - również
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
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.
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.
5a. Charakterystycznymi parametrami technicznymi przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.
5, dotyczącego morskiej farmy wiatrowej są:
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tym morskich turbin wiatrowych, stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na
morzu stacji serwisowych lub mieszkalnych;
2) przewidywana roczna ilość energii elektrycznej wytwarzanej w tej morskiej farmie
wiatrowej;
3) maksymalna moc zainstalowana morskiej farmy wiatrowej;
4) minimalny rozstaw morskich turbin wiatrowych;
5) sposób układania, w tym zakres głębokości zakopania, kabli łączących poszczególne
morskie turbiny wiatrowe ze stacjami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi na
morzu oraz ich parametry techniczne;
6) maksymalna całkowita wysokość morskiej turbiny wiatrowej wraz z rotorem;
7) minimalna i maksymalna średnica wirnika morskiej turbiny wiatrowej;
8) minimalna odległość pomiędzy średnim poziomem morza a łopatą morskiej turbiny
wiatrowej w najniższym położeniu;
9) rodzaj podwodnych konstrukcji wsporczych oraz fundamentów morskich turbin
wiatrowych i pozostałych nawodnych obiektów morskiej farmy wiatrowej;
10) maksymalna wysokość konstrukcji wsporczych morskich turbin wiatrowych wraz z
sekcją łącznikową oraz pozostałych nawodnych obiektów morskiej farmy wiatrowej
ponad średni poziom morza;
11) technologia wyprowadzenia mocy i parametrów technicznych wewnętrznych sieci
elektroenergetycznych morskiej farmy wiatrowej;
12) maksymalna ilość olejów i smarów stosowanych w pojedynczej morskiej turbinie
wiatrowej;
13) liczba i wielkość wykorzystywanych jednostek pływających w podziale na etapy:
budowy, eksploatacji i likwidacji.
<5b. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące zespołu urządzeń służących do
wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu
wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych lub jego
elementów jest wydawane wyłącznie w przypadku uzyskania przez wnioskodawcę
wstępnych warunków przyłączenia albo warunków przyłączenia albo umowy lub
umów o przyłączenie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej dla morskiej farmy
wiatrowej, z której wyprowadzana będzie moc za pomocą zespołu urządzeń
służących do wyprowadzenia mocy lub jego elementów.>
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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
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.
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- 10 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.
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. 26.
1. Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych
i morza terytorialnego wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki
ich utrzymywania na tych obszarach.
2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji, właściwy terytorialnie
dyrektor urzędu morskiego po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia przez
ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, klimatu,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii,
gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku
zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17
grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach
wiatrowych - również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
3. Jeżeli ułożenie kabli lub rurociągów jest projektowane na obszarach morskich wód
wewnętrznych i morza terytorialnego, a będą one przebiegały również na odcinku
lądowym - pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu
wniosku o wydanie tego pozwolenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
zgodnie z właściwością miejscową tego organu.
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- 11 [4. Do pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 23 ust. 1c, 2a oraz 3-5 stosuje się
odpowiednio.]
<4. Do pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 23 ust. 1c, 2a, 3–5 oraz 5b
stosuje się odpowiednio.>
5. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres wskazany we wniosku o
wydanie tego pozwolenia, jednak nie dłuższy niż 35 lat.
6. Jeżeli w okresie:
1) 10 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, stała się
ostateczna, nie zostanie rozpoczęte układanie kabli lub rurociągów albo
2) 15 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, stała się
ostateczna, nie zostanie podjęte wykorzystywanie kabli lub rurociągów zgodnie z
warunkami określonymi w tym pozwoleniu
- organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji,
wygaśnięcie tego pozwolenia.
7. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji stwierdza dla
całości lub, w przypadku przedsięwzięcia realizowanego etapami, dla części obszaru
objętego pozwoleniem, jego wygaśnięcie, jeżeli układanie i utrzymywanie kabli lub
rurociągów jest niezgodne z warunkami określonymi w pozwoleniu i jednocześnie
nakłada karę pieniężną, o której mowa w art. 55 ust. 2. Przepisy art. 23 ust. 6e i 6f stosuje
się odpowiednio.
8. Jeżeli kable lub rurociągi zostały ułożone i były utrzymywane 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 pozwolenia
następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu udzielono pozwolenia,
złożony nie później niż 120 dni przed upływem terminu określonego w ust. 5. [Przepisy
art. 23 ust. 2a, 3-5, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio.] <Przepisy art. 23
ust. 2a, 3–5 i 5b, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio.>

