
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2011 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy

o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(druk nr 1192)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej ma, w założeniu Wnioskodawców,

umożliwić rozwój energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich, poprzez

dostosowanie przepisów regulujących wydawanie pozwoleń na wznoszenie i

wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń do uwarunkowań procesu

inwestycyjnego w tej dziedzinie gospodarki.

W myśl art. 23 ust. 1a, zakazane będzie wznoszenie i wykorzystywanie elektrowni

wiatrowych na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym. Tego rodzaju

przedsięwzięcia gospodarcze będą więc mogły funkcjonować tylko na obszarach morskich

objętych wyłączną strefą ekonomiczną.

Art. 23 ustawy stanowi, że w przypadku braku planu zagospodarowania

przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy

ekonomicznej, pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i

urządzeń na polskich obszarach morskich wydaje minister właściwy do spraw gospodarki

morskiej, po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do spraw gospodarki, kultury i

dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, spraw wewnętrznych oraz Ministra

Obrony Narodowej.

W ust. 6a dodawanym do art. 23 wprowadzono zasadę, zgodnie z którą ministrowie

obowiązani będą do wydania opinii w terminie nie dłuższym niż 90 dni, po upływie których

wniosek uznany zostanie za zaopiniowany pozytywnie.
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 Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i

urządzeń wydawane będzie na okres nie dłuższy niż 30 lat (obecnie okres ten wynosi 5 lat), z

możliwością jego przedłużenia na kolejne 20 lat. Jeżeli w ciągu 6 lat od dnia wydania

pozwolenia podmiot, któremu go udzielono, nie uzyska pozwolenia na budowę, właściwy

organ stwierdzi w drodze decyzji wygaśnięcie pozwolenia.

Decyzja o wygaśnięciu pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych

wysp, konstrukcji i urządzeń na polskich obszarach morskich wydawana będzie także wtedy,

gdy w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, nie

zostanie rozpoczęta budowa, w ciągu 5 lat od dnia rozpoczęcia budowy nie zostanie podjęte

wykorzystywanie budowli albo będzie ona wzniesiona lub wykorzystywana niezgodnie z

pozwoleniem.

W art. 1 w pkt 3 noweli doprecyzowano zasady pobierania opłat za wydawanie

pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz

określono terminy do ich wnoszenia.

W związku z wprowadzeniem zasady, że wznoszenie i wykorzystywanie elektrowni

wiatrowych jest możliwe tylko na obszarach morskich objętych wyłączną strefą ekonomiczną,

w art. 27c – 27p określono tryb postępowania w sprawie wydawania pozwoleń na takie

przedsięwzięcia.

Postępowanie rozstrzygające prowadził będzie minister właściwy do spraw

gospodarki morskiej, przy czym nie znajdą do niego zastosowania przepisy Kodeksu

postępowania administracyjnego. W ustawie określono kryteria, od których spełnienia

uzależnia się wydanie wnioskodawcy pozwolenia – otrzyma je podmiot, który osiągnął

minimum kwalifikacyjne oraz uzyskał największą liczbę punktów spośród wszystkich

uczestników.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa uchwalona przez Sejm na 90. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia br. pochodziła

z przedłożenia Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z

ograniczaniem biurokracji. Projektem zajmowała się Komisja Infrastruktury, z zaleceniem

zasięgnięcia opinii Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz

Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Ustawa była przedmiotem szeregu
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poprawek. Najistotniejsze polegały na wprowadzeniu do ustawy przepisów określających tryb

postępowania w sprawie wydawania pozwoleń na przedsięwzięcia budowlane w wyłącznych

strefach ekonomicznych.

Posłowie uchwalili ustawę przy 274 głosach za, 151 przeciw i 2 wstrzymujących się.

III. Uwagi

1) W myśl art. 23 ust. 6g, dla przedsięwzięć, które zostały zrealizowane i były

wykorzystywane zgodnie z wymogami określonymi w pozwoleniu na wznoszenie i

wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, organ, który je wydał może, w

drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu udzielono pozwolenia, po upływie

terminu, na który go udzielono, przedłużyć ważność pozwolenia na okres do 20 lat.

Zważywszy, że wniosek o przedłużenie ważności pozwolenia podlega zaopiniowaniu

przez właściwych ministrów tak jak samo pozwolenie, od złożenia wniosku do wydania

decyzji o przedłużeniu pozwolenia może minąć nawet 90 dni. Ponieważ ustawa nie

rozstrzyga, czy budowla będzie mogła być wykorzystywana w okresie między utratą

ważności pozwolenia a jego przedłużeniem, rozważyć należy określenie odpowiednio

odległego terminu, w którym należy składać wnioski o przedłużenie pozwolenia.

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 1 w lit. d, ust. 6g otrzymuje brzmienie:

"6g. Jeżeli sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia zostały wzniesione oraz były

wykorzystywane zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w

ust. 1, organ, który wydał pozwolenie może przedłużyć jego ważność na okres do 20 lat.

Przedłużenie ważności następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu

udzielono pozwolenia złożony nie później, niż 90 dni przed upływem terminu określonego

w ust. 6. Przepisy ust. 2–5 i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio.";

2) Zgodnie z art. 27b ust. 1f (art. 1 pkt 3 lit. b noweli), brak opłaty w terminach, o których

mowa w ust. 1, stanowi podstawę utraty ważności pozwolenia na wznoszenie i

wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, określaną, w drodze decyzji,

przez organ, który wydał to pozwolenie. Opłaty, o których mowa w art. 27b ust. 1 to

opłata jednorazowa za wydanie pozwolenia oraz opłata dodatkowa za zajęcie pod

budowlę wyłącznej strefy ekonomicznej, wnoszona w częściach już po wydaniu
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pozwolenia. Zakładając, że w art. 27b ust. 1f mowa jest o obydwu opłatach, sankcja utraty

ważności pozwolenia dotyczyłaby jedynie opłaty dodatkowej, ponieważ opłata

jednorazowa uiszczana jest przed jego wydaniem – w tym więc wypadku należałoby

mówić o odmowie wydania zezwolenia.

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 3 w lit. b, ust. 1f otrzymuje brzmienie:

"1f. W razie niewniesienia opłat określonych w ust. 1 we wskazanych terminach, organ

właściwy do wydania pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1, w drodze decyzji,

odmawia wydania pozwolenia albo stwierdza utratę jego ważności. Przepisy art. 23 ust.

6e i 6f stosuje się odpowiednio.";

IV. Propozycje poprawek o charakterze doprecyzowującym.

1) w art. 1 w pkt 1 w lit. d, w ust. 6e wyrazy „W przypadku utraty ważności pozwolenia, o

którym mowa w ust. 6 i w art. 27b ust. 1f, lub stwierdzenia jego wygaśnięcia określone

w ust. 6a, ust. 6c pkt 2 i ust. 6d" zastępuje się wyrazami "W przypadku utraty ważności

pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub stwierdzenia jego wygaśnięcia";

2) w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w ust. 2a wyrazy "art. 27a" zastępuje się wyrazami "ust. 2";

3) w art. 1 w pkt 4, w art. 27g w pkt 1 wyraz "zgodności" zastępuje się wyrazem

"zgodność" oraz skreśla się wyraz "ocenia";

4) w art. 1 w pkt 4, w art. 27h w pkt 1 wyraz "wyoru" zastępuje się wyrazem "wyboru";

Maciej Telec
Główny legislator


