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Pan

                      Marek Borowski

                      Marszałek Sejmu

                                    Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów
morskich".

                   W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych

regulacji z prawem Unii Europejskiej.

                    Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej

sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

                                                                       Z wyrazami szacunku

                                                                   (-) Leszek Miller
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P r o j e k t

U S T A W A

                                         z dnia

o ustanowieniu programu wieloletniego  �Program ochrony brzegów morskich�.

Art. 1.

1. Ustanawia się wieloletni �Program ochrony brzegów morskich�, zwany dalej �Programem�,

obejmujący swoim zakresem przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie  brzegów morskich

przed zjawiskiem erozji.

2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o

finansach publicznych  (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr

70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,

poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315,  z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr

88, poz. 961,  Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082,  Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr

145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365) i będzie realizowany w latach 2003�2022.

3. Program może zostać przedłużony.

Art. 2.

W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:

1) budowy, rozbudowy i utrzymywania systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego

terenów nadmorskich,

2) zapewnienia stabilizacji linii brzegowej i zapobiegania zanikowi plaż,

3) usuwania szkód sztormowych na brzegu morskim,

4) monitorowania brzegów morskich wraz z czynnościami, pracami i badaniami do

ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego, które mają na celu wskazanie koniecznych i

niezbędnych działań dla ratowania brzegu morskiego.

Art. 3.

1. Program jest nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

2.  Program jest realizowany przez dyrektorów urzędów morskich.

Art. 4.
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1. Łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć

kwoty 911 000 000 zł, ustalanej w cenach zadań z 2001 r.  i przeliczanej wskaźnikiem inflacji na

ceny z roku realizacji zadań.

2. Planowane nakłady z budżetu państwa na realizację zadań przewidzianych  Programem   nie

mogą   być,   w  poszczególnych  latach,  mniejsze  niż 25 550 000 zł.

Art. 5.

Planowane szczegółowe nakłady na realizację zadań, o których mowa w art. 2, określa załącznik do

ustawy.

Art. 6.

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie

później niż do dnia 31 marca, roczną informację o realizacji w roku ubiegłym zadań wynikających z

Programu.

Art. 7.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do projektów ustaw

budżetowych, począwszy od projektu na rok 2003.

U Z A S A D N I E N I E

Od dłuższego czasu obserwuje się niebezpieczne zjawisko postępującej erozji brzegu morskiego i

zaniku plaż. Zjawisko to, przybierając na sile, stanowi poważne zagrożenie dla: bezpieczeństwa

powodziowego terenów nadmorskich, dla opartego na turystyce � bytu ekonomicznego gmin

nadmorskich, a także dla cennego przyrodniczo środowiska strefy brzegowej. Zjawisko postępującej

erozji jest głównie wynikiem wzrastającego poziomu morza, spowodowanego efektem cieplarnianym.

Obserwowane zjawisko zwiększa realne prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi sztormowych.

W związku z powyższym Instytut Morski w Gdańsku opracował �Program ochrony brzegów

morskich�,  który w oparciu o wyniki długoletnich badań, prognozuje, że obserwowany wzrost

poziomu morza będzie przyczyną cofnięcia się - w tym stuleciu - linii brzegowej o 150 � 400 m, a

wielkość nieodwracalnych strat lądu może wynieść około 120 km². Nastąpi szybki zanik plaż, co

spowoduje gwałtowny spadek atrakcyjności nadmorskich miejscowości wypoczynkowych,

zmniejszając drastycznie dochody gmin nadmorskich i podważając byt ekonomiczny społeczności

nadmorskiej.

Zalaniem, w wyniku powodzi sztormowych, będzie zagrożone około 2 200 km² terenów nadmorskich

i zaplecza, w związku z czym zostanie zagrożony fizyczny byt społeczności zamieszkujących w

szczególności: mierzeje (Półwysep Helski, Mierzeja Dziwnowska, mierzeje jezior Jamno, Bukowo
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i Kopań), nisko położone oraz depresyjne obszary przymorskie (dolny taras Trójmiasta, Łeba, Ustka,

Kołobrzeg, Żuławy), a także wysokie brzegi klifowe (Jastrzębia Góra, Ustronie Morskie, Rewal).

