
 UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego  

w Nowym Świecie został sporządzony na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 457, z późn. zm.). 

Z uwagi na wybudowanie portu morskiego w Nowym Świecie, w ramach realizacji 

inwestycji w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, 

zachodzi potrzeba określenia granicy nowego portu. 

Projekt granicy portu uwzględnia stan prawny nieruchomości, kształt torów 

podejściowych portu, wnioski zgłoszone do projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko oraz wnioski zgłoszone do projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko. Projekt uwzględnia również wydane uzgodnienia i ustalenia Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo.  

Nie jest możliwe osiągnięcie celów za pomocą innych środków, ze względu 

na obligatoryjne upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia. 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego 

ogłoszenia. 

Port Morski w Nowym Świecie jest portem nowopowstałym. Wydanie rozporządzenia 

wpływa na działalność Urzędu Morskiego w Gdyni, który uczestniczył w pracach 

nad określeniem nowej granicy portu. Drugim podmiotem jest Gmina Sztutowo, która 

uczestniczy w konsultacjach publicznych, a Rada Gminy opiniuje projekt. W związku 

z powyższym, w ocenie projektodawcy zaproponowany czternastodniowy termin wejścia 

rozporządzenia w życie jest wystarczający dla podmiotów, których zmiana granicy portu 

dotyczy, na dostosowanie się do tej zmiany. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 
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z późn. zm.), ponieważ zawarte w projekcie rozporządzenia regulacje nie stanowią przepisów 

technicznych. 

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom 

i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania 

opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia, o których mowa w § 39 ust. 1 uchwały nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 

z 2022 r. poz. 348). W szczególności, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady 98/415/WE z dnia 

29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych 

władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. WE L 189  

z 03.07.1998, str. 42 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 446), projekt 

rozporządzenia nie podlega konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projektowane rozporządzenie zostało 

udostępnione na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu 

Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury z dniem przekazania go do uzgodnień 

międzyresortowych. Stosownie do postanowień § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów projektowane rozporządzenie 

zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji 

z dniem skierowania do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Infrastruktury pod poz. 234. 


