
 

 

Druk nr 3266   
 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

VII kadencja 
 
 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych (druki nr 2684 i 2684-A). 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu  - skierował w dniu 26 sierpnia 2014 r. powyższy 

projekt ustawy w dniu 26 sierpnia 2014 r. - do pierwszego czytania. 

W dniu 17 września 2014 r. do Komisji Spraw Wewnętrznych została skierowana 

autopoprawka do ww. projektu. 

 

Komisja Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania  

oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy raz  z autopoprawką na posiedzeniach w dniach 19 

lutego oraz 19 marca 2015 r. 

wnosi: 

 
W y s o k i   S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
 
Warszawa, dnia  19 marca 2015  r. 
   
  
  Zastępca  Przewodniczącego Komisji 
 Sprawozdawca 

 

 /-/Józef Lassota /-/ Beata Bublewicz  
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VII kadencja/druk 2684 

projekt 

U S T AWA  

z dnia ………. 2015 r. 

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych 

Art. 1. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240) 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. Zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego 

obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie 

znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.”; 

2) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru 

wodnego, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w 

przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu 

lub podobnie działającego środka.”; 

3) art. 35 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 35. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie 

działającego środka, prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt 

pływający, niebędący pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życiem po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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