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URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 

Pl. Stefana Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

Znak: OW.0230.8.21.AL(2) Szczecin, dnia 02 września 2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dotyczy: inicjatywy ustawodawczej w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy 

o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej. 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 
 

W odpowiedzi na Pana prośbę z dnia 19 sierpnia 2021 r. znak: BPS.DKS.KU.0401.26.2021, 

w sprawie jak w nagłówku, informuję iż:  

Ad. 1  W latach 2018-2021 zostało łącznie złożonych 2 085 wniosków o wydanie zgody na 

wykorzystanie pasa technicznego do innego celu niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej 

i administracji morskiej, W tym:  

W roku 2018 – 521 

W roku 2019 – 596 

W roku 2020 – 473 

W roku 2021 – 495 (stan na dzień 31.08.2021 r.) 

Ad. 2 W latach 2018-2021 zostało łącznie wydanych 1 979 decyzji wyrażających zgodę na 

wykorzystanie pasa technicznego do innego celu niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej 

i administracji morskiej, W tym:  

W roku 2018 – 511  

Decyzje wydane przez UM Szczecin: 

Decyzje na celem prowadzenia działalności sezonowej -129 (w tym: bez obiektów 

tymczasowych 58, z obiektami 71) 

Decyzje związane z realizacją inwestycji - 47 

Decyzje wyrażające zgodę na wjazd na teren pasa technicznego - 22 

Decyzje wyrażające zgodę na krótkotrwałe zajęcie pasa (imprezy, akcje promocyjne) 

- 50 

Postępowania umorzone - 10 

Pan 
Krzysztof Kwiatkowski 
 
Przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej 
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Decyzje wydane przez UM Słupsk: 

Decyzje na wjazd na teren pasa technicznego i poruszanie się konno - 198 

Decyzje związane z realizacją inwestycji i prowadzeniem działalności sezonowej: 52 

W roku 2019 – 576  

Decyzje wydane przez UM Szczecin: 

Decyzje na celem prowadzenia działalności sezonowej - 127 (w tym: bez obiektów 

tymczasowych 56, z obiektami 71) 

Decyzje związane z realizacją inwestycji - 94 

Decyzje wyrażające zgodę na wjazd na teren pasa technicznego - 15 

Decyzje wyrażające zgodę na krótkotrwałe zajęcie pasa (imprezy, akcje promocyjne) 

- 46 

Postępowania umorzone - 20 

Decyzje wydane przez UM Słupsk: 

Decyzje na wjazd na teren pasa technicznego i poruszanie się konno, ogniska - 180 

Decyzje związane z realizacją inwestycji i prowadzeniem działalności sezonowej - 87 

W roku 2020 – 460  

Decyzje wydane przez UM Szczecin: 

Decyzje na celem prowadzenia działalności sezonowej - 240 (w tym: bez obiektów 

tymczasowych 125, z obiektami 115) 

Decyzje związane z realizacją inwestycji - 73 

Decyzje wyrażające zgodę na wjazd na teren pasa technicznego - 34 

Postępowania umorzone - 13 

Decyzje wydane przez UM Słupsk (do dnia 31.03.2020 r.) : 

Decyzje na wjazd na teren pasa technicznego i poruszanie się konno, ogniska - 67 

Decyzje związane z realizacją inwestycji i prowadzeniem działalności sezonowej - 7 

W roku 2021 – 432 (stan na dzień 31.08.2021 r.) 

Decyzje na celem prowadzenia działalności sezonowej - 280 (w tym: bez obiektów 

tymczasowych 158, z obiektami 132) 

Decyzje związane z realizacją inwestycji - 89 

Decyzje wyrażające zgodę na wjazd na teren pasa technicznego - 42 

Postępowania umorzone - 25 

Postępowania w trakcie procedowania - 38 

 

Ad. 3  W latach 2018-2021 zostały łącznie wydane 102 decyzje odmawiające wydania  

zgody na wykorzystanie pasa technicznego do innego celu niż określony w art. 36 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, W tym:  

W roku 2018 – 13 
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W roku 2019 – 29 

W roku 2020 – 39 

W roku 2021 – 21 (stan na dzień 31.08.2021 r.) 

 

Jednocześnie informuję, że liczba decyzji wydanych przez Urząd Morski w Słupsku w latach 

2018 - marzec 2020, obejmuje wyłącznie wnioski z terenu województwa 

zachodniopomorskiego, którym obecnie administruje Urząd Morski w Szczecinie.  

 

Z poważaniem 

        

 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat  
2. OW a/a  

 

Wojciech Zdanowicz 

 
Dyrektor Urzędu Morskiego  

w Szczecinie 

/podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym/ 
 