Powyższa sytuacja rodzi zasadną konieczność pilnego podjęcia zdecydowanych i skoordynowanych �

w skali całego polskiego wybrzeża - działań opartych na naukowej prognozie. Konieczność pilnego

podjęcia skoordynowanych działań wynika także z wielkości strat, jakie spowodowały  sztormy w

okresie od listopada 2001 r. do stycznia 2002 r. na Półwyspie Helskim i na Środkowym Wybrzeżu.

Zagroziły one bytowi mieszkańców i spowodowały zniszczenia, których usunięcie wymaga znacznych

nakładów finansowych.

�Program ochrony brzegów morskich�, opracowany przez Instytut Morski  w Gdańsku, prognozując -

na podstawie wyników przeprowadzonych badań - możliwe wzrosty poziomu morza, ukazuje

najbardziej zagrożone odcinki brzegu, wskazuje rodzaj i zakres prac chroniących brzeg przed

niszczącym działaniem żywiołu morskiego oraz określa roczny koszt prac zabezpieczających.

Założeniem merytorycznym �Programu ochrony brzegów morskich� jest zabezpieczenie linii

brzegowej według stanu z 2000 r., przez przyjęcie selektywnie aktywnej ochrony � jako najbardziej

ekonomicznie i technicznie uzasadnionej dla polskich brzegów metody ochrony. Przyjęta metoda

zakłada utworzenie wzdłuż brzegu szczególnie intensywnie chronionych rejonów (określonych w

załączniku do projektu ustawy). Doprowadzenie do stabilizacji linii brzegowej w rejonach

chronionych spowoduje sukcesywne ograniczanie wielkości erozji na odcinkach niechronionych.

Preferowanym w �Programie ochrony brzegów morskich� sposobem technicznej ochrony brzegów

jest sztuczne zasilanie (odbudowa podbrzeża, plaż i wydm z piasku pozyskiwanego z dna morskiego)

z budowlami wspomagającymi. Cały, nie zanieczyszczony urobek pozyskany z prac pogłębiarskich na

torach wodnych i redach portów będzie wykorzystywany do ochrony brzegów morskich.

Projekt ustawy � nawiązując do art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) - ustanawia program wieloletni (20�letni), przewidziany do

realizacji w latach 2003�2022. Zakres rzeczowy i finansowy projektu jest oparty  na prognozie

wzrostu poziomu morza, o 0,3 m w ciągu 100 lat (najbardziej pesymistyczna prognoza przewiduje

wzrost poziomu morza w tym czasie o 1,0 m). Roczny koszt przedsięwzięć ochronnych

przewidzianych programem wynosi 45 550 000 zł, na co składa się:

1) koszt ochrony brzegów Zalewu Wiślanego -   1 750 000 zł,

2) koszt ochrony brzegów Zatoki Gdańskiej -   6 300 000 zł,

3) koszt ochrony brzegów Półwyspu Helskiego - 12 100 000 zł,

4) koszt ochrony brzegów otwartego morza - 24 100 000 zł,

5) koszt ochrony brzegów Zalewu Szczecińskiego -   1 000 000 zł,
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6) koszt materiałów do biologicznego umocnienia

zbudowanych wałów przeciwpowodziowych  i wydm                              

-   300 000 zł.

Łączny koszt realizacji długofalowego programu, zaplanowanego na lata 2003-2022, wynosi 911 000

000 zł.

Przedstawione wyżej koszty obejmują także wydatki związane z prowadzeniem niezbędnego

monitoringu,  związanego z zamierzonymi przedsięwzięciami.

Realizacja konstytucyjnego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom zamieszkującym

tereny przybrzeżne powoduje konieczność wydatkowania przez państwo dodatkowych środków na

ochronę brzegów morskich.

