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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/171067 -l3ozwój średnich i małych portów morskich

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Joanna Andrzejewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr
LGD/159/2017 z 7.12.2017 r.
Katarzyna Juchniewicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/17/2018 z 22.01.2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-4)

Urząd Morski w Szczecinie, PI. S. Batorego 4, 70-207 Szczecin (dalej: "Urząd")

Wojciech Zdanowicz, Dyrektor1. W latach 2015-2017 (I półrocze) dyrektorem
Urzędu był Andrzej Borowiec.

(dowód: akta kontroli str. 5-9)

II. Ocena kontrolowanej działalności
W latach 2015-2017 (I półrocze)2 Dyrektor Urzędu realizował założenia przyjęte
w rządowych programach rozwoju portów w części dotyczącej małych portów
morskich3, w tym, w zakresie utrzymania torów wodnych w stopniu zapewniającym
ich dostępność.

Potrzeby w zakresie inwestycji związanych z rozwojem małych portów zrealizowane
zostały w mniejszym rozmiarze rzeczowym, niż początkowo zakładany, z uwagi na
brak budżetowych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

W 2015 r. Urząd dokonał zakupu zestawu pogłębiarskiego, który został
refinansowany na mocy zawartego w 2010 r. z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (dalej: "ARiMR") Porozumienia nr 00002-61722-
OR1600005/10 na realizację "Przebudowy wejścia do Morskiego Portu rybackiego
w Mrzeżynie",

Urząd rozpoczął procedurę aplikowania o środki finansowe do Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na
inwestycję związaną z pogłębieniem toru wodnego do 4,5 m, lj. do głębokości
umożliwiającej wykorzystanie parametrów uzyskanych podczas modernizacji portu
w Stepnicy.

Środki finansowe otrzymywane przez Urząd w ramach kolejnych ustaw
budżetowych na utrzymanie dróg wodnych, w pierwszej kolejności były
przeznaczane na zabezpieczenie potrzeb bezpieczeństwa żeglugi i utrzymanie
głównego toru wodnego Świnoujście - Szczecin o długości 67,35 km. Roboty
utrzymaniowe związane z infrastrukturą dostępową małych portów były wykonywane
jedynie w 2016 r. dla portu Stepnica oraz dla portu w Mrzeżynie, po realizacji
zakupu zestawu pogłębiarskiego.

10d dnia 1 lipca 2017 r.

2 Okres objęty kontrolą.

3 Średnie porty nie występują w obszarze właściwości Urzędu.
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Opis stanu
faktycznego

Środki finansowe z budżetu państwa otrzymywane przez Urząd w badanym okresie,
w pierwszej kolejności były przeznaczane na zabezpieczenie potrzeb
bezpieczeństwa żeglugi i utrzymanie głównego toru wodnego (Świnoujście -
Szczecin). Ze względu na niewystarczającą w stosunku do potrzeb wysokość
otrzymywanych środków budżetowych roboty utrzymaniowe związane
z infrastrukturą dostępową do małych portów zostały wykonane tylko w 2016 r.
w porcie Stepnica (w ramach dokonanego zamówienia publicznego) oraz w porcie
Mrzeżyno, przy pomocy zakupionego zestawu pogłębiarskiego.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Realizacja założeń przyjętych w rządowych

programach rozwoju portów w zakresie małych
portów morskich

1.1. Budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp
do portów
1.1.1. Zadania Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie dotyczącym rozwoju małych
portów morskich określone były w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach
i przystaniach morskich4 (dalej: "ustawa o portach") oraz w ustawie z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej5
(dalej: "ustawa o obszarach morskich RP"). Zgodnie z art. art. 42 ust. 2 pkt 20
ustawy o obszarach morskich RP budowa i utrzymanie obiektów infrastruktury
zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich należą6 do organów
administracji morskiej. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o portach budowa,
modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów
niemających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej są finansowane
ze środków budżetu państwa, w wysokości określonej w ustawie budżetowej.
Obowiązek realizacji przez Dyrektora Urzędu przedsięwzięć poprawiających dostęp
do portów (w tym małych) był także zapisany m.in. w następujących dokumentach
strategicznych:
1) w Strategii Rozwoju Portów Morskich do 2015r.? (obowiązującej w okresie 2007-
2015), w której m.in. jako priorytetowe ustalono działania: Priorytet 1 - Poprawa
stanu infrastruktury portowej i dostępu do portów; Priorytet 2 - Rozwój oferty
usługowej w portach, w portach regionalnych dotyczy to żeglarstwa morskiego,
turystyki wędkarskiej oraz żeglugi pasażerskiej bliskiego zasięgu; Priorytet 3 -
Poprawa współdziałania administracji, podmiotów zarządzających oraz
użytkownikóww portach,
2) w Polityce morskiej RP do 2020 r.8, w której określając cele i działania na rzecz
wzmocnienia pozycji polskich portów morskich wskazano m.in. modernizację
i rozbudowę infrastruktury portowej i dostępu do portów od strony morza,
3) w dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu9, w którym
jako problemy małych i średnich portów morskich zidentyfikowano m.in.:

4 Dz.U. 2017 r. poz. 1933.

5 Dz.U. z 2017 r. poz.2205, ze zm.
6 Jako sprawy z zakresu administracji rządowej.
7 Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, przyjęta uchwałą Nr 29212007 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r.

8 Polityka morska Rzeczpospolitej Polskiej do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), przyjęta uchwałą Nr 33/2015 Rady Ministrów
z dnia 17 marca 2015 r.
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nieodpowiadające aktualnym tendencjom w żegludze morskiej parametry wejścia do
portów wewnętrznych oraz dekapitalizację znaczącej części infrastruktury portowej,
4) w Strategii Województwa Zachodniopomorskiego, w której jako mocne strony
(Analiza SWOT średnich i małych portów województwa zachodniopomorskiego) w
obszarze infrastruktura i środowisko wskazano sieć małych portów morskich,
natomiast niewykorzystany potencjał małych portów i przystani morskich określony
został jako słabe strony w obszarze gospodarka i przedsiębiorczość.
W latach 2015-2017 (I półrocze) obowiązywało Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu
Morskiego w Szczecinie z dnia 7 października 2004 r. w sprawie określenia
infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich w Dziwnowie, Kamieniu
Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebieży,
Wapnicy i Wolinie oraz przystani morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2004 r. Nr 81, poz.
1405) 10.

Naczelnik Wydziału Dróg i Budowli Morskich Urzędu w sprawie szacowania kosztów
realizacji potrzeb rzeczowych w zakresie utrzymania infrastruktury dostępowej
wyjaśnił m.in., że w przypadku torów podejściowych szacowanie odbywało się na
podstawie sondaży kontrolnych i wieloletniego doświadczenia pomagającego
w oszacowaniu potrzeb. W przypadku pozostałych budowli szacowania dokonywano
na podstawie wyników kontroli okresowych11. Protokoły z przeglądów okresowych
zatwierdza Dyrektor Techniczny - zapoznaje się z ich stanem technicznym. Na stan
torów wodnych sporządzane są sondaże - obowiązkowe jest sporządzanie,
co najmniej raz w roku sondażu, a w przypadkach awaryjnych lub po zgłoszeniu
jednostki dat. awarii, takie plany są sporządzane częściej. Analizy i wyniki sondaży
są przekazywane Dyrektorowi Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego. Na tej
podstawie obliczana jest kubatura do wybrania i szacowane koszty wykonania
niezbędnych robót. Na poziomie Wydziału Dróg i Budowli Morskich koszty
dotyczące utrzymania infrastruktury dostępowej są ustalane łącznie dla wszystkich
potrzeb, w zakresie robót czerpalnych - nie dokonuje się podziału na poszczególne
zadania. Ze względu na coroczne niewystarczające środki na prace czerpalne
priorytetem było zapewnienie żeglugi na torach do portów o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki.

