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Szanuantł P*rłłe Ministrze

Zwracamy się dc Pana w st}raną.ie wprawadza*ej właśnie v,, rycie §s{arły Pranvo Wc,dne
oraz w_vdanega da ::iej Roąpłrząć.zł*ia Rady }!{irristróią. z dn" 28 grudnia ź*17 r. w
sprawic wlrs*kości jedncstkcvry*h stawek optaty r*can*j za uź,]8kowar:ie gruntów
pokry§ch t,*darrri,

?tzez wiele miesięc3_. rl, roku ?S17 prawadai§śmy j*i<o str*na społecana ko*sultacje z
Reądęm Rzeeryposp*litej Polskiej w sprawie rł,/w *ł]<tćrł, pranł,r:_vcb.
W uryariku Ęv*h rczmów, w kt*ryc}r str*nę reądawą repreaentorą.ai Pax §iiceminister
fulariusz Gajda, a braii rv nich udrial tłkżę parlamentarą.ś*i i ministrcrł,ie: Wicemirrister
fuISiT Jarosłarx. §tawiarski oras Fan ir*seł Wojciech Kossalłowski, *pra*sĘ,łl*Jr ztrstał
konsensus i ustal*nę zostĄr szczegółowo §prawy takie jak: lcwoty opłat za uĘtkowarrie
gruntóvu" zalanych wodami craz interpretacja zapisó:n, a'rt" 34"9 i art. 77" l"?, kt*re błd"zĘ
najwieksze kontrowersje.
Ustalenja miaty zostać uwaglęłlni*§e w" *sta.teczlr*j wersji l-}starry Prawo §*dr:* slaż \&r

stasownycli rozp*rządaeniach,

Właścirve inf*l:rnacje na temat pfi§yu§żych prac i astatecsrrych usta}eń są d*stępne w
stenogramach z posiedzenia K*nrisji Kutrtury Firł.*zr:ej, Sportu i ?ilrystyki z dn. *§ §pca
2al7r. Nagranie u pa]§yz§zeg§ p*siedaenia <losłępne jest na str*rrie irrter*ct*rłĘ
sej rnov4,vclr transmixj i arcfu walnych pad adre*ęrn :

Fosiada:rry rówrriez r§,va d*kur*ełrŁ3 jaki* praygot*talo MinisterstĘ,o §rodawiska,,alaż
&{inisterstwc Spotrr i Turys§ki na \ńĄ§. posiedzer"rie podłącz*nych komisji sejmaw3cb, ż
których jasnł rxjnika jakie ł:ył* wówczas stanłlg,isko rządri w- tej sprau,ie, I{opie
dr:lrumentaw przedk*adamy w aałąceeniu.

Najlvaźniejsze uzgodnienia §ą i:agra§* cd godz. 17:1 1: 17 d"o gcdz, tr7: 16:*8.
EyĘ to:
1,
Opłata za. dzierźawę gruntów zalan*vch wcdami Cla przysta.r:i ustalcr:-a z*sta_ła na
poziomie 0,S9 ałlmź za pornosty.
F]"us erventualnie przyiegły d,l nicil akwenem * szerr:k*ści nraks3lmalrrie 8 metrórv z
kaadej §tr*rry, z któĘ są urządeenia curncąłr:icze ą" rr:<lzaju lr<rjek, nrurir:g*lv itp., tyle
bowiern uynosi ś::ednia. dług<lść śródląd*wegc jachtrł {łłgł* to przedm-iateltt dgsfc*qii, czg
rótunież uzłszgł,ednirsc przyległy dł p*tł,"asłów alauęrt - §finisćersirłc §porź:.ł i Ttcrystyki
łpłwi*dało sig o samgch pamostr;ch}"
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§ie miał ta wi§c Ęvć ca}y §.kwen, *lri <rbs*ar da najd,at*j pt**żcnych m*rŁxych kotlłric i
datyc*yć mi*łg to portów, vl których pr*rnładaoaa jest również daia§alność gospodarc*g.
ź.
Zakaz jaady pcjar.darni po grx*tach poicr5rtych vrod*rai nie rci*l d*tycąyć pojładów
ugywair]eh da wodowania ładei* w saczeg$lnaści g, rxiejgcach So teg* xryexracaonych
znrlanyłh sĘami, w pońattr i prąlstaniach. fiakasawi nie mia}y rówrrież p*dlcgać pajazdy
am§b§rre.ł
J.

