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Załącznik 1  
 

Stanowisko Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) z 18 maja 2018 r. do projektu 
ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 kwietnia 2018 r. 
 
W nawiązaniu do toczących się prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o portach i 
przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 kwietnia 2018 r., a także trwających aktualnie 
konsultacji społecznych, chcielibyśmy przedstawić poniżej stanowisko Amerykańskiej Izby Handlowej w 
Polsce („AmCham”) do ww. projektu.   
 
AmCham zrzesza firmy amerykańskie działające w Polsce, które tworzą ponad 220,000 miejsc pracy w 
Polsce i zainwestowały w Polsce ponad 130 mld złotych – te liczby od 28-ciu lat nieustannie rosną i zależy 
nam, aby ulepszać klimat inwestycyjny w Polsce i stwarzać jak najlepsze warunki do inwestowania w 
naszym kraju. W tym celu tworzymy platformę do debaty o otoczeniu prawnym i biznesowym w Polsce, 
współpracujemy z sektorem publicznym i organizacjami biznesowymi, monitorujemy i analizujemy polskie 
oraz europejskie przepisy prawne, a także uczestniczymy w procesie legislacyjnym. Jako przedstawiciele 
większości inwestorów zagranicznych w Polsce, którzy od lat inwestują oraz tworzą tu miejsca pracy, 
reprezentujemy również podmioty, których procesowana ustawa bezpośrednio dotyczy, dlatego liczymy, 
że nasz głos zostanie wysłuchany, a przedstawione poniżej uwagi implementowane w dalszych pracach 
nad projektem ustawy.   

 

Rozumiejąc konieczność dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2017/352 
z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne 
zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów, dostrzegamy w proponowanym projekcie ustawy 
szereg rozwiązań niewynikających z powołanego rozporządzenia. 

 

Analiza przedstawionego projektu ustawy pozwala na sformułowanie wniosku, iż konsekwencją wejścia w 
życie ustawy w proponowanym kształcie będzie ograniczenie możliwości inwestycyjnych podmiotów 
prywatnych funkcjonujących w portach, co w dalszej perspektywie doprowadzi do zmniejszenia wpływów 
do budżetu państwa. Trudno zakładać, aby powstałą w ten sposób lukę wypełniły możliwości stwarzane 
podmiotom zarządzającym portami przez proponowaną ustawę, dzięki którym staną się one de facto 
organami „administracji władczej” z jednoczesnym prawem prowadzenia działalności gospodarczej, 
stanowiącą konkurencję wobec działających w granicach portu podmiotów prywatnych. 

 

Biorąc pod uwagę zaangażowanie resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w budowę silnej 
pozycji Polski w obszarze gospodarki morskiej, apelujemy o rozważenie wprowadzania rozwiązań, które 
pozwolą spełnić zarówno oczekiwania inicjatorów zmiany ustawy, jak i podmiotów będących rzeczywistą 
siłą napędową gospodarki morskiej. 

 

Szczegółowe uzasadnienie uwag do projektu ustawy o portach i przystaniach morskich oraz 
niektórych innych ustaw z dnia 11 kwietnia 2018 r. 

 

1. Działalność eksploatacyjna i operacyjna podmiotów zarządzających 

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 7 ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 
morskich podmiot zarządzający (podmiot powołany do zarządzania portem) nie może prowadzić 
działalności gospodarczej innej niż wskazana w art. 7 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6 tej ustawy (czyli nie może 
prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zarządzanie nieruchomościami i 
infrastrukturą portową, świadczeniem usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej 
oraz zapewnianiem dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu 
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przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania). Z kolei stosownie do nowych propozycji zakres 
działalności gospodarczej podmiotu zarządzającego może być szerszy, gdyż podmiot 
zarządzający nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie 
„przeładunku” oraz „usług pasażerskich”. Jest to istotna zmiana w stosunku do obecnie 
obowiązującej wersji ustawy, bowiem otwiera podmiotowi zarządzającemu portem możliwość 
prowadzenia działalności gospodarczej niemal w każdym obszarze poza bezpośrednim 
wykonywaniem przeładunków i usług pasażerskich.  

Rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, którą może realizować podmiot zarządzający 
oznaczać będzie w praktyce, iż podmiot ten może stać się realnym konkurentem przedsiębiorców 
funkcjonujących na obszarze portu. Projekt ponadto wprost nie zakazuje podmiotowi 
zarządzającemu wykonywania (także w odniesieniu do uznawanych za wyłączone przeładunku i 
usług pasażerskich) działalności eksploatacyjnej za pośrednictwem spółek zależnych lub 
przejętych przez podmiot zarządzający, co projektowane przepisy znacznie ułatwiają. Wyłączenie 
tych działalności to ma zatem charakter pozorny i w praktyce może okazać się proste do obejścia.  

W konsekwencji należałoby rozważyć modyfikację proponowanego brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy, 
aby jednoznacznie wskazywało ono, iż podmiot zarządzający portem – bezpośrednio i pośrednio 
– może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w zakresie zarządzania nieruchomościami 
oraz infrastrukturą portową w celach, dla których został powołany. Umożliwienie podmiotowi 
zarządzającemu prowadzenie działalności gospodarczej może prowadzić do zaburzeń na wolnym 
rynku i rodzić ryzyko nieuczciwej konkurencji. 

Opisywane zjawisko może być tym bardziej niebezpieczne, jeżeli równolegle wejdą w życie 
proponowane regulacje dotyczące rozszerzenia działalności podmiotu zarządzającego w sferze 
„administracji władczej”. 

