
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 11 maja 2011 r. Druk nr 1192 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI ŚRODOWISKA 

oraz 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 11 maja 2011 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 11 maja 2011 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej,  

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
16, 19, 20, 23, 24, 26 i 27. 

 
 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu Komisja 
Gospodarki Narodowej dokonała zmiany treści swojego wniosku (pkt 4 zestawienia 
wniosków). 

 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Środowiska  Gospodarki Narodowej 
 (-) Zdzisław Pupa  (-) Jan Wyrowiński 
 
 

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej 

 

 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawki nr 2. 

 

1)  w art. 1 w pkt 1 w lit. a, ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

"1a. Zakazuje się wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wiatrowych 

w odległości mniejszej niż 12 km w linii prostej od linii brzegowej."; 

 

Poprawka sen. 
K. Majkowskiego 

2)  w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w ust. 1a wyrazy "na morskich wodach 

wewnętrznych i morzu terytorialnym" zastępuje się wyrazami 

"w odległości mniejszej niż 10 km w linii prostej od linii brzegowej"; 

 

Poprawka sen. 
T. Gruszki 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

 Uwaga:  

Poprawki nr 3, 5 i 10 należy głosować łącznie. 

 

3)  w art. 1 w pkt 1 w lit. d, w ust. 6a po wyrazach "pozwolenia na budowę" 

dodaje się wyrazy "dla całości lub części etapowanego przedsięwzięcia 

objętego tym pozwoleniem" oraz skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem 

ust. 6b"; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

4)  w art. 1 w pkt 1 w lit. d, w ust. 6b: 

a) po wyrazie "Jeżeli" dodaje się wyrazy "nie później niż 60 dni",  

b) wyrazy "zostaje przedłużony o rok od dnia, w którym upłynął 6 letni 

termin do przedstawienia pozwolenia na budowę" zastępuje się 

wyrazami "zostaje przedłużony na czas niezbędny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, jednak nie dłuższy niż 2 lata od dnia, w 

którym upłynął 6 letni termin od dnia wydania pozwolenia, o którym 

mowa w ust. 1"; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

5)  w art. 1 w pkt 1 w lit. d, w ust. 6d wyrazy "w drodze decyzji, stwierdzić 

jego wygaśnięcie" zastępuje się wyrazami "w drodze decyzji stwierdzić 

dla całości lub, w przypadku etapowanego przedsięwzięcia, dla części 

Poprawka 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 



- 2 - 

obszaru objętego pozwoleniem, jego wygaśnięcie"; 

 

6)  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"; 

 

Poprawka 
KŚ, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

7)  w art. 1 w pkt 1 w lit. d, w ust. 6g: 

a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"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.", 

b) po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu: 

"Przedłużenie ważności następuje w drodze decyzji, na wniosek 

podmiotu, któremu udzielono pozwolenia, złożony nie później, niż 

120 dni przed upływem terminu określonego w ust. 6."; 

 

Poprawka 
KŚ, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

8)  w art. 1 w pkt 1 w lit. d, w ust. 6g zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Przepisy ust. 2-5, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio."; 

 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 

9)  w art. 1 w pkt 2 w lit. a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "pkt 3 

otrzymuje brzmienie" zastępuje się wyrazami "pkt 1-3 otrzymują 

brzmienie" oraz dodaje się pkt 1 i 2 w brzmieniu: 

"1) proponowanej lokalizacji określonej za pomocą współrzędnych 

geograficznych naniesionych na mapę morską, wyznaczających 

akwen przeznaczony na realizację i eksploatację przedsięwzięcia; 

2) powierzchni akwenu przeznaczonego na realizację i eksploatację 

przedsięwzięcia oraz okresu niezbędnego do realizacji i eksploatacji 

przedsięwzięcia;"; 

 

 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 
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10)  w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w pkt 3 wyrazy "łącznie z przedstawieniem 

sposobów przekazywania produktu na ląd" zastępuje się wyrazami 

"łącznie z przedstawieniem etapów i harmonogramu realizacji 

przedsięwzięcia oraz z przedstawieniem sposobów przekazywania 

produktu na ląd"; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

11)  w art. 1 w pkt 2 po lit. a dodaje się lit… w brzmieniu: 

"…) w ust. 2: 

- pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

"3) informacje o środowisku znajdującym się w zasięgu 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 

4) opis potencjalnych oddziaływań planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko i jego zasoby naturalne 

zarówno żywe, jak i mineralne oraz ich ocenę;", 

- pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

"7) projekt programu monitoringu, w tym monitoringu 

środowiska i zarządzania procesem inwestycyjnym 

i eksploatacyjnym;", 

- dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

"8) opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), 

znajdujących się w zasięgu przewidywanego oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia.","; 

 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 

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

wyrazami "ust. 2"; 

 

Poprawka 
KŚ, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
 

13)  w art. 1 w pkt 2 po lit. b dodaje się lit… w brzmieniu: 

"…) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Przepis ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do wniosków 

o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 26, a także 

wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w art. 27.";"; 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 14 wyklucza głosowanie poprawki nr 15. 

