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Szanowny Panie Ministrze, 

Poniżej przedstawiam stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska w przedmiocie 

rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druk senacki nr 462). 

Celem przedmiotowego projektu jest zapewnienie gminom nadmorskim szerokiego wpływu 

na sposób gospodarowania pasem technicznym dla celów rekreacyjnych, turystycznych, sportowych 

i kulturalnych. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że zwiększenie kompetencji organów 

administracji morskiej nastąpi z poszanowaniem wymogów związanych z ochroną środowiska.  

W tym miejscu wskazać należy, że w celu ochrony i zachowania walorów przyrodniczych, 

w szczególności siedlisk, czy też populacji chronionych gatunków, jak również krajobrazu, niemal 

cała długość polskiego wybrzeża objęta jest formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), dalej: „Uop”. 

Znakomita większość wybrzeża objęta jest ochroną w postaci obszarów Natura 2000. Niezależnie od 

faktu, czy obszar Natura 2000 został wyznaczony na obszarze obejmującym pas techniczny, czy też 

jedynie graniczy z pasem technicznym, ewentualne podejmowanie działań, które mogą (osobno lub 

w połączeniu z innymi działaniami) znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru 

Natura 2000, jest zabronione (art. 33 ust. 1 Uop). 

Nadzór nad obszarem Natura 2000 sprawuje właściwy regionalny dyrektor ochrony 

środowiska lub — na obszarach morskich — dyrektor urzędu morskiego, bądź dyrektor parku 

narodowego, gdy obszar Natura 2000 znajduje się w granicach parku narodowego.  

W związku z powyższym, w opinii Ministra Klimatu i Środowiska, wprowadzenie możliwości 

jedynie zawiadamiania właściwego dyrektora urzędu morskiego, a przy braku sprzeciwu w terminie 

30 dni możliwości realizacji planowanych inwestycji na obszarze pasa technicznego (czyli 

dopuszczenia tzw. milczącej zgody) rodzi poważne zagrożenie dla zachowania ładu krajobrazowego 

oraz wartości przyrodniczych danego terenu. 



Obszary Natura 2000 są przedmiotem szczególnego zainteresowania tut. resortu, jak również 

Komisji Europejskiej i wszelkie, prawdopodobne zagrożenia powinny być dokładnie analizowane tak, 

aby nie dopuścić do pogorszenia stanu ochrony przedmiotów ochrony w tych obszarach. 

Przytoczyć również należy zalecenia Komisji Helsińskiej (Komisji Ochrony Środowiska 

Morskiego Morza Bałtyckiego) nr 15/11 dot. ochrony pasa brzegowego, które wskazują m.in. na 

konieczność podjęcia wszelkich  odpowiednich środków w celu zapewnienia ochrony pasa 

brzegowego, ustanowienie ogólnie chronionej strefy pasa brzegowego, poza obszarami miejskimi i 

istniejącymi terenami osadniczymi, której szerokość powinna zostać określona w oparciu o naturalne i 

krajobrazowe walory wybrzeża, i która rozciągałaby się przynajmniej od 100 m do 300 m od średniej 

linii wody w kierunku morza i lądu, a także zakazu na obszarze chronionego pasa brzegowego 

działalności prowadzącej do trwałej zmiany przyrody lub krajobrazu, takiej jak wznoszenie obiektów, 

budowa przystani jachtowych, miejsc kempingowych itp. Wyjątki od ww. zakazów winny być 

ustanowione jedynie na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego. Komisja wskazała 

również, że należy utworzyć przybrzeżną strefę planowania, rozciągającą się od średniej linii wody w 

kierunku lądu na co najmniej 3000 m, w której zasadniczy rozwój budownictwa i inne duże, trwałe 

zmiany przyrody i krajobrazu, wymagałyby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania, 

włącznie z wykonaniem oceny oddziaływania na środowisko, i zatwierdzenia przynajmniej na 

szczeblu administracji regionalnej. W opinii tut. Ministerstwa planowane zmiany w ustawie o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej są nie tylko niezgodne z ww. 

zaleceniami, ale również dopuszczają działania przeciwstawne do zaleceń Komisji, aktualizując 

jednocześnie ryzyko doprowadzenia do powstania wielu nowych zagrożeń dla terenów pasa 

nadmorskiego przy ich nieodpowiedzialnym stosowaniu. 

Na marginesie zauważyć również należy wzajemną sprzeczność zmian, jakie są proponowane 

w projekcie ustawy. Zgodnie z art. 1 pkt 1 ust. 6 pkt 2 ww. projektu bez zgody, o której mowa a art. 

