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I. Dane identyfikacyjne kontroli

S/18/002/LGD "Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z plaż w Sopocie
i Darłowie oraz przybrzeżnych obszarów wodnych."

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Iwona Mikliowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/148/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

(dowód: akta kontroli str.1-2)

Urząd Morski w Słupsku, Al. H. Sienkiewicza 18; 76-200 Słupsk (dalej: "Urząd")

Włodzimierz Kotuniak, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku (dalej: "Dyrektor").
(dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności1
W okresie objętym kontrolą2, obowiązywały m.in. trzy zarządzenia Dyrektora, które
zawierały uregulowania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom
korzystającym m.in. z plaż3 na terenie Gminy Miasta Darłowo (dalej "Miasto
Darłowo"), tj.: zarządzenie porządkowe Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku
z dnia 291ipca 2010 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich
w celach rekracyjno-sportowych4, zarządzenie porządkowe Nr 1 Dyrektora Urzędu
Morskiego w Słupsku z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia wymogów
zabezpieczenia brzegu morskiego, wydm nadmorskich i zalesień ochronnych
w nadbrzeżnym pasie technicznym5 oraz zarządzenie wewnętrzne Nr 25 Dyrektora
Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wydawania decyzji
na wjazd i postój pojazdami samochodowymi i innymi na tereny pasa technicznego6.

W zarządzeniu Nr 1 z 2010 r. nie wskazano, kto jest uprawniony do sprawowania
nadzoru nad przestrzeganiem przepisów tego zarządzenia.
Na podstawie obowiązujących w kontrolowanym okresie planów współpracy Urzędu
z Morskim Oddziałem Straży Granicznej? (dalej: "MOSG", "Straż Graniczna"), stan
trzeźwości jak i posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby korzystające ze
sprzętu motorowodnego, a także spełnianie innych warunków zarządzenia Nr 1
z 2010 r., kontrolowała Straż Graniczna. Wskutek zawiadomień otrzymanych od
Straży Granicznej w wyniku przeprowadzonych kontroli na obszarze wodnym

1 Najwyisza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę
opisową, bądż uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie

2 Lata 2016-2018 (do 31 sierpnia).
3 Plaża stanowi część pasa technicznego. Zgodnie z art. 36 usl. 1 i usl. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, ze zm.) - dalej: ,ustawa o obszarach
morskich' - pasem nadbrzeżnym jest obszar lądowy przyległy do linii brzegu morskiego. W skład pasa nadbrzeżnego wchodzi
m.in. pas techniczny - stanowiący strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu; jest on obszarem
przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
• Dz. Urz. Woj. Pom Nr 143, poz.2803 i Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 115, poz. 2113 (dalej: ,zarządzenie Nr 1 z 2010 r.').
5 Dz. Urz. Woj. Pom.poz. 1780 iDz. Urz. Woj. Zachodniopom. Poz. 1707 (dalej: ,zarządzenie Nr 1 z 2014 r.').
6 Dalej: ,zarządzenie wewnętrzne z 2016r.
7 Roczne plany współpracy Urzędu ze Strażą Graniczną opracowywane były na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną
i Strażą Graniczną (Dz. U. Nr 75, poz. 850).
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Opis stanu
faktycznego

przyległym do granic Miasta Darłowo, Urząd wszczął trzy postępowania
administracyjne zakończone wydaniem decyzji.
Dokonywana corocznie przez Urząd identyfikacja zagrożeń przybrzeżnych
obszarów wodnych wykazała w 2018 r., że falochrony brzegowe (falochrony
wyspowe z narzutu kamiennego) znajdujące się wzdłuż plaży po stronie wschodniej
Portu Darłowo, mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających bezpośrednio
w ich sąsiedztwie, w związku z czym Urząd nie wyraził zgody na utworzenie
w 2018 r. kąpieliska "Darłówko Wschodnie" (z uwagi na zagrożenie zdrowia bądź
życia osób kąpiących się w rejonie falochronów).