(dowód: akta kontroli str. 99-101,431-439)
Potrzeby w zakresie pogłębiania torów podejściowych określane były na podstawie
planów sondażowych wykonywanych corocznie oraz dla portu w Mrzeżynie -
w miarę potrzeby.

(dowód: akta kontroli str. 573-586)
Urząd określił i oszacował potrzeby rzeczowe w zakresie budowy, modernizacji
i utrzymania infrastruktury zapewniającej dostęp do małych portów (w tym
przebudowa falochronów w Mrzeżynie) i przekazał informacje o nich na etapie
planowania ustaw budżetowych na rok 2016 i 2017. Potrzeby zgłaszane w tym
zakresie przez Urząd nie zostały uwzględnione w budżecie państwa.

(dowód: akta kontroli str. 155,527-545,554-563)

9 W Dokumencie Implementacyjnym, stanowiącym uszczegółowienie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r., określono cele
operacyjne w obszarach transportu m,in. morskiego do realizacji w latach 2014-2020 z wykorzystaniem środków unijnych.
10 Dalej: ,Zarządzenie nr 3', zmienione Zarządzeniem nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubinie,
Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz do przystani morskich w Międzyzdrojach,
Niechorzu i Rewalu (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r., poz. 3487). W
badaniach pominięto port w Policach ze względu na duże przeładunki.
11 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.) przeglądy są roczne i
pięcioletnie. W przypadku falochronów przeglądy pięcioletnie odbywają się co trzy lata (również odbywają się kontrole
dorażne). Jeżeli jest taka potrzeba i zachodzi konieczność, to sporządzane są także protokoły z przeglądów awaryjnych.
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2) Urząd zapewniał utrzymanie ustalonych parametrów torów wodnych w miarę
posiadanych środków.
Do analizy ograniczeń żeglugi wybrano 5 torów podejściowych stanowiących
infrastrukturę dostępową do portów:
- w Kamieniu Pomorskim: tor podejściowy od strony północnej (od głównego nurtu

Dziwny) o parametrach: długość - 4,25 km, szerokość w dnie - 30 m i głębokość
- 2,7 m (od pławy K-1, przez K-2 do molo), sporządzany corocznie plan
sondażowy wykazał w roku 2015 konieczność wykonania robót o kubaturze
3.100 m3, w roku 2016 -1.948 m3 i w roku 2017 - 3.343 m3,

- w Mrzeżynie: tor podejściowy z morza o parametrach: długość - 320 m,
szerokość w dnie - 30 m i głębokość - 3,5 m, sporządzany corocznie plan
sondażowy wykazał w roku 2015 konieczność wykonania robót o kubaturze
1.021 m3, w roku 2016 -1.026 m3 i w roku 2017 -178 m3,

- w Wolinie: tor podejściowy od strony Zalewu Szczecińskiego (od pławy M-E - W
do mostu drogowego) o parametrach: długość - 11,60 km, szerokość w dnie
50 m (z poszerzeniem na łukach) i głębokość - 2,5 m, sporządzany corocznie
plan sondażowy wykazał w roku 2015 konieczność wykonania robót o kubaturze
374 m3, w roku 2016 -1.001 m3 i w roku 2017 - 2.067 m3,

- w Stepnicy: tor podejściowy od toru wodnego Świnoujście - Szczecin od pławy
ST do pary pław ST-1 - ST-2 o parametrach: długość - 1,12 km, szerokość
w dnie - 35 m i głębokość - 3 m, oraz tor podejściowy od stawy 24 do głowic
falochronu Basenu Kolejowego poprzez parę pław ST1-ST2 o parametrach:
długość - 4,27 km, szerokość w dnie - 35 m i głębokość - 4 m sporządzany
corocznie plan sondażowy wykazał w roku 2015 konieczność wykonania robót
o kubaturze odpowiednio 167 i 1774 m3, w roku 2016 -1 i 84 m3 i w roku 2017-
74 i 194 m3.

W latach 2015-2017 (I półrocze) Urząd zrealizował:
1) prace czerpalne w 2016 r. na torze podejściowym do Stepnicy (od stawy 24 do
głowic falochronu Basenu Kolejowego poprzez parę pław ST1-ST2 o parametrach:
długość - 4,27 km, szerokość w dnie - 35 m i głębokość - 4 m) na podstawie
umowy nr PO-II-370/ZZP-3/21/16 z dnia 10.10.2016 r., zawartej z wykonawcami
robót Przedsiębiorstwem Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z 0.0. w Gdańsku
i Van den Herik Kust ~n Oeverwerken BY z Holandii, prace wykonane zostały
zgodnie z umową,
2) prace czerpalne w 2016 i 2017 r. w Mrzeżynie - tor podejściowy z morza
(o parametrach: długość - 320 m, szerokość w dnie - 30 m i głębokość - 3,5 m) -
przy wykorzystaniu zakupionego w październiku 2015 r. zestawu pogłębiarskiego
(pogłębiarka "Mątwa", holownik "Kalmar" i jednostka hydrograficzna "Drętwa").

(dowód: akta kontroli str. 64-73, 83, 565-572)

W latach 2015-2017 (I półrocze) występowały ograniczenia żeglugi do portów
spowodowane spłyceniami torów podejściowych do portów w Trzebieży, Stepnicy,
Dziwnowie i Mrzeżynie. Urząd informował o występujących zagrożeniach na swojej
stronie internetowej.

(dowód: akta kontroli str. 140-141)

Naczelnik Wydziału Dróg i Budowli Morskich wyjaśnił, jakie procedury stosował
Urząd w przypadku stwierdzenia spłycenia torów podejściowych: Po wykryciu lub
odebraniu informacji (przez Urząd, kapitanaty lub bosmanaty) o spłyceniu, Wydział
Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu wydaje ostrzeżenie na stronach internetowych
oraz ewentualnie w miarę potrzeb dokonuje zabezpieczenia takiego miejsca
poprzez wystawienie oznakowania ostrzegawczego. Następnie spłycenie powinno
być usunięte poprzez wykonanie robót pogłębiarskich (zlecenie robót w trybie

5



awaryjnym, po rozpoznaniu rynku i udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki).
Ze względu na brak środków finansowych prace takie były wykonywane jedynie
w Mrzeżynie (stacjonujący tam zestaw pogłębiarski, którego przetransportowanie do
innych portów jest kosztowne, długotrwałe i uzależnione od warunków pogodowych,
ponadto trwałość projektu uzależniona jest od pobytu pogłębiarki w Mrzeżynie, gdzie
jest potrzeba wykonywania robót na bieżąco) i Stepnicy w 2016 r. Urząd dąży też do
zakupu szalandy na potrzeby portów na Zalewie Szczecińskim i cieśninie Dziwny,
która będzie uzupełnieniem posiadanego zestawu pogłębiarskiego i umożliwi
pogłębianie małych portów w tym rejonie. Priorytetem utrzymania jest tor główny
Świnoujście - Szczecin, natomiast wypłycenia na torach do portów małych
likwidowane są w dalszej kolejności - w miarę posiadanych środków.
Kalkulacje dotyczące przebudowy lub modernizacji infrastruktury dostępowej do
małych portów sporządzane były tylko dla falochronu w Mrzeżynie oraz pogłębienia
toru do portu w Stepnicy (podejście od strony Polic) do 4,5 m.
W ramach poprawy infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy określono zakres
prac i koszty m.in. w studium wykonalności do ww. projektu.

