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Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej
Senat RP

Szanowny Panie Przewodniczący,

w związku z rozpoczęciem prac przez Komisję Ustawodawczą Senatu RP nad inicjatywą ustawodawczą 
w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej (druk senacki nr 462), zwanego dalej „projektem ustawy”, przekazuję następującą opinię.

Celem projektu ustawy, zgodnie z uzasadnieniem, jest przede wszystkim zapewnienie gminom nadmorskim 
szerszego wpływu na sposób gospodarowania pasem technicznym, w obrębie którego znajdują się plaże. 
Powyższe miałoby zostać wprowadzone przy zachowaniu odpowiedzialności dyrektorów urzędów morskich 
za stan brzegu. Autorzy projektu ustawy wskazują, że ich zdaniem bieżący stan prawny stanowi hamulec dla 
rozwoju polskiej turystyki nadmorskiej, a przez to – rozwoju całego regionu.

Co do zasady administracja morska popiera uproszczenie procedur administracyjnych w zakresie 
wydawania decyzji dotyczących wykorzystania pasa technicznego, jednak w opinii Ministra Infrastruktury 
projekt ustawy nie pozwala na osiągnięcie założonego celu. Ponadto, zdaniem Ministra Infrastruktury, 
obecny stan prawny nie hamuje rozwoju turystyki nadmorskiej, ani rozwoju wybrzeża, ponieważ gminy mają 
możliwość szerokiego wpływu na sposób zagospodarowania plaż.

Na wstępie należy wskazać, że w obszarze pasa technicznego znajdują się – poza plażą – także wydmy, 
lasy ochronne, parki narodowe i krajobrazowe, nieruchomości wykorzystywane na cele statutowe różnych 
organów administracji publicznej lub spółek (stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, a oddane w trwały zarząd, zarząd, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, użyczenie itp.), jak 
również nieruchomości będące własnością innych instytucji, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. 
Z projektu ustawy wynika natomiast, że jego autorzy identyfikują pas techniczny wyłącznie z plażą. 
W związku z powyższym w opinii Ministra Infrastruktury obszar objęty regulacją, tj. pas techniczny (oddany 
do wykorzystania gminie w celach rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych), określony jest 
zbyt szeroko.

Powyższe rodzi uzasadnione wątpliwości co do przyznania zbyt szerokich uprawnień zarówno gminom, jak 
i działającym w imieniu Skarbu Państwa dyrektorom urzędów morskich do zarządzania terenami, do których 
nie posiadają tytułu prawnego. Co więcej, projektowane jest to w sytuacji, gdy administracja morska nie 
dysponuje bezpośrednim dostępem do aktualnych danych podmiotowych ewidencji gruntów i budynków, 
a tym bardziej do zawartych umów uprawniających określone podmioty do korzystania z terenów pasa 
technicznego. Należy bowiem wyjaśnić, że nie wszystkie formy przekazania nieruchomości innym 
podmiotom podlegają uzgodnieniu zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.), zwanej dalej „u.g.n.”, w tym 
np. użyczenie, prawo do dysponowania na cele budowlane i inne. Wykonywane uzgodnienia z art. 19 u.g.n. 
nie zawsze też skutkują zawarciem umowy, albo też informacja o zawartej lub rozwiązanej umowie nie jest 
przekazana do administracji morskiej. Ponadto nieruchomości będące własnością podmiotów innych niż 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie podlegają przepisom u.g.n.



Zgodnie natomiast z przedłożonym projektem ustawy, gmina, dopełniając jedynie obowiązku zawiadomienia 
właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, może wykorzystywać dowolny teren pasa 
technicznego o dowolnym stanie prawnym (w tym tereny oddane w dysponowanie innym podmiotom czy 
będące własnością osób fizycznych lub innych instytucji).