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przepisy ustanowione dla
bezpieczeństwa na plażach i
obszarach wodnych.

zapewnienia
przybrzeżnych

1.1 Dyrektor wydał następujące zarządzenia porządkowe dotyczące
bezpieczeństwa i porządku na plażach i przybrzeżnych obszarach wodnych8:

- na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o obszarach morskich - zarządzenie Nr 1
z 2010 r. Określono w nim m.in., że żegluga rekreacyjno-sportowa przy
wykorzystaniu urządzeń pływających, w szczególności: łodzi motorowych,
żaglowych, wiosłowych, kajaków, pontonów, rowerów wodnych, desek z żaglem,
skuterów wodnych i desek ze skrzydłem, powinna odbywać się: poza akwenami
zamkniętymi dla żeglugi, oznakowanymi kąpieliskami i akwenami szkoleniowymi,
a żegluga jednostek o napędzie mechanicznym - w strefie pływania odległej od
linii brzegu nie mniej niż 0,1 mili morskiej. Ponadto zabroniono prowadzenia
jednostek pływających przez osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
lub podobnie działającego środka, używania do żeglugi jednostek pływających
technicznie niesprawnych, zbliżania się na odległość mniejszą niż 50 m m.in. do
kąpiących się ludzi, przepływania przed dziobem statków morskich w ruchu
oraz holowania przez skutery wodne jednostek pływających lub powietrznych.
Zgodnie z § 2 przedmiotowego zarządzenia osoby uprawiające żeglugę na
wodach morskich w celach rekreacyjno- sportowych podejmują decyzję o jej
rozpoczęciu po zapoznaniu się z aktualnymi warunkami pogodowymi i na własną
odpowiedzialność. Osoby te zobowiązane są korzystać z jednostek pływających
zgodnie z warunkami ich użytkowania w zakresie rejestracji, kwalifikacji
i bezpieczeństwa żeglugi.

- na podstawie art. 48 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 42 ust. 2 pkt. 11 i art. 57
ust. 1 ustawy o obszarach morskich - zarządzenie Nr 1 z 2014 r. Określono
w nim min., że osoby przebywające w pasie technicznym zostały zobowiązane
do przestrzegania przepisów niniejszego zarządzenia oraz stosowania się do
doraźnych poleceń pracowników służby ochrony wybrzeża, w tym m.in. do
nieparkowania wszelkich pojazdów na plaży, wydmach i w przejściach na plażę,
wchodzenia i przebywania na obiektach hydrotechnicznych służących ochronie
brzegu morskiego, nieposiadających ciągu komunikacyjnego przeznaczonego na
przemieszczanie się osób.

Ponadto Dyrektor wydał, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o obszarach morskich,
zarządzenie wewnętrzne z 2016 r. Określono w nim m.in., że wjazd i postój
pojazdów samochodowych i innych na terenach pasa technicznego mógł odbywać

8 Na potrzeby kontroli przez ,przybrzeżne obszary wodne' należy rozumieć obszar wód morskich przyległy do plaż w pasie
nieprzekraczającym jednej mili morskiej od linii brzegu.
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się jedynie na podstawie wydawanych przez Dyrektora decyzji, które mogli
otrzymać: pracownicy Urzędu świadczący pracę na obszarze pasa technicznego9;

dzierżawcy nieruchomości od Urzędu1o; podmioty i jednostki prowadzące
uzgodnioną z Urzędem działalność11; jednostki organizacyjne, osoby prawne
lub inne organy wykonujące na terenie pasa technicznego administrowanego przez
Urząd swoje zadania statutowe lub ustawowe12; inne osoby wykonujące prace na
rzecz Urzędu13; inne osoby fizyczne lub prawne na uzasadniony wniosek14,

(dowód: akta kontroli str. 34-39; 111-112)

Według wyjaśnień Dyrektora, ze względu na to że sprawy bezpieczeństwa
morskiego należące do ustawowych kompetencji dyrektora urzędu morskiego nie
dotyczyły bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne i turystykę w pasie wód
przybrzeżnych oraz bezpieczeństwa plażowiczów i osób kąpiących się, jak też na
fakt, że obowiązujące akty normatywne nie regulowały zasad dat. uprawiania
żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych, Dyrektor uregulował
powyższe kwestie zarządzeniem Nr 1 z 2010 r., wydanym w trybie określonym
wart. 48 ust. 1 ustawy o obszarach morskich15. Jak wyjaśnił Dyrektor, uzasadnienie
regulacji sprowadzało się do tego, aby uprawiający żeglugę w celach rekreacyjno-
sportowych (korzystając ze swoich swobód obywatelskich i wolności) "nie wchodzili
w kolizję z realizowanymi statutowo działaniami Urzędu, również w zakresie
bezpieczeństwa morskiego i nie stanowili zagrożenia dla innych uczestników ruchu
morskiego" ,
Urząd nie miał również kompetencji do sprawdzania stanu technicznego używanych
na przybrzeżnych obszarach wodnych skuterów i jednostek rekreacyjnych. Zadania
związane z bezpieczeństwem żeglugi i porządku portowego kapitanaty i bosmanaty
realizowały w granicach portów. Plaże i działalność związana z uprawianiem
sportów wodnych były w gestiach gmin.