(dowód: akta kontroli str. 429-430)
Urząd prowadził kontrole okresowe12 infrastruktury zapewniającej dostęp do portu w
Mrzeżynie, tj. falochronu wschodniego o długości 206 m i falochronu zachodniego o
długości 327,55 m.

Z protokołów kontroli rocznej i pięcioletniej13tych obiektów wynikało m.in., że
zarówno dla falochronu wschodniego, jak i zachodniego, wydano zalecenie
przeprowadzenia kapitalnego remontu żelbetowej konstrukcji falochronu. Stan
obiektów określono jako mało zadowalający, mogą być eksploatowane zgodnie
z przeznaczeniem. Zalecono m.in. przeprowadzenie kapitalnego remontu
i rozpatrzenie możliwości ograniczenia dostępu osób postronnych. Informacje
zostały ujęte w książkach obiektów prowadzonych przez Urząd dla obydwu
falochronów.

(dowód: akta kontroli str. 104-139)
W latach 2015-2017 (I półrocze) zalecenia kapitalnego remontu wynikające z ww.
przeglądów okresowych nie były zrealizowane z powodu braku środków
finansowych. Urząd posiadał kosztorys inwestorski na "Przebudowę wejścia do
portu w Mrzeżynie" na kwotę ok. 111 mln. zł, sporządzony w 2013 r.
Naczelnik Wydziału Dróg i Budowli Morskich wyjaśnił, że koszty przebudowy wejścia
do portu w Mrzeżynie (w tym budowa dwóch nowych falochronów) zostały
oszacowane około 2009 r. na 45 mln. Falochrony te miały wychodzić dużo dalej
w morze niż obecnie. Z wykonanych w tym celu badań hydrodynamicznych
wynikało, że kończąc się na głębokości 6 m, falochrony zabezpieczą tor wodny do
portu w Mrzeżynie przed wypłycaniem, co ograniczy potrzebę ciągłego
wykonywania tam prac pogłębiarskich. Najtańsza oferta przetargowa złożona na
całość robót związanych z tą budową wyniosła około 65 mln zł.
ARiMR nie wyraziła zgody na przesunięcie finansowania z projektu w Dziwnowie
(gdzie powstały oszczędności tej wielkości). ARiMR nie zgodziła się też na
wybudowanie jednego falochronu w ramach tego projektu. Po negocjacjach ARiMR
wyraziła zgodę na przebudowę nabrzeża Odpraw Granicznych14 i zakup zestawu
pogłębiarskiego, który zabezpieczy utrzymanie toru wodnego. W efekcie końcowym

12 Wynikające z art. 62 Prawa budowlanego.

13 Falochron wschodni - kontrola S-letnia 9.10.2015 r., roczna 5.08.2016 r. i 15.04.2017 r.; falochron zachodni - kontrola 5-
letnia 9.10.2015 r.. roczna 5.08.2016 r. i 15.04.2017 r.

14 Stanowiącego infrastrukturę portową.
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w ramach projektu wydatkowano łącznie kwotę ok. 17 mln, w tym na zestaw
pogłębiarski około 15,5 mln i 1,5 mln na przebudowę nabrzeża. Ze względu na brak
środków w porcie Mrzeżyno nie wykonano przebudowy wejścia do portu (budowa
falochronów). Pozwolenie na budowę uzyskane przez Urząd na tę inwestycję
wygasło w 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 429-430)

Ponadto Urząd planuje pozyskanie środków w ramach Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze 2014-2020 na poprawę infrastruktury m.in. w portach Mrzeżyno
i Stepnica m.in. na zadania: "Budowa stałego falochronu15 osłonowego Basenu
Rybackiego w Stepnicy" (2 mln zł) i ,,Przebudowa falochronów w Mrzeżynie wraz z
umocnieniem wschodniego brzegu" (30 mln zł).

(dowód: akta kontroli str. 526)

Ponadto Dyrektor w korespondencji z dnia 7.03.2016 r. do Burmistrza Miasta
i Gminy Stepnica stwierdził m.in.: ,,(... ) program wieloletni pn. "Utrzymanie morskich
dróg wodnych w rejonie ujęcia Odry w latach 2017-2028" obejmować będzie prace
mając na celu utrzymanie parametrów torów wodnych określonych w Zarządzeniu nr
3. Program ten nie został dotąd uchwalony, a prace mające na celu pogłębienie toru
podejściowego do portu morskiego w Stepnicy do 4,5 m głębokości mają charakter
inwestycyjny, więc nie kwalifikują się do ww. programu. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami wykonanie inwestycji w postaci pogłębienia toru wodnego do Stepnicy
wymaga wypełnienia pełnej procedury inwestycyjnej począwszy od zatwierdzenia
przez MGMiŻŚ16 formalnego programu inwestycji, poprzez sporządzenie analizy
nawigacyjnej i uzyskanie decyzji środowiskowej, a skończywszy na uzyskaniu
pozwolenia na budowę. Koszt przeprowadzenia inwestycji szacowany jest wstępnie
na ok. 5 mln. zł. Urząd nie posiada w budżecie takich środków, w związku z czym,
w sytuacji braku możliwości wykonania pogłębienia w roku 2016, zmiana zapisów
Zarządzenia nr 3 w części dotyczącej głębokości toru do Stepnicy nie jest możliwa.
Dyrektor Urzędu nie może bowiem wydać przepisu, do którego z przyczyn
finansowych i formalnych sam nie będzie w stanie się stosować. Zwracam uwagę,
że rozbudowa infrastruktury przeładunkowej w porcie w Stepnicy została wykonana
bez jakichkolwiek wcześniejszych uzgodnień z Urzędem w kwestii możliwości
zagwarantowania przez Urząd zwiększonych parametrów toru wodnego,
zapewniającego dostęp do portu. Niemniej jednak wychodząc naprzeciw potrzebom
inwestora Urząd podejmie niezwłocznie prace mające na celu zwiększenie
głębokości toru do Stepnicy, poczynając od sporządzenia i przesłania do MGMiŻŚ
programu inwestycji, jednak zrealizowania zadania, a następnie zmiana przepisów,
uwarunkowane są akceptacją Ministerstwa oraz otrzymaniem środków na ten cel
(... )".

(dowód: akta kontroli str. 287-288)

3) Finansowanie infrastruktury dostępowej wymienionej w Zarządzeniu nr 3
przedstawiało się następująco:
w 2015 r.:
- ustalone potrzeby finansowe 111 984,55 tys. zł, w tym inwestycje 111 000,0 tys.

zł i bieżące utrzymanie 984,55 tys. zł,
- plan wydatków bieżących - 274,15 tys. zł,
- wydatki zrealizowane - 274,15 tys. zł;
w 2016 r.:

15 Niewymieniony jako infrastruktura dostępowa w Zarządzeniu nr 3.

16 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
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- ustalone potrzeby finansowe 111 706,51 tys. zł, w tym inwestycje 111 000,0 tys,
zł, bieżące utrzymanie 706,51 tys. zł,

- plan wydatków bieżących 591,91 tys. zł,
- wydatki zrealizowane 564,61 tys. zł;
w 2017 r, (do 30 czerwca):
- ustalone potrzeby finansowe 111 470,57 tys. zł, w tym inwestycje 111 000,00 tys.

zł i bieżące utrzymanie 470,57 tys. zł,
- plan wydatków bieżących 366,12 tys, zł,
- wydatki zrealizowane 322,72 tys. zł,
Urząd nie planował inwestycji, ponieważ nie otrzymał w badanym okresie żadnych
środków na potrzeby inwestycyjne.
Urząd zgłaszał do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej potrzeby
finansowe w zakresie infrastruktury dostępowej (inwestycyjne - 111,0 mln na
przebudowę wejścia do portu w Mrzeżynie; bieżące - m,in. 120,0 tys. zł w 2015 r.
na prace czerpalne na torze wodnym do Stepnicy).

