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Dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (druk senacki nr 462). Pismo BPS.DKS.KU.0401.26.2021 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 
 

odpowiadając na pismo BPS.DKS.KU.0401.26.2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. dziękuję za zaproszenie 

Fundacji WWF Polska do zaopiniowania projektu ustawy. 

 

Chcielibyśmy wyrazić nasze zaniepokojenie planowanym zwiększeniem wpływu gmin nadmorskich 

znajdujących się w obszarze pasa nadbrzeżnego, na sposób gospodarowania pasem technicznym, w 

obrębie którego znajdują się plaże, które jest gwarantowane przez przedstawiony projekt ustawy. 

Obecnie zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o obszarach morskich wykorzystywanie pasa technicznego w 

sposób inny, niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochroną 

środowiska, możliwe jest wyłącznie za zgodą właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, 

wydaną w drodze decyzji, która jednocześnie określa warunki takiego wykorzystania. Zwracamy 

uwagę, że na znaczącej większości przybrzeżnych polskich obszarów morskich ustanowione są 

morskie obszary chronione w formie sieci Natura 2000, mające na celu ochronę gatunków i siedlisk o 

kluczowym znaczeniu dla Unii Europejskiej. Przyroda i żywe zasoby morskie stanowią dobro wspólne 

wszystkich Polek i Polaków, niezależnie od tego czy obywatele i obywatelki zamieszkują tereny 

nadmorskie, czy nie, w związku z czym decyzje ws. inwestycji mających wpływ na te obszary, powinny 

należeć do instytucji rządowych, które mają szerszy ogląd na wykorzystanie pasa technicznego w 

obrębie całego wybrzeża, a co za tym idzie na całokształt presji człowieka na środowisko. 

 

Uzasadnienie załączone do projektu ustawy bardzo dobrze podkreśla szczególny charakter obszaru 

stanowiącego pas techniczny, według ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego 

charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1235). Wody polskich 

obszarów morskich wraz z pasem nadbrzeżnym zaliczane są we wspomnianej ustawie do 

strategicznych zasobów naturalnych kraju. Polskie wybrzeże Morza Bałtyckiego jest unikalnym 

środowiskiem zapewniającym dogodne warunki życia dla wyjątkowych organizmów żywych, a dla 

niektórych z nich jest to jedyne miejsce występowania w naszym kraju. Presja człowieka na środowisko 
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naturalne w obrębie pasa technicznego na polskim wybrzeżu jest bardzo duża i jest jednym z 

największych zagrożeń dla żyjących tam organizmów żywych czy występujących siedlisk 

przyrodniczych.  

Poza miejscem do życia dla licznych nadmorskich organizmów żywych, wybrzeże zapewnia 

niezliczone korzyści i usługi ekosystemowe dla człowieka, które są możliwe do zapewnienia tylko w 

przypadku, jeśli zachowa ono swój naturalny charakter. Mowa tutaj m.in. o zapewnieniu 

bezpieczeństwa poprzez ochronę brzegu morskiego przed sztormami, korzyściach zdrowotnych, 

zapewnieniu miejsca do odpoczynku na łonie przyrody, czerpaniu inspiracji z obcowania z przyrodą, 

czy licznych korzyści zarobkowych i  edukacyjnych płynących z turystyki (np. miejsca noclegowe, 

wyżywienie, zakup lokalnych produktów, wzrost wiedzy nt. morza wśród turystów). 

Z powyższych względów gospodarowanie zasobami polskiego wybrzeża, w tym szczególnie pasa 

technicznego, powinno być prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w interesie całego 

społeczeństwa, co naszym zdaniem jest najlepiej kontrolowane przez właściwe, specjalistyczne organy 

administracji rządowej, w tym przypadku urzędy morskie. Pracownicy urzędów morskich dysponują 

niezbędną wiedzą nt. wszystkich elementów budujących zrównoważone gospodarowanie polskim 

wybrzeżem. Urzędy morskie są też instytucją odpowiedzialną za zarządzanie morskimi obszarami 

Natura 2000, które obejmują praktycznie całe polskie wybrzeże, co stanowi dodatkowy argument za 

utrzymaniem spójności zrządzania pasem technicznym, zgodnie w wymogami unijnych dyrektyw 

ptasiej i siedliskowej, ale też dla osiągniecia celów ramowej dyrektywy UE ws. strategii morskiej 

(RDSM). Ocena skutków regulacji powinna, naszym zdaniem, przede wszystkim uwzględniać kwestie 

aktualnego braku planów ochrony dla morskich obszarów Natura 2000 oraz fakt nieosiągnięcia na czas, 

czyli do roku 2020, celów wspomnianej dyrektywy (RDSM) i dodatkowe wyzwanie dla rozwiązania 

tych kwestii jakie stanowiłaby zmiana sposobu zarządzania wprowadzona przez projektowaną 

nowelizację ustawy.  