 

2. Podmioty zarządzające w roli organu administracji 

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 5a ust. 1 ustawy „Na wniosek podmiotu zarządzającego 
starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (…) może, za zgodą wojewody, 
powierzyć podmiotowi zarządzającemu (…) “prowadzenie spraw z zakresu administracji, w tym 
wydawania określonych dalej decyzji, o których stanowią regulacje prawa budowlanego. Ponadto 
– jak wynika z proponowanego art. 5a ust. 2 ustawy – na wniosek podmiotu zarządzającego rada 
gminy właściwej ze względu na położenie portu może upoważnić podmiot zarządzający do 
wydawania decyzji także w sprawach określonych przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (decyzji w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu). 

Z treści zawartych w projekcie ustawy regulacji można wnosić, że upoważnienie to spowoduje 
przeniesienie kompetencji władczych (w tym w zakresie wydawania wspomnianych decyzji), 
należących – zgodnie z ogólnymi regulacjami – do administracji rządowej oraz do organów 
samorządu terytorialnego, na podmiot zarządzający.  

W świetle proponowanych regulacji może zatem dojść do sytuacji, w której podmiot zarządzający, 
realizujący bieżące zadania związane z zarządzaniem portem i powiązany z tego tytułu stosunkami 
kontraktowymi z przedsiębiorcami funkcjonującymi na obszarze portu oraz będący zarazem 
realnym konkurentem tych przedsiębiorców (co zostało zasygnalizowane w pkt. 1 powyżej), będzie 
realizował względem wspomnianych przedsiębiorców zadania władcze związane między innymi z 
wydawaniem w ich sprawach decyzji administracyjnych. 

W świetle istniejących regulacji prawnych, w tym wynikającej z zasad ogólnych Kodeksu 
postępowania administracyjnego zasady bezstronności, za dalece dyskusyjne uznać należy 
umożliwienie podmiotowi, którego łączą np. z przedsiębiorcami stosunki zobowiązaniowe 
kształtowania przez taki podmiot sytuacji prawnej tych przedsiębiorców w sferze prawa 
administracyjnego, w szczególności poprzez wydawanie względem nich indywidualnych aktów 
administracyjnych (decyzji administracyjnych). Projektowane przepisy prowadzą natomiast do 
powstawania takich sytuacji. Podmioty zarządzające staną się zatem szczególnymi spółkami 
handlowymi w Polsce mogącymi wydawać decyzje administracyjne, co poza sygnalizowanymi 
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wątpliwościami spowoduje, iż będzie można podnosić wobec tych decyzji zarzut braku 
bezstronności skutkujący podważaniem ich ważności na etapie postępowania 
odwoławczego/sądowego. 

Proponowane rozwiązanie uzasadniane jest odwołaniem do istniejących przepisów zawartych w 
art. 15 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych („ustawa o 
sse”). Jednakże, pomijając całkowicie odmienną specyfikę regulacji zawartych w ustawie o sse 
oraz cel ich wprowadzenia, należy podkreślić, że zadania spółki zarządzającej specjalną strefą 
ekonomiczną (określone w art. 8 ustawy o sse) są nieporównywalne z zadaniami podmiotu 
zarządzającego portem. Spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną w żadnym wypadku 
bowiem nie może prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorców 
funkcjonujących w specjalnej strefie ekonomicznej, a wspomniane zadania takiej spółki 
sprowadzają się właściwie jedynie do czynności mających na celu rozwój działalności 
gospodarczej na terenie strefy i tworzenie warunków sprzyjających temu rozwojowi (m. in. poprzez 
ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy). Ustawa 
nowelizująca – jak wskazano w pkt. 1 powyżej – działalność podmiotu zarządzającego rozszerza, 
czyniąc istotny wyłom w koncepcji zawartej w ustawie o sse. Wobec powyższego należałoby 
ponownie rozważyć rolę podmiotu zarządzającego portem, opowiadając się za określonym 
modelem zarządzania, przy konsekwentnym projektowaniu regulacji niepozwalających na 
obiektywne osłabienie działających na wolnym rynku spółek prywatnych. 

 

3. Gospodarowanie nieruchomościami w porcie przez podmioty zarządzające i kontrola 

własnościowa prywatnych spółek portowych 

Projektowana ustawa w znacznej części odnosi się również do szeroko rozumianej problematyki 
związanej z gospodarowaniem nieruchomościami położonymi w granicach portu. Kwestii tych 
dotyczą proponowane nowe regulacje zawarte w art. 3, art. 3a, art. 4 i art. 4b. Zgodnie z treścią 
projektowanych przepisów wzrosnąć ma w tej sferze intensywność nadzoru Ministra właściwego 
do spraw gospodarki morskiej. 

 

Prawo nabycia 

Odnosząc się do projektowanych przepisów, które mają obowiązywać w wspomnianym powyżej 
zakresie, w pierwszej kolejności należy wskazać na próbę wprowadzenia do ustawy o portach i 
przystaniach morskich specjalnej instytucji, czyli tak zwanego „prawa nabycia”. Zgodnie z 
projektowanymi przepisami „prawo nabycia” przysługiwałoby zarządzającemu portem, do którego 
– zgodnie z art. 4 ust. 1 – zwracałby się Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej „z 
wnioskiem o złożenie oświadczenia o nabyciu nieruchomości”, w stosunku do której to 
nieruchomości podmiot, który zmierza ją nabyć albo uzyskać w stosunku do niej prawo określone 
projektowanymi przepisami, złożył wniosek do wspomnianego Ministra o wyrażenie zgody na 
dokonanie stosownej czynności prawnej. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przed 
wydaniem zgody albo też odmowy – jak wskazano powyżej – ma się zaś zwrócić „do podmiotu 
zarządzającego z wnioskiem o złożenie oświadczenia o nabyciu nieruchomości będącej 
przedmiotem wniosku”. Zważywszy na sposób sformułowania powyższego przepisu, jak również 
na prawnie określoną pozycję zarządzającego portem i jego formę organizacyjno-prawną warto 
zadać sobie pytanie, czy zarządzający „odrzuci” tak sformułowany wniosek Ministra. W dalszej 
perspektywie będzie prowadziło to do przejęcia prawa własności nawet 100% nieruchomości 
znajdujących się w granicach portu. 

