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         Znak sprawy: BM-1.054.56.2020

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatorów Stanisława Gawłowskiego i Magdalenę Kochan             
na 16. posiedzeniu Senatu w dniu 14 października 2020 r., przekazuję poniższe informacje.

Wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zagospodarowania plaż nadmorskich zostały 
wydane w 2019 r. mając na uwadze racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.              
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.                      
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 t.j.) zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują starostowie, 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. W maju 2020 r., w związku z zaistniałą sytuacją 
epidemiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2, Wojewoda Zachodniopomorski zmienił 
przedmiotowe wytyczne (w załączeniu). Główna zmiana wytycznych dotyczy obniżki kwoty, jaka            
za dzierżawę wnoszona jest przez samorządy do Skarbu Państwa w odniesieniu do części plaży,               
na której nie funkcjonują kąpieliska (pkt 7 wytycznych). W wytycznych znalazł się także punkt mówiący 
o tym, że podmiot dzierżawiący zobligowany jest do wdrożenia oraz przestrzegania zaleceń                           
i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w sytuacji, gdy zostaną                   
one wprowadzone na plażach.

W związku z tym, że plaże stanowią własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez starostów 
nadmorskich (z wyjątkiem plaż w Gdyni i Sopocie, gdzie ich właścicielem jest jednostka samorządu 
terytorialnego) organem właściwym do udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie jest 
Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Ponadto nadmorskie plaże znajdują się w granicach pasa technicznego, który stanowi strefę 
wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu, a także są obszarem przeznaczonym do 
utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Obszar pasa 
technicznego może być wykorzystywany do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym 
z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, jedynie za zgodą właściwego terytorialnie dyrektora 
urzędu morskiego, wydaną w drodze decyzji, która jednocześnie określa warunki takiego wykorzystania. 
Ze względu na wrażliwość obszaru plaży nadmorskiej oraz rolę jaką pełni w systemie ochrony brzegów 
morskich i zabezpieczeniu przed powodziami od strony morza,   w tym morskich wód wewnętrznych, 
każde działanie, nie związane bezpośrednio z ochroną brzegu, podlega ograniczeniom. 



W związku z powyższym, na podstawie wytycznych każda umowa dzierżawy i poddzierżawy podlega 
opiniowaniu przez właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego. Jedynie wydanie pozytywnej 
opinii przez dyrektora urzędu morskiego umożliwia jej zawarcie. 

Łączę wyrazy szacunku,

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu

Dokument podpisany elektronicznie.

Załącznik:
1. Wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zagospodarowania plaż nadmorskich          

w województwie zachodniopomorskim.
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