Art. 27.
1. Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej jest
dozwolone, jeśli nie utrudnia to wykonywania praw Rzeczypospolitej Polskiej i pod
warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji oraz sposobów utrzymywania z ministrem
właściwym do spraw gospodarki morskiej. Minister właściwy do spraw gospodarki
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spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej,
wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku zespołu urządzeń
służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o
promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych - również
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
[1a. Do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 23 ust.
2a, 3-5, 6e i 6f oraz art. 26 ust. 5, 6 i 8.]
<1a. Do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 23
ust. 2a, 3–5, 5b, 6e i 6f oraz art. 26 ust. 5, 6 i 8.>
2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może cofnąć zgodę w razie niespełniania
uzgodnionych warunków układania i utrzymywania kabli i rurociągów.

Art. 27a.
1. Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1, powinien zawierać
nazwę,

oznaczenie

siedziby

i

adres

wnioskodawcy,

szczegółowe

określenie

przedsięwzięcia wymagającego pozwolenia i jego celu ze wskazaniem:
1) proponowanej lokalizacji określonej za pomocą współrzędnych geocentrycznych
geodezyjnych naniesionych na mapę morską, wyznaczających akwen przeznaczony na
realizację i eksploatację przedsięwzięcia w przypadku gdy proponowana lokalizacja
dotyczy morskiej farmy wiatrowej, lokalizacja ta musi odpowiadać obszarowi
określonemu w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu
wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych;;
2) powierzchni akwenu przeznaczonego na realizację i eksploatację przedsięwzięcia oraz
okresu niezbędnego do realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia;
3)

charakterystycznych

parametrów

technicznych

i

wartości

planowanego

przedsięwzięcia, łącznie z przedstawieniem etapów i harmonogramu realizacji
przedsięwzięcia oraz z przedstawieniem sposobów przekazywania produktu na ląd w
przypadku

morskich

farm

wiatrowych

minimalny

zakres

informacji

charakterystycznych parametrach technicznych określa art. 23 ust. 5a;
4) oceny skutków ekonomicznych, społecznych i oddziaływania na środowisko.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
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- 13 1) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru zawierające w
szczególności numer tego wpisu;
2) opis technologii planowanego przedsięwzięcia;
3) informacje o środowisku znajdującym się w zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia;
4) opis potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko i jego
zasoby naturalne zarówno żywe, jak i mineralne oraz ich ocenę;
5) opis środków zmniejszających szkodliwe oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia
na środowisko morskie;
6) opis przyjętych założeń i zastosowanych metod prognozy oraz wykorzystanych danych
o środowisku morskim, ze wskazaniem trudności powstałych przy gromadzeniu
niezbędnych informacji;
7) projekt programu monitoringu, w tym monitoringu środowiska i zarządzania procesem
inwestycyjnym i eksploatacyjnym;
8) opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718), znajdujących się w
zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia [.] <;>
<9) w

przypadku

wniosku

dotyczącego

zespołu

urządzeń

służących

do

wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o
promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
lub jego elementów – wnioskodawca dołącza także oryginały lub poświadczone
kopie wstępnych warunków przyłączenia albo warunków przyłączenia albo
umowy lub umów o przyłączenie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej dla
morskiej farmy wiatrowej, z której wyprowadzana będzie moc za pomocą
zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy lub jego elementów,
objętych wnioskiem.>
2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 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.
2b. Wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 2, składa się w 9 egzemplarzach.
Jeżeli wniosek wraz z załącznikami zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w
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- 14 art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655), wnioskodawca składa dodatkowy
egzemplarz wniosku niezawierający tajemnicy przedsiębiorstwa. Charakterystyczne
parametry techniczne przedsięwzięcia, o których mowa w art. 23 ust. 5 i 5a, nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa.
3. Przepisy ust. 1-2b stosuje się odpowiednio do wniosków o wydanie pozwolenia, o którym
mowa w art. 26 ust. 1, a także wniosku o wydanie uzgodnienia, o którym mowa w art. 27
ust. 1, oraz kolejnego wniosku, o którym mowa w art. 27c ust. 1.
4. W postępowaniu, o którym mowa w art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1 lub art. 27 ust. 1,
dotyczącym

morskich

farm

wiatrowych

lub

zespołu

urządzeń

służących

do

wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu
wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, a także w
postępowaniu rozstrzygającym, o którym mowa w art. 27d ust. 1:
1) wnioski składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) przez elektroniczną skrzynkę podawczą
organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2021 r. poz. 2070);
2) doręczenie pism następuje wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
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