(dowód: akta kontroli str. 93-144;196-199)

1.2 W okresie objętym kontrolą Urząd zawarł z Miastem Darłowo umowy użyczenia
terenów położonych w pasie technicznym w granicach administracyjnych Miasta
Darłowo obejmujące plaże morskie, przejścia na plażę i tereny nieleśne pasa
technicznego w celu realizacji zadania publicznego polegającego m.in. na
zapewnieniu bezpieczeństwa i utrzymaniu porządku i czystości jak również
zapewnieniu powszechnego, bezpłatnego dostępu do plaż i organizacji kąpielisk
morskich. I tak:

a) umowę z 10 maja 2016 r.16 na okres do 12 maja 2019 r., na działkę o numerze
1 o powierzchni plaży 9,9606ha w obrębie ewidencyjnym 0003-3m Darłowo,

b) umowę z 7 marca 2018 r.17 na okres do 29 lutego 2021 r., na działkę o numerze
43/14 o powierzchni 14.116m2 w obrębie ewidencyjnym 0002, Darłowo 2,

9 Bezterminowo.
10 Terminowo, nie dłużej niż do końca bieżącego roku kalendarzowego, w którym wydano decyzję
11 Na czas określony
12 Na czas określony, nie dłużej niż do końca bieżącego roku kalendarzowego, w którym wydano decyzję
13 Na czas wykonywania określonej pracy, nie dłużej niż do końca bieżącego roku kalendarzowego, w którym wydano decyzję
14 Na czas określony, nie dłużej niż do końca bieżącego roku kalendarzowego, w którym wydano decyzję
15 W zakresie nieuregulowanym w przepisach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia, obronności

i bezpieczeństwa państwa, ochrony środowiska morskiego na morzu, w porcie morskim, przystani oraz w pasie
technicznym, a także ochrony żeglugi i portów morskich - dyrektor urzędu morskiego może ustanawiać w zakresie
określonym wart. 42 ust. 2 przepisy porządkowe zawierające zakazy lub nakazy określonego zachowania oraz tworzyć
i ogłaszać strefy czasowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa, uprawiania sportów wodnych i nurkowych, znajdujące się
w strefie odpowiedzialności terytorialnej danego urzędu i będące w granicach morskich wód wewnętrznych i morza
terytorialnego.

16 Umowa użyczenia GN10/16
17 Umowa użyczenia AG/C04/18
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c) umowę z 6 lutego 2018 L18 na okres do 31 stycznia 2020 r" na działkę
o numerze 369 o powierzchni 2,0028ha w obrębie ewidencyjnym 0002
Darłowo 2.

(dowód: akta kontroli str. 3-27)

Dla działek nr 369 i 43/14 obręb ewidencyjny 0002 Darłowo 2, ustanowiony został
trwały zarząd na rzecz Urzędu w styczniu 2018 r. W poprzednich latach
kontrolowanego okresu (2016 i 2017) umowy dzierżawy ww. gruntów jako plaża,
zawierane były pomiędzy Starostą Sławieńskim i Miastem Darłowo, jedynie przy
udziale Dyrektora.

(dowód: akta kontroli str. 28-33; 40-53)

Urząd w latach 2016-2017 zaopiniował pozytywnie lokalizację dwóch kąpielisk
morskich "Darłówko Zachodnie" i "Darłówko Wschodnie" na terenie Miasta Darłowo.
W 2018 r. pozytywnie zaopiniowano utworzenie kąpieliska "Darłówko Zachodnie",
nie wyrażono natomiast zgody na utworzenie (na tym samym terenie co w latach
poprzednich) kąpieliska "Darłówko Wschodnie" ze względu na fakt, iż centralnie
w obszarze planowanej lokalizacji kąpieliska "Darłówko Wschodnie" znajdowały się
umocnienia hydrotechniczne - falochron wyspowy z narzutu kamiennego. Zdaniem
Urzędu elementy nawodne i podwodne istniejącej budowli mogły stanowić
zagrożenie dla osób korzystających z kąpieli.