(dowód: akta kontroli str. 25-28, 527-545)
W 2010 r. Urząd zawarł z ARiMR Porozumienie nr 00002-61722-0R1600005/10 na
realizację "przebudowy wejścia do Morskiego Portu rybackiego w Mrzeżynie". W
"Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji wykazano m.in. prace budowlane przy
budowie nowych falochronów, całkowity koszt operacji miał wynosić 46.324.892 zł,
termin zakończenia 25.12,2013 r. Pomoc miała być udzielana z publicznych
środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego i przekazana po
zakończeniu realizacji operacji. W wyniku aneksowania Porozumienia w kolejnych
latach (ostatni aneks 19.08.2015 r. na kwotę 17.294.098 zł) Urząd dokonał
12.10.2015 r. zakupu zestawu pogłębiarskiego (pogłębiarka "Mątwa", holownik
"Kalmar" i jednostka hydrograficzna "Drętwa") w kwocie 15.503.928,67 zł (opisane
powyżej w ppkt. 2).

(dowód: akta kontroli str. 587-663)
4) Urząd w latach 2015-2017 (I półrocze) nie prowadził inwestycji w zakresie
budowy obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich.

(dowód: akta kontroli str. 25-28)
5) Gminy przekazywały do Dyrektora Urzędu informacje o konieczności poprawy
infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich:
- Gmina Międzyzdroje wniosła uwagi w ramach wniosku do przygotowywanego

projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich
dla Zalewu Szczecińskiego, wnioskując m,in. o ujęcie w projekcie budowy
i przebudowy portu rybackiego w miejscowości Lubin - przebudowa wejścia do
portu.

- Niewłaściwy stan techniczny infrastruktury dostępowej do portu w Mrzeżynie był
przedmiotem informacji przekazywanych przez Zarząd Portu Morskiego
Mrzeżyno, zwracano uwagę na spłycenia na torze podejściowym do portu i torze
w porcie ograniczające ruch portowy do jednostek o zanurzeniu do 2 m, a często
jeszcze mniejszym. Według Zarządu Portu Morskiego w Mrzeżynie, aktualne
dopuszczalne zanurzenia wynikają z dynamicznych zmian dna w obszarze
wejścia do portu, ukształtowanie dna w tym obszarze zmienia się po każdym
sztormie z kierunków zachodnich i wschodnich, a według opracowań naukowych
jedynym rozwiązaniem zapewniającym możliwość wykorzystania parametrów
portu jest budowa nowych falochronów sięgających poza strefę drugiej redy, co
zapobiegnie przemieszczaniu się piasku w kanał portowy i zapewni stabilną
głębokość torów wodnych. Urząd Morski w Szczecinie opracował projekt
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przebudowy falochronów wejściowych do portu w Mrzeżynie, w 2010 r. pozyskał
środki zewnętrzne z programu operacyjnego dla rybołówstwa, natomiast pomimo
ogłoszenia dwóch przetargów inwestycja nie została zrealizowana w pierwotnie
zakładanej formie, tj. budowy dwóch nowych falochronów. Ostatecznie w ramach
przyznanych pierwotnie środków (ok. 45 mln. zł w 2010 r.) zakupiono w 2015 r.
zestaw pogłębiarski za kwotę 15,5 mln oraz przebudowano nabrzeże Odpraw
Granicznych za kwotę 1,5 mln zł.

- W okresie objętym badaniem wielokrotnie wpływały do Urzędu informacje
i wnioski związane z niewłaściwym stanem technicznym infrastruktury
zapewniającej dostęp do portu w Stepnicy, kierowane przez Gminę Stepnica.
Głównie wnioskowano o pogłębienie toru podejściowego do portu do 4,5 m oraz
budowę falochronu stałego od strony północno-zachodniej, osłaniającego Basen
Rybacki i przystań żeglarską17. Tor podejściowy nie został pogłębiony do
wnioskowanej głębokości18, nie dokonano też zmiany w Zarządzeniu Dyrektora
określającym infrastrukturę dostępową do Portu w Stepnicy19. W roku 2017
Urząd posiadał przygotowane Studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego
w ramach RPO WZ 2014-202020 Poprawa infrastruktury dostępowej do portu
w Stepnicy. Zamierzenie inwestycyjne objęte projektem dotyczy przebudowy toru
podejściowego do Portu w Stepnicy od stawy 24 do głowic falochronów basenu
kolejowego poprzez parę pław ST1-ST2 wraz z obrotnicą. Ww. przebudowa
polegać będzie na zmianie parametrów technicznych infrastruktury dostępowej
do Portu w Stepnicy określonej w Zarządzeniu Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego
w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie określenia infrastruktury
zapewniającej dostęp do portów morskich. Celem inwestycji jest umożliwienie
obsługi statków przez Port w Stepnicy do 3.200 GT, o wymiarach 115 m długości
i 13,5 m szerokości, zanurzeniu od 3,8 m do 4,0 m. W związku z powyższym
przewidziano, iż konieczne będzie uzyskanie parametrów technicznych
infrastruktury dostępowej do portu: pogłębienie toru podejściowego od stawy 24
do głowic falochronów Basenu Kolejowego poprzez parę pław ST1-ST2 do
głębokości: 4,5 m oraz poszerzeniu tego toru - do ok. 40 m, pogłębieniu
obrotnicy do głębokości: 4,5 m oraz zwiększeniu jej średnicy - do ok. 160 m.
Aktualne parametry portu w Stepnicy to: długość nabrzeża przeładunkowego 143
m, średnia głębokość basenu portowego 4,5 m, szerokość wejścia do basenu
portowego 18 m, szerokość nabrzeża typu ro-ro 12 m. Z uwagi na spłycony tor
podejściowy w porcie Stepnica przeładunki w porcie są znacznie ograniczone,
a jego potencjał niewykorzystywany21.

Ponadto, na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stepnica22 w 2017 r.,
Urząd zobowiązał się do wystąpienia w pierwszym naborze z wnioskiem do ARiMR
o uzyskanie dofinansowania w ramach programu "Rybactwo i Morze" na wykonanie

17 M.in.w pismachz:25.09.2015r.,26.02.2016r., 18.05.2016L, 29.11.2016r.,27.11.2017r.
18 Zgodniez obowiązującymzarządzeniemDyrektoraUrzęduMorskiegow Szczecinienr5 z dnia8sierpnia2017r.w sprawie
określeniainfrastrukturyzapewniającejdostępdoportówmorskichgłębokośćtoruwynosinadal4,0m.
19J.W.