KcntrowerĘdrre uayskiwa:rie uęzmłolerria na płynra*ie ł*daiąn,ł,i e siłRifuami p*Ę.tsĘ ISI{IM
miał doty*zryć jeĄłaie wód, ktćre :rie są drogamj wodn5*ni rxl rognmi*riu rłykaau
śródlądoxy*h dróg rro**ych a*mie*zczonego w pr*jekcie rrstaxr;r, Ten rxykaa obejmuje
całe s3"ste*a§ rrlód, rnięc zagadrrienie d*tycąłć rnieJa ą. sumi* giewieirr mały*h akw*:.óur.
Nie p*dlegać texgu praepis*xri Ęiały rówyrież tvody m*rskie.

Okazałc się jednak, ż* w apub§kowarry*h alrt**h praw"rrych źadne z pocąm;io*ych
ustaleń nia m*tały r:wzgĘdni*ne!
Na don*ixr ałego nRtrzpcraądzenia Rady Mi:ristrów z d*. ż8 srudrria 2'Qt7 Tv spr*wie
wysok*ści jedntlstkołły*h sta\łrek s§dął}. ro*anej za *Ąńkowarrie gn:*tów p*l*ptych
wod*:ni" ea§ri*ra błąd, najpra*rdopcdotlniej pisar*ki, lrtóry praelcreśla aasadn*ść treści
tego rorp*rządaerria" Poe.a §m jest eno sf*rrrrułgwane *r *p*sób dąiący *§rs*§e, dowolrre
praktycznię, tt§żlitvóśłi inierpretacyjne w ocerrie *tawki oplaty nakladan*j pr".ę? I#ody
Pol*ki* :ra rrźytk*vrrrików.

Na k*nselrłpen*je v*ynikąją* z taki*gc sformuław*rlia roaparaądzenia nie trzeba byłłl
długo czekać. Fierps* araaurs§t e§deisty już dostają od, dyrelrtora l{ód Polskich vtr

Białym*t*ku} urno§y *pinv*jące na kwotę § zł/ma pomostu i S,§C złfm? akwen§, §p.
kąpiełiekal Ponięważ 1Sód Polski*h tak scbie interpreĘe zapi*y raąporządz,exia"
W dadatk& §uumĘrcalą kwotę obciąź*. jesac*e p*datkie* VA? ir vry**k*§* ż3a/a|

Frry ustateniacŁ, z i<tórych ł;mikało, ź;e rocprra cpłata jednostkowa a* uĄrtka,vłranie
mętra kwadratołlłego gnrrrtu aalanego wadami będzi+ wynosiła n*kya*I*t* §r89 *l za
pcno*t i g*braeźa oraz ejryę3tg,ąls,ię pe§ # rrak*3łmalnej szer*kośei 8m wadtrrż §fil*§c
pomo§tu ll.łb nąbraeża., jeżeli rrrajdują się tara nniejsca da cumorłr*ria łodzi" S[atomia*t
opłeta 5a Ęlietteka lrrb t*ry rrod** j***§ są nrykorrystyxat* do §§kf€*§Jir
turg:stytd, *1rcrtóur wo§nych, a$xt*, n*,iał* xgxa*ić 0,0l ń {a pr*płrncwaeyc}r
wcześniej S,3* zł} i }q bpz sĘ#tdĘ cą, §ą ąąĄkoqrane p$słątnie cą!,$ieodŃ*tnie.

Brak portór"*, kiórych i tak jest w Polsce zbyŁ mało, kdz§e łmlłałrał, iż wiel* asab
*hcących uprawiać turys§kę wodną. będaie **rrrcrłrać ona. deikoo, a t§ przełoĘ się
urykład*ic?* r}a stapi*ń ea:riecąyszmenia pol*ki*h wad śrćdląd*rnryłh
Na źeglaw*nie j*,*hte"m p*zvlo§ć sebie Ędą magli tylko nąibag*tsi, ponieważ w marirnaeh,
x.. który*h irrfrast §!*łrra nie z*sta*-ie r***brąna} §§lly ża p§st$j ło<igi pc}jdą w górę do
tego et*pnia, *,* taniej będaie potencjalnennu *egtarz*tłi, uryjechać rrp. dc Chcnłlacji.
trYielu potskicb amatoróxr mors§c}r rozqrauŁa pr=eniesienie tię d§ rxeri§ nierni*ckich.
Caęść z nich, podobno juź to xob§a
l#'prowadaerrie agromnej vrysokości cpłaĘ aa. kąpieliską dą ęfekt taki, żę ich §e§t§rr},
wpro:łradzą opłatę za korąystanie, t}bgźxi oblłwatele, i<t*ray nie r*ając pienięday rra
w5nąięcie jachtun mogli do t*j pcry ch*ciaź korrystać za darru* z kąpie§sk. ?*raz będą
musie§ aa ta płańć. §aturalną kon**}<rrencją takiego *t*rru w,ęcźylbędgig migr*cja ludai
na dcikig pla;żc i kąpiel w miejscach nie*trzeżonych. 1# tąkim prąry*dl*,.r. nal€w §caryć si*
że ;rracźą§ym rłtrc*tem §caby w3rp*dków i t*tc:rięć.