(dowód: akta kontroli str.182-195)

Dyrektor wyjaśnił, że powodem braku zgody na utworzenie kąpieliska w rejonie
Darłówka Wschodniego, w tej samej lokalizacji co w 2016 i 2017 L, były zmieniające
się warunki batymetryczne (wypłycenia i przegłębienia) oraz położenie linii
brzegowej. Dawniej przedmiotowe konstrukcje znajdowały się w strefie
głębokowodnej. Wypłycenia powstałe w ostatnim czasie były na tyle duże,
iż umożliwiały dojście piesze osobom trzecim do konstrukcji hydrotechnicznych
jakimi są falochrony. Ponieważ falochrony są konstrukcjami hydrotechnicznymi,
nieposiadającymi ciągu komunikacyjnego przeznaczonego do przemieszczania się
osób, zatem nie dopuszcza się przebywania osób na przedmiotowych
konstrukcjach. Według Dyrektora aktualne warunki mogłyby stanowić zagrożenie
zdrowia bądź życia osób kąpiących się w rejonie falochronów szczególnie od strony
morza. Wskazane okoliczności spowodowały w 2018 L zmianę opinii Dyrektora na
negatywnąw kwestii lokalizacji kąpieliska "DarłówkoWschodnie".

(dowód: akta kontroli str.201-203)

Dyrektor ustanowił w zakresie posiadanych kompetencji przepisy porządkowe,
których celem było m.in. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z plaż
i przybrzeżnych obszarów wodnych.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa na przybrzeżnych
obszarach wodnych wzdłuż granic administracyjnych
Darłowa i sposób egzekwowania ustanowionych
przepisów i zasad.

2.1 Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań komórek
organizacyjnych Urzędu ustalono w Regulaminie organizacyjnym Urzędu
obowiązującym od 23 marca 2017 r.19. W Urzędzie funkcjonował Inspektorat
Ochrony Wybrzeża z podległymi Obwodami i Obchodami Ochrony Wybrzeża, do

18 Umowa użyczenia AG/C02J18
19 Poprzedni regulamin obowiązywał od 2011 r.
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zadań którego należał m.in. nadzór nad respektowaniem przepisów dotyczących
przestrzegania nakazów i zakazów obowiązujących w pasie technicznym
oraz nakładanie w formie decyzji administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie
przepisów porządkowych w pasie technicznym, a także wymierzanie grzywien
w drodze mandatu karnego za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia2o. W skład ww. Inspektoratu wchodził m.in. Obwód Ochrony
Wybrzeża w Darłowie, w strukturze którego funkcjonował Obchód Ochrony
Wybrzeża Darłówko działający m.in. w granicach administracyjnych Miasta Darłowo.

W Urzędzie zagadnienia związane m.in. z kontrolą właściwego użytkowania pasa
technicznego, wymierzaniem kar pieniężnych w formie decyzji administracyjnych
oraz nakładaniem grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełnione
w pasie nadbrzeżnym należały przede wszystkim do obowiązków nadzorców
Obchodu Ochrony Wybrzeża21, podległych Kierownikowi Obwodu Ochrony
Wybrzeża.

(dowód: akta kontroli str. 57-84)

2.2 W okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia Obchód Ochrony Wybrzeża Darłówko
przeprowadził odpowiednio: 14 lustracji w terenie w 2016 r., 26 lustracji - w 2017 r.
i cztery lustracje - w 2018 r., podczas których pouczono o konieczności
prawidłowego zachowania się w pasie technicznym odpowiednio: 11, 25, 7 osób.
W większości były to upomnienia za wchodzenie na wydmy. Pouczenia były
odnotowywane w książce służbowej i w zestawieniu liczbowym pouczeń
i mandatów, jednak z zestawień tych nie wynikało jakiego rodzaju przewinienia
dotyczyło upomnienie lub wystawiony mandat. Ponadto w 2018 r. pracownicy
Urzędu przeprowadzili w okresie sezonu dwie kontrole terenów plaż w Darłowie przy
współudziale pracowników Urzędu Miejskiego w Darłowie. Nie dotyczyły one
zagadnień związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na przybrzeżnych
obszarach wodnych22.

(dowód: akta kontroli str. 54-56;87-89;92)

2.3 Urząd w ramach współpracy z MOSG opracował na lata 2016-2018 plany
współpracy, w których przewidziano, m.in.:
• udział funkCjonariuszy właściwej terytorialnie Państwowej Straży Granicznej we

wspólnych kontrolach nadmorskich obszarów lądowych (strefa wydm i pasa
technicznego) oraz terenów portowych, w tym jednostek pływających w porcie -
wg potrzeb,

• bieżące przekazywanie do Urzędu dokumentacji i dowodów rzeczowych
związanych ze stwierdzonymi przypadkami naruszenia przepisów
obowiązujących na przybrzeżnych obszarach wodnych i w pasie technicznym,

• bieżące przekazywanie do MOSG informacji o ukaraniu sprawców naruszeń
przepisów obowiązujących na przybrzeżnych obszarach wodnych i pasie
technicznym, wobec których MOSG przekazał dokumentację i dowody rzeczowe.