2:l RegionalnyProgramOperacyjnyWojewództwaZachodniopomorskiego2014-2020.
21 UrządGminyw Stepnicy,nawniosekDyrektoraUrzędu,przedstawijdokumentpt. 'Analizaefektywnośćinwestycjii efekty
społeczno-ekonomicznepogłębieniatoruwodnegood stawy24 do głowicfalochronuBasenukolejowegow Stepnicyprzez
parępławst1-s12wraz z obrotnicądo głębokości4,5 metr"oraz analizęnawigacyjną(zgodniez § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b
rozporządzeniaRadyMinistrówz dnia2 grudnia2010r.w sprawieszczegółowegosposobui trybufinansowaniainwestycjiz
budżetupaństwa).Z dokumentacjitej wynikam.in., że pogłębienietoru podejściowegow Stepnicydo 4,5 m zwiększy
możliwościprzeładunkoweportu w Stepnicy o około 260 tys. ton. Szacowanywzrost obrotów przedsiębiorców,
wypracowanychzyskóworazwzrostzatrudnieniaprzyczynisiędowzrostuwptywówdobudżetupaństwa(z tytułuCIT,VAT,
PITorazskładekZUS),któreprzyzałożeniu4%stopydyskontowejpozwalająokreślićwewnętrznąstopęzwrotu(IRR)dla 10
letniegookresuzwrotunapoziomie10%.
22 Porozumieniezawartew dniu27.01.2017r. pomiędzyUrzędemMorskima GminąStepnica- przedmiotemporozumienia
było uzgodnieniedziałańoraz trybuwspółpracystron umożliwiającychzrealizowanizadania:Budowastałegofalochronu
osłonowegoBasenuRybackiegow PorcieMorskimw Stepnicy.
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projektu "Budowa stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Porcie
Morskim w Stepnicy" .

(dowód: akta kontroli str. 274-311,490-498,521-524)
Do Urzędu Morskiego w Szczecinie nie wpływały inne skargi, wnioski, pisma
interwencyjne od zarządzających portami, armatorów, przedsiębiorców działających
w porcie i innych użytkowników portu na niewłaściwy stan techniczny infrastruktury
zapewniającej dostęp do portów morskich.

(dowód: akta kontroli str. 142-146)

6) Urząd przeprowadzał jedynie kontrole stanu infrastruktury dostępowej, które
wynikają z obowiązujących aktów prawnych: Prawa budowlanego (przy czym
przegląd 5-cio letni UMSz wykonuje co 3 lata), rozporządzenia Ministra Gospodarki
Morskiej z dnia 23 pażdziernika 2006 r. w sprawie warunków technicznych
użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli
hydrotechnicznych23.

(dowód: akta kontroli str. 429-430)

7) w latach 2015-2017 (I półrocze) Dyrektor realizował założenia, przyjęte
w rządowych programach rozwoju portów w zakresie średnich i małych portów
morskich, dotyczące infrastruktury zapewniającej dostęp do portów poprzez zakup
zestawu pogłębiarskiego i bieżące wykonywanie pogłębień toru wodnego
w Mrzeżynie, prace pogłębiarskie na torze wodnym do Stepnicy w 2016 r. i prace
hydrotechniczne na infrastrukturze dostępowej w Mrzeżynie oraz prace
przygotowawcze do realizacji inwestycji ,,Poprawa infrastruktury dostępowej do portu
w Stepnicy".

(dowód: akta kontroli str. 440-488)

8) Zastępca Dyrektora do Spraw Technicznych m.in. sprawował nadzór nad
wykonaniem zadań przez komórki organizacyjne wchodzące w skład podległego
Pionu Technicznego (w tym m.in.: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji,
Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Wydział Dróg i Budowli Morskich) w zakresie:
- gospodarki gruntami i dysponowania obszarami morskimi podległymi Dyrektorowi
Urzędu,
- nadzoru zagospodarowania na obszarach pasa nadbrzeżnego, portów i przystani
morskich, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,
- zabezpieczenia potrzeb geodezyjnych Urzędu,
- zapewniania właściwego stanu technicznego torów wodnych, red, kotwicowisk
oraz morskich portów i przystani,
- utrzymania zgodnego z wymogami stanu technicznego obiektów budowlanych,
będących na stanie majątkowym Urzędu,
- inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych,
- zapewnienia nadzoru nad realizacją inwestycji budowlanych.
Powyższe było zgodne z § 10 ust. 2 regulaminu organizacyjneg024.

Zlecanie pogłębiania torów wodnych we współpracy z Wydziałem Oznakowania
Nawigacyjnego i właściwymi Kapitanatami Portów oraz sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad tymi pracami, nadzór nad stanem technicznym morskich budowli
hydrotechnicznych będących na stanie majątkowym Urzędu, prowadzenie książek
obiektów dla budowli hydrotechnicznych i zarządzanie administracyjne, finansowe
i techniczne wyznaczoną inwestycją były zadaniami realizowanymi przez Wydział
Dróg i Budowli Morskich.

(dowód: akta kontroli str. 84-98)

23 Dz. U. Nr 206, poz. 1516.
24 Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 22 Dyrektora z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie nadania regulaminu
organizacyjnego Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, ze zm.
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1.2. Działania Dyrektora na rzecz współpracy z podmiotami zarządzającymi
i użytkownikami dla rozwoju portów. Zarządzanie nieruchomościami
portowymi, w tym podejmowanie działań w celu zabezpieczenia gruntów przed
utratą ich funkcji portowej.

1.2.1. Granice lądowe i morskie portów morskich określone były rozporządzeniami
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, na podstawie art. 45 ust. 1
ustawy o obszarach morskich RP. W latach 2015-2017 (I półrocze) nie następowały
zmiany granic portów.
W latach 2015-2017 (I półrocze) obowiązywało Zarządzenie nr 2 Dyrektora Urzędu
Morskiego w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie określenia akwenów
portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących
w skład infrastruktury portowej w portach morskich w Dziwnowie, Kamieniu
Pomorskim, Karsiborze, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Przytorze,
Sierosławiu, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz w przystaniach morskich
w Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu (dalej: "zarządzenie nr 2").

1.2.2. Zarządzeniem nr 3 Dyrektor określił25 infrastrukturę zapewniającą dostęp do
portów, w tym obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury
zapewniającej dostęp do portu i akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty,
urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury portowej portu
z uwzględnieniem usytuowania obiektów, urządzeń i instalacji oraz ich rodzaju,
liczby i wymiarów.
1.2.3. Dyrektor, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 23 i 24 ustawy o obszarach morskich RP
monitorował ruch statków oraz prowadził ewidencję ładunków i pasażerów w małych
portach.
W 2015 r. przeładunki w małych portach wyniosły ogółem 0.92 tys: ton, obsłużono
68.492 pasażerów, liczba zawinięć wyniosła 10.324, w 2016 r. odpowiednio:
przeładunki 1,076 tys. ton, 70.088 pasażerów i 13.606 zawinięć oraz w 2017 (I
półrocze): przeładunki 0.824 tys. ton, 10.691 pasażerów i 5.766 zawinięć.