 

14)  w art. 1 w pkt 3 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Za wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 23, art. 23a i art. 26, 

organ wydający pozwolenia pobiera opłaty w wysokości stanowiącej 

równowartość 300 jednostek obliczeniowych, określonych w art. 55, 

a jeżeli wydane pozwolenie przewiduje zajęcie wyłącznej strefy 

ekonomicznej pod sztuczną wyspę, konstrukcję i urządzenie, pobiera 

się dodatkową opłatę w wysokości stanowiącej 0,15% wartości 

planowanego przedsięwzięcia, określonej zgodnie z ust. 1b. Opłatę w 

wysokości stanowiącej równowartość 300 jednostek obliczeniowych 

pobiera się przed wydaniem pozwolenia, a dodatkową opłatę pobiera 

się w ciągu 30 dni od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie 

sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń. Poczynając od roku 

następującego po roku, w którym rozpoczęto wykorzystywanie 

sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, organ wydający pozwolenia 

pobiera opłatę roczną w wysokości stanowiącej 1% przychodu 

osiągniętego za rok poprzedni przez podmiot wykorzystujący 

sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia w związku z ich 

wykorzystywaniem."; 

 

Poprawka sen. 
K. Majkowskiego 

15)  w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy "1 % 

wartości" zastępuje się wyrazami "0,5 % wartości"; 

 

Poprawka sen. 
T. Gruszki 
poparta przez 
mniejszość komisji 

16)  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."; 

 

Poprawka 
KŚ, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
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17)  w art. 1 w pkt 4, w art. 27c w ust. 2 skreśla się pkt 6 i 7; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 18 wyklucza głosowanie poprawek nr 19 i 20. 

 

18)  w art. 1 w pkt 4, art. 27d otrzymuje brzmienie: 

"Art. 27d. 1. W przypadku złożenia, w terminie, o którym mowa w art. 

27c ust. 2 pkt 5, co najmniej jednego kompletnego wniosku, dla 

przedsięwzięć wzajemnie wykluczających ich realizację, minister 

właściwy do spraw gospodarki morskiej: 

1) określa zasady oceny przedsięwzięć będących przedmiotem 

postępowania wedle kryteriów, o których mowa w art. 27f, 

zawierające maksymalną liczbę punktów za każde z kryteriów 

oraz minimalną liczbę punktów za każde z kryteriów i za 

wszystkie kryteria łącznie warunkującą pozytywną ocenę 

wniosku; 

2) informuje wnioskodawców na piśmie o wszczęciu procedury 

rozstrzygającej i o zasadach oceny przedsięwzięć, zawiadamiając 

jednocześnie wnioskodawców o liczbie zgłoszonych wniosków, 

przedmiocie decyzji, która ma być wydana w poszczególnych 

sprawach oraz o wielkości powierzchni i lokalizacji akwenu 

przeznaczonego na realizację poszczególnych przedsięwzięć, 

jeżeli jest inny, niż podany w ogłoszeniu; 

3) wzywa wnioskodawców do przedłożenia w terminie 30 dni: 

a) gwarancji bankowej zabezpieczającej uiszczenie opłaty, o 

której mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1, 

b) informacji o sposobie finansowania przygotowania projektu 

inwestycyjnego do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na budowę oraz koncepcji finansowania realizacji inwestycji, 

z uwzględnieniem środków własnych, kredytów, pożyczek 

oraz proponowanego dofinansowania realizacji inwestycji ze 

środków publicznych, 

c) informacji o posiadanym lub planowanym zapleczu kadrowym, 

organizacyjnym i logistycznym, pozwalającym na realizację 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
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planowanych przedsięwzięć, 

d) innych informacji, o ile są niezbędne do dokonania 

prawidłowego porównania wniosków."; 

 

19)  w art. 1 w pkt 4, w art. 27d ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po upływie 

terminu, o którym mowa w art. 27c ust. 2 pkt 5: 

1) informuje wnioskodawców, którzy złożyli kompletne wnioski 

w tym terminie, o wszczęciu postępowania rozstrzygającego; 

