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VI kadencja

Druk nr 4008

SPRAWOZDANIE

KOMISJI INFRASTRUKTURY

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (druk
nr 2564).

Marszałek Sejmu - Zgodnie z art,37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulamirru Sejrrrtr - po
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu . skierował w dniu 3 grudnia2a09 r. powyŻszv projekt
ustawy do Komisji Infrastruktury - do pierwszego czytania.

Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszęgo czytania otaz rozpatrzenitt tego
projektu ustawy na posiedzeniach w dniach lT lutego 2010 oraz24 marca 2)ll roku

wnosi:

Wy s o ki S ej m uchwalić raczy zatączony projekt ustawy.

Komisja zgodnie Z art.43 ust. 3 Regulaminu Sejmu przedstawia na ząclanie
wnioskodawcy' następuj ący wniosek mniej szości :

W art. 1 dodać zmianę 4 w brzmieniu:

,,4) po art.27b dodaje się art. 27c_27o w brzmieniu:

',Art. 27c. 1. W przypadkuzłoŻenia wniosku o wydanie pozwolenia, o ktoryrrr lnowa w.
art. 23 ust. 1 , dotyczącego wyłącznej strefy ekonom tcznei. mitrister
właściwy do Spraw gospodarki morskiej niezwłoc znie zamieszcza
ogłoszenie o mozliwości składania kolejnych wnioskow o wydarrie
pozwolenia dotyczących akwenu objętego tym wnioskiem lub akrvenu
sąsiedniego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie poclrniotowe.i
urzędu obsługuj ącego tego ministra.

2. ogłoszenie, o ktÓrym mowa w ust. |, zawiera informacje o:
1) przedmiocie decyzji, ktora ma być wydana w sprawie;
2) lokali zacjt określon ej za pomocą wspÓłrzędnych geograficznych;



3) powierzchni akwenu przeznaczonego na realtzację przedsięwzięcia
objętego wnioskiem;

4) organie właŚciwym do wydania pozwolenia;

5) mozliwości sktadania kolejnych wnioskÓw, o ktorych mowa w ttst. 1 .
w terminie 60 dni od dnia ogtoszenia w Biuletynie fntbrmacj i
Publicznej;

6) obowiązujących kryteriach oceny wnioskÓw;
7) najistotniejsze kryteria oceny wnioskow.

Art.27d. L, JeŻę\i w terminie, o ktorym mowa w art. 27c ust.2 pkt 5, zostante zł'oŻoll7l
co najmniej jeden kolejny kompletny wniosek' o ktÓrym mowa w art, f7c
ust. 1, minister właściwy do Spraw gospodarki morskiej przeprow adza
po stępowani e r ozstrzyg aj ące.

f . Termtn zakonczęnia postępowania rozstrzygającego nię moze byc dł'uŻszy
ntŻ 4 miesiące od dnia wpłynięcia ostatniego wniosku' o ktorym mowa W
art. 27 c ust. 2 pkt 5.

Art.27e. 1. Do wnioskÓW, o ktorych mowa w art. 27c, przepisy art.23 ust. 2 i 3 stosuje
się odpowiednio.

2. W przypadku, gdy opinia, o ktorej mowa w art. 23 ust. 2, do wniosku jest
negatywna, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej moze wydać
decyzję o odmowie wydania pozwolenia przed zakonczenietlr
postępow anla rozstrzygaj ącego.

Art.27f. Postępowanie rozstrzygające jest postępowaniem odrębnyrrr od
postępowania w Sprawie o wydanie pozwolenia, o ktorym mowa w art.23
ust. 1. Do postępowania rozstrzygającego nie stosuje się przepisow ustawv
z dnia 14 czerwca 1960 r. _ Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 27 e. Minister właściwy do Spraw gospodarki morskiej ocenia złoŻone w,'
postępowaniu rozstrzygającym wnioski w szczegolności według
następuj ących kryteriÓw:

l ) zgodności planowanych przedsięwzięc Z ustaleniami planr-r
Zagospodarowania przestrzennego, o ktÓrym mowa w art' 3J a, lub w
ptzypadku jego braku ocenia mozliwość przeznaczen|a akwenu na
wnioskowane ce|e z uwzględnieniem opinii, o ktÓrych mowa w art, f3
ust. 2;

f) proponowane przez wnioskodawcÓw okresy obowiązywania
pozwolenia, w tym dat rozpoczęcia i zakonczenia budowy i
eksploatacj i planowanych przedsię wzięc ;

