
Projekt z dnia 7 lipca 2021 r.

U S T A W A

z dnia…………… 2021 r.

o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1863) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 w lit. h skreśla się średnik i dodaje się część wspólną liter w 

brzmieniu:

„- o ile nie jest urządzeniem wodnym, w tym w szczególności pomostem lub 

przystanią, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 624 i 784);”;

2) w art. 10 w ust. 5 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w 

brzmieniu:

„7) legitymowania armatora lub członka załogi statku.”;

3) w art. 11:

a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) braku odpowiedniego składu załogi statku lub posiadania odpowiednich 

kwalifikacji przez kierownika statku lub członków załogi statku,”,

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

„2a. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.”;

4) w art. 11a w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W bazie danych statków gromadzi się informacje przekazane przez dyrektorów 

urzędów żeglugi śródlądowej, uzyskane w ramach wykonywanych przez nich zadań, w 

tym dotyczące:”,

b) uchyla się pkt 3 i 4; 

1)   Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawę z dnia 
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustawę z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, 
ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym 
armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym. 
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5) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. 1. Pracownicy urzędów żeglugi śródlądowej określonych kategorii w 

czasie wykonywania obowiązków służbowych posiadają legitymację, którą są 

zobowiązani okazywać na żądanie osób, wobec których podejmują czynności służbowe.

2. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, 

kategorie pracowników obowiązanych do posiadania legitymacji służbowej oraz jej wzory, 

mając na uwadze wykonywane przez pracowników obowiązki służbowe.”;

6) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wpis do rejestru następuje na podstawie pisemnego wniosku. Do złożenia 

wniosku o wpis statku do rejestru jest obowiązany armator niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 14 dni, po wybudowaniu lub nabyciu statku w kraju albo po 

przybyciu statku do kraju w przypadku nabycia go za granicą.”;

7) w art. 20:

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

„2a. W przypadku zbycia statku dotychczasowy armator tego statku, w 

terminie 14 dni od dnia zbycia statku, jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie 

dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał dokument rejestracyjny dla tego 

statku.

2b. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2a, załącza się dokument 

potwierdzający zbycie statku.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Do rejestru nie może być wpisany statek, który posiada bądź posiadał 

obcą przynależność, jeżeli statek ten jest zatrzymany przez inspekcję państwa portu 

albo dla którego obowiązuje decyzja o zakazie wejścia do portu w regionie 

Memorandum Paryskiego. Przed wpisaniem do rejestru statku, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, organ rejestrujący potwierdza brak aktualnej decyzji o 

zatrzymaniu albo o zakazie wejścia do portu u Koordynatora do Spraw Inspekcji 

Państwa Portu w rozumieniu art. 59 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680  oraz z 2021 r. poz. 234)”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Odmowa wpisania statku do rejestru lub dokonania zmiany, o której mowa w 

ust. 2, następuje w drodze decyzji.”;

8) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Kierownik statku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany posiadać 

dokumenty wynikające z przepisów ustawy oraz wymagane umowami 

międzynarodowymi, a w przypadku statku wpisanego do rejestru również 

prowadzić dzienniki.”;

9) w art. 22 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Stroną postępowania w sprawie wykreślenia statku z rejestru, wszczętego z 

urzędu, jest osoba lub podmiot ujawniony w rejestrze jako armator.”;

10) w art. 26:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na podstawie zaświadczenia z pomiaru statku dyrektor urzędu żeglugi 

śródlądowej, na wniosek armatora, wydaje świadectwo pomiarowe statku lub 

przedłuża jego ważność na okres nie dłuższy niż 15 lat, przy czym na okres nie 

dłuższy niż 10 lat przedłuża termin ważności świadectwa pomiarowego statku 

przeznaczonego do przewozu ładunków.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zaistnienia zmiany parametrów technicznych statku 

dotyczących wyporności lub nośności statku, spowodowanych w szczególności 

przebudową lub remontem statku, świadectwo pomiarowe traci ważność.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5f w brzmieniu:

„5a. W przypadku, gdy świadectwo pomiarowe zostało utracone lub 

uszkodzone, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał to świadectwo, 

wydaje jego wtórnik, na wniosek armatora, wskazując na tym dokumencie, że jest 

to wtórnik.

5b. W przypadku, gdy świadectwo pomiarowe zostało utracone, do wniosku, 

o którym mowa w ust. 5a, armator dołącza oświadczenie o utracie tego świadectwa.

5c. W przypadku, gdy świadectwo pomiarowe zostało uszkodzone, do 

wniosku, o którym mowa w ust. 5a, armator dołącza uszkodzone świadectwo 

pomiarowe.

5d. W przypadku zaistnienia zmiany nazwy statku lub numeru rejestracyjnego 

statku, armator jest obowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 30 

dni, złożenia wniosku do dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał 

świadectwo pomiarowe, o dokonanie zmiany w tym świadectwie.
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5e. Składając wniosek, o którym mowa w ust. 5d, armator przedstawia do 

wglądu dokumenty potwierdzające zmianę danych.

5f. Odmowa wydania świadectwa pomiarowego lub dokonania zmiany, o 

której mowa w ust. 5d, następuje w drodze decyzji.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Za wydanie świadectwa pomiarowego, przedłużenie jego ważności, 

dokonanie w nim zmian i za wydanie wtórnika, a także za czynności pomiaru 

statku pobiera się opłaty. Wysokość opłat za wydanie świadectwa pomiarowego, 

przedłużenie jego ważności, dokonanie w nim zmian i za wydanie wtórnika, 

określa załącznik do ustawy.”;

11) w art. 26a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ inspekcyjny może, w drodze decyzji, powierzyć wykonanie 

określonych czynności pomiaru statku upoważnionym w tym celu podmiotom. W 

takim przypadku opłata za wykonanie tych czynności stanowi przychód 

wykonującego je podmiotu.”,

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

„1a. Podmiot upoważniony do wykonywania czynności pomiaru statku 

powinien:

1) posiadać procedury w zakresie wykonywania czynności pomiaru statku zgodne z 

wymaganiami dotyczącymi wykonywania czynności pomiaru statku;

2) dysponować odpowiednią kadrą techniczną zapewniającą wykonywanie 

czynności pomiaru statku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

wymaganiami;

3) być zarządzany i administrowany w sposób zapewniający poufność informacji 

dotyczących statku;

4) posiadać wdrożony system zarządzania jakością;

5) zapewniać możliwość archiwizacji dokumentacji związanej z wykonywaniem 

zadań objętych upoważnieniem;

6) zapewniać, że czynności pomiaru statku będą wykonywane w sposób 

bezstronny, w szczególności, że armatorzy:

a) nie są z nim powiązani zależnościami rodzinnymi, osobistymi, 

zawodowymi lub handlowymi,
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b) nie sprawują nad nim kontroli.

1b. Podmiot ubiegający się o upoważnienie do wykonywania czynności 

pomiaru statku składa do właściwego organu inspekcyjnego pisemny wniosek 

określający zakres tego upoważnienia, do którego dołącza:

1) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1a pkt 

1, 2 i 4;

2) oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1a pkt 

3, 5 i 6.”,

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

„2a. W przypadku powzięcia przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej 

informacji o niespełnieniu przez upoważniony podmiot kryteriów, określonych w 

ust. 1a, lub o nieprawidłowym wykonaniu powierzonych mu czynności pomiaru 

statku, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej uprawniony jest do przeprowadzenia w 

tym zakresie kontroli upoważnionego podmiotu na zasadach i w trybie określonych 

w przepisach rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

2b. W następstwie przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 2a, 

dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej może, w drodze decyzji, cofnąć powierzenie, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli stwierdzi fakt niespełnienia przez upoważniony 

podmiot kryteriów, określonych w ust. 1a, lub nieprawidłowe wykonanie 

powierzonych mu czynności pomiaru statku, a niespełnianie kryteriów lub 

nieprawidłowe wykonanie powierzonych czynności pomiaru statku ma negatywny 

wpływ na bezpieczeństwo żeglugi.”,

d) uchyla się ust. 3;

12) w art. 32 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Odmowa dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3a lub 4, następuje w 

drodze decyzji.”;

13) w art. 34d: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ inspekcyjny może powierzyć, w drodze decyzji, wykonanie 

określonych czynności inspekcyjnych upoważnionym w tym celu podmiotom. W 

takim przypadku opłata za wykonanie tych czynności stanowi przychód 

wykonującego je podmiotu.”;
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b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Podmiot upoważniony do wykonywania czynności inspekcyjnych statku 

powinien:

1) posiadać procedury w zakresie wykonywania czynności inspekcyjnych statku 

zgodne z wymaganiami dotyczącymi wykonywania czynności inspekcyjnych 

statku;

2) dysponować odpowiednią kadrą techniczną zapewniającą wykonywanie 

czynności inspekcyjnych statku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

wymaganiami;

3) być zarządzany i administrowany w sposób zapewniający poufność informacji 

dotyczących statku;

4) posiadać wdrożony system zarządzania jakością;

5) zapewniać możliwość archiwizacji dokumentacji związanej z wykonywaniem 

zadań objętych upoważnieniem;

6) zapewniać, że czynności inspekcyjne statku będą wykonywane w sposób 

bezstronny, w szczególności, że armatorzy:

a) nie są z nim powiązani zależnościami rodzinnymi, osobistymi, 

zawodowymi lub handlowymi,

b) nie sprawują nad nim kontroli.