(dowód: akta kontroli str. 29-43)

Dyrektor wyjaśnił, że nie odnotowano znaczących odchyleń dotyczących ilości
zawinięć jednostek pływających oraz przeładunków w portach. Ruch jednostek
rybackich i przeładunki utrzymują się na podobnym poziomie w poszczególnych
latach objętych kontrolą i są zależne przede wszystkim od warunków pogodowych,
okresów ochronnych oraz limitów połowowych. Wahania w ilości przewiezionych
pasażerów są bezpośrednio związane z sezonowością, największe nasilenie
dotyczy miesięcy wakacyjnych, czyli II półrocza danego roku, nie mniej ważną rolę
mają również warunki atmosferyczne. Znaczącą rolę odgrywają strategie
ekonomiczne i polityka gospodarcza podmiotów zarządzających poszczególnymi
portami. Dyrektor wyjaśnił również, że Urząd Morski w Szczecinie nie prowadzi
działalności gospodarczej w portach i nie ma wpływu zarówno na ruch turystyczny,
jak i na działalność połowową i przeładunkową.

(dowód: akta kontroli str. 552-553)
1.2.4. Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o obszarach morskich RP do organów
administracji morskiej należą m.in. sprawy korzystania z portów morskich.

25 Wydanym na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o portach. Zarządzenie obowiązywało w całym okresie objętym kontrolą,
zostało zmienione Zarządzeniem nr 5 z dnia 8 sierpnia 2017 r.
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1) Łącznie w latach 2015-2017 (I półrocze) struktura własnościowa gruntów
portowych współzarządzanych przez administrację morską26wynosiła 28,4868 ha
wg stanu na dzień 1.01.2015 r. i 28,4886 ha wg stanów na 1.01.2016 r, 1.01.2017 r.
i 30.06.2017 r.27,tj. obszar ten zwiększył się ogółem o 0,0018 ha, przy czym grunty
we własności Skarbu Państwa zmniejszyły się o 0.0511 ha, grunty gminne
zmniejszyły się o 0,9875 ha, a grunty będące własnością innych podmiotów
(własność prywatna) zwiększyły się o 1,0404 ha.

(dowód: akta kontroli str. 44-52)
Dyrektor wyjaśnił, że powyższe zmiany w strukturze własnościowej nieruchomości
położonych w obszarach portów wynikały z:
- przeniesienia własności nieruchomości,
- ustalenia linii brzegu,

przejęcia w trwały zarząd,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Zmiany w nw. portach nastąpiły na podstawie:
1) Port morski w Nowym Warpnie
- wniosek MGMiŻŚ28 o zaopiniowanie sprzedaży nieruchomości z dnia
09.09.2016 r., znak: DGM.v11.57.1.56.2016.MG.1, odpowiedź Urzędu z dnia
19.09.2016 r., znak: GPG II 070-NW/21/4/2016,
- decyzja Starosty Polickiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 07.04.2015 r.,
znak: GN.6844.1.2015.AG.
2) Port morski w Wolinie
- wniosek MGMiŻŚ o zaopiniowanie przeniesienia własności nieruchomości z dnia
04.08.2014 r., znak: DTM7-mg-025/210145/2014, odpowiedź Urzędu z dnia
06.08.2014 r., znak: GPG II 070-Wo/22/2/2014,
3) Port morski w Trzebieży
- decyzja Urzędu ustalająca linię brzegu z dnia 10.03.2017 r., znak: GPG 1161503-
Po/1/4/2017,
- decyzja Urzędu ustalająca linię brzegu z dnia 09.09.2015 r., znak: GPG 1161503-
Po/1/5/2015 oraz postanowienie Urzędu w sprawie sprostowania omyłki ww. decyzji
z dnia 16.01.2017 r., znak: GPG II 61503-Po/1/20/2015-2017,
- wniosek MGMiŻŚ o zaopiniowanie sprzedaży nieruchomości z dnia 16.02.2015r.,
znak: DTM.VII.57.1.12.2015.PK.1, odpowiedź Urzędu z dnia 17.02.2015 r., znak:
GPG II 070-Po/3/5/2015,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - decyzje
Burmistrza Gminy Police.

(dowód: akta kontroli str. 177-197)
2) Dyrektor w wyjaśnieniach dotyczących komunalizacji gruntów stwierdził, że
zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o portach komunalizacja gruntów położonych na
obszarach portów i przystani morskich przeprowadzana jest na wniosek gminy.
Działając w oparciu o zapisy "Strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku",
zgodnie z Priorytetem 3 wskazanym w tabeli 3.1.1. pkt 4, Dyrektor Urzędu
Morskiego w Szczecinie pismem z dnia 28 lipca 2016 r., znak: WMS-070/15/03/16,
kierowanym do Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej MGMiŻŚ wskazał
proponowane kierunki zmian w ustawie o portach dotyczące zarządzania portami
regionalnymi i przystaniami morskimi - w tym m.in. konieczność określenia

26 Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o obszarach morskich RP dyrektorzy urzędów morskich są terenowymi organami
administracji morskiej. Portami, dla których nie zostały powołane podmioty zarządzające: w Lubinie, Nowym Warpnie,
Stepnicy, Trzebieży, Wolinie, Przytorze, SierosIawiu i Karsiborze, zarządzał dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.
'li Na dzień 30.06.2017 r. przyjęto dane z 1.01.2017 r. - dotyczy tylko portu morskiego w Stepnicy z uwagi na brak danych od
starosty.
28 Ministerstwo Gospodar1<iMorskiej i Żeglugi Śródlądowej.
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uwarunkowań przesądzających o własnościowym statusie tych struktur (komunalny,
państwowy i prywatny). W kontekście portów komunalnych zaproponowano m.in.
komunalizację małych portów z mocy ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 142-168)

Dyrektor wyjaśnił, że w latach: od 2015 do l-go półrocza 2017 Urząd opiniował
zamiar dokonania czynności prawnej polegającej na nieodpłatnym przekazaniu
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nowe Warpno
w postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości położonych na
obszarze portu morskiego w Nowym Warpnie. W odpowiedzi na wniosek
Departamentu Gospodarki Morskiej MGMiŻŚ z dnia 2 stycznia 2017 r. Dyrektor
Urzędu w piśmie z dnia 9 stycznia 2017 r. zaopiniował pozytywnie zamierzoną
czynność prawną, przy uwzględnieniu następujących warunków: powołania przez
Gminę podmiotu zarządzającego portem oraz, wraz z przekazaniem nieruchomości
- przejęcie przez Gminę infrastruktury portowej ("Strategia rozwoju portów morskich
do 2015 roku" 1.2.2. Model zarządzania portami morskimi: "(00') Istotą przyjętego
w Polsce systemu zarządzania portami morskimi jest: - utworzenie publicznych
podmiotów zarządzających nieruchomościami i infrastrukturą portową położonymi
w granicach portów i przystani morskich, (...n. Ustanowienie służebności gruntowej
zapewniającej dostęp do budowli nawigacyjnej - światło sektorowe, zlokalizowanej
na enklawie otoczonej działką mającą podlegać komunalizacji. Decyzją z dnia 20
kwietnia 2017 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie wyraził
zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na przeniesieniu prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa, wskazując w uzasadnieniu konieczność
ustanowienia służebności gruntowej. W odpowiedzi na pismo Burmistrza Gminy
Nowe Warpno z dnia 30 czerwca 2017 r. Dyrektor w piśmie z dnia 13 lipca 2017 r.
zaproponował zawarcie dwustronnego porozumienia, w którym zostałyby zawarte
warunki wskazane w przywołanej powyżej opinii. Propozycja ta pozostała do chwili
obecnej bez odpowiedzi.

Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że Urzędowi nie są znane jakiekolwiek utrudnienia
w komunalizacji portów, których powodem mogą być kwestie związane z ochroną
przyrody lub ochroną środowiska.