Pan*dto nal**p pą*tętaó, źt *be*x§e 3lc§y i ptay****te ama.§śrcd§, x kt$rpcb *ą
ploka$łEgęane tąlris§t*a i mlcJ**a €łr alytrłotąlaka tgd we** *ta**wlą gtóxay
k*tdtE*tłrr *la Jexlor * prsyra$y je ateeaą!ąs€. 1g p*rt*ch tycb żegl*rse i tury§*i rn*§ą
nieodpłaŁnir p*aostaxłić śmieci, *ktlrrystać z toalet ora"* opr*źłnić suł§e tc*lety z
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chenticznych niecąlstości pĘpnych z jachtów i stetkórv, W-cześniej śmieci Xądował}, na
brzegacb w krzakach, a niecrystości by§ w_vlewane bezp<rśredni* rJo jeaicr" Na Marurach
rp ostat*ich latach daięki dotacją e UE pou,stalo wiele §koMarin łraz partów, w których
tskie niecąrst*śłi r*ażna nieodpłatne lub za niewielką *dpłatą pczostawić.

Szanowny Fanie Ministrze, tak sktłnstruotrtrart§ przepisy nogą doprowadzić da zriiszczęnia
branzy- §poftów i tr:rystyki łl,.odnej rł Polsce! BraszĘ. którą stanowi kręgosłrłp
ekonomiczny najrnniej rozwiniętych gospodarłzł obszarów naszeg$ krąu, takich jak
wa:rnia i riazury,

Proponujemy zatem qr ramach rłzlxnagatia przedstawir:rrych pr*blemórłr, dckonanit na-
stępującycŁr zmiąn:

§I Roeporządzeniu Rady Ministrów g d*. 28 grndrre ż§\7 r. w spr*wie ur;rsokaści
jednostkcwyeh stawek opłaty rccznej za użytkowanie gnrntóur pckr5ńych godami:

1.
W § 2.1-8} zr*ienić obecną treść na:

,rz:słiagarlvch z uprarvianiem na łvcdach śródiądowych i morskich rekreacji, iurysĘ,ki,
spartów w*dnych łtaz amatcrskiego pałc:łłł ą*b, przeznaczonego pod:

a) pońy, prąrstanie, zimowiska, nabrzeż,a, pomcs* $eź rryciągi, w trrrn służące da
prowadzenia dziala]ności gospodarczej ruziaąa*ej bezpośrednio z obsługą statków
uzyrvanych odpłatnie i nieaclpłatrrie do rekreacji" turysĘ*ki, spcrtórv wodnych j
amatorskiegł pclłowu ryb araz statkó,rx; słrrżącrvch do przewozów pasażerskich

- wynasi ł,89 zł i jest liczc*y aa porx.ierzchnię sumarycaną pomostórv i nabrz,eĄl

iub z:ł:,pis t:ł{łrł..{ltG,t.ug-łł-ł.!s:żł:!i, cy;łairs- !Tł{i tzz ti,ł:łył:zi;ł: t:{IsG.;;lzd.łł:ż po{fioł-i,i}ii,,t ! ł:łsłsryeżł;

- w}yrosi 0,89 zł i jest liczoTŁy Rporvierzchnię sumaryczną pomostórł- i nabrzeąr. oraż pa§
dna o saerokośłi 8 metrów- ciągnący się wzdłuż tych pom*stórą, i nabrzeĘ p* strcnie, p*
której xraj duj ą się urządzenia crtm*ą,n iczę ."

