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Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. 

Opinia do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego 

Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra  

(druk nr 469) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra zmierza do usprawnienia 

przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego w zakresie dostępu do portu morskiego w 

Szczecinie pt. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 

metra”. Inwestycja ta realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014–2020. 

Inwestycje obejmują roboty, dostawy lub usługi, polegające m.in. na: 

1) pogłębieniu toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra wraz z jego 

poszerzeniem oraz korektami geometrii toru; 

2) niwelacji dna toru wodnego w rejonie Świnoujścia; 

3) budowie sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim; 

4) kompleksowej rozbudowie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie; 

5) budowie lub przebudowie infrastruktury związanej z nadzorem nad bezpieczeństwem 

ruchu morskiego oraz ochroną środowiska morskiego; 

6) realizacji robót budowlanych lub działaniach związanych z unikaniem, zapobieganiem, 

ograniczaniem lub kompensacją przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 

środowisko; 

7) budowie lub przebudowie umocnień brzegowych oraz budowli hydrotechnicznych wraz 

z przylegającą infrastrukturą; 
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8) regulacji skarp brzegowych oraz wykonaniu innych robót budowlanych związanych 

z ochroną brzegu; 

9) rozpoznawaniu i usuwaniu z obszaru inwestycji przedmiotów niebezpiecznych, 

w szczególności niewybuchów; 

10) budowie lub przebudowie sieci uzbrojenia terenu. 

Inwestorem realizującym inwestycje będzie Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

Inwestycje, o których mowa będą celami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, finansowanymi ze środków pochodzących z 

budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej, co nie wyłączy ich finansowania z innych 

źródeł. 

Do inwestycji nie znajdą zastosowania przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 6 ustawy, jeżeli dla inwestycji wydana zostanie decyzja o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w liniach rozgraniczających teren tej inwestycji 

znajdą się grunty stanowiące samodzielne działki ewidencyjne, będące w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które mają być wykorzystane na 

potrzeby inwestycji, a w odniesieniu do gruntów leśnych – wyłączone z produkcji, właściwy 

miejscowo nadleśniczy zawrze z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, w terminie 60 

dni od dnia otrzymania wniosku, umowę o nieodpłatne przeniesienie zarządu oraz przekaże 

grunty. 

Na podstawie art. 7 ustawy, do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody 

działkowe, objętych decyzją o pozwoleniu na budowę dotyczącą inwestycji, nie znajdą 

zastosowania przepisy art. 18–24 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach 

działkowych, określające tryb likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego.  

W przypadku gdy decyzja o pozwoleniu na budowę odnosząca się do inwestycji 

dotyczyć będzie rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych na podstawie ustawy 

z dnia 13 grudnia 2013 r., inwestor będzie obowiązany wypłacić odszkodowanie 

działkowcom oraz stowarzyszeniu ogrodowemu. Jeżeli inwestor nie ustali w terminie 30 dni 

od dnia wydania pozwolenia na budowę, w drodze porozumienia z zainteresowanymi, 

wysokości odszkodowania, ustali je, w drodze decyzji, Wojewoda Zachodniopomorski.  
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 1349, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 27 

lutego 2017 r.).  

Projekt ustawy skierowany został do pierwszego czytania w Komisji Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Drugie czytanie odbyło się na 39. Posiedzeniu Sejmu, po 

czym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Projekt nie był przedmiotem poprawek ani nie budził kontrowersji. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 445 posłów, przy jednym głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących 

się. 

 

Ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