1b. Podmiot ubiegający się o upoważnienie do wykonywania czynności 

inspekcyjnych statku składa do właściwego organu inspekcyjnego pisemny 

wniosek określający zakres tego upoważnienia, do którego dołącza:

1) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1a pkt 

1, 2 i 4;

2) oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1a pkt 

3, 5 i 6. ”,

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

„2a. W przypadku powzięcia przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej 

informacji o niespełnieniu przez upoważniony podmiot kryteriów, określonych w 

ust. 1a, lub o nieprawidłowym wykonaniu powierzonych mu czynności 

inspekcyjnych, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej uprawniony jest do 

przeprowadzenia w tym zakresie kontroli upoważnionego podmiotu na zasadach i 



– 7 –

w trybie określonych w przepisach rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

2b. W następstwie przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 2a, 

dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej może, w drodze decyzji, cofnąć powierzenie, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli stwierdzi fakt niespełnienia przez upoważniony 

podmiot kryteriów, określonych w ust. 1a, lub nieprawidłowe wykonanie 

powierzonych mu czynności inspekcyjnych, a niespełnianie kryteriów lub 

nieprawidłowe wykonanie powierzonych czynności inspekcyjnych ma negatywny 

wpływ na bezpieczeństwo żeglugi.”,

d) uchyla się ust. 3;

14) w art. 34j po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:

„1a. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela, w drodze decyzji, właściwy 

dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, na wniosek podmiotu ubiegającego się o 

upoważnienie.

1b. Podmiot ubiegający się o upoważnienie powinien:

1) posiadać odpowiednie kadry wykonujące przeglądy techniczne statków w zakresie, w 

jakim podmiot ubiega się o upoważnienie;

2) gwarantować skuteczne stosowanie przepisów technicznych w zakresie, w jakim 

podmiot ubiega się o upoważnienie;

3) posiadać odpowiednie procedury lub systemy jakości stosowane do wykonania 

przeglądów technicznych statków. 

1c. W przypadku powzięcia przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej informacji 

o niespełnieniu przez podmiot upoważniony do wykonywania przeglądów technicznych 

statków, o którym mowa w ust. 1, kryteriów, określonych w ust. 1b, lub o 

nieprawidłowym wykonaniu przeglądów technicznych statków, dyrektor urzędu żeglugi 

śródlądowej uprawniony jest do przeprowadzenia w tym zakresie kontroli 

upoważnionego podmiotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach rozdziału 5 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

1d. W następstwie przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 1c, dyrektor 

urzędu żeglugi śródlądowej może, w drodze decyzji, cofnąć upoważnienie, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli stwierdzi fakt niespełnienia przez upoważniony podmiot 

kryteriów, określonych w ust. 1b, lub nieprawidłowe wykonanie przez upoważniony 

podmiot przeglądów technicznych statków, a niespełnianie kryteriów lub nieprawidłowe 
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wykonanie przeglądów technicznych statków ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo 

żeglugi.”;

15) w art. 34k:

 a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej odmawia, w drodze decyzji, 

wydania świadectwa zdolności żeglugowej, jeżeli nie zostały spełnione warunki 

określone w ust. 1 lub 2 albo, gdy statek z innych uzasadnionych przyczyn może 

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Odmowa dokonania zmiany, o której mowa w ust. 4, następuje w drodze 

decyzji.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepisy ust. 1-4a stosuje się odpowiednio w sprawie o wydanie lub 

dokonanie zmian w uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej.”;

16) w art. 34n dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

5. Armator statku, którego dokument bezpieczeństwa został cofnięty, obowiązany 

jest do niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, zwrotu cofniętego 

dokumentu bezpieczeństwa do dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał 

decyzję, o której mowa w ust. 3.

6. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej przywraca cofnięty dokument 

bezpieczeństwa, na wniosek armatora statku, po wykazaniu przez niego, że uchybienia 

stanowiące podstawę do cofnięcia dokumentu bezpieczeństwa zostały usunięte.”;

17) w art. 35:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Posiadacz patentu lub świadectwa, które stało się nieważne, wskutek 

uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o jego wydaniu, obowiązany jest do 

niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, zwrotu patentu lub świadectwa do 

dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał ten patent lub świadectwo.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Członek załogi statku jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie 

uprawnionego organu dokument, o którym mowa w ust. 2 lub w ust. 5, wymagany 

odpowiednio do zajmowanego stanowiska.”;
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18) w art. 37a:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje do jachtu komercyjnego odpłatnie przewożącego 

osoby lub odpłatnie udostępnianego wraz z załogą, na którym uprawianie turystyki 

wodnej, bez względu na długość kadłuba i moc silnika, wymaga posiadania dokumentu 

kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do jachtu komercyjnego odpłatnie przewożącego 

osoby lub odpłatnie udostępnianego wraz z załogą.

4b. W celu uznania, że prędkość maksymalna jachtu ograniczona jest 

konstrukcyjnie do 15 km/h, armator jachtu zobowiązany jest posiadać dokument, 

wydany przez producenta jachtu lub jednostkę certyfikującą, lub podmiot upoważniony, 

o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy, który będzie potwierdzał ten fakt. Dokument 

ten powinien się znajdować na jachcie w przypadku, gdy jachtem kieruje osoba 

nieposiadająca dokumentu kwalifikacyjnego.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Osoba, która posiada dokumenty kwalifikacyjne potwierdzające uprawnienia 

do uprawiania turystyki wodnej wydane przez inne państwo lub z upoważnienia tego 

państwa, może uprawiać turystykę wodną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

zakresie posiadanych uprawnień.”,

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

„6a. Kierujący statkiem przeznaczonym do uprawiania sportu i rekreacji jest 

obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu dokument, o 

którym mowa odpowiednio w ust. 3, 5 albo 6, wymagany dla danego statku.”;

19) w art. 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członek załogi statku jest obowiązany posiadać żeglarską książeczkę pracy, 

stwierdzającą przebieg pracy na statkach żeglugi śródlądowej, a także mieć ją przy sobie 

i okazywać na żądanie uprawnionego organu.”,

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

„1a. Uznaje się żeglarską książeczkę pracy wydaną w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim.";

20) w art. 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób klasyfikacji 

śródlądowych dróg wodnych na podstawie kryteriów określonych w ust. 3 oraz dokona 

podziału tych dróg wodnych na klasy, określi drogi wodne o znaczeniu regionalnym i 

międzynarodowym oraz warunki eksploatacyjne dla poszczególnych klas dróg wodnych, z 

uwzględnieniem wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.”;

21) art. 42a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 42a. 1. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej opracowuje 

programy rozwoju śródlądowych dróg wodnych dla śródlądowych dróg wodnych o 

znaczeniu międzynarodowym określonych w Europejskim porozumieniu w sprawie 

głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) z dnia 

19 stycznia 1996 r. lub ich odcinków, oraz planowanych do budowy odcinków 

śródlądowych dróg wodnych, mających zapewnić spójność sieci śródlądowych dróg 

wodnych o znaczeniu międzynarodowym, kierując się potrzebą zapewnienia warunków 

do zrównoważonego rozwoju systemu transportowego kraju.  

2. Do programów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące 

programów rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ).

3. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytuty badawcze 

nieodpłatnie przekazują ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej 

posiadane dane niezbędne do opracowania programu rozwoju śródlądowych dróg 

wodnych.”;

22) po art. 42a dodaje się art. 42b w brzmieniu:

„Art. 42b. 1. Na śródlądowych drogach wodnych wykonywanie urządzeń wodnych oraz 

postój statków na cele mieszkaniowe lub usługowe w celu zapewnienia bezpiecznej żeglugi 

śródlądowej wymaga:

1) zapewnienia swobodnego i bezpiecznego ruchu i postoju jednostek pływających, ze 

szczególnym uwzględnieniem:

a) zachowania bezpiecznych odległości między statkami,

b) zapewnienia swobodnego dostępu do miejsc postoju dla innych jednostek 

pływających; 

2) zapewnienia odpowiednich warunków dla uprawiania turystyki wodnej;
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3) lokalizowania urządzeń wodnych i miejsc postoju statków w taki sposób, by zapewnić 

swobodne wyznaczanie szlaku żeglugowego w zależności od zmieniających się 

warunków oraz zapewnić warunki pochodu lodów i prowadzenia akcji kruszenia lodu;

4) uzgodnienia sposobu oznakowania nawigacyjnego, w tym w porze nocnej oraz w 

warunkach ograniczonej widoczności, z administracją drogi wodnej oraz dyrektorem 

urzędu żeglugi śródlądowej właściwym miejscowo dla odcinka drogi wodnej, poprzez 

przedstawienie planu oznakowania nawigacyjnego

2. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy miejscowo ze względu na planowaną 

lokalizację urządzenia wodnego lub miejsce postoju statku określa wymagania dla 

bezpiecznej żeglugi śródlądowej przez uzgodnienie zgłoszenia wodnoprawnego albo wniosku 

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wydawanego na postój statku lub wykonanie 

urządzenia wodnego, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Brak uzgodnienia w tym 

terminie uznaje się za uzgodnienie odpowiednio zgłoszenia wodnoprawnego albo wniosku o 

wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

3. Z wnioskiem o uzgodnienie zgłoszenia wodnoprawnego albo pozwolenia 

wodnoprawnego, o którym mowa w ust. 2, występuje organ właściwy do dokonania 

zgłoszenia wodnoprawnego albo do wydania pozwolenia wodnoprawnego, zawiadamiając o 

tym jednocześnie wnioskodawcę.

4. Uzgodnień, o których mowa w ust. 2,  dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.";

23) w art. 43 uchyla się ust. 5 i 6;

24) po art. 43 dodaje się art. 43a-43j w brzmieniu:

„Art. 43a. 1. Wystawianie, utrzymanie w należytym stanie oraz aktualizowanie 

oznakowania nawigacyjnego w portach oraz oznakowania nawigacyjnego urządzeń, 

budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną należy do ich właścicieli. 

Sposób oznakowania należy uzgodnić z administracją drogi wodnej oraz dyrektorem 

urzędu żeglugi śródlądowej właściwym miejscowo dla odcinka drogi wodnej, w formie 

planu oznakowania nawigacyjnego. 

2. Właściciel portu, urządzenia, budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z 

drogą wodną, na których ma znajdować się oznakowanie nawigacyjne może zawrzeć z 

administracją drogi wodnej porozumienie dotyczące powierzenia administracji wodnej 

wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1.

3. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się co najmniej:
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1) zasady i sposób dostępu administracji drogi wodnej, w tym jej pracowników, do 

portów, urządzeń, budowli lub linii przesyłowych, na których ma zostać 

wystawione oznakowanie nawigacyjne;

2) wysokość środków finansowych przekazywanych administracji drogi wodnej na 

realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, uwzględniającą faktyczne koszty 

niezbędne do podejmowania czynności koniecznych do wykonania zadania, o 

którym mowa w ust. 1; 

3) wykaz oznakowania nawigacyjnego przekazywanego administracji drogi wodnej 

do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, lub wysokość środków finansowych 

przekazywanych administracji drogi wodnej na zakup na rzecz właściciela takiego 

oznakowania.

Art. 43b. W przypadku uchybienia obowiązkom, o których mowa w art. 43 ust. 4 

oraz art. 43a ust. 1, w zakresie oznakowania nawigacyjnego szlaku żeglownego, 

budowli i urządzeń hydrotechnicznych, przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii 

przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej 

właściwy miejscowo ze względu na lokalizację oznakowania nawigacyjnego wzywa 

odpowiednio właściciela portu, urządzenia, budowli i linii przesyłowych krzyżujących 

się z drogą wodną, na których ma znajdować się lub znajduje się oznakowanie, albo 

administrację drogi wodnej do niezwłocznego usunięcia uchybień, jednak nie później 

niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

 Art. 43c. 1. Administracja drogi wodnej określa aktualne warunki żeglugowe na 

śródlądowych drogach wodnych.

2. Administracja drogi wodnej w uzgodnieniu z dyrektorem urzędu żeglugi 

śródlądowej właściwym miejscowo dla danego odcinka drogi wodnej ustala terminy 

otwarcia i zamknięcia dróg wodnych dla żeglugi dla poszczególnych rodzajów statków.

3. W przypadku niecierpiącym zwłoki, w tym w szczególności w przypadku awarii 

śluzy, pojawienia się przeszkody uniemożliwiającej uprawianie żeglugi, rozwoju 

zjawisk lodowych i nagłych zmian hydrologicznych, administracja drogi wodnej 

zamyka drogę wodną dla żeglugi dla poszczególnych rodzajów statków i niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego miejscowo 

dla danego odcinka drogi wodnej.

4. Administracja drogi wodnej ogłasza w formie komunikatów w sposób 

zwyczajowo przyjęty aktualne warunki żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych, 
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termin otwarcia i zamknięcia dróg wodnych dla żeglugi dla poszczególnych rodzajów 

statków oraz wydaje informator o śródlądowych drogach wodnych.

Art. 43d. 1. Administracja drogi wodnej w uzgodnieniu z dyrektorem urzędu 

żeglugi śródlądowej właściwym miejscowo dla danego odcinka drogi wodnej określa 

poziomy najwyższej wody żeglownej (WWŻ) dla poszczególnych dróg wodnych, bądź 

jej odcinków.

2. Organy administracji publicznej oraz instytuty badawcze, posiadające dane 

niezbędne do określenia poziomu najwyższej wody żeglownej (WWŻ), są obowiązane 

do ich nieodpłatnego udostępniania, na wniosek administracji drogi wodnej.

Art. 43e. 1. Kierując się przewidywanym natężeniem ruchu na danym odcinku 

śródlądowej drogi wodnej w porze nocnej, warunkami zapewniającymi bezpieczeństwo 

żeglugi w porze nocnej, a także możliwością zapewnienia przez jednostki samorządu 

terytorialnego finansowania lub współfinansowania takich działań, dyrektor urzędu 

żeglugi śródlądowej właściwy miejscowo dla danego odcinka śródlądowej drogi wodnej 

może wystąpić do administracji drogi wodnej, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra 

właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, o oznakowanie danego odcinka śródlądowej 

drogi wodnej do żeglugi nocnej.

2. Jednostka samorządu terytorialnego w celu zapewnienia na obszarze jej 

właściwości oznakowania śródlądowych dróg wodnych w porze nocnej może przekazać 

administracji drogi wodnej środki finansowe na zakup oznakowania w tym celu. W tym 

przypadku występuje z wnioskiem o oznakowanie odcinka śródlądowej drogi wodnej do 

żeglugi w porze nocnej do administracji drogi wodnej albo właściwego miejscowo 

dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej.

3. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej może wydać zgodę, o której 

mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii administracji drogi wodnej właściwej dla danego 

odcinka drogi wodnej w zakresie:

1) potrzeby wprowadzenia na danym odcinku śródlądowej drogi wodnej oznakowania 

do uprawiania żeglugi w porze nocnej;

2) niezbędnych do realizacji czynności, w szczególności liczby niezbędnego 

oznakowania;

3) konieczności zapewnienia dodatkowej obsługi śluz na danym odcinku śródlądowej 

drogi wodnej;
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4) kosztów zapewnienia odpowiedniego oznakowania na odcinkach drogi wodnej w 

porze nocnej oraz dodatkowej obsługi śluz;

5) posiadanych środków administracji drogi wodnej na ten cel i możliwości ich 

częściowego sfinansowania przez inne podmioty;

6) sytuacji hydrologicznej i warunków nawigacyjnych na danym odcinku śródlądowej 

drogi wodnej.

4. Administracja drogi wodnej po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

który uzyskał zgodę ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, uwzględnia 

zadania określone w tym wniosku, w programie realizacji zadań związanych z 

utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z 

gospodarką wodną.

Art. 43f. 1. Dopuszcza się uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych 

w porze nocnej na odcinkach śródlądowych dróg wodnych posiadających oznakowanie 

do żeglugi w porze nocnej, które zostały wskazane przez administrację drogi wodnej.

2. Uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych w porze nocnej jest 

także dopuszczalne na potrzeby:

1) prowadzenia akcji ratowniczej;

2) prowadzenia akcji lodołamania;

3) żeglugi jednostek pełniących służbę publiczną;

4) żeglugi jednostek administracji drogi wodnej;

5) żeglugi jednostek i urządzeń pływających przeznaczonych do wykonywania 

prac technicznych związanych z utrzymaniem śródlądowych dróg wodnych.

3. Za porę nocną uznaje się okres między zachodem i wschodem słońca.

4. Odcinki śródlądowych dróg wodnych posiadających oznakowanie do żeglugi w 

porze nocnej wskazuje i ogłasza się w formie komunikatu administracja drogi wodnej.

5. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy miejscowo dla danego odcinka 

drogi wodnej na wniosek armatora może, w formie decyzji, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dopuścić do uprawiania żeglugi przez statek w porze nocnej 

przez okres do 10 miesięcy na określonym odcinku drogi wodnej, innym niż określony 

w ust. 4.

6. Decyzję, o której mowa w ust. 5, wydaje się po zasięgnięciu opinii administracji 

drogi wodnej.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
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1) oznaczenie statku, który ma zostać dopuszczony do uprawiania żeglugi w porze 

nocnej;

2) oznaczenie odcinka śródlądowej drogi wodnej, na której statek ma być dopuszczony 

do uprawiania żeglugi w porze nocnej;

3) wnioskowany okres, którego ma dotyczyć decyzja;

4) uzasadnienie wniosku.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, załącza się dokument bezpieczeństwa 

statku, którego ma dotyczyć decyzja, jeżeli statek jest obowiązany posiadać taki 

dokument. 

9. W decyzji, o której mowa w ust. 5, uwzględniając warunki hydrologiczne i 

charakterystykę drogi wodnej, określa się w szczególności:

1) dodatkowe warunki eksploatacyjne, w tym dotyczące sposobu eksploatacji, 

wyposażenia statku i składu załogi statku;

2) warunki, w tym w szczególności warunki hydrologiczne, przy których może się 

odbywać żegluga na danym odcinku drogi wodnej;

3) okres, na jaki jest wydawana ta decyzja, nie dłuższy niż 10 miesięcy;

4) oznaczenie statku, którego będzie dotyczyć decyzja;

5) oznaczenie odcinka drogi wodnej, na którym statek będzie dopuszczony do 

uprawiania żeglugi w porze nocnej.

10. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej odmawia, w drodze decyzji, wydania 

decyzji, o której mowa w ust. 5, jeżeli uzna, że zachodzi prawdopodobieństwo 

wystąpienia zagrożenia dla statku lub środowiska w przypadku uprawiania żeglugi w 

porze nocnej przez dany statek.

Art. 43g. 1. W przypadku przewidywanej zmiany uwarunkowań faktycznych lub 

ich wystąpienia, które mogą mieć wpływ na obniżenie bezpieczeństwa uprawnienia 

żeglugi w porze nocnej do poziomu zagrażającemu bezpiecznemu uprawianiu żeglugi w 

porze nocnej dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej cofa, w drodze decyzji, dopuszczenie 

do uprawiania żeglugi w porze nocnej, o którym mowa w art. 43f ust. 4.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 43h. 1. Zakazuje się uprawiania żeglugi na zamkniętej drodze wodnej, z 

wyjątkiem:

1) prowadzenia akcji ratowniczej,

2) prowadzenia akcji lodołamania,
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3) jednostek pełniących służbę publiczną,

4) jednostek administracji drogi wodnej

- o ile nie spowoduje to dodatkowego zagrożenia, a powód zamknięcia drogi 

wodnej nie wyklucza takiej możliwości.

2. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy miejscowo dla danego odcinka 

drogi wodnej, na wniosek armatora, może w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w 

formie decyzji, dopuścić do uprawiania żeglugi przez statek na zamkniętym odcinku 

drogi wodnej lub jej części, przez okres do 10 miesięcy.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii administracji 

drogi wodnej. 

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

1) oznaczenie statku, który ma zostać dopuszczony do uprawiania żeglugi;

2) oznaczenie odcinka śródlądowej drogi wodnej, na której statek ma być 

dopuszczony do uprawiania żeglugi;

3) okres, na jaki jest wydawana ta decyzja;

4)  uzasadnienie wniosku.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się dokument bezpieczeństwa 

statku, którego ma dotyczyć decyzja, jeżeli statek jest zobowiązany posiadać taki 

dokument. 

6. W decyzji, o której mowa w ust. 2, określa się:

1) dodatkowe warunki uprawiania żeglugi, w tym dotyczące wyposażenia statku i 

składu załogi statku;

2) sposób uprawiania żeglugi na danym odcinku drogi wodnej, z uwzględnieniem w 

szczególności powodu zamknięcia odcinka drogi wodnej oraz jego uwarunkowań; 

3) okres, na jaki jest wydawana ta decyzja, nie dłuższy niż 10 miesięcy z 

uwzględnieniem powodu zamknięcia odcinka drogi wodnej oraz jego uwarunkowań, 

warunków hydrologicznych, a także charakterystyki drogi wodnej;

4) oznaczenie statku, którego będzie dotyczyć decyzja;

5) oznaczenie odcinka drogi wodnej, na którym statek będzie dopuszczony do 

uprawiania żeglugi.

7. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej odmawia, w drodze decyzji, wydania 

decyzji, o której mowa w ust. 2, jeżeli uzna, że zachodzi prawdopodobieństwo 
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wystąpienia zagrożenia dla statku lub środowiska w przypadku uprawiania żeglugi przez 

dany statek lub decyzja ta byłaby sprzeczna z celem zamknięcia odcinka drogi wodnej.

Art. 43i. 1. W przypadku przewidywanej zmiany uwarunkowań faktycznych lub 

ich wystąpienia, które mogą mieć wpływ na obniżenie bezpieczeństwa uprawiania 

żeglugi do poziomu zagrażającego bezpiecznemu uprawianiu żeglugi dyrektor urzędu 

żeglugi śródlądowej cofa, w drodze decyzji, dopuszczenie do uprawiania żeglugi na 

zamkniętym odcinku drogi wodnej, o którym mowa w art. 43h ust. 2.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 43j. 1. Uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, na których 

oznakowanie nawigacyjne zostało okresowo zdjęte, jest dozwolone wyłącznie na własną 

odpowiedzialność i z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2. Administracja drogi wodnej ogłasza w formie komunikatów w sposób 

zwyczajowo przyjęty informacje o drogach wodnych bądź ich odcinkach, na których 

oznakowanie szlaku żeglownego zostało okresowo zdjęte, oraz o aktualnych warunkach 

żeglugowych na tych odcinkach.”;

25) w art. 56:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udzielić ostrzeżenia o grożącym zawieszeniu uprawnień wynikających z 

posiadanego dokumentu kwalifikacyjnego, jeżeli naruszenie przepisów 

stworzyło zagrożenie wypadkiem żeglugowym;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pozbawić uprawnień, jeżeli w wyniku wypadku nastąpiła śmierć człowieka 

lub znaczna szkoda.”;

26) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu:

„Art. 56a. 1. Członek załogi statku, któremu zawieszono uprawnienia lub którego 

pozbawiono uprawnień na podstawie prawomocnej decyzji, o której mowa w art. 56, albo 

któremu zakazano prowadzenia pojazdów w ruchu wodnym na mocy prawomocnego 

orzeczenia, obowiązany jest do niezwłocznego zwrotu dokumentu kwalifikacyjnego 

odpowiednio do dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał ten dokument 

kwalifikacyjny, albo do właściwego polskiego związku sportowego, który wydał ten 

dokument kwalifikacyjny.

2. Do chwili wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, okres, o którym mowa 

odpowiednio w art. 56 w pkt 2 lub w pkt 3, nie biegnie.
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3. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej prowadzi depozyt dokumentów zwróconych na 

podstawie ust. 1.”;

27) w art. 61 dodaje się pkt 4 - 6 w brzmieniu:

„4) będąc członkiem załogi statku, nie posiada przy sobie bądź odmawia okazania 

dokumentu, o którym mowa w art. 35 ust. 5a, art. 37a ust. 5a lub art. 38 ust. 1,

5) udostępnia statek do uprawiania żeglugi osobie nieposiadającej wymaganego 

dokumentu kwalifikacyjnego,

6) przewozi statkiem większą liczbę osób lub pasażerów, od liczby do której został 

dopuszczony statek,”;

28) w art. 62 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) obowiązku posiadania ważnego atestu dla instalacji gazu płynnego na statku,”;

29) art. 63ab otrzymuje brzmienie:

„Art. 63ab. 1. Armator, który narusza obowiązek, o którym mowa w art. 20 ust. 