3) sposob zabezpieczęnia środkÓw finansowych na wniesierrie opłaty. o
ktorej mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1;

4 ) spo soby fi nansowania planowanych przedsię w zięc z ttw zględr-r i erli ern
Środkow własnych' kredytow, poŻyczek oraz proponowanego
dofi nansowani a r ea|lzacji i nwe sty cji ze środkow publ iczrrych ;

5) mozliwości stworzenia zap|ecza kadrowego, organizacyjrlego i
logistycznego' pozwa|ających na realtzację planowanych
przedsięwzięc;

6) wkład planowanych przedsięwzięc w realizację unijnych i krajowycl-r
polityk sektorowych.



Art. 27h. Minister właściwy do Spraw gospodarki morskiej trmozliwia

wnioskodawcom wgląd w dokumentację dotyczącą postępowania

rozstrzygaj ącego, w ktorej w szczegÓlności :

1) dokonano wyboru najistotniejszego kryterium oceny wnioskor,ł' w

postępowaniu rozsttzygającym spośrod kryteriow, o ktÓryclr nrowa w

art. 27 g;

2) okreŚlono i|ość punktow zakaŻde kryteritrm wymienione r,v art. 27 g;

3) określono minimum kwalifikacyjne.

Art. f|i. Podmiotem wytonionym w postępowaniu rozstrzygającyrrr.iest

wnioskodawca, ktÓry:

1 ) osiągnął minimum kwalifikacyjne;

2) uzyskat najwy ŻsząItczbępunktow spośrÓd wszystkich uczestnikow.

Art. 27j. Wyniki postępowanla rozstrzygającego ogł'asza się w siedzibie oraz w

Biu1etynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu

obsługującego minislra właściwego do Spraw gospodarki morskiej, Ze

wskażaniern wnioskodawcÓw, ktÓrzy osiągnęli minimum kwalifikacyjne,

uszeregowanych w kolejności według malejącej liczby uzyskarrych

punktÓw.

Art. 27k. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po przeprowadzeniu

postępow ania rozstrzygaj ącego:
1) wydaje pozwolenie, o ktorym mowa w art. 23 ust. l. podmiotowi

wyłonionemu' albo

2) uzna1e to postępowanie za nierozstrzygnięte, w przypadkr-r gdy zader.r

z wnioskodawcÓw nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego.

f .Decyzja o wydaniu pozwolenia jest decyz1ąadministracyjną.

Art. f]I. W przypadku gdy podmiot wyłoniony w postępowaniu rozstrzygającynr

zrćzygnuj. ' .'_bi.gania się o pozwolenie, o ktorym mowa w art. 23 ust. 1.

p,,"a i"go wyda''i.* lub nie wniesie opłaty za wydanie pozwolenia, o

ktorej .no*u w art. 27b ust. 1, lub w przypadku wystąpienla Zagrozen. o

ktÓrych mowa w art. 23 ust. 3' pozwolenie zostaje wydane uczesttrikowi.

ktory uzy skał ko lej no naj wyzs ząLiczb ę punktÓ w.

Art. 27ł. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej z urzędu lub na wniosek

uczestnika postępowania złoŻony w terminie 14 dni od dnia ogłoszerria

wynikÓw i.'9 
postępowania' w drodze decyzjt, uniewaznia to

postępowanle' pŻelt zostały raŻąco naruszone przepisy prawa ltrb interesy

uczestnikÓw konkursu.

f . IJczest'nikowi postępowania rozstrzygaj ącego od decyzji w sprawie

uniewaznienia tego postępowania przysługuje, w terminie |4 dni od

doręczenia tej decyzji, wniosek o ponowne rczpatrzenie Sprawy prZęZ

ministra właściwego do Spraw gospodarki morskiej

Art. f7m. Uczestnikowi postępowania rozstrzygającego po wyczerpaniu trybu. o

ktorym mowa w art. f7t, ust 2, przysługuje skarga do Wojewodzkiego

Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Art. 27n, Uczestnikowi postępowania rczsttzygającego nie przysługuje inrry tr;lb

kontro|i rczsttzygnięc podejmowanych w postępowaniu rozstrzygającym.

niż okreŚlony w art. 27ł, ust. f i art. f1m.



Art.27o. Uniewaznienie postępowanta rozsttzygającego stanowi podstawę
wznowienia postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia. o ktoryrn
mowa w art. 23 ust. 1.".".