 

Ze względu na fakt, że praktycznie całe polskie wybrzeże Morza Bałtyckiego leży na terenie obszarów 

chronionych, w tym obszarów Natura 2000, parków narodowych czy parków krajobrazowych, 

dyrektywy siedliskowa (92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.) i ptasia (2009/147/WE z dnia 30 listopada 

2009 r.) zobowiązują Polskę m.in. do podjęcia odpowiednich działań w celu uniknięcia na specjalnych 

obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również w celu 

uniknięcia niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary. Wspomniany fakt, 

że morskie obszary chronione do dnia dzisiejszego nie posiadają zatwierdzonych ani wdrożonych 

planów ochrony nie gwarantuje koniecznej ochrony tych terenów.  

 

Fundacja WWF Polska chciałaby dodatkowo zwrócić uwagę na maksymalną długość okresu czasu 

wykorzystania pasa technicznego przez gminę, który wedle projektowanych przepisów może zostać 

wskazany w zawiadomieniu kierowanym do dyrektora urzędu morskiego. Do tej pory zwyczajowo 

urzędy morskie wydawały zgody na działalność w obrębie pasa technicznego zazwyczaj na 

maksymalnie rok czasu. W projektowanej ustawie okres ten może wynosić nawet 10 lat. Dziesięć lat 

to długi okres czasu w przyrodzie, szczególnie biorąc pod uwagę to, że wybrzeże morza to dynamicznie 

zmieniający się ekosystem, na który wpływ ma wiele czynników1, szczególnie pod wpływem 

postępującej zmiany klimatu czy wzrastającego negatywnego wpływu działalności człowieka2. 

 

 
1 Short, A. D. 2012. Coastal Processes and Beaches. Nature Education Knowledge 3(10):15. 
2 Schlacher T. A. i in. 2008. Sandy beach ecosystems: key features, sampling issues, management challenges 

and climate change impacts. Marine Ecology 29 (Suppl. 1): 70–90. 
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W przypadku dalszego procedowania inicjatywy ustawodawczej w proponowanym kształcie, 

pragniemy zaproponować zmiany w ww. projekcie, które naszym zdaniem umożliwią Urzędom 

Morskim odpowiednią ochronę przyrody znajdującą się w obrębie pasa technicznego przed nadmierną 

presją antropogeniczną. 

Sugerujemy wydłużenie terminu, w którym dyrektor urzędu morskiego może wyrazić, w drodze 

decyzji, sprzeciw co do rodzaju, miejsca, okresu lub sposobu wykorzystania pasa technicznego, z 30 

dni na 60 dni. Umożliwi to pracownikom urzędów morskich na odpowiednio dokładne sprawdzenie 

planowanych przez gminę działań, również pod kątem ochrony środowiska. 

Ponadto proponujemy skrócenie maksymalnego okresu czasu wykorzystania pasa technicznego przez 

gminę, z 10 lat na 3 lata. Tak jak zostało to wspomniane wcześniej, wybrzeże morza to dynamicznie 

zmieniający się ekosystem, a takie długotrwałe działanie człowieka wpływa na naturalne procesy 

zachodzące na wybrzeżu i jest kolejną presją, z którą środowisko musi sobie poradzić3.  

Dodatkową proponowaną przez nas zmianą jest dodanie do art. 36b ust. 1 „ochrony środowiska”, jako 

możliwego celu wykorzystania pasa technicznego przez gminę. Zwróci to uwagę na możliwość 

prowadzenia np. działalności zarobkowej nawiązującej do ochrony środowiska (ekoturystyka, zajęcia 

przyrodnicze dla dzieci). 

 

W związku z powyższym, Fundacja WWF Polska prosi o uwzględnienie jej opinii w pracach nad 

projektem ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich i zagwarantowanie Urzędom Morskim 

możliwości odpowiedniej ochrony strefy brzegowej przed presją antropogeniczną.  

 

 
Z wyrazami szacunku, 

 

Mirosław Proppé 

Prezes Fundacji WWF Polska 

 
3 Łabuz T. 2013. Sposoby ochrony brzegów morskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze polskiego 

wybrzeża Bałtyku. Raport. WWF. 
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