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że w projektowanej ustawie nie zaznaczono, iż 
skorzystanie z prawa nabycia nieruchomości następować ma za zapłatą równowartości pieniężnej 
odpowiadającej wartości rynkowej tej nieruchomości. W projektowanych przepisach zaznaczono 
jedynie ogólnie, że następować ma to za zapłatą „równowartości pieniężnej wynikającej z treści” – 
bliżej niesprecyzowanych – „czynności prawnej, orzeczenia sądu albo decyzji organu administracji 
publicznej.” Co istotne „prawo nabycia” dotyczy nieruchomości, a nie akcji lub udziałów w spółce. 
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Jeżeli zatem równowartość nieruchomości nie jest określona w czynności prawnej, decyzji 
administracyjnej lub wyroku sądowym, to podmiot zarządzający określa jej wartość na podstawie 
zasad przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Projekt zaś nie przewiduje 
możliwości zaskarżenia wyceny dokonanej przez podmiot zarządzający portem. 

Przewidziana w ustawie nowelizującej regulacja prawa nabycia budzi wątpliwości natury 
konstytucyjnej i powoduje ryzyko przejęcia nieruchomości przez podmiot zarządzający po cenie 
dowolnie przez niego określonej. Ponadto, uwzględniając przedstawioną wcześniej instytucję tak 
zwanego „prawa nabycia” nieruchomości i jej zakres oraz formę stosowania, za niezrozumiały 
uznać należy również projektowany przepis zawarty w art. 4 ust. 9 zgodnie z którym „prawo nabycia 
przysługuje z pierwszeństwem z przed prawem pierwokupu wynikającym z przepisów odrębnych.”  

Zgoda Ministra ds. gospodarki morskiej na uzyskanie pozycji dominującej w spółce handlowej 

Odrębny problem stanowi proponowane w projektowanej ustawie rozwiązanie prawne polegające 
na wyposażeniu Ministra do spraw gospodarki morskiej w kompetencje tzw. regulatora rynku, a 
związane z wyrażaniem przez niego zgody na „uzyskanie pozycji dominującej w spółce handlowej” 
(prawdopodobnie chodzi tu o spółkę prawa handlowego), o czym stanowi projektowany art. 3 ust. 
1 pkt. 3. Pomijając już problematykę związaną z ewentualnymi niezgodnościami takiego 
rozwiązania z prawem unijnym, należy wskazać, że odniesienie się wprost do pojęcia „pozycji 
dominującej” zdefiniowanej w art. 4 pkt. 10 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów oznacza odwołanie się do wspomnianej pozycji dominującej osiągniętej przez 
przedsiębiorcę na tzw. rynku właściwym, nie zaś w spółce. W przypadku wejścia w życie takiego 
przepisu może on powodować niemożliwe do przezwyciężenia trudności natury interpretacyjnej. 

Jakkolwiek wydaje się, że odesłanie w ustawie nowelizującej do pozycji dominującej w rozumieniu 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest oczywistą pomyłką, zaś projektodawcom 
chodziło o „przejęcie kontroli" w rozumieniu tej ustawy, to istnieje ryzyko, że każda forma 
(bezpośrednia lub pośrednia) uzyskania kontroli nad spółką portową będzie wymagała zgody 
Ministra. Celem uniknięcia powyższych wątpliwości, należałoby rozważyć zdefiniowanie pozycji 
dominującej przez odesłanie do przepisów ustawy o ofercie publicznej, która w art. 4 pkt. 14) uznaje 
za podmiot dominujący taki podmiot, który:  

a) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach 

innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów 

zarządzających lub nadzorczych innego podmiotu, lub  

c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, 

prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego 

podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.  

Powyższa definicja podmiotu dominującego jest ugruntowana w prawie polskim. 

Jednocześnie warto wskazać, że w obecnej wersji ustawy nowelizującej każda transakcja 
prowadząca do nabycia nieruchomości portowych (lub prawa do korzystania z takich 
nieruchomości) lub powstania pozycji dominującej w spółce wymaga dla swej ważności uzyskania 
zgody Ministra. Projekt przewiduje jedynie ograniczony katalog wyłączeń, m.in. w przypadku 
nabycia nieruchomości lub uzyskania pozycji dominującej przez zarządcę portu, nabycia 
samodzielnego lokalu mieszkalnego lub uzyskania pozycji dominującej w spółce, która jest 
właścicielem takiego lokalu. Analiza uzasadnienia ustawy nowelizującej dowodzi, że intencją 
projektodawców była rezygnacja z obciążeń administracyjnych „w sytuacjach, które co do zasady 
nie powinny stanowić zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, a także rozwoju portów i 
przystani morskich". Niemniej, wprowadzenie zmian w proponowanym kształcie może 
spowodować konieczność uzyskania zgody Ministra dla przekształceń w ramach tej samej grupy 
kapitałowej oraz dla uzyskania finansowania, zabezpieczonego poprzez przewłaszczenie udziałów 
w spółce lub cesję praw z umowy dzierżawy. Zgoda Ministra byłaby również wymagana niezależnie 
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od siedziby nabywcy, co niepotrzebnie utrudniałoby dokonywanie optymalizacji 
wewnątrzkorporacyjnych.  