Warszawa, dnia 24 marca201 1 r.

Sprawozdawca

l-l AldonaMłynczak

Przewodniczącv Konri s.j i

I - I Zbigniew Rynasiewi cz
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projekt 

 

 

 

USTAWA 

 

z dnia ....... 2011 r. 

 

o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  
i administracji morskiej  

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i 
administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.1)) wprowa-
dza się następujące zmiany:  

1) w art. 23: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zakazuje się wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wiatrowych 
na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Organy, o których mowa w ust. 2, wydają opinię w terminie nie dłuż-
szym niż 90 dni od dnia otrzymania wniosku; niewydanie opinii w tym 
terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.”, 

c)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres niezbęd-
ny do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i 
urządzeń, jednak nie dłuższy niż 30 lat, z zastrzeżeniem ust. 6g.”, 

d)  po ust. 6 dodaje się ust. 6a–6g w brzmieniu: 

„6a. Jeżeli w ciągu 6 lat od wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, 
podmiot, któremu udzielono pozwolenia, nie uzyska pozwolenia na bu-
dowę, organ, który wydał pozwolenie stwierdza, w drodze decyzji, wy-
gaśnięcie tego pozwolenia, z zastrzeżeniem ust. 6b . 

6b. Jeżeli przed upływem 6 lat od wydania pozwolenia, o którym mowa w 
ust. 1, podmiot, któremu udzielono pozwolenia, złoży organowi, który 
wydał pozwolenie, wyjaśnienia na piśmie i dokumenty potwierdzające 
podjęcie wszystkich czynności wymaganych przez prawo zmierzają-
cych do uzyskania pozwolenia na budowę, termin, o którym mowa w 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 

1652 z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr  273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 203, poz. 1683 z 
2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834 z 2007 r. Nr 21, poz. 125 z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 
oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i Nr 92, poz. 753. 



Liczba stron : 2       Data :  2011-03-30       Nazwa pliku : 0016-05A.NK 
VI kadencja/druk nr 2564 

 

2  

ust. 6a, zostaje przedłużony o rok od dnia, w którym upłynął 6 letni 
termin do przedstawienia pozwolenia na budowę. Przedłużenie terminu 
stwierdza, w drodze decyzji, organ, który wydał pozwolenie. 

6c. Jeżeli w ciągu: 

1) 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się 
ostateczna, nie zostanie rozpoczęta budowa sztucznej wyspy, kon-
strukcji i urządzeń albo  

2) 5 lat od dnia rozpoczęcia budowy nie zostanie podjęte wykorzy-
stanie sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń   

– organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, stwier-
dza, w drodze decyzji, wygaśnięcie tego pozwolenia.  

 6d. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może w dro-
dze decyzji stwierdzić jego wygaśnięcie, jeżeli wznoszenie lub wyko-
rzystywanie sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń, jest niezgodne z 
warunkami określonymi w pozwoleniu, jednocześnie nakładając karę 
pieniężną, o której mowa w art. 55 ust. 2. 

6e. 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, organ który wydał pozwolenie, może nakazać, w 
drodze decyzji, podmiotowi, któremu udzielono pozwolenia, całkowite 
lub częściowe usunięcie na koszt tego podmiotu konstrukcji, urządzeń i 
elementów infrastruktury oraz spowodowanych szkód w środowisku, 
określając warunki i termin wykonania tych czynności. 

6f. Jeżeli konstrukcje, urządzenia i elementy infrastruktury oraz szkody w 
środowisku nie zostaną usunięte zgodnie z warunkami i terminami 
określonymi w decyzji, o której mowa w ust. 6e, prace te mogą być 
wykonane przez właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego 
na koszt podmiotu zobowiązanego decyzją do wykonania tych prac. 