W następnej kolejności należy zwrócić uwagę na sam charakter pasa technicznego i szczególne 
uwarunkowania jego dotyczące. Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135, 
z późn. zm.) pas techniczny stanowi strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu i jest on 
obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Pas techniczny jest chroniony przez administrację morską kosztem dużych, wieloletnich 
nakładów. Istotną jego cechą jest też duża zmienność szerokości i ukształtowania powierzchni w krótkim 
czasie. Zmiany te spowodowane są bardzo dynamicznymi, trudnymi do przewidzenia, procesami 
brzegowymi. Nie ma zatem możliwości (poza nielicznymi przypadkami twardych umocnień, jak np. bulwar 
nadmorski w Gdyni), aby można było przewidzieć zachowanie się danego odcinka brzegu na kilka lat 
wprzód, a tym bardziej aż na 10 lat. Z tego też powodu, zdaniem Ministra Infrastruktury, nie ma możliwości, 
aby wydawać zgodę na zagospodarowanie pasa technicznego na ten okres, nie wymagając potem 
corocznych uzgodnień. Nie ma też w większości lokalizacji możliwości wydawania zgody dyrektorów 
urzędów morskich na stałą zabudowę na plażach – właśnie m.in. z powodu nieprzewidywalności siły 
i kierunków sztormów.

Co więcej, projekt ustawy nie zakłada jakiejkolwiek sezonowości zajęcia pasa technicznego, umożliwiającej 
odpowiedni do niego dostęp w miesiącach innych niż letnie, niezbędny dla wykonywania obowiązków 
administracji morskiej. Należy przy tym założyć, kierując się racjonalnością, że gminy będą dążyć do 
maksymalnego wykorzystania ustanowionego 10-letniego terminu. Należy też zwrócić uwagę na to, że 
projektowana instytucja sprzeciwu nie zagwarantuje niezbędnego dostępu do pasa służbom administracji 
morskiej, bowiem dyrektorzy urzędów morskich nie są zaopatrzeni w narzędzia pozwalające im na 
niezwłoczne wymuszenie obowiązku usunięcia określonych obiektów w celu wykonania swoich zadań. 
W przypadku ewentualnego konfliktu z użytkownikiem pasa technicznego utrudnione lub niemożliwe będzie 
realizowanie obowiązków administracji morskiej i wywiązywanie się przez nią np. z umów zawartych 
z wykonawcami.

Dodatkowo Minister Infrastruktury zwraca uwagę, że przepisy projektu ustawy budzą szereg pomniejszych 
wątpliwości, m.in.: 

- Oparcie kompetencji dyrektorów urzędów morskich na Programie ochrony brzegów morskich nie 
uwzględnia okresu obowiązywania tego programu (zakończenie w roku 2023) oraz faktu, że 
program ten nie ma dotychczas ustalonej kontynuacji i nie obejmuje całości długości wybrzeża.

- Proponowane w projekcie ustawy przepisy zdają się pomijać regulacje dotyczące ochrony lasów, 
które wchodzą w skład pasa technicznego.

- Użyte w projekcie ustawy pojęcia „sport”, „turystyka”, „rekreacja” i „kultura”, mają dużą pojemność 
semantyczną, przez co są nieprecyzyjne. Zdaniem Ministra Infrastruktury należy doprecyzować ich 
zakres znaczeniowy, gwarantując tym samym brak możliwości poszerzania lub zawężania 
interpretacji tych słów. Dla przykładu – niejasne wydaje się czy pojęcie „turystyka” zawiera w sobie 
możliwość budowy hotelu na plaży.

- Nie jest jasne jaki będzie sposób uzupełnienia informacji przekazanych w zawiadomieniu. 
Projektowany art. 36b ust. 8 umożliwia dyrektorowi urzędu morskiego wyrażenie sprzeciwu tylko 
w trzech przypadkach, nie przewidziano jednak sytuacji, gdy otrzymane zawiadomienie nie spełnia 
określonych wymagań. Nie wskazano także jaki będzie wpływ ewentualnego uzupełnienia informacji 
na upływ terminu do wniesienia sprzeciwu.

- Nie jest jasne czy w zamyśle autorów projektu ustawy jedno zgłoszenie może obejmować wiele form 
zagospodarowania terenu, czy też każda forma zagospodarowania terenu będzie zgłaszana 
odrębnie.



- Wyjaśnienia wymaga czy projektowany art. 36d ust. 1 oraz 36d ust. 4 wyłącza możliwość wydania 
decyzji o ukaraniu użytkowników i jaki jest wpływ postępowania przed dyrektorem urzędu morskiego 
na usunięcie obiektów.

Mając powyższe na uwadze Minister Infrastruktury wyraża negatywne stanowisko w stosunku do 
przedstawionego projektu ustawy.

Z wyrazami szacunku

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
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