Mając na względzie zawarte w uzasadnieniu cele, zasadnym byłoby rozważenie wprowadzenia 
trzech rodzajów wyłączeń dla wymogu uzyskania zgody Ministra, aby zgodnie z intencją 
projektodawców zrezygnować z obciążeń administracyjnych „w sytuacjach, które co do zasady nie 
powinny stanowić zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa" (punkty a) i b) poniżej) oraz 
zachować zgodność z prawem Unii Europejskiej (punkt c) poniżej). W myśl propozycji zgoda 
Ministra nie byłaby wymagana w przypadku: 

a) uzyskania przejęcia kontroli w wyniku czynności dokonywanych w ramach tej samej grupy 

kapitałowej; 

 podobne wyłączenie znajduje się w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 

(koncentracja przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie wymaga 

zgłoszenia) 

 restrukturyzacja w ramach grupy kapitałowej nie spowoduje zagrożenia dla istotnych 

interesów państwa lub portu, bezpieczeństwa i obronności państwa, nie ma zatem potrzeby 

kontroli takich transakcji 

b) czynności prawnych dokonywanych w celu zabezpieczenia wierzytelności; 

 podobne wyłączenie znajduje się w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 

 zabezpieczenie wierzytelności na akcjach/udziałach/aktywach spółki jest często 

stosowanym mechanizmem, nie powoduje on co do zasady zagrożenia bezpieczeństwa i 

obronności państwa, a zatem (zgodnie z intencją projektodawców) nie powinien on 

wymagać kontroli rządowej 

 wymóg uzyskania zgody Ministra może utrudnić bądź opóźnić uzyskiwanie przez spółki 

finansowania 

c) przejęcia kontroli przez podmioty mające siedzibę w Unii Europejskiej; 

 wymóg uzyskania zgody Ministra na nabycie udziałów/akcji może stanowić ograniczenie 

swobody przedsiębiorczości, które może być uzasadnione tylko w wyjątkowych sytuacjach 

(jeżeli jest to niezbędne i proporcjonalne dla nadrzędnego interesu publicznego). Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie uznawał podobne wymogi za niezgodne z 

prawem Unii Europejskiej. Wprowadzenie konieczności uzyskania zgody Ministra dla 

nabycia akcji przez podmioty z Unii Europejskiej mogłoby być niezgodne z prawem Unii 

Europejskiej (w szczególności biorąc pod uwagę bardzo ogólne przesłanki odmowy 

udzielenia takiej zgody – przewidziane w obecnym projekcie, o czym poniżej) 

 w kluczowych państwach portowych w Europie (Hiszpanii, Belgii, Holandii i Niemczech) nie 

ma podobnych regulacji, wprowadzających bezwzględny, ustawowy obowiązek uzyskania 

zgody Ministra dla nabycia akcji/udziałów w spółkach dzierżawiących infrastrukturę 

portową 

 

Przesłanki decyzji odmownej 

Projekt ustawy nowelizującej przewiduje szerszy katalog okoliczności odmownych, przy czym 
przesłanki odmowy udzielenia zgody są nieostre i przyznają Ministrowi duży stopień uznaniowości. 
Należałoby rozważyć zmianę w projekcie polegającą na ograniczeniu sytuacji, gdy Minister może 
odmówić udzielenia zgody do następujących przypadków: 
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a) jeżeli jest to niezbędne w celu zapewnienia realizacji spoczywających na Rzeczypospolitej 

Polskiej obowiązków strzeżenia niepodległości i nienaruszalności terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, a także w celu wykonywania obowiązków wynikających z Traktatu 

Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., jak też 

uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 

b) jest to niezbędne w celu uchylenia rzeczywistego i istotnego zagrożenia bezpieczeństwa 

publicznego i porządku publicznego, a w przypadku uzyskania statusu podmiotu 

dominującego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – jeżeli jest to niezbędne w celu uchylenia 

realnego zagrożenia naruszenia istotnych postanowień umowy, na podstawie której spółka 

handlowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3 korzysta z nieruchomości położonych w granicach 

portu lub przystani morskiej. 

Kwestią zasługującą na rozważenie jest także wprowadzenie do ustawy oddzielnej przesłanki 

wydania decyzji odmownej w przypadku uzyskania kontroli w spółkach. Wydaje się, że z punktu 

widzenia państwa istotne jest, aby zawarta już umowa dysponowania nieruchomością była nadal 

wykonywana zgodnie z jej treścią. W związku z tym, zmiana podmiotu kontrolującego spółkę 

uzasadniałaby ingerencję państwa, tylko jeżeli istnieje realne zagrożenie naruszenia istotnych 

postanowień umowy. Podobne rozwiązania zastosowano w Hiszpanii. 

 

Procedura wydawania decyzji  

Dodatkowo, wątpliwości może budzić sama procedura wydawania decyzji przez Ministra. Projekt 

bowiem przewiduje, że decyzja Ministra zapada w formie decyzji administracyjnej (a zatem podlega 

zaskarżeniu do sądów administracyjnych), na wniosek podmiotu, który zamierza nabyć 

nieruchomość w granicach portu (lub prawo do niej) lub uzyskać kontrolę. Zakłada się, że wydanie 

decyzji nastąpi w terminie 30 dni od chwili upływu terminu 6-miesięcznego na wykonanie prawa 

nabycia przez zarządcę portu, przy czym nie wprowadza się terminów na ponowne rozpatrzenie 

sprawy lub postępowanie sądowo-administracyjne, a także nie wskazuje, jakie są sankcje 

przekroczenia terminu na wydanie decyzji. Dodatkowo, projekt upoważnia Ministra do odstąpienia 

od uzasadnienia decyzji odmownej, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa, a 

także do określenia w decyzji dodatkowych warunków, od których spełnienia będzie uzależnione 

wydanie zgody. 

Powyższe założenia mogą rodzić szereg negatywnych implikacji. Odstąpienie od uzasadnienia 

decyzji może spowodować, że w praktyce niemożliwe będzie skuteczne jej zaskarżenie. Długi 

termin na wydanie decyzji, brak sankcji za przekroczenie tego terminu oraz brak terminów na 

ponowne rozpatrzenie sprawy rodzi ryzyko długiego i nieograniczonego okresu niepewności 

prawnej. Dodatkowo, odesłanie w projekcie do konieczności przedstawienia umowy przedwstępnej 

może sugerować, że uzyskanie decyzji Ministra na podstawie np. listu intencyjnego byłoby 

niemożliwe. 