37 ust. 1 zabrania się na obszarze pasa technicznego: „a) rozpalania ogniska na plaży, b) używania 

pojazdu silnikowego, pojazdu zaprzęgowego oraz motoroweru;”. Tymczasem w pozostawianym bez 

zmian art. 37 ust. 1e, wskazano, że „do postępowań w sprawie wykorzystania pasa technicznego do 

innego celu niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1, dotyczących: 1) rozpalania ognisk 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”. 

 Zastrzeżenia budzi brzmienie przepisu art. 36b, który wprowadza gminie możliwość 

korzystania z pasa technicznego w celach wymienionych w art. 36b ust. 1 projektu ustawy na 

podstawie zawiadomienia. Według projektowanej regulacji gmina zwraca się 

do właściwego dyrektora urzędu morskiego z zawiadomieniem, w którym określa jak zamierza 

korzystać z pasa technicznego, przy czym dyrektor urzędu morskiego może w drodze decyzji 

administracyjnej wyrazić sprzeciw jedynie w  przypadkach wskazanych w art. 36b ust. 8 projektu 

ustawy. Trzeba podkreślić, że w zawiadomieniu wskazuje się okres korzystania z pasa technicznego, 

który może wynosić maksymalnie nawet 10 lat. 

Należy zwrócić uwagę, że powierzenie tak szerokich kompetencji do zagospodarowania pasa 

technicznego gminie, która może nie posiadać wszystkich informacji koniecznych do jego 

prawidłowego wykorzystania, budzi poważne wątpliwości i zdaniem tut. ministerstwa istnieje wysokie 

prawdopodobieństwo, że konsekwencje proponowanej zmiany doprowadzą do pogorszenia stanu 

ochrony brzegu morskiego, narażając tym samym Polskę na szereg negatywnych skutków, w tym 

skutków finansowych. Zgodnie bowiem z obecnym brzmieniem art. 37 ust. 1 ustawy o obszarach 

                                                 
1 http://93.157.152.91/aktu/2002/helcom15.htm 

http://93.157.152.91/aktu/2002/helcom15.htm


morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135, z późn. zm.) 

to dyrektor właściwego terytorialnie urzędu morskiego każdorazowo wydaje zgodę wyrażoną w 

formie decyzji administracyjnej, na wykorzystanie pasa technicznego do celu innego niż wymienione 

w art. 36 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy. Rozwiązanie to ma swoje uzasadnienie przede wszystkim z uwagi 

na to, że : 

 pas techniczny i pas ochronny jest ustanowiony ze względu na konieczność ochrony brzegu 

morskiego przed niszczącym działaniem morza. Zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. 

o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" każdego roku 

dyrektorzy urzędów morskich prowadzą inwestycje mające na celu stabilizację linii 

brzegowej, przeznaczając na to środki budżetowe. Zatem to dyrektorzy urzędów morskich 

powinni mieć prawo decydowania jaka działalność, poza ochronną, może być prowadzona w 

pasie technicznym i pasie ochronnym. Należy podkreślić, że musi to być działalność która nie 

będzie miała wpływu na bezpieczeństwo i stabilność brzegu morskiego, 

 gminy nadmorskie nie ponoszą kosztów utrzymania brzegu morskiego i zabezpieczania 

elementów infrastruktury zlokalizowanej w pasie technicznym. Z tego powodu za niewłaściwe 

należy uznać przekazanie gminom kompetencji do swobodnego planowania inwestycji w 

pasie technicznym, bez obowiązku ich zabezpieczenia, który to obowiązek dziś finansowany 

jest z budżetu Skarbu Państwa, 

 dyrektorzy urzędów morskich prowadzą stały monitoring brzegu morskiego. Dysponują 

informacjami o użytkowaniu pasa nadbrzeżnego, planach dotyczących jego użytkowania oraz 

użytkownikach, 

 administracja morska odpowiedzialna jest za zapewnienie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego od strony morza (opracowuje mapy i plany ryzyka powodziowego, 

zgodnie z ustawą prawo wodne). 

 

Znaczne ograniczenie kompetencji dyrektora urzędu morskiego i sprowadzenie go jedynie do 

roli organu ewentualnie wyrażającego sprzeciw, jest rozwiązaniem dalece niezasadnym.   

W obowiązującym stanie prawnym to dyrektor urzędu morskiego jest wiodącym organem 

decydującym o sposobie zagospodarowania pasa technicznego, co jest rozwiązaniem słusznym z 

uwagi na to, że organ ten posiada niezbędne informacje gromadzone w trakcie prac monitoringowych, 

a przede wszystkim ponosi odpowiedzialność za utrzymanie brzegu morskiego. Dotychczasowe 

regulacje odnoszące się do korzystania z pasa technicznego mają swoje merytoryczne uzasadnienie i 

powinny zostać utrzymane. 

 

Z poważaniem, 

 

Małgorzata Golińska 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

/ – podpisany cyfrowo/ 
 