Proponowany projekt ustawy dotyczy ustanowienia drugiego z kolei długoletniego programu ochrony

brzegów Bałtyku. Pierwszy realizowano w latach 1989-1995, po katastrofalnych zniszczeniach

posztormowych zwłaszcza Półwyspu Helskiego. Po zakończeniu powyższego  programu wydatki

doraźne  na ochronę brzegów drastycznie wzrosły. Jest to związane  z nasilonymi zjawiskami

anomalii pogodowych w okresie jesienno-zimowym i wyłącznie doraźnym usuwaniem zniszczeń. Te

nienależycie umocnione elementy wybrzeża  morze zabiera przy kolejnych sztormach. Stąd  wynika

konieczność zaplanowania działań wieloletnich popartych monitoringiem zmian brzegu morskiego i

naukowych badań przedwykonawczych.

Mając pełną świadomość ograniczonych możliwości budżetu państwa, w projekcie ustawy  przyjęto

najbardziej optymistyczny wariant prognoz długofalowych i pominięto rejony brzegu morskiego

wymagające ochrony lecz np. słabiej zurbanizowane. Oprócz środków budżetowych, które powinny

stanowić podstawę finansowania prac objętych Programem, będzie można  wykorzystać również

zagraniczne fundusze pomocowe lub fundusze z innych źródeł.  Pozyskanie dodatkowych funduszy

pozwoliłoby na objęcie ochroną odcinków brzegu morskiego, z konieczności pominiętych w

Programie.

Specyfika hydrogeologiczna niektórych polskich brzegów (szczególnie klifowych) jest taka, że

skuteczna ich ochrona od strony morza jest możliwa tylko przy równoczesnej regulacji stosunków

wodno�gruntowych na zapleczu, tj. poza podlegającym administracji morskiej pasem technicznym.

Prac związanych z komunalną gospodarką wodno-ściekową  nie może jednak prowadzić administracja

morska. W konkretnych i uzasadnionych przypadkach powinna zatem istnieć możliwość

przekazywania dotacji budżetowych również samorządom lokalnym, z przeznaczeniem na konkretne

zadania w tym zakresie, na wniosek właściwego miejscowo urzędu morskiego.

Ponieważ ochrona brzegu morskiego  � stosownie do art. 42 ust. 2  pkt 11 ustawy z dnia 21 marca

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr  32, poz.

131 z późn.zm.) - należy do zadań terenowych organów administracji morskiej, projekt ustawy
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zakłada, że Program będzie realizowany przez dyrektorów Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i w

Szczecinie, ze środków budżetowych przewidzianych niniejszą ustawą.

Zważywszy na fakt, że celem Programu jest m.in. zbudowanie i utrzymywanie systemu

zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, projekt ustawy spełnia oczekiwania

społeczne; jest konkretną odpowiedzią na liczne apele społeczności nadmorskiej o działania na rzecz

zapewnienia bezpieczeństwa bytu fizycznego mieszkańców Półwyspu Helskiego, Mierzei

Dziwnowskiej i innych zagrożonych rejonów nadmorskich. Realizacja programu określonego w

projekcie ustawy to również utrzymanie bytu ekonomicznego społeczności nadmorskiej.



Załącznik  do ustawy
z  dnia

 PLANOWANE  SZCZEGÓŁOWE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PROGRAMU W LATACH 2003-2022; POZIOM CEN 2001 R.

Lp. Rejon � odcinek brzegu          Z a d a n i e    Nakłady
    ogółem
  (w  tys. zł)

Roczny
koszt
   zadania
   w latach
  2003-2022
  (w tys. zł)

  1.    Zalew Wiślany Utrzymywanie przedwali
przez sztuczne zasilanie
(odbudowa podbrzeża, plaż i
wydm z piasku pozyskiwa-
nego z dna morskiego w celu
stworzenia poprawnego syste-
mu morfologicznego całej
strefy przybrzeżnej) stop-
niowe podnoszenie rzędnych
wałów przeciwpowodzio-
wych do + 3,5 m

     35 000     1 750

  2.   Zatoka Gdańska

1) ujście Wisły-Przekop
    (km 47,9 � 48,3)