2a, art. 22 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 26 ust. 5d, art. 32 ust. 3a pkt 1, 2, 4 i 5, art. 34da ust. 6, 

lub art. 34n ust. 5, podlega karze pieniężnej w wysokości do 500 zł.

2. Armator, który narusza obowiązek, o którym mowa w art. 19 ust. 3, lub art. 32 

ust. 3a pkt 3, podlega karze pieniężnej do 5000 zł.

3. Armator, który narusza obowiązek zatrzymania statku lub skierowania statku do 

najbliższego postoju, określony w decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 2, podlega karze 

pieniężnej do 2000 zł.

4. Armator, który narusza obowiązek, o którym mowa w art. 20 ust. 2, w 

przypadku zmiany w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt:

1) 1, 2, 3 lub 5, podlega karze pieniężnej do 500 zł;

2) 4, 6, lub 7, podlega karze pieniężnej do 2000 zł;

3) 8, podlega karze pieniężnej do 1000 zł.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od wymierzenia 

kary, o której mowa w ust. 1-4.”;

30) po art. 63ab dodaje się art. 63ac - 63ae w brzmieniu:

„Art. 63ac. 1. Właściciel portu, urządzenia, budowli lub linii przesyłowej 

krzyżującej się z drogą wodną, który nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 

43a. ust. 1, po upływie okresu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w art. 43b, 

podlega karze pieniężnej w wysokości do 500 zł.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojygi3dqltqmfyc4njqgi2tanzqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojygi3dqltqmfyc4njqgi2taobqha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojygi3dqltqmfyc4njqgi2taobrga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojygi3dqltqmfyc4njqgi2taobrga
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2. Administracja drogi wodnej, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w 

art. 43 ust. 4 w zakresie oznakowania nawigacyjnego szlaku żeglownego, budowli i 

urządzeń hydrotechnicznych, przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii 

przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną, po upływie okresu wskazanego w 

wezwaniu, o którym mowa w art. 43b, podlega karze pieniężnej w wysokości do 500 zł.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od wymierzenia 

kary, o której mowa w ust. 1 i 2.

Art. 63ad. 1. Kto, narusza obowiązek, o którym mowa w art. 35 ust. 4a lub art. 56a 

ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości do 2000 zł.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od wymierzenia 

kary, o której mowa w ust. 1.

Art. 63ae. 1. Organizator zawodów sportowych lub imprezy na wodzie, która 

zakłóca porządek i bezpieczeństwo na drodze wodnej lub stwarza utrudnienie dla ruchu 

żeglugowego, który nie posiada wymaganego zezwolenia dyrektora urzędu żeglugi 

śródlądowej, podlega karze pieniężnej w wysokości do 2000 zł.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od wymierzenia 

kary, o której mowa w ust. 1.”;

31) uchyla się art. 69;

32) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie:

ZAŁĄCZNIK WYSOKOŚCI OPŁAT. 

I Uprawianie żeglugi obcymi statkami

1
Za pozwolenie na uprawianie żeglugi obcym statkiem po 

polskich śródlądowych drogach wodnych:

1) na jedną podróż; 200 zł

2) na określony czas lub wielokrotne podróże. 400 zł

2 Za wtórnik pozwolenia 50 zł

II Spełnienie wymogu zdolności zawodowej

1 Za zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej 50 zł

2 Za zaświadczenie o utracie zdolności zawodowej 50 zł

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojygi3dqltqmfyc4njqgi2taobqha
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3 Za wtórnik zaświadczenia 25 zł

III Rejestr administracyjny

1 Za wpis statku do rejestru:

1) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i 

szerokości statku do 20 m2
100 zł

2) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i 

szerokości statku powyżej 20 m2
150 zł

3) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i 

szerokości statku do 20 m2
150 zł

4) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i 

szerokości statku powyżej 20 m2
400 zł

2 Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze 25 zł

3 Za wtórnik dokumentu rejestracyjnego 50 zł

4 Za wyciąg lub odpis z rejestru 25 zł

III Pomiar statków

1 Za świadectwo pomiarowe:

1) dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków; 150 zł

2) dla statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków. 100 zł

2 Za dokonanie zmiany w świadectwie pomiarowym 25 zł

3 Za przedłużenie ważności świadectwa pomiarowego 25 zł

4 Za wtórnik świadectwa pomiarowego 50 zł

Uwaga: Opłaty nie obejmują opłat za czynności związane z pomiarem statku.

IV Bezpieczeństwo statku

1 Za świadectwo zdolności żeglugowej 100 zł

2 Za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej 50 zł

3 Za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej 25 zł
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4
Za przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności 

żeglugowej
25 zł

5 Za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej 25 zł

6
Za dokonanie zmian w uproszczonym świadectwie zdolności 

żeglugowej
25 zł

7
Za wydanie zezwolenia na jednorazową podróż

(opłata obejmuje dokonanie inspekcji)
300 zł

8 Za duplikat świadectwa zdolności żeglugowej 50 zł

9 Za duplikat uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej 25 zł

10 Za unijne świadectwo zdolności żeglugowej 200 zł

11 Za tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej 120 zł

12 Za uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej 50 zł

13
Za przedłużenie albo odnowienie unijnego świadectwa 

zdolności żeglugowej 
50 zł

14
Za przedłużenie albo odnowienie uzupełniającego unijnego 

świadectwa zdolności żeglugowej 
50 zł

15
Za przedłużenie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności 

żeglugowej 
50 zł

16
Za dokonanie zmian w unijnym świadectwie zdolności 

żeglugowej
25 zł

17 Za duplikat unijnego świadectwa zdolności żeglugowej 50 zł 

18
Za duplikat uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności 

żeglugowej 
25 zł 

19
Za duplikat tymczasowego unijnego świadectwa zdolności 

żeglugowej 
25 zł 

20
Za wyciąg lub odpis unijnego świadectwa zdolności 

żeglugowej 
25 zł

21 Za świadectwo instalacji i działania dla radarowych instalacji 50 zł 
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nawigacyjnych, wskaźników skrętu, sprzętu 

Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) 

śródlądowego i tachografów w żegludze śródlądowej

V Kwalifikacje zawodowe

1 Za egzamin: 

1) na patent kapitana żeglugi śródlądowej i mechanika 

żeglugi śródlądowej;
500 zł

2) na pozostałe patenty; 300 zł

3) na świadectwo; 250 zł

4) poprawkowy  (z jednego przedmiotu).
50% opłaty 

podstawowej

2 Za patent 100 zł

3 Za świadectwo 100 zł

4 Za wtórnik patentu 50 zł

5 Za wtórnik świadectwa 50 zł

VI Żeglarska książeczka pracy

Za żeglarską książeczkę pracy 50 zł

VII Pilotaż

1 Za świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu 100 zł

2 Za uprawnienie pilotowe 100 zł

3 Za egzamin na pilota 200 zł

4
Za sprawdzian na świadectwo zwolnienia z obowiązku 

korzystania z pilotażu
200 zł

5 Za wtórnik dokumentu z poz. 1 i 2 50 zł

VIII RIS

Za wydanie dokumentu zgodności 200 zł
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Art. 2. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1220 i 2327 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464)  wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10a w ust. 1 pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

„2) transportu wodnego śródlądowego; 

3) przewozu osób i rzeczy statkami żeglugi śródlądowej; 

4) budowy, przebudowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych;”;

2) w art. 11 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) utrzymania śródlądowych dróg wodnych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw żeglugi śródlądowej;”.

