
Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o por-
tach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110,
poz. 967, Nr 166, poz. 1361 i Nr 200, poz. 1683 oraz
z 2004 r. Nr 169, poz. 1766) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 2 uchyla si´ pkt 8;

2) tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:

„Gospodarka nieruchomoÊciami w portach i przy-
staniach morskich”;

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Zgody ministra w∏aÊciwego do spraw
Skarbu Paƒstwa, udzielonej w drodze
decyzji administracyjnej, wydanej w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki morskiej, wymaga:

1) przeniesienie w∏asnoÊci, u˝ytkowania
wieczystego albo oddanie w u˝ytko-
wanie wieczyste, 

2) oddanie w u˝ytkowanie, dzier˝aw´,
najem albo na podstawie innej umo-
wy uprawniajàcej do korzystania lub
pobierania po˝ytków przez okres po-
wy˝ej 10 lat

— nieruchomoÊci stanowiàcych w∏a-
snoÊç Skarbu Paƒstwa, jednostki samo-
rzàdu terytorialnego albo podmiotu za-
rzàdzajàcego portem lub przystanià
morskà, po∏o˝onych w granicach por-
tów i przystani morskich.

2. Wszcz´cie post´powania o wyra˝enie
zgody, o której mowa w ust. 1, nast´pu-
je na wniosek podmiotu, który zamierza
rozporzàdziç nieruchomoÊcià w zakresie
posiadanego prawa.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, po-
winien okreÊlaç:

1) podmiot, na rzecz którego nastàpi
rozporzàdzenie nieruchomoÊcià,

2) przedmiot umowy, w sposób umo˝li-
wiajàcy identyfikacj´ nieruchomoÊci,

3) uzasadnienie zamierzonej czynnoÊci
prawnej, w tym informacj´ dotyczàcà
dotychczasowego i przewidywanego
sposobu zagospodarowania nieru-
chomoÊci.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2,
do∏àcza si´:

1) umow´ przedwst´pnà, 

2) dokumenty potwierdzajàce tytu∏ praw-
ny wnioskodawcy do nieruchomoÊci,

3) opini´ podmiotu zarzàdzajàcego por-
tem lub przystanià morskà, dotyczàcà
przedmiotu umowy, o której mowa
w pkt 1, w przypadku gdy wniosko-
dawcà jest inny podmiot ni˝ podmiot
zarzàdzajàcy portem lub przystanià
morskà,

4) inne dokumenty potwierdzajàce da-
ne i informacje wynikajàce z wnio-
sku.

5. W przypadku umów o oddanie w u˝yt-
kowanie, dzier˝aw´, najem albo na pod-
stawie innej umowy uprawniajàcej do
korzystania lub pobierania po˝ytków
przez okres powy˝ej 10 lat do∏àczona do
wniosku umowa przedwst´pna powin-
na okreÊlaç w szczególnoÊci zasady roz-
liczeƒ nak∏adów poniesionych na nieru-
chomoÊç oraz warunki rozwiàzania
przyrzeczonej umowy przed up∏ywem
terminu, na który zostanie zawarta. 

6. Odmowa udzielenia zgody, o której mo-
wa w ust. 1, mo˝e nastàpiç ze wzgl´du
na zagro˝enie obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa, lub ze wzgl´du na
inny wa˝ny interes publiczny.

7. Umowy zawarte z naruszeniem obo-
wiàzku uzyskania zgody, o której mowa
w ust. 1, sà niewa˝ne.”;

4) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1. Podmiot zarzàdzajàcy portem lub przy-
stanià morskà ma prawo:

1) pierwokupu przy sprzeda˝y, 
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USTAWA

z dnia 16 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych, usta-
w´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
Êciami.



2) pierwszeƒstwa przy oddaniu w u˝yt-
kowanie wieczyste i przeniesieniu
prawa u˝ytkowania wieczystego 

— nieruchomoÊci po∏o˝onych w grani-
cach portów lub przystani morskich. Do
prawa pierwszeƒstwa stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy o prawie pierwokupu. 

2. W przypadku nieskorzystania z praw
okreÊlonych w ust. 1 przez podmiot za-
rzàdzajàcy portem lub przystanià mor-
skà prawo to przys∏uguje Skarbowi Paƒ-
stwa. 