6g. Dla przedsięwzięć, które zostały zrealizowane i były wykorzystywane 
zgodnie z wymogami określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w 
ust. 1, organ który je wydał może, w drodze decyzji, na wniosek pod-
miotu, któremu udzielono pozwolenia, po upływie terminu, o którym 
mowa w ust. 6, przedłużyć ważność pozwolenia,  na okres do 20 lat. 
Przepisy ust. 2–5 i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio.”; 

2) w art. 27a: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) charakterystycznych parametrów technicznych i wartości planowanego 
przedsięwzięcia, łącznie z przedstawieniem sposobów przekazywania 
produktu na ląd;”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w art. 27a, należy zło-
żyć w siedmiu egzemplarzach.”; 

3) w art. 27b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Za wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 23, art. 23a i art. 26, or-
gan wydający pozwolenia pobiera opłaty w wysokości stanowiącej 
równowartość 300 jednostek obliczeniowych, określonych w art. 55, a 
jeżeli wydane pozwolenie przewiduje zajęcie wyłącznej strefy ekono-
micznej pod sztuczną wyspę, konstrukcję i urządzenie, pobiera się do-
datkową opłatę w wysokości stanowiącej 1% wartości planowanego 
przedsięwzięcia, określonej zgodnie z ust. 1b. Opłatę w wysokości sta-
nowiącej równowartość 300 jednostek obliczeniowych pobiera się 
przed wydaniem pozwolenia, a dodatkową opłatę pobiera się 
w następujący sposób: 

1) 10% pełnej kwoty opłaty w ciągu 90 dni od dnia, w którym decy-
zja o pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 ust. 1, stała się osta-
teczna;   

2) 30% pełnej kwoty w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja o 
pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia stała się ostateczna, a w 
przypadku gdy decyzja o pozwoleniu na budowę nie jest wymaga-
na w ciągu 30 dni od dnia, w którym rozpoczęto budowę przedsię-
wzięcia; 

3) 30% pełnej kwoty w ciągu 30 dni od dnia, w którym rozpoczęto 
wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń;  

4) 30% pełnej kwoty po 3 latach od dnia dokonania wpłaty, o której 
mowa w pkt. 3.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1f w brzmieniu: 

„1a. Opłaty, o których mowa w ust. 1, związane z decyzją wymienioną w 
art. 23 w ust. 6g, wnoszone są w całości w terminie 30 dni od dnia, w 
którym decyzja o przedłużeniu ważności pozwolenia stała się ostatecz-
na.  

1b. Wartość planowanego przedsięwzięcia oblicza się na potrzebę dodat-
kowej opłaty, o której mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę ceny rynkowe 
urządzeń i usług niezbędnych do całkowitej realizacji przedsięwzięcia, 
na dzień składania wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w 
art. 23 ust. 1. 

1c. Podmiot, któremu udzielono pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 
1, przed dokonaniem opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3 przedstawia 
organowi, który wydał to pozwolenie, informację o rzeczywistej warto-
ści zrealizowanego przedsięwzięcia. 

1d.  Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, 
określa w drodze decyzji wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 
3 i 4, biorąc pod uwagę różnicę  pomiędzy faktyczną wartością zreali-
zowanego przedsięwzięcia oraz wysokością opłat wniesionych zgodnie 
z zasadami określonymi w ust. 1 pkt 1 i 2. 

1e. Opłaty, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwrotowi. 

1f.  Brak opłaty w terminach, o których mowa w ust. 1, stanowi podstawę 
utraty ważności pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1, określaną 
w drodze decyzji organu, który wydał to pozwolenie. Przepisy art. 23 
ust. 6e i 6f stosuje się odpowiednio.”. 
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Art. 2. 

Do postępowań w sprawie wydania pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 usta-
wy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.  



Minister Spraw Zagranicznych Warszaw rdpmarca 2OI1 r.

DPUE - gfl Ó56 . nldv /(
5n-EryJ

dot.: INF -1600-32-1 1 z 25.03.2011 r.

Pan
Zbigniew Rynasiewicz
Przewodniczący Komisj i Infrastruktury
Sejm RP

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu ustawy o zmianie
ustawy o obszurach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druk nr
2564) ujętego w sprawozdaniu Komisji Infrastruktury (druk nr 4008) wyrażona na
podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września |997 r. o działach administracji
rządowej (Dz. IJ. z 2aa7 r. Nr 65, poz. 437 z pÓźn. zm.) w złviązku z art. 4f ust. 4 i art. 54
ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw członkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny P anie Przew odniczący,

w Zwlązku z ptzedłoŻonym Sprawozdaniem (druk nr 4008) pozwa|am sobie wyraztc poniŻszą
opinię.

Przedłożony projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Wnioski
mniejszości ujęte w przedłożonym sprawozdaniu także nie są sprzeczne z prawem Unii
Europejskiej.

Do wiadomośct:
Pan Cęzary Grabarczyk
Mini ster Infrastruktury

Z powazani