2) Górki Wschodnie
    (km 56,9 � 59,2)

3) ujście Wisły Śmiałej
    (km 59,2 � 59,4)

4) Górki Zachodnie
    (km 59,4 � 60,4)

5) Stogi
    (km 60,4 � 65,0)

6) Nowy Port � Sopot
    (km 69,2 � 79,0)

Podniesienie rzędnych
wałów o +1,0 m; budowa
opaski wzdłużnej

Sztuczne zasilanie

Modernizacja budowli
hydrotechnicznych ujścia,
nowe odcinki wałów i sztucz-
ne zasilanie

Sztuczne zasilanie

Sztuczne zasilanie

Utrzymanie linii brzegowej
poprzez sztuczne zasilanie

   126 000

       4 000

     10 000

     10 000

      6 000

      6 000

    26 000

    6 300

       200

       500

       500

      300

       300

    1 300
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7) Orłowo (km 80,0 � 82,0)

8) Redłowo � Kamienna
    Góra (km 82,0 � 85,0)

9) Oksywie � Mechelinki
    (km 89,1 � 96,5)

10) Mechelinki � Rewa
      (km 96,6 � 100,0)

11) Rewa � Osłonino
      (km 100,0 � 107,3)

12) Osłonino � Puck
      (km 107,3 � 114,5)

13) Puck � Gnieżdżewo
      (km 114,5 � 117,8)

Utrzymywanie linii brze-
gowej poprzez sztuczne
zasilanie

Utrzymywanie linii brze-
gowej poprzez sztuczne
zasilanie

Utrzymywanie linii brze-
gowej poprzez sztuczne
zasilanie, modernizacja
umocnień brzegowych

Utrzymywanie linii brzego-
wej poprzez sztuczne zasila-
nie

Utrzymywanie linii brzego-
wej poprzez sztuczne zasila-
nie, modernizacja wałów
przeciwpowodziowych

Utrzymywanie linii brzego-
wej poprzez sztuczne zasila-
nie

Modernizacja wałów
przeciwpowodziowych

  16 000

    14 000

    10 000

    4 000

      6 000

    10 000

      4 000

       800

       700

       500

       200

      300

      500

      200

  3.  Półwysep Helski

1) Władysławowo
    (od nasady półwyspu do
     km 4,5)

2) Chałupy � Kuźnica
    (km 4,5 � 9,5)

3) Kuźnica (km 9,5 � 13,5)

4) Kuźnica - Jastarnia
    (km 13,5 � 20,5)

5) Jastarnia - Jurata
    (km 20,5 � 23,5)

6) cypel półwyspu � miasto
    Hel (km 36,8 � 38,0)

Utrzymywanie linii brzegowej
poprzez system przesyłowy
przy porcie i sztuczne zasilanie

Utrzymywanie linii brzegowej
poprzez sztuczne zasilanie

Sztuczne zasilanie

Sztuczne zasilanie

Sztuczne zasilanie

Utrzymywanie linii brzegowej,
budowa opaski na wschód od
portu

  242 000

    60 000

   46 000

   46 000

    30 000

    30 000

    10 000

  12 100

     3 000

    2 300

    2 300

    1 500

    1 500

       500
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4.

7) Jastarnia � Kuźnica
    (km 50,9 � 59,3)

8) Kuźnica � Chałupy
    (km 59,3 � 65,0)

Otwarte morze

1) Rozewie � Jastrzębia Góra
    (km 130,0 � 134,6)

2) Karwia
    (km 134,6 - 144,4)

3) Łeba
    (km 180,0 � 183,0)

4) Rowy
    (km 216,0 � 217,5)

5) Ustka
    (km 231,0 � 233,5)

6) Jarosławiec
    (km 253,8 � 256,5)

7) Mierzeja Jeziora Kopań
    (km 256,5 � 267,0)

8) Darłówek
    (km 267,0 � 270,6)

9) Mierzeja Jeziora Bukowo
    (km 278,0 � 287,5)

Utrzymywanie linii brzegowej,
modernizacja opasek brzego-
wych, budowa wałów przeciw-
powodziowych o rzędnej
 + 3,0 m