(dowód: akta kontroli str. 142-168)

3) Port morski w Mrzeżynie - wg informacji przekazanej przez Gminę Mrzeżyno
"most na rzece Rega łączący wschodnią i zachodnia część portu nie ma właściciela
- po oddaniu terenów przyległych do mostu przez wojsko, nie ustalono, kto ma
zarządzać tym obiektem".
Most na rzece Rega znajduje się poza granicą terenów portowych portu morskiego
w Mrzeżynie i stanowi element lokalnego układu drogowego w tym rejonie, którego
utrzymanie nie należy do zadań Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 201-203)

4) Do Urzędu Morskiego w Szczecinie nie wpływały skargi lub pisma interwencyjne
dotyczące zarządzania nieruchomościami portowymi, w tym zabezpieczenia
gruntów przed utratą ich funkcji portowej.

(dowód: akta kontroli str. 142-168)

1.2.5. W latach 2015-2017 (I półrocze) nie było regularnych połączeń żeglugowych
z innymi portami z portów Stepnica (przeładunki towarowe) i Mrzeżyno (rejsy
wycieczkowe z powrotami do Mrzeżyna). Regularna linia żeglugowa funkcjonowała
na trasie Dziwnów - Kamień Pomorski - Dziwnów (statek pasażerski w sezonie
letnim 166 wyjść w 2015 r., 162 wyjścia w 2016 r. i Ow I półroczu 2017 r.), a także
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Ocena cząstkowa I

w porcie Trzebież (odpowiednio 18, 19 i 8) i Nowe Warpno (odpowiednio 347, 360
i 408).

M.in. w Programie rozwoju polskich portów morskich do 2020 r. wskazano na
promocję żeglugi bliskiego zasięgu w celu poprawy konkurencyjności polskich
portów.

Dyrektor wyjaśnił: "Urząd (...) wspiera promocję żeglugi bliskiego zasięgu, realizując
szereg zadań statutowych, w szczególności - poprzez utrzymanie dróg wodnych i
zapewnienie dostępu do portów morskich (pogłębianie torów wodnych, utrzymanie
infrastruktury oznakowania nawigacyjnego); sztandarowym przykładem wsparcia
Urzędu dla poprawy konkurencji portów w analizowanym kontekście są
zrealizowane już i realizowane obecnie projekty dot. pogłębienia toru wodnego
Świnoujście-Szczecin. Przyjąć można, że Urząd wspiera też szczegółowe cele
wyznaczone dla promocji żeglugi bliskiego zasięgu w zakresie uproszczenia
dokumentacji i procedur w transporcie wraz z wdrożeniem elektronicznych
systemów przepływu informacji poprzez administrowany przez siebie system PHICS
(służący m.in. raportowaniu i wymianie danych pomiędzy statkiem a portem).
Kwestia nadania statusu autostrad morskich wybranym połączeniom żeglugowym w
pierwszym rzędzie dotyczy zarządów portów morskich, w których gestii pozostaje
dostosowanie portów do standardów warunkujących włączenie do sieci takich
autostrad".

(dowód: akta kontroli str. 489)
1.2.6. Dyrektor wyjaśnił, że nie posiada informacji nt. ewentualnych szczególnych
wytycznych udzielanych Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie w sprawie
zapisów Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. i Polityki morskiej RP do 2020 r.
(z perspektywą do 2030 r.). Uszczegółowieniem zapisów Strategii Rozwoju
Transportu do 2020 r. jest ściśle z nią związany Dokument implementacyjny do
Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), dający pewne
wytyczne w odniesieniu do realizacji celów określonych w Strategii, w szczególności
opisując system instytucjonalny w sektorze morskim i równorzędną rolę urzędów
morskich oraz podmiotów zarządzających portami w szeregu procesów dotyczących
inwestycji portowych.

(dowód: akta kontroli str. 169-176)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
nie stwierdzono nieprawidłowości.

W latach objętych kontrolą parametry torów wodnych małych portów ustalone
Zarządzeniem nr 3 były utrzymywane w stopniu zapewniającym dostęp do portów.
Środki finansowe otrzymywane przez Urząd w pierwszej kolejności były
przeznaczane na zabezpieczenie potrzeb bezpieczeństwa żeglugi i utrzymanie toru
wodnego Świnoujście - Szczecin. W 2015 roku Urząd, realizując porozumienie
zawarte z ARiMR, dokonał m.in. zakupu pogłębiarki dla potrzeb portu w Mrzeżynie.
W latach 2015-2017 (I półrocze) Urząd wykonał prace czerpalne poprawiające
dostęp do portu Stepnica, tj. do głębokości 4,0 m, wynikającej z aktualnego w tym
okresie Zarządzenia nr 3 oraz podjął czynności związane z zaplanowaniem środków
na finansowanie poprawy dostępności do portu w Stepnicy do głębokości 4,5 m
(uwzględniającej modernizację wykonaną przez Gminę Stepnica w obrębie
infrastruktury portowej). Jednak ze względu niewystarczające środki otrzymywane
w ramach ustaw budżetowych dotyczących kolejnych lat kontrolowanego okresu,
przebudowa została zaplanowana do sfinansowania w ramach środków
zewnętrznych.
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Opis stanu
faktycznego

Zarządzanie skomunalizowanymi małymi portami
morskimi w przypadku niepowołania podmiotu
zarządzającego portem29

W obszarze działania Urzędu funkcjonują 3 porty morskie, które zostały
skomunalizowane, a w których nie powołano zewnętrznego podmiotu
zarządzającego portem:

w Wolinie,
w Sierosławiu,
w Stepnicy.

2.

(dowód: akta kontroli str. 12)

Gmina Stepnica nie powołała odrębnego podmiotu zarządzającego portem morskim,
lecz wyznaczyła do pełnienia tej funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, który
zarządzał tym portem przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, a budowę,
rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej ww. portu finansowała
Gmina Stepnica.
2.1.1. Plany rozwoju portów Stepnica, Wolin i Sierosław nie zostały sporządzone.
Dyrektor wyjaśnił, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o portach -
prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu jest zadaniem gminy.
Wynika to z faktu, że porty morskie w Wolinie, Stepnicy i Sierosławiu są portami
komunalnymi, dla których nie powołano podmiotu zarządzającego. Zasadnym jest
uznanie, iż ewentualne potrzeby w zakresie planowania rozwoju portów, w tym
infrastruktury portowej, powinny być artykułowane przez gminy, jako gospodarza
znającego lokalne potrzeby i uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze,
w szczególności w odniesieniu do gruntów pozostających w ich władaniu. Urząd
Morski w Szczecinie za zadanie wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 22 ustawy
o obszarach morskich RP w zakresie działalności Urzędu uznaje budowę,
rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury portowej, co jest zgodne
z art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o portach. Zadanie to zasadniczo dotyczy takiej
infrastruktury, która położona jest na gruntach pozostających we władaniu Urzędu
lub na gruntach Skarbu Państwa. Należy zauważyć, że w przypadku wymienionych
wcześniej portów, jedynie w Wolinie występują grunty będące w trwałym zarządzie
Urzędu. Planowanie odbywa się przez coroczny podział środków dostępnych
w ramach limitów przyznanych na dany rok kalendarzowy wynikających z ustawy
budżetowej. Urząd nie sporządzał odrębnych planów rozwoju dla ww. portów.
Należy zaznaczyć, że w latach, których dotyczy kontrola, wysokość przyznawanych
środków dla Urzędu nie zapewniała w pełni realizacji potrzeb wynikających
z konieczności utrzymania infrastruktury zapewniającej dostęp do portów
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, tj. portów w Szczecinie
i Świnoujściu (w szczególności na utrzymanie parametrów toru wodnego
Świnoujście-Szczecin w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami - co było
wielokrotnie zgłaszane do dysponenta wyższego stopnia), w związku z powyższym
nie było możliwe przeznaczenie środków z budżetu państwa na większe zadania
utrzymaniowe lub inwestycyjnew pozostałych obszarach działalności Urzędu,w tym
na infrastrukturę portową w portach Wolin, Stepnica i Sierosław. Jednocześnie
Urząd poszukuje środków europejskich na ewentualną modernizację infrastruktury