W celu uniknięcia powyższych trudności, warto rozważyć wprowadzenie zmian, które mają na celu 

zapewnienie transparentnej i szybkiej procedury wydawania decyzji przez Ministra oraz efektywnej 

kontroli sądowej: 

a) uzyskanie zgody Ministra można uzyskać nie tylko na podstawie umowy przedwstępnej, ale 

i listu intencyjnego 
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 ułatwi to przeprowadzenie transakcji i spowoduje dużą oszczędność – strony nie będą 

musiały zawierać umowy przedwstępnej, aby uzyskać zgodę Ministra, zgoda taka 

mogłaby być wydana już na podstawie listu intencyjnego 

b) obowiązkowe uzasadnienie decyzji odmownej; 

 jeżeli uzasadnienie będzie zawierało kwestie istotne dla bezpieczeństwa państwa, 

organ może opatrzeć je odpowiednią klauzulą tajności na podstawie odrębnych 

przepisów; uzasadnienie powinno być jednak w każdym przypadku dostępne dla 

podmiotu, którego dotyczy 

c) jeżeli podmiotowi zarządzającemu portem nie przysługuje prawo nabycia, Minister wydaje 

decyzję w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku – niewydanie decyzji w tym terminie 

poczytuje się za udzielenie zgody; 

d) termin 14 dni na ponowne rozpatrzenie sprawy, po upływie którego przyjmuje się, że Minister 

wyraża zgodę; 

 w przypadku decyzji odmownej Ministra, stronie przysługuje  

w pierwszej kolejności wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (dopiero potem 

skarga do sądu administracyjnego); 

 wprowadzenie terminu na ponowne rozpatrzenie sprawy jest również w innych 

ustawach, np. w ustawie z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach 

Ministra właściwego ds. energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach 

kapitałowych i w prawie lotniczym, 

e) w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego, termin 14 dni dla Ministra na 

przekazanie akt do sądu administracyjnego oraz termin 30 dni na wyznaczenie rozprawy 

przez sąd; 

 podobne regulacje są w innych ustawach przewidujących zgodę Ministra (np. w 

ustawie z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach Ministra 

właściwego ds. energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych, w 

prawie lotniczym) 

Wprowadzenie odpowiednich zmian pozwoli na kontynuowanie działalności inwestycyjnej w portach przez 
polskich i zagranicznych inwestorów prywatnych, z korzyścią dla podmiotów zarządzających i Skarbu 
Państwa. 

Jednocześnie, w związku z podjęciem przez resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej prac nad 
nowelizacją podstawowego dla polskiej branży morskiej aktu prawnego, jakim jest ustawa o portach i 
przystaniach morskich, chcielibyśmy zasygnalizować Panu Ministrowi dodatkowe kwestie, które nie stały 
się dotąd przedmiotem propozycji w ustawie nowelizującej, a których wprowadzenie mogłoby znacząco 
usprawnić funkcjonowanie spółek w portach morskich. Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o 
rozważenie: 

a) Dokonania modyfikacji ustawy Kodeks cywilny w ten sposób, aby art. 695 § 1 Kodeksu cywilnego 

dopuszczał – poprzez odesłanie do przepisów odrębnych, którymi mogłyby być znowelizowane 

przepisy ustawy o portach i przystaniach morskich – zawieranie umów dzierżawy nieruchomości 

portowych na czas oznaczony dłuższy niż trzydzieści lat, bez automatycznego poczytywania ich po 

upływie tego terminu za umowy zawarte na czas nieoznaczony: 

 zmiana uzasadniona jest skalą nakładów inwestycyjnych, jakie ponoszą spółki portowe na budowę 

infrastruktury lub zakup urządzeń do prowadzenia działalności operacyjnej. Wysokie nakłady 
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powodują wzrost okresu zwrotu z inwestycji, stąd wydłużenie czasu dysponowania prawem do 

nieruchomości przełoży się na stabilność funkcjonowania tych podmiotów oraz zachęci je do 

dalszych inwestycji z korzyścią dla budżetu państwa wynikającą ze zwiększonych przez te spółki 

czynności operacyjnych (bezpośrednie zasilenie podmiotów zarządzających z tytułu opłat czynszu 

dzierżawnego niejednokrotnie powiązanego ze skalą działalności), a także obrotów i przychodów 

tych spółek (bezpośrednie zasilenie Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego i VAT). 

b) Wyposażenia Ministra w narzędzia obligujące do koordynacji i uzgadniania długofalowych planów 

strategicznych, w tym inwestycyjnych, wszystkich portów morskich: 

 służyłoby to wywołaniu efektu synergii mającemu w założeniu prowadzić do specjalizacji portów i 

efektywnemu wykorzystaniu potencjału każdego z nich, a jednocześnie pozwalałoby uniknąć 

„kanibalizacji rynkowej”, która mogłaby skutkować wzrostem utraconych korzyści i w efekcie 

spadkiem dochodów budżetu państwa. 

c) Zobowiązania podmiotów zarządzających portami do uzgadniania z podmiotem dysponującym 

nieruchomością portową założeń dotyczących gruntu sąsiedniego, który miałby zostać udostępniony 

innemu podmiotowi: 

 proponowany mechanizm uzgadniania zwiększyłby efektywność spółek portowych i pozwalał na 

lepsze gospodarowanie nieruchomościami portowymi przez podmioty zarządzające. W zależności 

od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej spółki portowe funkcjonujące w swoim 

sąsiedztwie mogą być względem siebie neutralne bądź poprzez immisje oddziaływać na siebie 

negatywnie, co często prowadzi do licznych problemów operacyjnych i nie pozwala na 

wykorzystanie potencjału nieruchomości portowej przez daną spółkę. Właściwe lokowanie w porcie 

nieoddziałujących na siebie działalności przyczynić się może do lepszych wyników poszczególnych 

spółek, zaś podmiotom zarządzającym pozwoli na efektywniejsze gospodarowania terenami 

portowymi. 