Modernizacja opasek brzego-
wych, budowa wałów przeciw-
powodziowych o rzędnej
+ 3,0 m

Utrzymanie linii brzegowej
poprzez sztuczne zasilanie,
uporządkowanie gospodarki
wodnej na zapleczu klifu,
modernizacja opasek brzego-
wych

Sztuczne zasilanie, moderniza-
cja opaski brzegowej i wałów
przeciwpowodziowych

Sztuczne zasilanie, uruchomie-
nie systemu przesyłowego,
podwyższenie opaski brzego-
wej

Utrzymanie linii brzegowej
poprzez system przesyłowy

Utrzymanie linii brzegowej
poprzez system przesyłowy
i sztuczne zasilanie, podwyż-
szenie opasek brzegowych

Sztuczne zasilanie, moderni-
zacja opaski brzegowej, wały
przeciwpowodziowe wzdłuż
przetoki Jeziora Wicko

Budowa wałów przeciwpo-
wodziowych

Sztuczne zasilanie, modyfi-
kacja opasek brzegowych
i poprzecznego wału przeciw-
powodziowego

Budowa wałów przeciwpo-
wodziowych, sztuczne zasilanie

      8 000

      12 000

   482 000

     32 000

     20 000

     20 000

    10 000

    20 000

    20 000

    10 000

   50 000

   20 000

       400

        600

    24 100

       1 600

        1 000

       1 000

         500

      1 000

      1 000

         500

      2 500

      1 000
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10) Mierzeja Jeziora Jamno
    (km 289,5 � 299,9)

11) Sarbinowo
      (km 305,3 � 309,5)

12) Ustronie Morskie
      (km 317,1 � 323,0)

13) Kołobrzeg
      (km 328,9 � 335,8)

14) Dźwirzyno
      (km 343,4 � 345,4)

15) Mrzeżyno
      (km 350,5 � 352,2)

16) Niechorze
     (km 366,0 � 368,3)

17) Niechorze-Dziwnówek
      (km 368,3-385,4)

18) Mierzeja Dziwnowska
      (km 385,4 � 392,8)

19) Międzyzdroje
      (km 411,8 � 413,5)

Modernizacja umocnień
brzegowych, sztuczne zasilanie

Sztuczne zasilanie, moderni-
zacja i podwyższenie opaski
brzegowej

Umocnienie plaży, sztuczne
zasilanie i budowle wspomaga-
jące sztuczne zasilanie

Sztuczne zasilanie, moderni-
zacja opasek brzegowych

Sztuczne zasilanie, podwyż-
szenie obudowy przetoki Jez.
Resko

Sztuczne zasilanie wraz z
budowlami wspomagającymi

Przebudowa opasek na
zakończeniach muru oporo-
wego z podwyższeniem ich
korony, sztuczne zasilanie
odcinka wydmowego

Sztuczne zasilanie w rejonach
Śliwina, Rewala, Trzęsacza,
Pustkowa i Pobierowa wraz
z budowlami wspomagającymi

Modyfikacja opasek i ostróg,
sztuczne zasilanie

Sztuczne zasilanie

   20 000

   20 000

   40 000

   30 000

   10 000

   10 000

   20 000

    60 000

   60 000

   10 000

      1 000

      1 000

      2 000

      1 500

         500

        500

      1 000

      3 000

      3 000

         500

 5. Zalew Szczeciński wraz
ze Świną, Dziwną oraz
Zalewem Kamieńskim

Utrzymywanie przedwali
poprzez sztuczne zasilanie,
stopniowe podwyższanie
rzędnych wałów przeciw-
powodziowych do + 3,5 m

   20 000      1 000

 6. Koszt materiału do bio-
logicznego umocnienia
wałów przeciwpowo-
dziowych  i wydm

     6 000        300

                   R A Z E M    Lp.   1 - 6  911 000   45 550













Erozja brzegów przy wzroście poziomu morza o 0,6 m/100 lat (prognoza najbardziej prawdopodobna)

6

.


















