3. W przypadku niepowo∏ania podmiotu
zarzàdzajàcego portem lub przystanià
morskà prawo pierwokupu przys∏uguje
gminie w∏aÊciwej ze wzgl´du na po∏o˝e-
nie nieruchomoÊci. Gmina wykonuje
prawo pierwokupu przez z∏o˝enie
oÊwiadczenia w formie aktu notarialne-
go w terminie 6 miesi´cy od dnia otrzy-
mania od notariusza wypisu aktu nota-
rialnego.

4. Sprzeda˝, przeniesienie u˝ytkowania
wieczystego lub oddanie w u˝ytkowanie
wieczyste nieruchomoÊci z naruszeniem
ust. 1—3 sà niewa˝ne.

5. Podmiot zarzàdzajàcy portem lub przy-
stanià morskà, a w przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 2 — Skarb Paƒstwa,
wykonuje prawo pierwokupu, prawo
pierwszeƒstwa przy oddaniu w u˝ytko-
wanie wieczyste lub przeniesienia pra-
wa u˝ytkowania wieczystego przez z∏o-
˝enie oÊwiadczenia w formie aktu nota-
rialnego w terminie 6 miesi´cy od dnia
otrzymania od notariusza wypisu aktu
notarialnego. Termin 6 miesi´cy doty-
czy ∏àcznie obu uprawnionych podmio-
tów.

6. Skutki prawne czynnoÊci, o których mo-
wa w ust. 5, nast´pujà z dniem dor´cze-
nia oÊwiadczenia stronie umowy rozpo-
rzàdzajàcej nieruchomoÊcià.

7. W zakresie nieuregulowanym w usta-
wie do czynnoÊci prawnych, o których
mowa w ust. 1—6 oraz art. 4a, stosuje
si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoÊciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603).”;

5) po art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. Podmiot zarzàdzajàcy portem lub przy-
stanià morskà ma prawo do nieodp∏at-
nego ustanowienia na jego rzecz u˝yt-
kowania wieczystego gruntu powsta-
∏ego na obszarach morskich znajdujà-

cych si´ w granicach portów lub przy-
stani morskich, je˝eli koszty jego po-
wstania nie zosta∏y pokryte ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa lub jednostek samo-
rzàdu terytorialnego. 

2. Skarb Paƒstwa reprezentowany przez
starost´, na wniosek podmiotu zarzà-
dzajàcego portem lub przystanià mor-
skà, ustanawia na rzecz tego podmiotu
prawo u˝ytkowania wieczystego grun-
tu powsta∏ego na obszarach morskich
znajdujàcych si´ w granicach portów
lub przystani morskich.”;

6) w art. 7 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zarzàdzanie nieruchomoÊciami i infrastruk-
turà portowà,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pozyskiwanie nieruchomoÊci na potrzeby
rozwoju portu,”;

7) uchyla si´ art. 11a;

8) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. Statuty spó∏ek, o których mowa w art. 13
ust. 1—3, uchwala walne zgromadzenie
po uprzednim uzgodnieniu ich treÊci
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
Skarbu Paƒstwa z ministrem w∏aÊciwym
do spraw gospodarki morskiej.”;

9) w art. 23 w ust. 2 po wyrazach „art. 7—9” skreÊla
si´ przecinek i wyrazy „art. 11”;

10) w art. 25 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 8 ust. 2 pkt 1
i ust. 3, 4a i 4b — wykonuje dyrektor w∏aÊci-
wego urz´du morskiego,”.

Art. 2. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, z póên. zm.2)) w art. 7 w ust. 1 po pkt 2 doda-
je si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) grunty, które znajdujà si´ w posiadaniu podmio-
tu zarzàdzajàcego portem lub przystanià mor-
skà, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub
przystani morskiej, zaj´te na dzia∏alnoÊç okre-
Êlonà w statucie tego podmiotu, po∏o˝one
w granicach portów i przystani morskich — od
pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92,
poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291.



miesiàcu, w którym podmiot ten wszed∏ w ich
posiadanie — nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 5 lat,
z wyjàtkiem gruntów zaj´tych przez podmiot in-
ny ni˝ podmiot zarzàdzajàcy portem lub przysta-
nià morskà,”.

Art. 3. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603) w art. 109 w ust. 1 uchyla si´ pkt 5. 

Art. 4. Zwolnienie podatkowe w stosunku do grun-
tów znajdujàcych si´ w posiadaniu podmiotu zarzà-
dzajàcego portem lub przystanià morskà w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, okreÊlone w art. 7 ust. 1 pkt 2a
ustawy wymienionej w art. 2, stosuje si´ nie d∏u˝ej ni˝
przez okres 5 lat.