Art. 3. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 w pkt 5:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego 

zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, z 

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie dotyczącym 

zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią, z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej w 

zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu śródlądowych dróg 

wodnych o znaczeniu międzynarodowym określonych w Europejskim 

porozumieniu w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu 

międzynarodowym (AGN), z dnia 19 stycznia 1996 r., oraz obszaru międzywala 

tych dróg wodnych oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w 

projekcie studium do:",

b) na końcu lit.  o średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. p w brzmieniu:

„p) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej w zakresie zabudowy i 

zagospodarowania terenu śródlądowych dróg wodnych innych niż śródlądowe 

drogi wodne o znaczeniu międzynarodowym, oraz ich obszaru międzywala;”;

2) w art. 17 w pkt 6:

a) w lit. a:

- w tiret dziesiątym na końcu skreśla się wyraz "oraz",

-  dodaje się tiret jedenaste w brzmieniu:
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„– ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej w zakresie zabudowy i 

zagospodarowania terenu śródlądowych dróg wodnych innych niż śródlądowe drogi 

wodne o znaczeniu międzynarodowym, oraz ich obszaru międzywala, oraz”,

b) w lit. b dodaje się tiret trzynaste w brzmieniu:

„– ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej w zakresie dotyczącym zabudowy 

i zagospodarowania terenu śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu 

międzynarodowym określonych w Europejskim porozumieniu w sprawie głównych 

śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), z dnia 19 

stycznia 1996 r., oraz obszaru międzywala tych dróg wodnych, oraz”;

3) w art. 41 w ust. 1 po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu:

„5b) występuje do ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej o odpowiednio 

uzgodnienie w zakresie, o którym mowa w art. 17 w pkt 6 w lit. b tiret trzynaste 

albo opinie projektu planu w zakresie, o którym mowa w art. 17 w pkt 6 w lit. a 

tiret dziesiąte;”;

4) w art. 53 w ust. 4 po pkt 11 dodaje się pkt 11b w brzmieniu:

„11b) ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej w odniesieniu do obszarów, 

o których mowa w art. 193b w ust. 2 w pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - 

Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;”;

Art. 4. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1043, 1378 i 1778 oraz z 2021 r. poz. 780 i 784) w art. 9o wprowadza się następujące 

zmiany:

1) w ust. 3 w pkt 4 po lit. aa dodaje się lit. ab w brzmieniu:

"ab) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w odniesieniu do 

inwestycji lokalizowanych na obszarach, o których mowa w art. 193b w ust. 3 

w pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,”;

2) po ust. 5b dodaje się ust. 5ba w brzmieniu:

„5ba. Wojewoda uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii 

kolejowej z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej w terminie 

14 dni od dnia doręczenia projektu decyzji w zakresie dotyczącym zabudowy 

i zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na obszarach, o 

których mowa w art. 193b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne. W przypadku niezajęcia stanowiska przez ministra właściwego do 
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spraw żeglugi śródlądowej we wskazanym terminie uzgodnienie uznaje się za 

dokonane.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 350) wprowadza się następujące zmiany:

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

„Art. 5a. 1. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej może, w drodze decyzji, wyznaczyć strefę 

bezpieczeństwa, bezpośrednio przyległą do kąpieliska lub miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli, w której ograniczona zostanie możliwość uprawiania 

żeglugi i nałożyć na zarządcę wyznaczonego obszaru wodnego obowiązek jej 

oznakowania zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli obszar ten znajduje się na 

śródlądowej drodze wodnej, a ruch statków w takim miejscu stanowi realne zagrożenie 

dla osób pływających lub kąpiących się.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.”;

2) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

„Art. 7a. Zabrania się pływania lub kąpieli:

1) na wytyczonym torze wodnym na szlaku żeglownym;

2) w porcie lub przystani oraz w bezpośrednio przyległej części akwenu, 

wykorzystywanej przez statki w celu wejścia do portu lub przystani;

3) w awanportach śluzy lub pochylni, konstrukcji krzyżujących się z drogą wodną i 

budowli hydrotechnicznych, w tym jazów.”;

3) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a. Kto nie stosuje się do zakazu, o którym mowa w art. 7a, podlega karze 

grzywny.”;

3) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. Postępowanie w sprawach określonych w art. 34-35 prowadzi się na 

podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia (Dz.U. z 2021 r. poz. 457 i 1005).”.

Art. 6. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 756) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiada wpis w żeglarskiej książeczce pracy potwierdzający przepracowanie co 

najmniej jednego roku na zbiornikowcu przeznaczonym do przewozu gazów albo 
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na zbiornikowcu przeznaczonym do przewozu chemikaliów, w okresie 2 lat przed 

lub 2 lat po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w pkt 

2.”;

2) w art. 34:

a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym 

mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W celu przedłużenia ważności świadectwa eksperta ADN, ekspert ADN jest 

obowiązany ukończyć w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności 

świadectwa kurs na eksperta ADN i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym 

mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3. Po spełnieniu tych wymagań dyrektor urzędu żeglugi 

śródlądowej przedłuża ważność świadectwa eksperta ADN na okres kolejnych 5 lat od 

dnia upływu terminu ważności dotychczasowego świadectwa, wydając nowe 

świadectwo eksperta ADN albo przedłużając ważność dotychczasowego świadectwa.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W celu przedłużenia ważności świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu 

gazów i świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów, ekspert ADN jest 

obowiązany ukończyć w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności 

świadectwa odpowiedni kurs na eksperta ADN i złożyć z wynikiem pozytywnym 

egzamin, o którym mowa w ust. 6 w pkt 2 albo posiadać wpis w żeglarskiej książeczce 

pracy potwierdzający przepracowanie co najmniej jednego roku odpowiednio na 

zbiornikowcu przeznaczonym do przewozu gazów albo na zbiornikowcu 

przeznaczonym do przewozu chemikaliów, w okresie ostatnich 2 lat. Po spełnieniu tych 

wymagań dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej przedłuża ważność świadectwa eksperta 

ADN na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego 

świadectwa, wydając nowe świadectwo eksperta ADN albo przedłużając ważność 

dotychczasowego świadectwa.

3b. Za wydanie lub przedłużenie świadectwa odpowiednio eksperta ADN, eksperta 

ADN do spraw przewozu gazów i świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu 

chemikaliów dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej pobiera opłatę w wysokości 50 zł.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Osoba, która ukończyła odpowiedni kurs na eksperta ADN i nie złożyła z 

wynikiem pozytywnym egzaminu w terminie, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 lub 

3a, może otrzymać świadectwo eksperta ADN po spełnieniu warunków dla osoby 

ubiegającej się o wydanie świadectwa eksperta ADN po raz pierwszy.”;

3) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłata, o której mowa odpowiednio w art. 33 ust. 5,  art. 34 ust. 3b i ust. 6, 

stanowi dochód budżetu państwa.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 

485) w art. 17 w ust. 2 w pkt 4 w lit. b po tiret ósme dodaje się tiret dziewiąte w brzmieniu:

„- ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej w zakresie dotyczącym 

zabudowy i zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych oraz obszaru międzywala tych 

dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym określonych w Europejskim porozumieniu w 

sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) z 

dnia 19 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1137);”.

Art. 8. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624                  

i 784) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 166 uchyla się ust. 4;

2) w art. 193:

a) uchyla się ust. 4-7,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji urządzeń 

wodnych, urządzeń komunikacyjnych lub przesyłowych prowadzonych przez 

śródlądowe drogi wodne o znaczeniu międzynarodowym określone w Europejskim 

porozumieniu w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu 

międzynarodowym (AGN) z dnia 19 stycznia 1996 r., oznaczone jako:

1) E 30 - na odcinku od Gliwic do Szczecina (do granicy z morskimi wodami 

wewnętrznymi),

2) E 40 - na odcinku od Warszawy do Gdańska (do granicy z morskimi wodami 

wewnętrznymi),

3) E 70 - na odcinku od połączenia Wisły ze Szkarpawą do Zalewu Wiślanego (do 

granicy z morskimi wodami wewnętrznymi) 
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- powinny spełniać warunki projektowe określone dla klasy śródlądowej drogi wodnej o 

znaczeniu międzynarodowym ustalone na podstawie wartości parametrów 

klasyfikacyjnych i warunków eksploatacyjnych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze 

śródlądowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1863) oraz uwzględniać programy rozwoju 

śródlądowych dróg wodnych, o którym mowa w art. 42a tej ustawy.”,

c) dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji urządzeń 

wodnych, urządzeń komunikacyjnych lub przesyłowych prowadzonych przez  

śródlądowe drogi wodne inne niż wymienione w ust. 8, a także roboty regulacyjne i 

inne, mogące mieć wpływ na te śródlądowe drogi wodne, powinny spełniać warunki 

projektowe ustalone na podstawie wartości parametrów klasyfikacyjnych i warunków 

eksploatacyjnych określonych dla klasy ustalonej dla danej śródlądowej drogi wodnej 

lub jej odcinka na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z 

dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej oraz uwzględniać programy rozwoju 

śródlądowych dróg wodnych, o którym mowa w art. 42a tej ustawy.