d) Umożliwienia spółkom portowym dokonywania kompensacji w płaconym na rzecz podmiotu 

zarządzającego czynszu dzierżawnym lub innych opłat poniesionych na infrastrukturę portową: 

 wskazane narzędzie sprzyjałoby rozwojowi infrastruktury portowej i usprawniało funkcjonowanie 

całego portu. W sytuacji, gdy dla działalności konkretnej spółki lub grupy spółek niezbędne jest 

zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego o charakterze ogólnodostępnym, które docelowo służyć 

może wszystkim lub większej grupie podmiotów działającym w porcie, zaś odpowiedzialny za 

rozwój infrastruktury portowej podmiot zarządzający nie jest w stanie w krótkim horyzoncie 

czasowym zrealizować takiej inwestycji, spółka lub spółki prywatne działające w porcie mogłyby w 

uzgodnieniu z podmiotem zarządzającym przygotować, przeprowadzić i sfinansować daną 

inwestycję, a następnie poniesione nakłady sukcesywnie rozliczać w czynszu dzierżawnym lub 

opłacie z tytułu użytkowania wieczystego. Podmiot zarządzający mógłby w ten sposób rozwijać 

infrastrukturę portową, nie ponosząc przy tym bezpośrednich wydatków mogących obciążać jego 

wynik finansowy. 

e) Zobowiązania podmiotów zarządzających do konsultowania ze spółkami działającymi w porcie w 

oparciu o łączące je z podmiotami zarządzającymi umowy dotyczące dysponowania 

nieruchomościami portowych wszelkich strategii, planów rozwojowych, inwestycyjnych, strategicznych 

i legislacyjnych dotyczących funkcjonowania portów morskich: 

 proponowana zmiana pozwalałaby na skoordynowanie działań podmiotów zarządzających, 

umożliwiając wytyczenie kierunku rozwoju uwzględniającego plany i zamierzenia podmiotów 

działających w porcie. Zestawienie wizji rozwoju podmiotów zarządzających oraz strategii 
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rozwojowych spółek portowych skutkować może trafnymi decyzjami inwestycyjnymi i legislacyjnymi 

z korzyścią dla całego portu, a docelowo wpływów budżetowych. 

f) Zobowiązania podmiotów zarządzających portami do współdziałania i wsparcia na rzecz podmiotów 

prywatnych dokonujących inwestycji w portach (na wzór specjalnych stref ekonomicznych), także na 

etapie tworzenia planów rozwojowych. 

g) Wprowadzenia pełnej przejrzystości finansowej dotyczącej wydatkowania środków pozyskanych 

przez podmioty zarządzające portem z tytułu opłat portowych i czynszów pozyskanych od podmiotów 

działających w portach. 

h) Wprowadzenia zasady, że podmioty zarządzające portem muszą inwestować minimum 90% środków 

pozyskanych z tytułu opłat portowych i dzierżawnych na terenie portu (perspektywa 3 letnia). 

i) Wprowadzenia obowiązku współfinansowania uzgodnionych działań promocyjnych i marketingowych 

przez podmioty zarządzające portami. 

j) Wyłączenia wszystkich terenów znajdujących się na terenach portów morskich z obszaru 

oddziaływania Natura 2000. W przypadku braku takiej możliwości wszelkie działania kompensacyjne 

powinny być realizowane przez port lub na koszt kompensacji powinien być wykonywany na rzecz 

spółek działających w porcie. 

k) Wprowadzenia obowiązku finansowania przez podmioty zarządzające portami działań przed-

inwestycyjnych takich jak badania archeologiczne, poszukiwania niewypałów, geologiczne itp. 

l) Umożliwienia podmiotom zarządzającym portami finansowania bądź współfinansowania innych 

podmiotów działających na rzecz portów takich jak służby weterynaryjne i inne, inspekcje, w 

szczególności w zakresie zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych 

do wykonywania przez te podmioty działalności. 

m) Umożliwienia realnego zabezpieczenia interesów podmiotów działających w portach w niezbędne 

sieci i media (woda, prąd, sieci telekomunikacyjne itp.). W chwili obecnej podmioty działające w 

portach pozbawione są takiej możliwości i są uzależnione od inwestycji portowych, ich jakości, 

szybkości realizacji zadań, co ogranicza de facto prywatne inwestycje i powoduje obniżenie 

konkurencyjności działalności w portach. 
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Załącznik 2 

 

Propozycje zmian do ustawy nowelizującej ustawę o portach i przystaniach morskich oraz 
niektórych innych ustaw 

  

USTAWA 

z dnia…………. 

o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1933) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Przepisów ustawy, z wyłączeniem art. 3, art. 3a oraz art. 4, nie stosuje się do morskich portów 

wojennych."; 

2) w art. 2: 

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

"2a) przystani plażowej – rozumie się przez to przystań morską, na której postój statków, w szczególności 

statków rybackich, odbywa się bezpośrednio na plaży;" 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4) infrastrukturze portowej – rozumie się przez to znajdujące się w granicach portu lub przystani morskiej: 

a) akweny portowe, 

b) ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje, związane z funkcjonowaniem portu lub przystani 

morskiej, znajdujące się na gruntach, którymi gospodaruje podmiot zarządzający na podstawie prawa 

własności, prawa użytkowania wieczystego, użytkowania, dzierżawy, najmu lub na podstawie innego prawa 

uprawniającego do korzystania lub pobierania pożytków.", 

c) uchyla się pkt 7; 

3) po art. 2 dodaje się art. 2a-2d w brzmieniu: 

"Art. 2a 1. Wymóg ogólnodostępności, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b, uważa się za spełniony, jeżeli 

infrastruktura udostępniana jest użytkownikom infrastruktury portowej z uwzględnieniem zasady równego 

traktowania i niedyskryminacji. 

