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USTAWA

z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.

Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Kodeks morski.

Art. 1. Ustawa — Kodeks morski wchodzi w ˝ycie
po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Art. 2. Tracà moc:

1) ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. — Kodeks morski
(Dz. U. z 1998 r. Nr 10, poz. 36 oraz z 2000 r. Nr 109,
poz. 1156 i Nr 120, poz. 1268),

2) ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce kodeks morski (Dz. U. Nr 58, poz. 319),

3) rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
21 paêdziernika 1932 r. o warunkach uprawnieƒ do
holowania statków w polskich portach morskich
(Dz. U. Nr 91, poz. 783).

Art. 3. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
przewidzianych w ustawie — Kodeks morski zachowu-
jà moc dotychczasowe przepisy wykonawcze w zakre-
sie, w jakim nie sà sprzeczne z tà ustawà, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ przez okres 24 miesi´cy od dnia jej wejÊcia
w ˝ycie.



Art. 4. W Kodeksie post´powania cywilnego
w art. 1025 w § 1 w pkt 4 na koƒcu dodaje si´ wyrazy
„a tak˝e nale˝noÊci wynikajàce z wierzytelnoÊci zabez-
pieczonych hipotekà morskà,”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obsza-
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96,
z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34,
poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70, poz.
778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1321 oraz
z 2001 r. Nr 129, poz. 1441) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 36:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊla minimalnà i maksymalnà szerokoÊç
pasa technicznego i ochronnego oraz spo-
sób wyznaczania ich granic, kierujàc si´ uwa-
runkowaniami lokalnymi, rzeêbà terenu, for-
mà jego zabudowy oraz uwzgl´dniajàc od-
dzia∏ywanie ˝ywio∏u morskiego na brzeg
morski.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego,
w drodze zarzàdzenia, okreÊla:

1) granice pasa technicznego, po uprzed-
nim zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwych rad
gmin, a na terenach b´dàcych w zarzà-
dzie jednostek organizacyjnych podle-
g∏ych Ministrowi Obrony Narodowej —
po zasi´gni´ciu opinii tych jednostek oraz
wyznacza granice pasa technicznego
w terenie,

2) granice pasa ochronnego w uzgodnieniu
z w∏aÊciwym wojewodà i w∏aÊciwymi ra-
dami gmin, a na terenach b´dàcych w za-
rzàdzie jednostek organizacyjnych pod-
leg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej –
po zasi´gni´ciu opinii tych jednostek
oraz wyznacza granice pasa ochronne-
go.”;

2) w art. 42 w ust. 2 w pkt 13 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:

„14) nak∏adania grzywien w post´powaniu manda-
towym za wykroczenia w trybie przewidzia-
nym w przepisach o post´powaniu w spra-
wach o wykroczenia.”;

3) po art. 42 dodaje si´ art. 42a w brzmieniu:

„Art. 42a. 1. Kapitan portu mo˝e, na wniosek wie-
rzyciela, zatrzymaç tymczasowo na
czas nieprzekraczajàcy 72 godzin,
z wy∏àczeniem dni uznanych ustawo-
wo za wolne od pracy:

1) statek w celu zabezpieczenia rosz-
czenia nale˝nego od statku z tytu∏u
op∏at portowych, szkód wyrzàdzo-
nych w urzàdzeniach portowych,
dokach lub drogach ˝eglugowych
oraz z tytu∏u zanieczyszczenia Êro-
dowiska,

2) wydobyty wrak i inne przedmioty,
które utrudnia∏y ˝eglug´, w celu za-
bezpieczenia roszczenia z tytu∏u ich
usuni´cia.

2. Tymczasowe zatrzymanie traci moc
w razie z∏o˝enia odpowiedniego za-
bezpieczenia lub w razie dokonania
zaj´cia na podstawie w∏aÊciwych
przepisów.

3. Wierzyciel, o którym mowa w ust. 1,
odpowiada za wszelkie szkody wyni-
k∏e wskutek nieuzasadnionego zatrzy-
mania. Roszczenie z tego tytu∏u
przedawnia si´ z up∏ywem roku od
dnia jego powstania.”;

4) w art. 56 po pkt 13 dodaje si´ przecinek oraz doda-
je si´ pkt 14—18 w brzmieniu:

„14) wykracza przeciwko przepisom o prowadze-
niu i przechowywaniu na statku dokumentów,

15) wykracza przeciwko przepisom o okazywaniu
bàdê podnoszeniu bandery,

16) wykracza przeciwko obowiàzkowi przedsta-
wiania statku do pomiaru,

17) wykracza przeciwko obowiàzkowi zg∏oszenia
statku lub okolicznoÊci podlegajàcej wpisowi
do rejestru okr´towego albo do rejestracji
w urz´dzie morskim,

18) wykracza przeciwko obowiàzkowi umieszcza-
nia na statku oznaczenia nazwy i portu macie-
rzystego”.

Art. 6. W sprawach dotyczàcych:

1) stosowania przepisów ustawy — Kodeks morski do
stosunków prawnych powsta∏ych przed dniem je-
go wejÊcia w ˝ycie,

2) przedawnienia roszczeƒ

— stosuje si´ odpowiednio art. XXVI i XXXV Przepi-
sów wprowadzajàcych kodeks cywilny.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy — Kodeks morski.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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