10. Na śródlądowych drogach wodnych w przypadku wykonywania urządzeń 

wodnych lub postoju statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe 

należy spełnić wymagania zapewniające bezpieczną żeglugę śródlądową określone w 

art. 42b ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.”;

3) po art. 193 dodaje się art. 193a-193d w brzmieniu:

„Art. 193a. 1 . Przy rozbudowie lub modernizacji śródlądowych dróg wodnych 

klasy o znaczeniu regionalnym Ia, Ib i II – jako warunki projektowe przyjmuje się 

wielkości odpowiadające co najmniej maksymalnym wartościom parametrów 

klasyfikacyjnych i warunków eksploatacyjnych, przewidzianych dla klasy bezpośrednio 

wyższej, z wyjątkiem śródlądowych dróg wodnych, o których mowa w art. 193 ust. 8 

pkt 1-3, dla których jako warunki projektowe przyjmuje się wielkości odpowiadające co 

najmniej maksymalnym wartościom parametrów klasyfikacyjnych i warunków 

eksploatacyjnych, przewidzianych co najmniej dla klasy IV.

2. Przy rozbudowie lub modernizacji śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu 

regionalnym klasy III i o znaczeniu międzynarodowym klasy IV – jako warunki 

projektowe przyjmuje się wielkości odpowiadające co najmniej maksymalnym 
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wartościom parametrów klasyfikacyjnych i warunków eksploatacyjnych, 

przewidzianych dla klasy Va.

3. Przy rozbudowie lub modernizacji śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu 

międzynarodowym, innych klas niż określone w ust. 2, przyjmuje się, jako warunki 

projektowe, wielkości nie niższe niż odpowiadające maksymalnym wartościom 

parametrów klasyfikacyjnych i warunków eksploatacyjnych, przewidzianych dla klasy 

Vb, umożliwiające żeglugę statków o zanurzeniu nie mniejszym niż 2,80 m.

4. Przepis ust. 3 stosuje się przy projektowaniu nowych dróg wodnych o znaczeniu 

międzynarodowym.

Art. 193b.  1. W celu zapewnienia warunków dla rozwoju transportu wodnego 

śródlądowego, projekty:

1) planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

4) gminnego programu rewitalizacji,

5) decyzji o warunkach zabudowy,

6) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

7) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

- wymagają odpowiednio uzgodnienia albo zaopiniowania przez ministra 

właściwego do spraw żeglugi śródlądowej w zakresie dotyczącym zabudowy i 

zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych, obszaru międzywala tych dróg 

wodnych o znaczeniu międzynarodowym określonych w Europejskim 

porozumieniu w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu 

międzynarodowym (AGN) z dnia 19 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1137).

2. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej dokonuje uzgodnienia: 

1) projektów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 7, w zakresie:

a) śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym określonych w 

Europejskim porozumieniu w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych 

o znaczeniu międzynarodowym (AGN) z dnia 19 stycznia 1996 r.,

b) obszaru międzywala śródlądowych dróg wodnych, o których w lit. a;

2) projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, w zakresie śródlądowych dróg 

wodnych wraz z obszarem ich międzywala,
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3. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej w terminach określonych w 

przepisach odrębnych, opiniuje:

1) projekty, o których mowa w ust. 1 w pkt 1-4 i 7, w zakresie śródlądowych dróg 

wodnych innych niż wymienione w ust. 2 w pkt 1, oraz obszaru ich międzywala, 

2) projekt, o którym mowa w ust. 1 w pkt 4 w zakresie, o którym mowa w ust. 2 w 

pkt 2

- przy czym brak opinii we wskazanych terminach uznaje się za wydanie pozytywnej 

opinii. 

4. Dokonując uzgodnień lub opiniowania, o których mowa w ust. 2 i 3, minister 

właściwy do spraw żeglugi śródlądowej uwzględnia proponowaną zabudowę i 

zagospodarowanie terenu, a także jego aktualne zagospodarowanie i dotychczasowe 

przeznaczenie, planowane lub realizowane inwestycje infrastrukturalne dla transportu 

wodnego śródlądowego oraz programy rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

Art. 193c. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, dla 

inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub modernizacji śródlądowej drogi 

wodnej, odstępstwo od warunków projektowych dla danej klasy śródlądowej drogi 

wodnej określone w art. 193a. 

2. Zgody na odstępstwo udziela  minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej 

w drodze decyzji, na wniosek inwestora. 

3. Wniosek zawiera:

1) charakterystykę odcinka drogi wodnej lub urządzeń wodnych objętych inwestycją, 

z uwzględnieniem rzeczywistych parametrów eksploatacyjnych;

2) propozycję zamiennych warunków projektowych;

3) szczegółowe uzasadnienie zmiany warunków projektowych dla danej klasy drogi 

wodnej.

4. Do wniosku załącza się opinię właściwego miejscowo dyrektora urzędu żeglugi 

śródlądowej w zakresie wpływu na bezpieczeństwo i na warunki uprawniania 

żeglugi śródlądowej.

5. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej, w drodze decyzji, odmawia 

udzielenia odstępstwa od warunków projektowych dla danej klasy śródlądowej drogi 

wodnej określonych w art. 193a, gdy to odstępstwo:

1) zagraża bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej, lub
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2) wpływa na pogorszenie warunków korzystania ze śródlądowych dróg wodnych oraz 

urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na 

śródlądowych wodach powierzchniowych, lub 

3) wpływa na pogorszenie warunków do prowadzenia, na gruntach pokrytych wodami 

stanowiących własność Skarbu Państwa, przedsięwzięć związanych z transportem 

wodnym, infrastrukturą transportową lub uprawianiem rekreacji, turystyki i 

sportów wodnych, lub

4) nie jest zgodne z polityką rozwoju żeglugi śródlądowej w ujęciu krajowym lub 

regionalnym.

6. W przypadku udzielenia zgody na odstępstwo w decyzji minister właściwy do 

spraw żeglugi śródlądowej określa nowe warunki projektowe dla drogi wodnej objętej 

inwestycją. 

7. Do decyzji, o której mowa w ust. 2, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), 

zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”, z zastrzeżeniem przepisów 

niniejszej ustawy.

Art. 193d. 1. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej sprawuje nadzór 

nad realizacją przez Wody Polskie zadań dotyczących funkcjonowania oraz rozwoju 

śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej oraz budowy, przebudowy 

oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych. 

2. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej w ramach nadzoru, o którym 

mowa w ust. 1, może: 

1) przeprowadzić kontrolę;

2) żądać przedstawienia informacji oraz dokumentów;

3) wydawać wytyczne i zalecenia w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 

1, w tym zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o 

żegludze śródlądowej. 

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, prowadzi się na zasadach i w trybie 

określonym w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”;

4) w art. 213 uchyla się ust. 5;

5) w art. 240:

a) w ust. 2: 

- po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
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„13a) realizują politykę rozwoju śródlądowych dróg wodnych, w tym współpracują z 

organami administracji żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy 

o żegludze śródlądowej oraz z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność 

żeglugową;”,

- pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) nadzoruje planowanie i realizację zadań związanych z utrzymaniem wód, 

śródlądowych dróg wodnych i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z 

gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru międzywala;”,

- pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) sprawuje nadzór nad planowaniem inwestycji w gospodarce wodnej oraz ich 

realizacją, z uwzględnieniem śródlądowych dróg  wodnych;”,

b) w ust. 3: 

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) koordynują realizację inwestycji w regionach wodnych, z uwzględnieniem 

śródlądowych dróg wodnych;”,

- po pkt 15 dodaje się pkt 15a:

„15a) realizują i współdziałają w realizacji polityki rozwoju śródlądowych dróg 

wodnych w regionach wodnych, w tym współpracują z organami administracji 

żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy o żegludze śródlądowej 

oraz z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność żeglugową;”,

c) w ust. 4: 

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) planują i prowadzą inwestycje z zakresu gospodarki wodnej i śródlądowych dróg 

wodnych, w tym pełnią funkcję inwestora albo inwestora zastępczego, w zakresie 

określonym w przepisach ustawy;”,

- po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) realizują i współdziałają w realizacji polityki rozwoju śródlądowych dróg wodnych 

w zlewniach, w tym współpracują z organami administracji żeglugi śródlądowej, o 

których mowa w art. 6 ust 1 ustawy o żegludze śródlądowej oraz z 

przedsiębiorcami prowadzącymi działalność żeglugową;”,

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:
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„11) przy realizacji zadań w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych 

współpracują z dyrektorami urzędów żeglugi śródlądowej oraz przedsiębiorcami 

prowadzącymi działalność żeglugową;",

d)  po ust. 14 dodaje się ust. 14a i 14b w brzmieniu:

„14a. Wody Polskie sporządzają sprawozdanie z działalności dotyczącej 

funkcjonowania, utrzymania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie 

żeglugi śródlądowej oraz budowy, przebudowy oraz modernizacji śródlądowych dróg 

wodnych za rok poprzedni i przekazują je do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do 

spraw żeglugi śródlądowej w terminie do dnia 30 marca roku następnego. 

