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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 29 lipca 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych 

innych ustaw 

(druk nr 1247) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz 

niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie do aktów prawnych regulujących 

organizację i funkcjonowanie portów, mechanizmów umożliwiających stosowanie w 

krajowym porządku prawnym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/352 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług 

portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów (Dz. Urz. UE L 

57 z 03.03.2017, str. 1). 

Ponadto ustawa zmierza do wzmocnienia pozycji podmiotów zarządzających portami 

i przystaniami morskimi oraz usprawnienia funkcjonowania portów.  

W art. 1 noweli zaproponowano zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich. W art. 1 w pkt 1 w lit. a wprowadzono nowe pojęcie – definicję 

przystani plażowej.  
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Jest to przystań morska, na której postój statków, w szczególności statków rybackich w 

rozumieniu ustawy o rybołówstwie morskim, odbywa się wyłącznie bezpośrednio na plaży.  

W art. 2a w ust. 3 ustawy o portach i przystaniach morskich wskazano kompetencje 

podmiotów zarządzających w zakresie organizacji usług portowych objętych przepisami 

rozdziału II rozporządzenia 2017/352. Podmiot zarządzający będzie mógł wprowadzić 

minimalne wymogi dotyczące świadczenia usług portowych lub ograniczyć liczbę ich 

dostawców, a także świadczyć takie usługi samodzielnie. 

Na podstawie art. 2b ustawy o portach i przystaniach morskich, podmiot wykonujący w 

transporcie morskim lub wodnym śródlądowym usługę przeładunku lub usługę obsługi 

pasażerów, jeżeli miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży znajduje się w granicach 

portu lub przystani morskiej, będzie przekazywał podmiotowi zarządzającemu dane 

dotyczące: 

1) wielkości potencjału przeładunkowego wyrażonej odpowiednio w tonach lub 

jednostkach standardowych odpowiadających pojemności 20-stopowego kontenera ISO 

(TEU) oraz wielkości potencjału w zakresie obsługi pasażerów wyrażonej w liczbie 

pasażerów – do dnia 31 marca każdego roku według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego; 

2) liczby obsłużonych pasażerów, z podziałem na pasażerów obsłużonych w ruchu 

krajowym i międzynarodowym, oraz wielkości przeładunków wyrażonej odpowiednio 

w tonach lub TEU, z uwzględnieniem, oraz bez uwzględnienia, masy własnej jednostek 

ładunkowych, a także w podziale na ładunki przywożone oraz wywożone – do dnia 31 

marca każdego roku za rok poprzedni.  

W art. 2c ustawy o portach i przystaniach morskich wskazano, że budowa, modernizacja 

i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich są 

finansowane ze środków budżetu państwa, w wysokości określonej w ustawie budżetowej, 

oraz mogą być finansowane lub dofinansowane z innych źródeł, w szczególności z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku finansowania lub dofinansowania budowy, 

modernizacji i utrzymania infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani 

morskich z innych niż budżet państwa źródeł, zasady finansowania, w szczególności 

wysokość kosztów inwestycji oraz kosztów utrzymania, określi porozumienie zawierane z 

właściwym dyrektorem urzędu morskiego. 
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Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o portach i przystaniach morskich, zgody ministra 

właściwego do spraw gospodarki morskiej, udzielonej w drodze decyzji administracyjnej, 

wymagać ma: 

1) przeniesienie własności, użytkowania wieczystego, udziału we własności albo 

użytkowaniu wieczystym albo oddanie w użytkowanie wieczyste całości albo części 

nieruchomości, 

2) oddanie całości albo części nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem albo 

zawarcie innej umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków z całości 

nieruchomości albo jej części przez okres powyżej 10 lat, także jeżeli strony zawierają 

kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, albo zawarcie takiej 

umowy na czas nieoznaczony, której termin wypowiedzenia wynosi powyżej 10 lat 

– w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostki 

samorządu terytorialnego albo podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, 

położonych w granicach portów i przystani morskich 

Przed wydaniem zgody minister właściwy do spraw gospodarki morskiej będzie mógł 

zażądać od wnioskodawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji 

niezbędnych do rozpatrzenia wniosku oraz wystąpić do właściwych organów o opinię w 

zakresie wpływu rozporządzenia nieruchomością na zagrożenie obronności, bezpieczeństwa 

państwa, bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego. 

Na podstawie art. 3b ustawy o portach i przystaniach morskich, zgody ministra 

właściwego do spraw gospodarki morskiej, udzielonej w drodze decyzji administracyjnej, 

wymagać będzie uzyskanie statusu podmiotu dominującego względem osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną, będącej użytkownikiem wieczystym lub współużytkownikiem wieczystym 

nieruchomości położonych w granicach portów i przystani morskich. 