29 W niniejszym rozdziale opisano sposób działania Dyrektora Urzędu w przypadku portów morskich skomunalizowanych, dla
których gminy nie powołały odrębnego podmiotu nim zarządzającego.
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zapewniającej dostęp do portów innych, niż porty o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej oraz infrastruktury portowej zarządzanej przez Urząd.
W najbliższym, czasie dzięki środkom z RPO, zostanie poprawiony dostęp do portu
w Stepnicy, polegający na przebudowie toru podejściowego od stawy 24 do głowic
falochronów Basenu Kolejowego poprzez parę pław ST1-ST2 wraz z obrotnicą (...).
Natomiast wkład w zakresie planów rozwoju portów morskich realizowany był
ostatnio poprzez wniesienie uwag do projektu dokumentu "Program rozwoju
polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)" w odpowiedzi
na wystąpienie, w tym zakresie, ze strony MGMiŻŚ.

(dowód: akta kontroli str. 19-200)
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o portach ww. planowanie było obowiązkiem
gminy.

2.1.2. Urząd nie posiadał książek obiektów portu w Stepnicy. Urząd nie dokonywał
przeglądów okresowych obiektów portowych (objętych zarządzeniem nr 2)
zlokalizowanych w porcie Stepnica.
Zgodnie z wyjaśnieniem naczelnika Wydziału Dróg i Budowli Morskich, książki
obiektów budowlanych portu w Stepnicy przekazane zostały Gminie Stepnica
w 1998 r. Wszelkie prace i czynności związane z utrzymaniem obiektów
wykonywała Gmina.

(dowód: akta kontroli str. 314)
Urząd nie posiadał książek obiektów portu w Sierosławiu. Urząd dokonywał w latach
2015-2017 (I półrocze) przeglądów okresowych obiektów portowych (objętych
zarządzeniem nr 2) zlokalizowanych w porcie Sierosław.
Zgodnie z wyjaśnieniem naczelnika Wydziału Dróg i Budowli Morskich książki
obiektów budowlanych portu w Sierosławiu przekazane zostały Gminie Wolin
w 2010 r., a Urząd wykonywał przeglądy okresowe obiektów i bieżące konserwacje
w miarę potrzeb i posiadania środków.
Przeprowadzone badanie potwierdziło, że Urząd wykonywał przeglądy okresowe
obiektów infrastruktury portowej w Sierosławiu zgodnie z art. 62 Prawa
budowlanego.

(dowód: akta kontroli str. 315-375)
Urząd posiadał i prowadził książki obiektów portu w Wolinie, w części będącej na
stanie Urzędu. Urząd dokonywał w latach 2015-2017 (I półrocze) przeglądów
okresowych obiektów portowych (objętych zarządzeniem nr 2) zlokalizowanych
w porcie Wolin.

(dowód: akta kontroli str. 376-428)
2) Finansowanie infrastruktury portowej portów Stepnica, Wolin i Sierosław
przedstawiało się następująco:

potrzeby finansowe w zakresie budowy, rozbudowy, utrzymywania
i modernizacji infrastruktury portowej portów nieskomunalizowanych, dla
których nie powołano podmiotów zarządzających: 2.539,62 tys. zł w 2015 r.,
304,52 tys. zł w 2016 r. i 56,30 tys. zł w I półroczu 2017 r.,
plan wydatków ogółem obejmował: 2.489,12 tys. zł w 2015 r., 298,62 tys. zł
w 2016 r. i 54,30 tys. zł w I półroczu 2017 r.,
wydatki zrealizowane: 2.206,22 tys. zł w 2015 r., 298,62 tys. zł w 2016 r. i 31,30
tys. zł w I półroczu 2017 r.
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: clcena cząstkowa

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Ponadto w 2016 i I półroczu 2017 r. potrzeby finansowe, plan wydatków i wydatki
zrealizowane dotyczyły jedynie bieżącego utrzymania. Inwestycje nie były
planowane w tych portach (brak potrzeb w tym zakresie).

(dowód: akta kontroli str. 53-54)

3) W latach 2015-2017 Urząd nie wnioskował o środki finansowe na utrzymanie
infrastruktury portowej w Stepnicy, Wolinie i Sierosławiu i nie przeprowadzał
kalkulacji dla infrastruktury portowej. Infrastruktura portowa w Stepnicy była
utrzymywana i finansowana przez Gminę Stepnica. Infrastruktura portowa w Wolinie
(częściowo) i Sierosławiu jest utrzymywana przez Urząd. Nie wnioskowano o środki
finansowe, bo stan infrastruktury portowej w Wolinie nie wymagał remontu.
W Sierosławiu nie były wykonywane roboty ze względu na brak środków
(przeprowadzane były tylko okresowe przeglądy budowlane).

': ' (dowód: akta kontroli str. 429-430)

4) W latach 2015-2017 (I półrocze) w portach Stepnica, Wolin i Sierosław nie były
powadzoQeprzez Urząd inwestycje.

(.

(dowód: akta kontroli str. 53-54)

5) Do Urzędu nie wpływały skargi lub pisma interwencyjne od armatorów,
przedsiębiorców działających w porcie oraz innych użytkowników portu na
niewłaściwy stan techniczny infrastruktury portowej.

(dowód: akta kontroli str. 142-176)

6) Urząd przeprowadzał kontrole okresowe stanu infrastruktury portowej w portach
w Wolinie i Sierosławiu, wynikające z art. 62 Prawa budowlaneg030, nie
przeprowadzał takich kontroli w Stepnicy.
Z wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Dróg i Budowli Morskich wynikało, że
infrastruktura portowa w Stepnicy jest utrzymywana i finansowana przez Gminę
Stepnica. Infrastruktura portowa w Wolinie (częściowo) i Sierosławiu jest
utrzymywana przez Urząd. Nie wnioskowano o środki finansowe, bo stan
infrastruktury w Wolinie nie wymagał remontu. W Sierosławiu nie były wykonywane
roboty ze względu na brak środków.

(dowód: akta kontroli str. 429-430)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
nie stwierdzono nieprawidłowości.
Infrastruktura portowa w Stepnicy była utrzymywana i finansowana przez Gminę
Stepnica, infrastruktura portowa w Wolinie (częściowo) i Sierosławiu była
utrzymywana przez Urząd. Stan infrastruktury portowej w Wolinie nie wymagał
remontu, nie wnioskowano o środki finansowe. W Sierosławiu nie były wykonywane
roboty ze względu na brak środków, prowadzone były tylko okresowe przeglądy
budowlane.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

]l Ustawa z dnia 71ipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332).
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Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli31
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK
w Gdańsku.

Gdańsk, dnia 8 marca 2018 r.

Kontroler

Joanna Andrzejewska
Specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

.r~J~~~:~~k·poapls cze

31 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.
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