PROCEDURA UDZIELANIA ZGODY NA WYKORZYSTANIE
PASA TECHNICZNEGO DO INNYCH CELÓW NI OCHRONNE
zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 36 i 37 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. 2003r. nr 153 poz. 1502 z pó niejszymi zmianami).
CHARAKTERYSTYKA SPRAWY:
Procedura dotyczy udzielenia zgody na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej i inwestycji na
obszarze pasa technicznego, które wykraczaj poza zakres zagadnie zawartych w Zarz dzeniu
Porz dkowym Nr 1/2012 Dyrektora Urz du Morskiego w S upsku z dnia 26 kwietnia 2012r. w
sprawie okre lenia wymogów zabezpieczenia brzegu morskiego, wydm nadmorskich i zalesie
ochronnych w nadbrze nym pasie technicznym.
Pas techniczny stanowi stref wzajemnego, bezpo redniego oddzia ywania morza i l du; jest obszarem
przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpiecze stwa i ochrony
rodowiska.
Pas techniczny mo e by wykorzystywany do innych celów ni ochrona brzegu, za zgod w ciwego
organu administracji morskiej, który jednocze nie okre la warunki takiego wykorzystania (art. 37 ust.
1 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej).
FORMA ZA ATWIENIA SPRAWY:
-

decyzja administracyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wniosek do Dyrektora Urz du Morskiego w S upsku o wydanie decyzji, zawieraj cy:
- imi i nazwisko / nazw wnioskodawcy oraz jego adres zamieszkania / siedziby,
danie wydania zgody na wykorzystanie pasa technicznego do innych celów ni ochrona
brzegu;
2. charakterystyka planowanej dzia alno ci z opisem miejsca i sposobu zagospodarowania
terenu:
- w formie opisowej – ze szczególnym uwzgl dnieniem sposobu fundamentowania,
technologii wykonawstwa, odprowadzenia wód opadowych,
- w formie graficznej: mapa sytuacyjno-wysoko ciowa z naniesion lokalizacj wszystkich
obiektów i instalacji;
3. w przypadku przedsi wzi terminowych – okres dzia alno ci;
4. kopi dokumentów potwierdzaj cych prawo do dysponowania nieruchomo ci ;
5. dowód dokonanej op aty skarbowej za wydanie decyzji;
6. dokument potwierdzaj cy udzieleni pe nomocnictwa wraz z dowodem op aty skarbowej
(je eli w imieniu wnioskodawcy wyst puje pe nomocnik).
OP ATY:
Nale y wnie op at skarbow za wydanie decyzji w wysoko ci 10 z – na rachunek Urz du
Miejskiego w S upsku BRE Bank S.A. nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010 (o ile inwestor nie
jest pa stwow jednostk bud etow zwolnion z tej op aty lub jednostk samorz dow ).

Op at skarbow bez prowizji mo na uiszcza :
BRE Bank S.A. Biuro Korporacyjne w S upsku, ul. Kili skiego 45, godziny otwarcia: poniedzia ek –
pi tek 8.00-16.00
Je eli w imieniu wnioskodawcy wyst pi pe nomocnik, nale y ponadto ui ci op at skarbow w
wysoko ci 17 z za z enie dokumentu stwierdzaj cego udzielenie pe nomocnictwa.
TERMIN ZA ATWIENIA SPRAWY:
Za atwienie sprawy wymagaj cej post powania wyja niaj cego powinno nast pi nie pó niej
ni w ci gu miesi ca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie pó niej ni w ci gu dwóch
miesi cy od dnia wszcz cia post powania, za w post powaniu odwo awczym - w ci gu
miesi ca od dnia otrzymania odwo ania (art. 35 § 3 k.p.a.).
O ka dym przypadku nie za atwienia sprawy w terminie okre lonym w art. 35 organ
administracji publicznej obowi zany jest zawiadomi strony, podaj c przyczyny zw oki i
wskazuj c nowy termin za atwienia sprawy (art. 36 § 1 k.p.a.).
Organy administracji publicznej powinny dzia
w sprawie wnikliwie i szybko, pos uguj c
si mo liwie najprostszymi rodkami prowadz cymi do jej za atwienia (art. 12 § 1 k.p.a.).
TRYB ODWO AWCZY:
Od decyzji s y stronom wniesienie odwo ania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej za po rednictwem Urz du Morskiego w S upsku w terminie 14 dni od daty otrzymania
(art. 127 k.p.a.).
UWAGA:
Wniosek o udzielenie zgody na wykorzystanie pasa technicznego do innych celów ni ochrona brzegu,
mo e zosta z ony po uprawomocnieniu si decyzji Dyrektora Urz du Morskiego w S upsku
zwalniaj cej z zakazów okre lonych w art. 88l ust. 1 pkt 1, 2, 9 ustawy Prawo wodne.
W przypadku dzia alno ci sezonowej, bez wzgl du na d ugo umowy dzier awy, zgoda na
wykorzystanie pasa technicznego wydawana jest na okres jednego sezonu (z mo liwo ci kolejnego
wyst pienia w latach kolejnych).
Wnioskodawca nie jest zwolniony od obowi zku spe nienia wymaga innych organów i instytucji.