Status podmiotu dominującego posiada osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 

która: 

1) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w organach osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną, także na podstawie porozumień z innymi osobami lub 
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2) posiada uprawnienie do powoływania większości członków organów osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

3) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej, także na 

podstawie porozumień z innymi osobami.  

Art. 1 w pkt 8 noweli zaproponowano zmianę w art. 8 ustawy o portach i przystaniach 

morskich określającym zasady pobierania opłat portowych. Opłaty takie pobiera od 

użytkowników infrastruktury portowej podmiot zarządzający, mając na względzie zasady 

równego traktowania i niedyskryminacji użytkowników infrastruktury portowej oraz potrzeby 

w zakresie budowy, rozbudowy, utrzymywania i modernizacji infrastruktury portowej. 

Nie pobiera się opłat portowych od jednostek pływających i pojazdów drogowych lub 

kolejowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Krajowej 

Administracji Skarbowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, administracji 

morskiej, administracji rybołówstwa morskiego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji 

Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Ochrony 

Środowiska, Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Państwowej 

Inspekcji Pracy, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostek używanych wyłącznie do ratowania życia na 

morzu oraz używanych wyłącznie do zabezpieczenia przeciwpożarowego i zwalczania 

pożarów. 

Nie pobiera się także opłat portowych, na zasadzie wzajemności, od jednostek 

pływających i pojazdów drogowych lub kolejowych sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu 

Północnoatlantyckiego. 

W art. 1 pkt 10–12 noweli zaproponowano zmiany w zakresie zarządzania małymi 

portami. W przypadku portów nieposiadających podstawowego znaczenia dla gospodarki 

narodowej, wskazano, że w razie niepowołania przez gminę podmiotu zarządzającego 

portem, prawa i obowiązki w tym zakresie wykonuje gmina, w granicach której położona jest 

większa część nieruchomości gruntowych, z wyłączeniem gruntów pokrytych wodami, 

znajdujących się w granicach portu lub przystani morskiej. 
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Jeżeli większa część nieruchomości gruntowych, z wyłączeniem gruntów pokrytych 

wodami, znajdujących się w granicach portu lub przystani morskiej, stanowi przedmiot 

własności Skarbu Państwa i nie została oddana w użytkowanie wieczyste lub użytkowania 

wieczystego Skarbu Państwa – zadania i uprawnienia podmiotu zarządzającego wykonuje 

właściwy dyrektor urzędu morskiego.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 3582, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 1 lipca 

2019 r.).  

Projekt ustawy skierowany został do I czytania w Komisji Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej. W toku prac nad projektem, rozszerzono go o zmiany w ustawie o 

rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, mające na celu m.in. 

rezygnację z w prowadzenia oznakowania kontrolnego takich jednostek.  

Po przeprowadzeniu II czytania na posiedzeniu Sejmu, niezwłocznie przystąpiono do III 

czytania. Za przyjęciem ustawy głosowało 420 posłów, przy braku głosów przeciw i 2 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi  

1. W art. 6 w pkt 2 noweli zmieniającym ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym zaproponowano dodanie w ustawie zmienianej tiret dwunastego w art. 17 

w pkt 6 w lit. b.  

 W dotychczasowym stanie prawnym przepis ten zawiera dziesięć tiret, natomiast tiret 

jedenaste zostanie dodane na podstawie art. 9 ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, rozpatrywanej 

na najbliższym posiedzeniu Senatu. Wspomniana ustawa wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia, podczas gdy ustawa opiniowana, po upływie 7 dni od dnia 

ogłoszenia. 

 Oznacza to, że tiret dwunaste wejdzie w życie przed tiret jedenastym, a ponieważ tiret 

nie są numerowane i kolejne jednostki są dodawane po poprzednich, może to 

powodować trudności przy redagowaniu tekstu jednolitego. Aby zapobiec takiej 

sytuacji, należałoby rozważyć przyjęcie odpowiedniej poprawki, skoordynowanej 
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jednak z poprawką w ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. 

 

2. W art. 7 noweli zaproponowano zmianę w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, na podstawie której do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, należało będzie dołączyć także opinię podmiotu 

zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich – w odniesieniu do obszaru portu lub przystani morskiej. 

 Obowiązku zasięgnięcia opinii podmiotu zarządzającego portem lub przystanią nie 

przewidziano jednak w innych specustawach inwestycyjnych. Ustawy zakładające taką 

samą konstrukcję dołączania do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji, opinii zainteresowanych podmiotów, to: 

– ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 

– ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego  

– ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 

– ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących 

– ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

sektorze naftowym 

– ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowych 

– ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej 

łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