2) wzywa wnioskodawców, którzy złożyli kompletne wnioski w tym 

terminie, do  przedłożenia w terminie 21 dni, informacji 

i dokumentów pozwalających na ustalenie spełnienia przez 

wnioskodawców kryteriów, o których mowa w art. 27g."; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

20)  w art. 1 w pkt 4, w art. 27d dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Termin zakończenia postępowania rozstrzygającego nie może być 

dłuższy niż 4 miesiące od dnia wpłynięcia ostatniej opinii, o której 

mowa w art. 23 ust. 2 i 2a."; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

21)  w art. 1 w pkt 4, w art. 27e dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Termin zakończenia postępowania rozstrzygającego nie może być 

dłuższy niż 2 miesiące od dnia wpłynięcia ostatniego wniosku, 

o którym mowa w art. 27c ust. 2 pkt 5."; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 22 wyklucza głosowanie poprawek nr 23 i 24. 

 

22)  w art. 1 w pkt 4, art. 27g otrzymuje brzmienie: 

"Art. 27g. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w 

postępowaniu rozstrzygającym: 

1) rozstrzyga o wydaniu lub odmowie wydania 

pozwolenia, z uwzględnieniem co najmniej 

następujących kryteriów: 

a) zgodności planowanych przedsięwzięć 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
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z ustaleniami planu zagospodarowania 

przestrzennego, o którym mowa w art. 37a, lub w 

przypadku jego braku - możliwości przeznaczenia 

akwenu na wnioskowane cele z uwzględnieniem 

opinii, o których mowa w art. 23 ust. 2, 

b) skali spodziewanego oddziaływania na środowisko 

morskie, 

c) wpływu na rynek pracy oraz rozwój obszarów 

nadmorskich, 

d) efektywności wykorzystania obszarów morskich w 

odniesieniu do interesów państwa oraz założonych 

przez wnioskodawcę celów gospodarczych, 

e) wkładu planowanych przedsięwzięć w realizację 

wspólnotowych i krajowych polityk sektorowych, 

f) wiarygodności wnioskodawcy w zakresie 

możliwości zapewnienia finansowania, 

przygotowania i realizacji planowanego 

przedsięwzięcia oraz możliwości organizacyjnych 

przeprowadzenia procesu inwestycyjnego; 

2) za podmiot wyłoniony w postępowaniu 

rozstrzygającym uznaje wnioskodawcę, który co 

najmniej osiągnął wszystkie wymagane minima 

punktowe i uzyskał największą łączną liczbę punktów 

z oceny wszystkich kryteriów; 

3) przedstawia wnioskodawcom wyniki postępowania 

wraz z pisemnym uzasadnieniem, w którym 

przedstawia wyniki oceny porównawczej planowanych 

przedsięwzięć w odniesieniu do każdego z kryteriów 

wymienionych w pkt 1."; 

 

23)  w art. 1 w pkt 4, w art. 27g we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie 

"wnioski" dodaje się wyrazy ", w szczególności"; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
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24)  w art. 1 w pkt 4, w art. 27g w pkt 1 wyraz "zgodności" zastępuje się 

wyrazem "zgodność" oraz skreśla się wyraz "ocenia"; 

 

Poprawka 
KGN, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 25 wyklucza głosowanie poprawki nr 26. 

 

25)  w art. 1 w pkt 4, skreśla się art. 27h i art. 27i; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 

26)  w art. 1 w pkt 4, w art. 27h w pkt 1 wyraz "wyoru" zastępuje się 

wyrazem "wyboru"; 

 

Poprawka 
KŚ, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
 

27)  w art. 1 w pkt 4, w art. 27k w ust. 1: 

a) w pkt 2 na końcu skreśla się kropkę oraz dodaje się wyraz "albo", 

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

"3) unieważnia postępowanie rozstrzygające, jeśli zachodzą 

przesłanki określone w art. 27m ust. 1.". 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

28)  w art. 1 w pkt 4, w art. 27n po wyrazach "w Warszawie" dodaje się 

wyrazy "wnoszona w terminie 30 dni od doręczenia decyzji, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej"; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 29 wyklucza głosowanie poprawki nr 30. 

 

29)  w art. 2 po wyrazach "przepisy dotychczasowe" dodaje się wyrazy 

"z zastrzeżeniem, że do okresów, na które wydawane są pozwolenia na 

wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, 

stosuje się przepisy art. 23 ust. 6 oraz ust. 6a–6g niniejszej ustawy"; 

 

Poprawka sen. 
K. Majkowskiego 

30)  w art. 2 wyraz "dotychczasowe" zastępuje się wyrazami "tej ustawy". Poprawka sen. 
T. Gruszki 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