2. Oddanie przez podmiot zarządzający infrastruktury portowej w użytkowanie, dzierżawę, najem albo na 

podstawie innej umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków, nie powoduje utraty statusu 

infrastruktury portowej, pod warunkiem, że infrastruktura portowa pozostaje ogólnodostępna w rozumieniu 

ust. 1 powyżej. 

4) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 3. 1. Zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, udzielonej w drodze decyzji 

administracyjnej, wymaga: 
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1) nabycie własności, użytkowania wieczystego lub udziału we własności albo użytkowaniu wieczystym 

(nabycie nieruchomości), 

2) nabycie prawa użytkowania, dzierżawy, najmu albo innego prawa uprawniającego do korzystania lub 

pobierania pożytków przez okres powyżej 10 lat, 

3) uzyskanie statusu podmiotu dominującego w spółce handlowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. 

zmianami), która jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, posiada co najmniej 50% udziałów we 

własności albo użytkowaniu wieczystym lub posiada prawo do korzystania lub pobierania pożytków na 

podstawie użytkowania, dzierżawy, najmu lub innego prawa przez okres powyżej 10 lat 

- nieruchomości, położonych w granicach portów lub przystani morskich, w wyniku dokonania czynności 

prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także innego zdarzenia prawnego. 

2. Wszczęcie postępowania o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek podmiotu, 

który zamierza nabyć nieruchomość, prawo, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub uzyskać status 

podmiotu dominującego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera: 

1) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem wniosku lub w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 

3 – związanej z wnioskiem; 

2) oznaczenie podmiotu, na rzecz którego ma nastąpić nabycie własności, użytkowania wieczystego, 

prawa, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub który ma zamiar uzyskać status podmiotu dominującego, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3; 

3) planowaną podstawę nabycia nieruchomości, prawa, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub uzyskania 

statusu podmiotu dominującego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3; 

4) uzasadnienie, w tym informację dotyczącą dotychczasowego i przewidywanego sposobu 

zagospodarowania nieruchomości wskazanej zgodnie z pkt 1. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1) umowę przedwstępną lub oświadczenie o planowanym sposobie realizacji zamiaru nabycia 

nieruchomości, prawa, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub uzyskania statusu podmiotu dominującego, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3– w przypadku gdy nabycie nieruchomości, prawa, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2 lub uzyskanie statusu podmiotu dominującego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ma nastąpić na 

podstawie umowy; 

2) dokumenty potwierdzające tytuł prawny zbywcy do nieruchomości; 

3) opinię podmiotu zarządzającego; 

4) inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dołączona do wniosku umowa przedwstępna powinna 

określać w szczególności zasady rozliczeń nakładów poniesionych na nieruchomość oraz warunki 

rozwiązania przyrzeczonej umowy przed upływem terminu, na który zostanie zawarta. 

6. Przed wydaniem zgody, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki morsk iej 

może zażądać od wnioskodawcy przedstawienia dowodów i informacji niezbędnych do rozpatrzenia 
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wniosku oraz wystąpić do właściwych organów o opinię czy nabycie nieruchomości, prawa, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, lub uzyskanie statusu podmiotu dominującego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 

nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa publicznego lub 

porządku publicznego. 

7. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jeżeli: 

1) jest to niezbędne w celu zapewnienia realizacji spoczywających na Rzeczypospolitej Polskiej 

obowiązków strzeżenia niepodległości i nienaruszalności terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 

celu wykonywania obowiązków wynikających z Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w 

Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., jak też uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Organizacji 

Traktatu Północnoatlantyckiego  

2) jest to niezbędne w celu uchylenia rzeczywistego i istotnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i 

porządku publicznego, a w przypadku uzyskania statusu podmiotu dominującego, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 3 – jeżeli jest to niezbędne w celu uchylenia realnego zagrożenia naruszenia istotnych 

postanowień umowy, na podstawie której spółka handlowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3 korzysta z 

nieruchomości położonych w granicach portu lub przystani morskiej. 

-   przy uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 

ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.  

Minister właściwy do spraw gospodarki uwzględnia strategie rozwoju, programy i dokumenty 

programowe w zakresie gospodarki morskiej lub transportu przyjęte na podstawie ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz plany rozwoju portu lub przystani 

morskiej, przyjęte zgodnie z art. 2d ust. 5 ustawy – w zakresie, w jakim dotyczą one realizacji celów i 

interesów wskazanych w ust. 7. Podstawą decyzji o odmowie udzielenia zgody nie może być jednak 

interes ekonomiczny państwa lub podmiotu zarządzającego. 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji z prawa nabycia, o którym mowa w art. 4 lub 

upływu terminu do złożenia takiego oświadczenia. W sprawach, w których prawo nabycia, o którym 

mowa w art. 4 nie znajduje zastosowania, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wydaje 

decyzję, o której mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 

2. Niewydanie decyzji w powyższych terminach uznaje się za wyrażenie milczącej zgody. 

9. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może określić w decyzji, o której mowa w ust. 1, 

dodatkowe warunki, od których spełnienia będzie uzależniona zgoda na nabycie własności, 

użytkowania wieczystego, prawa, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub uzyskanie statusu podmiotu 

dominującego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli takie warunki są niezbędne dla realizacji celów i 

interesów, określonych w ust. 7  

 W przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy termin na jej załatwienie wynosi 14 dni 

od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie decyzji w powyższym terminie uznaje się za wyrażenie 

milczącej zgody. 

11. W przypadku zaskarżenia ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej 

odmawiającej udzielenia zgody:  

1) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekazuje skargę do właściwego sądu 

administracyjnego wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 14 dni od dnia jej 

wniesienia przez stronę;  
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2) właściwy sąd administracyjny wyznacza rozprawę na dzień przypadający w terminie 30 dni od 

dnia przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę przez ministra właściwego 

do spraw gospodarki morskiej. 