ż,
W § 2.2. Obecne brzmieirie:
,,Frx,epis usf" J sfosuje się cla gnsrc*l pakrytegł tładą; złzajdującega się rła.d, łhiektami, rł
których m,óu,}a łs,l ust. 1, jeżełi odrębrłgmi przepisami są określane strefa cchronne ruad tgmi
obiekiamź, które pewaduja ogr*rLiczełzia w użytkał*,aniu Ełurłtu poitrytegrł usadamź, a sq
nie zb ę dne da ich p r*wi dł *tu e g o fu nkcj cłzłw ania. "

Z, _ąęt,:r, ić tr§śli;ri
,Przepis ust. I sfcs*,ie się równłęż d.o gtuntzs pakrytego wodą, znĘdujqcega się pcd
abiektami, ł ktłry*h fłzaw{ł -łł usL 1, jeżeli łd.rębngmi pff.episewi sg, okreś{one strefE
łc?tranne ntłd tgł-rzi abiektąrni, ktćre pouoduią łgrałziezerzia łil użytk*usanźu gruntu
pckrytega wadam| a są nięzbędne d"a ich, prauidłołuegł furzk*jrłnauania."

Zawarty *, t},rr: punkcie błąd pisarski jaldm jest uz-y-cie wJiTazu ,nad' ga§}iast opod"
sprawia, ze całość t::eści § ż.1 rczparządr.*łia traci ważrrośc i nikt nie musi pon*sić
żadnych opłat-
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PropouĘ*rny równi€ź q łqe§a*§.ltip p§t9lrś"§39§Ę,_E_o_§§§gasji zapisów w ustawie
prawo wodae:
!,t.
Usunięcie art" §{.9 w całości lub uściślenie, iż nie będrie r:n dotycąrł wód morskich ora.z
łr.'od będącvch śródlądow3.łrrri ćrogami rł,odn}:rni w m_v*śl ,Roeporządzenia Rady Ministrów"
z 7 rnaja 2OO2 ,iłl sprawie klasyf,ikacji śródlądowl.ch d,róg w*drrych".

2"
Dodanie w art" 77.Ł,7 §terę ,f" * }:rzmieniu 

"płjaadćrą, amJibrjnych oraa poja_adów tlą5ĄĄla-
nYch tio slip*wa*ia ł*dzi, w seczegóh:ości r.v n:iejscac}:. do tego w},anaczorrych na Łerenach
pcrtńw i przystarri,"

J"
1[r art. 262. ż. zrnianę zapisu na: ,Maks5rmalna stawka ci:łaty rł:cr:r*j za uĘtkawanie 1
rrrŻ gruntu nie moż* być wyzsza nlz 1-krctność oborł.iqziijącej w danyrn roku górnej gra_
nic3ł stalł'ki podatkr*r od nierucŁomości, o i<tórej rr}Owa Ttł, art. 5 ust, 1, pkt 1 tit. a ustawy z
dnia 12 stvcznia 1991 r, o podatkach i opłatach lokalnycir {Dz, U, z 2S16 r" p*z. ?ż6, z
poźn. zm,9}}."

Wobec powyżseego z\łTacalĘy §ię do Pana Ministra o podjęcie daiaiań, które p*rfiogą
rozrviaźaĆ przedstawione po\&yzej problemy i umoż§r,vią dalsze prow.adzenje dzialalności
gospodarczej i e grystencj ę zainteresowanych podmio tów.

.!Y_?ąl::_c_ag.ąiu:

}. Srałrłrłisko Ministerstwa Środorłiskcł przggatłwarre Ąa łźeięń 05.a?.2al7ł.
2. Stcnowis&* ]uIinisterstwa Spartu i Turysrgki przugotłułaĄe łła d.gien. 03.07.2al7r.
3. Slcrt*u;isho Strony społeczrłej przggatowane ną dzień a5.C7.2§l7r. z d,rcią a4.c7.2o} 7r.

ilp *,iB§p_mpśą;

1. frorgtą śrgseerłslca-Mieleuczglc"- PoseJ na Sejm FP
2. Wajdech.§ossakousŁr * Poseł na Sejłn RP
3. .la,rosłgłćJ §ląwiarsJcr * Podsekretrłre §cnu uł Ministęrstwie Spłrtu i Turystyki
4. Prłerłzgsław Daca * Prezes V/ó<ź Pałskic?ł

Z wgrazamź saąann§an.

Fćłxręłr{lr*łstĘt*§rfiod*łłc§qpJ
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r
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9.
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§vFt {*l .-,lJ
#zaego*z firinlfirsrsl* * "§§l€ Slź,gc&o

wo"rcte*§txbałr* wałn--Maz. Otż ĄW
Bente Fe{rigf§#n * §cniaa łlrłdr*t §ffranrźłz l
Michełżak- ośnrdekA3§ tłĄtłcsg 
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