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Odpowiadajqc na pismo z drua 8 tipca 2019 r., znak sprawy: GMS-WP -173-l53llg,
niniejszrym przekazujg uwagi do projektu ustally o inwestycjach w zakresie budowy port6w
zewngtrzrych (druk sejmowy nr 3605).
Ze wzgleJru na przedmiot decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy
portu zewnQtznego, a tal*e ustawowe wymagania co do jej treSci okreslone w art. 9 ust. I
projekhr ustawy, obejmujqce m.in.: warunki techniczne realizacji inwestycji, okre$lenie
warunk6w wynikajqcych z potznb ocluony Srodowiska, ochrony zabytk6w i d6br kultury,
wlym dotyczqcych przeciwdzialania powa2nym awariom przemyslowym, czy tez wanmti
ochrony przeciwpo2arowej dla inwestycji, w opinii Polskiej lzby lntynter6w Budownictwa
ptojelt decy4i powinien byf przygotowywany przez osobg posiadajqc4 odpowiednie
do$wiadczenie zawodowe w zakresie objgtym tre$ciq decyqi. Takicwymagania mo2e spelnid
w zasadzie wyl4cznie osoba posiadaj4ca uprawnienia budowlane w specjalno3ci inzynieryjnej
hydrotechnicznej.
Wobec powyZszego proponujemy nastgpuiqc4 trs$C przepisu art. 9 ust. 2:

'"2. Sporz4dzenie projektu deoy{i o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zahesie
budowy portu zewngfrznego powierza si9 osobie, o kt6rej mowa w art. 5 ustawy z dnia
2_7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, albo osobie upisanej
na
listg izby samorzqdu zawodowego architekt6w posiadaj4cej uprawnienia budowlane do
projelrtowaniafuz ograniczei w specjalno$ci architeltonicznej albo uprawnienia budowlane
do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnoSci
architektonicznej, albo osobie wpisanej na listg izby samorzqdu zawodowego intynier6w
budownictwa, posiadaj4cej uprawnienia budowlane do projektowania bL ograniczefr
w specjalnoSci intynieryjnej hydrotechnicznej lub uprawnienia budowlane do
projektowania kierowania robotrmi budowlanymi bez ogranieei w specjrlnosci
iniynieryjnej hydrotechnicznej.',
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Jednocze5nie praglg podkre$lid, 2n w pidmie z dnia 8 lipca 2019 r. przekaanj4cym
projekt ustawy do zaopiniowania nie zostal wskazany termin zgloszsnia uwag. Brakuje tez
informacji, 2e projekt ustawy procedowany jest w trybie pilnym, chod posiedzenie Komisji
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sr6dlqdowej w sprawie pienrszego czytania rz4dowego
projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy port6w zewngtrznych - zostalo
wyzrlacmne na &ieri 17 lipca 2019 r.
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