12. Nabycie nieruchomości, prawa, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub uzyskanie statusu podmiotu 

dominującego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, z naruszeniem przepisów ustawy jest nieważne."; 

5) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

"Art. 3a. 1. Zgoda, o której mowa w art. 3 ust. 1 nie jest wymagana, w przypadku: 

1) nabycia nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, na rzecz podmiotu zarządzającego 

portem lub przystanią morską, w granicach których położona jest nieruchomość; 

2) uzyskania statusu podmiotu dominującego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, przez podmiot 

zarządzający portem lub przystanią morską, w granicach których położona jest nieruchomość; 

3) nabycia prawa użytkowania gruntów pokrytych morskimi wodami; 

4) nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 

lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 oraz z 2017 r. poz. 1529) lub samodzielnego lokalu użytkowego o 

przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu; 

5) uzyskania statusu podmiotu dominującego w spółce handlowej, która jest właścicielem lub 

użytkownikiem wieczystym samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 

1994 r. o własności lokali lub samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału 

w takim lokalu. 

6) uzyskania statusu podmiotu dominującego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, w wyniku czynności 

dokonanej pomiędzy podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej,  

tj. kontrolowanymi w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę; 

7) uzyskania statusu podmiotu dominującego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, lub nabycie 

nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 w celu zabezpieczenia wierzytelności. 

8) uzyskania statusu podmiotu dominującego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, przez obywateli lub 

podmioty mające siedzibę na terytorium państw-stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo 

Konfederacji Szwajcarskiej"; 

6) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 4. 1. W przypadku otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 2, jeżeli dotyczy on nabycia 

nieruchomości lub uzyskania pozycji dominującej w spółce handlowej, która jest właścicielem lub 

użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w granicach portu lub przystani morskiej, minister 

właściwy do spraw gospodarki morskiej zwraca się do podmiotu zarządzającego z wnioskiem o złożenie 

oświadczenia o nabyciu nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, lub jej części, za zapłatą 

równowartości pieniężnej wynikającej z treści czynności prawnej, orzeczenia sądu albo decyzji organu 

administracji publicznej. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, podmiot zarządzający składa: 

1) oświadczenie o nabyciu nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, lub jej części albo 

2) oświadczenie o rezygnacji z prawa nabycia 
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- bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowej analizy nie później 

niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

Niezłożenie oświadczenia w tym terminie uważa się za rezygnację z prawa nabycia. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 składa się w formie aktu notarialnego u notariusza. 

Oświadczenie to stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Podmiot składający oświadczenie 

przesyła jego odpis ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej oraz podmiotowi, który 

złożył wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 2. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 

morskiej oraz podmiotowi, który złożył wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 2, w formie pisemnej lub 

w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), 

doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.  

5. W przypadku niepowołania podmiotu zarządzającego prawo nabycia przysługuje gminie właściwej 

ze względu na położenie nieruchomości. Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze dwóch lub 

więcej gmin, prawo nabycia przysługuje gminie, na której obszarze znajduje się większa część 

nieruchomości Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku nieskorzystania z prawa nabycia nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 przez podmiot 

zarządzający lub przez gminę, o której mowa w ust. 5, prawo złożenia oświadczenia o nabyciu 

nieruchomości, na zasadach określonych w ust. 1, przysługuje Skarbowi Państwa, 

reprezentowanemu przez starostę, działającemu na wniosek ministra właściwego do spraw 

gospodarki morskiej. Starosta wykonuje prawo nabycia lub składa oświadczenie o rezygnacji z 

prawa nabycia w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie 

uważa się za rezygnację z prawa nabycia.  

7. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, nie wynika z treści czynności prawnej, 

orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego, 

podmiot zarządzający, lub odpowiednio gmina albo starosta, ustala wartość rynkową nieruchomości 

przy zastosowaniu zasad ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 i 650). 

8. Do skorzystania z prawa nabycia przez podmiot zarządzający, gminę lub starostę, nie stosuje się 

wymogu uzyskania zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, o którym mowa w art. 

3. 

9. Prawo nabycia przysługuje z pierwszeństwem przed prawem pierwokupu wynikającym z przepisów 

odrębnych."; 

7) po art. 4a dodaje się art. 4b w brzmieniu: 

"4b. 1. Podmiot zarządzający może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości 

lub jej części, położonych w granicach portu lub przystani morskiej, przed upływem ustalonego okresu 

stosownie do art. 240 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 

1132 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650), jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób 

sprzeczny z umową. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego nabytego w inny sposób niż w 

drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego."; 
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8) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

"Art. 5a. 1. Na wniosek podmiotu zarządzającego starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji 

rządowej, właściwy ze względu na położenie portu lub przystani morskiej może, za zgodą wojewody, 

powierzyć podmiotowi zarządzającemu prowadzenie, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w 

pierwszej instancji, następujących spraw z zakresu prawa budowlanego dotyczących terenu portu lub 

przystani morskiej: wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przenoszenie pozwolenia na budowę na 

inną osobę, orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę, przyjmowanie zawiadomień o 

zakończeniu bodowy, wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, udzielanie pozwolenia 

na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nakazanie przeprowadzenia kontroli 

obiektu budowlanego i żądanie przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego.  

2. Na wniosek podmiotu zarządzającego rada gminy właściwej ze względu na położenie portu lub przystani 

morskiej może upoważnić podmiot zarządzający do wydawania decyzji w sprawach ustalenia warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących terenów położonych w granicach portu lub przystani 

morskiej. 

3. Przepisy ust. 1 oraz 2 nie naruszają właściwości organów w postępowaniu odwoławczym."; 
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