Projekt
USTAWA
z dnia

o zmianie ustawy o portowych urz dzeniach do odbioru odpadów oraz pozostało ci
ładunkowych ze statków1)

Art. 1. W ustawie z dnia 12 wrze nia 2002 r. o portowych urz dzeniach do
odbioru odpadów oraz pozostało ci ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683) wprowadza si nast puj ce
zmiany:
1) w art. 3 dodaje si pkt 12 w brzmieniu:
„12) portach lub przystaniach morskich – oznacza to porty lub
przystanie morskie w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich
(Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179).”;
2) w art. 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) marszałka województwa – dla portów o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki narodowej, po jej uprzednim
uzgodnieniu, w trybie decyzji administracyjnej, z dyrektorem
wła ciwego urz du morskiego;”.
Art. 2. 1. Sprawy wszcz te, na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy
zmienianej w art. 1, przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy, a niezako czone
decyzj ostateczn , przejmuj marszałkowie województw.
2.

Odwołania od decyzji wydanych przez wojewodów w sprawach,

o których mowa w ust. 1, rozpatruj samorz dowe kolegia odwoławcze.
Art. 3. 1. Z dniem wej cia w
wcze niej przez wojewod

porozumie

ycie niniejszej ustawy stron
i umów w zakresie zada

podlegaj cych przekazaniu na podstawie ustawy staje si
województwa.

zawartych

i kompetencji

wła ciwy marszałek

2.

Decyzje wydane przez wojewod na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1

ustawy zmienianej w art. 1 zachowuj

wa no

do upływu okre lonych w nich

terminów wa no ci, chyba e na podstawie odr bnych przepisów wcze niej zostan
zmienione lub utrac wa no .
Art. 4. W tocz cych si
w zakresie zada

post powaniach s dowych i administracyjnych

i kompetencji podlegaj cych przekazaniu na podstawie ustawy,

w których stron jest wojewoda, stron staje si wła ciwy marszałek województwa.
Art. 5. 1. Niezwłocznie po dniu wej cia w
wojewodowie przeka

ycie niniejszej ustawy

marszałkom województw akta spraw w tocz cych si

post powaniach s dowych i administracyjnych dotycz cych decyzji wydanych przez
wojewodów na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.
2.

Niezwłocznie po dniu wej cia w ycie niniejszej ustawy minister

wła ciwy do spraw gospodarki morskiej przeka e samorz dowym kolegiom
odwoławczym akta spraw w tocz cych si

post powaniach administracyjnych

dotycz cych odwoła od decyzji wydanych przez wojewodów na podstawie art. 9 ust. 3
pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.
3.

Przekazanie akt spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, nast puje na

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4.

Protokół, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) wykaz spraw przekazywanych, wszcz tych i niezako czonych;
2) wykaz przekazywanych dokumentów.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 3 miesi cy od dnia ogłoszenia.

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro enia postanowie dyrektywy 2000/59/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urz dze do
odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostało ci ładunku (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000,
str. 81, z pó n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5, str. 358, z pó n. zm.).
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