Art. 5. 1. Podmioty zarzàdzajàce portami o podsta-
wowym znaczeniu dla gospodarki narodowej posiada-
jàce udzia∏y lub akcje w spó∏kach dzia∏ajàcych w sfe-
rze eksploatacji powinny je zbyç do dnia 31 grudnia
2005 r. 

2. Dzia∏alnoÊcià w sferze eksploatacji, prowadzonà
w granicach portów i przystani morskich, jest dzia∏al-
noÊç polegajàca na Êwiadczeniu us∏ug portowych,
którymi sà: 

1) us∏ugi odnoszàce si´ do statków:

a) pilotowe,

b) holownicze,

c) cumownicze;

2) us∏ugi wobec ∏adunków, w tym za∏adunek i wy∏a-
dunek, sztauowanie, trymowanie, prze∏adunek
i obrót ∏adunkowy wewnàtrz portu; 

3) us∏ugi wobec pasa˝erów, w tym zaokr´towanie
i wyokr´towanie.

3. Zbycie udzia∏ów lub akcji nale˝àcych do pod-
miotów zarzàdzajàcych portami lub przystaniami
morskimi w spó∏kach dzia∏ajàcych w sferze eksplo-
atacji, o którym mowa w ust. 1, nast´puje, z zastrze-
˝eniem ust. 6, w trybie publicznym. Tryb publiczny
wymaga og∏oszenia zaproszenia do pisemnego prze-
targu lub zaproszenia do negocjacji co najmniej
w jednym dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim. Prze-
pisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.3)) nie sto-
suje si´.

4. Og∏oszenie zaproszenia do przetargu, o którym
mowa w ust. 3, zawiera co najmniej:

1) nazw´, siedzib´ i adres organizatora przetargu;

2) podstaw´ prawnà zbycia akcji lub udzia∏ów;

3) liczb´ i rodzaj udzia∏ów lub akcji b´dàcych przed-
miotem przetargu;

4) wymagania stawiane uczestnikom przetargu oraz
kryteria oceny i wyboru ofert oraz ich znaczenie;

5) miejsce, tryb i form´ oraz termin sk∏adania ofert;

6) okres zwiàzania ofertà;

7) wysokoÊç wadium i sposób jego wniesienia.

5. Og∏oszenie zaproszenia do negocjacji, o którym
mowa w ust. 3, zawiera co najmniej:

1) nazw´, siedzib´ i adres zapraszajàcego do nego-
cjacji;

2) nazw´, siedzib´ i adres spó∏ki;

3) podstaw´ prawnà zbycia akcji lub udzia∏ów;

4) liczb´ i rodzaj udzia∏ów lub akcji b´dàcych przed-
miotem negocjacji;

5) miejsce, termin oraz warunki, po których spe∏nie-
niu mo˝na zapoznaç si´ z dokumentacjà dotyczàcà
sytuacji prawnej oraz sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej spó∏ki, oraz zasadach i warunkach organiza-
cji negocjacji;

6) miejsce, tryb i form´ oraz termin sk∏adania odpo-
wiedzi na zaproszenie;

7) form´ i termin, w ciàgu którego zapraszajàcy poin-
formuje o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaprosze-
nie;

8) zastrze˝enie, ˝e zapraszajàcy ma prawo swobod-
nego wyboru podmiotów, z którymi podejmie ne-
gocjacje, odstàpienia od negocjacji bez podania
przyczyny oraz przed∏u˝enia terminu do sk∏adania
odpowiedzi na zaproszenie przed up∏ywem termi-
nu, o którym mowa w pkt 7.

6. W przypadku zbywania udzia∏ów lub akcji
w spó∏ce, w której przewidziano prawo pierwokupu
lub pierwszeƒstwa dla dotychczasowych udzia∏ow-
ców, lub akcjonariuszy, zbycie na rzecz tych osób mo-
˝e nastàpiç wed∏ug ceny okreÊlonej w przetargu lub
ustalonej w wyniku negocjacji.

Art. 6. Przepisy art. 5 niniejszej ustawy nie majà za-
stosowania do spraw dotyczàcych zbycia udzia∏ów lub
akcji wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r., z wyjàtkiem art. 2 i art. 4, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2006 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170,
poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205, Nr 146,
poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703.