14b. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 14a, zawiera, w szczególności 

informacje o realizacji: 

1) zadań wykonanych przez administrację drogi wodnej, w celu zapewnienia 

bezpiecznej żeglugi, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o 

żegludze śródlądowej;

2) zadań inwestycyjnych i prac utrzymaniowych na śródlądowych drogach wodnych, 

uwzględnionych w programach, o których mowa w art. 240 ust. 9;

3) planowanych działań w zakresie pkt 1 i 2 w perspektywie kolejnych 2 lat, po roku 

objętym sprawozdaniem;

4) współpracy z organami administracji żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 6 

ust 1 ustawy o żegludze śródlądowej oraz z przedsiębiorcami prowadzącymi 

działalności żeglugową;

5) działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 6, w zakresie żeglugi śródlądowej;

6) innych działań w zakresie realizacji polityki rozwoju śródlądowych dróg wodnych.";

6) art. 259 otrzymuje brzmienie:

„Art. 259. Parki narodowe wykonują prawo użytkowania wieczystego w stosunku 

do gruntów pokrytych wodami znajdującymi się w granicach parku narodowego, z 

wyłączeniem gruntów pokrytych wodami granicznymi, oraz gruntów pokrytych wodami 

śródlądowymi dróg wodnych, które są sklasyfikowane w klasie wyższej niż klasa I, na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.”;

7) w art. 310 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Należności za korzystanie ze śluz lub pochylni przez statki przeznaczone do 

uprawiania sportu lub rekreacji i inne małe statki (statki do 15 ton nośności lub służące 

do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów) pobiera się bezpośrednio w miejscu przejścia 
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przez śluzę lub przejścia przez pochylnię lub poprzez uiszczenie należności za pomocą 

elektronicznego systemu poboru opłat. Za pobraną należność wystawia się 

potwierdzenie uiszczenia należności.";

8) w art. 312 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw żeglugi śródlądowej może określić, w drodze rozporządzenia, 

odcinki dróg wodnych zwolnione z należności, o których mowa ust. 1, oraz okres tego 

zwolnienia, mając na względzie:

1) natężenie ruchu oraz gospodarcze wykorzystanie odcinka drogi wodnej;

2) stan techniczny infrastruktury i parametry eksploatacyjne;

3) planowane zadania inwestycyjne i prace utrzymaniowe.”;

9) w art. 317 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sporządzając dokumentacje planistyczne, o których mowa w ust. 1, uwzględnia 

się sporządzane przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej programy 

rozwoju śródlądowych dróg wodnych.”;

10) w art. 327 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) zapewnienia warunków bezpiecznej żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, o 

których mowa w art. 43 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze 

śródlądowej”;

11) uchyla się art. 357;

12) w art. 358 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 4 dodaje się pkt 4a 

w brzmieniu:

„4a) oceny działalności Wód Polskich dotyczącej funkcjonowania oraz rozwoju 

śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej oraz budowy, 

utrzymania, przebudowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych, 

dokonanej przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej na podstawie 

analizy sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 240 ust. 14a i 

przekazywanej ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w terminie do 

60 dni od dnia otrzymania tego sprawozdania.”;

13) w art. 409 w ust. 1 w pkt 6 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych;”.
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Art. 9. W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów 

śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 503) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. 1. Na wniosek ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej BGK 

dokonuje zmian w planie finansowym Funduszu Żeglugi Śródlądowej.

2. BGK, nie później niż w terminie 30 dni, od dnia otrzymania wniosku o zmianę 

planu finansowego Funduszu Żeglugi Śródlądowej, sporządza projekt planu 

finansowego Funduszu Żeglugi Śródlądowej i przedstawia do uzgodnień:

1) ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej;

2) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych - w zakresie finansowym.

3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, następuje w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania projektu planu finansowego Funduszu Żeglugi Śródlądowej.”;

2) w art. 46 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej zatwierdza plan promocji 

żeglugi śródlądowej wraz z kosztorysem jego wykonania i przekazuje go do BGK w 

celu ujęcia w planie finansowym Funduszu Żeglugi Śródlądowej w terminie 30 dni, od 

dnia otrzymania planu promocji żeglugi śródlądowej.”;

3) po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu:

„Art. 46a. Rada Żeglugi Śródlądowej opracowuje i przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej projekt zmiany planu promocji żeglugi 

śródlądowej.

2. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej zatwierdza zmianę planu 

promocji żeglugi śródlądowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu zmiany 

planu promocji żeglugi śródlądowej, i przekazuje go do BGK w celu ujęcia w planie 

finansowym Funduszu Żeglugi Śródlądowej. 

3. Jeżeli minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej nie zatwierdzi w 

terminie określonym w ust. 2 projektu zmiany planu promocji żeglugi śródlądowej, plan 

promocji nie podlega zmianie. 

4. Projekt zmiany planu promocji żeglugi śródlądowej nie może dotyczyć działań, 

których realizacja już się rozpoczęła. 

4. Przepis art. 28a stosuje się odpowiednio.”;

4) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu:
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„Art. 60a. 1. Rada Żeglugi Śródlądowej opracowuje i przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej plan promocji żeglugi śródlądowej na rok 

2021.

2. W terminie 30 dni od dnia otrzymania planu promocji żeglugi śródlądowej na 

rok 2021 minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej zatwierdza go i przekazuje do 

BGK. Przepis art. 46 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania planu promocji żeglugi śródlądowej na 

rok 2021, BGK opracowuje projekt zmiany planu finansowego Funduszu Żeglugi 

Śródlądowej na rok 2021 i przedstawia go do uzgodnienia:

1) ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej;

2) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych - w zakresie finansowym.

4. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania projektu planu finansowego na rok 2021.”.

Art. 10. 1. Do inwestycji, o których mowa w art. 193 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 8 

w brzmieniu dotychczasowym, dla których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wydano 

decyzję o pozwoleniu na budowę, lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a także wydano decyzję na podstawie:

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz. 

784),;

2) ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764),

3) ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 379),

4) ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. poz. 835 i 993),

5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1866 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 922),

6) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 

1378 i 1778 oraz z 2021 r. poz. 780 i 784),
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7) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji                           

w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922),

8) ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 777 i 784),

9) ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 484 i 784)

- stosuje się przepisy art. 193 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu 

dotychczasowym.

Art. 11. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 42 ust. 4, 

ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 12. 1. Baza informacji o statkach, członkach załóg statków oraz o stanie 

śródlądowych dróg wodnych, prowadzona zgodnie z art. 11a ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu dotychczasowym, staje się bazą informacji o statkach i członkach załóg statków, o 

której mowa w art. 11a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Informacje wprowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do bazy 

informacji o statkach, członkach załóg statków oraz o stanie śródlądowych dróg wodnych 

zachowują ważność.

Art. 13. Legitymacje służbowe pracowników urzędów żeglugi śródlądowej zachowują 

ważność i mogą być wydawane na dotychczasowych zasadach do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 14. Upoważnienia do wykonywania czynności pomiaru statku, czynności 

inspekcyjnych oraz przeglądów technicznych statków, wydane przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy na podstawie art. 26a ust. 1, art. 34d ust. 1  oraz art. 34j ust. 5, ustawy 

zmienianej w art. 1 stają się odpowiednio upoważnieniami do wykonywania czynności 

pomiaru statku, czynności inspekcyjnych oraz przeglądów technicznych statków, o których 

mowa w art. 26a ust. 1, art. 34d ust. 1  oraz art. 34j ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrvgm3tmltqmfyc4nbqgu4tomjzge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenruhe4tgltqmfyc4nbugezdsmbzgm
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Art. 15. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 16. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 18 lit. a i b oraz art. 1 pkt 30, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od 

dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 29, który wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia;

3) art. 9 pkt 4, który wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym

Bartosz Szczurowski

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego

w Ministerstwie Infrastruktury
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