(dowód: akta kontroli str. 98-108;124-144)

20 Dz.U. z 2018 r. poz.475, ze zm.
21 Do zadań głównych stanowiska służbowego ,nadzorca' należało organizowanie, wykonanie i nadzorowanie pracy na

szczeblu obchodu, ochrona pasa nadbrzeżnego przed nielegalnym i niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem
i działaniem niszczących czynników zewnętrznych

22 Kontrole dotyczyły zagadnień związanych lokalizacją na plaży punktów handlowych
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2.4 Wojewoda Zachodniopomorski przesłał 14 czerwca 2018 r., w ramach działania
"Bezpieczne wakacje 2018", zalecenia dla organów administracji rządowej
w województwie i samorządu terytorialnego, dotyczące organizacji działań na rzecz
bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie wakacji 2018 w województwie
zachodniopomorskim. Zadaniem przypisanym do realizacji Urzędowi była kontrola
stanu środowiskowego i technicznego wybrzeża morskiego. Kapitanat Portu
Darłowo 16 lipca 2018 r. zorganizował spotkanie w sprawie działań na rzecz
bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie wakacji 2018 r. Na spotkaniu
ustalono m.in., że działająca w Darłówku wypożyczalnia sprzętu motorowodnego
w celach rekreacyjno-sportowych, przedstawiła w Kapitanacie Portu potrzebne
dokumenty oraz pozwolenia. Otrzymała warunki wyrażenia zgody na prowadzenie
wypożyczalni sprzętu oraz nakaz stosowania się do zarządzenia Nr 1 z 2010 r.
Ustalono również, że zwiększeniu ulegnie ilość kontroli jednostek ze szczególnym
uwzględnieniem jednostek pasażerskich oraz tramwajów wodnych kursujących
z pasażerami na trasie Darłowo-Darłowek. Zakres kontroli miał obejmować kwestie
bezpieczeństwa żeglugi oraz sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych załogi
wymaganych w karcie bezpieczeństwa oraz wspólnotowym świadectwie zdolności
żeglugowej.

(dowód: akta kontroli str.116;120-123)

Kapitanat Portu w Darłowie, zgodnie z ustaleniami dokonanymi na ww. spotkaniu,
w miesiącach lipiec-sierpień kontrolował 23-krotnie nabrzeża portowe (obchód
portu) oraz przeprowadził dziewięć kontroli jednostek pasażerskich. W jednym
przypadku, w ramach wspólnej kontroli ze Strażą Graniczną i Policją, wydano zakaz
wyjścia w morze jednostki pasażerskiej w związku z brakiem dokumentów
kierownika jednostki.

(dowód: akta kontroli str. 205-221)

2.5 Dyrektor wyjaśnił, że ze względu na brak ustawowych kompetencji Urzędu do
pełnienia nadzoru i kontroli nad osobami uprawiającymi żeglugę na wodach
morskich w celach rekreacyjno-sportowych, nie wystąpiły dodatkowe potrzeby (np.
etaty, sprzęt) dla zapewnienia prawidłowego wykonywania nadzoru.

(dowód: akta kontroli str. 196-199)

2.6 W latach 2016-2018 (do 31 sierpnia), jak wyjaśnił Dyrektor Urzędu, nie
stwierdzono w granicach administracyjnych Miasta Darłowo naruszeń przepisów
i zasad w zakresie bezpieczeństwa na przybrzeżnych obszarach wodnych, o których
należałoby powiadomić inne właściwe organy/podmioty.

(dowód: akta kontroli str.93-97)

2.7 W latach 2016 i 2017 Urząd nie zidentyfikował zagrożeń występujących na
przybrzeżnych obszarach wodnych na wysokości brzegu morskiego w Darłowie.
Przeprowadzona w 2018 r. ocena stanu technicznego budowli wykazała, że
falochrony brzegowe mogą stanowić zagrożenia dla osób przebywających
bezpośrednio w ich sąsiedztwie. Obecne warunki brzegowe w rejonie kąpieliska
"Darłówko Wschodnie" stwarzały ryzyko korzystania z ewentualnych kąpielisk bądź
miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (znaczne wypłycenia w rejonie ich
konstrukcji).

(dowód: akta kontroli str. 93-97; 200)
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Ocena cząstkowa

W dniu 30 sierpnia 2018 r. zostały przeprowadzone oględziny kąpieliska "Darłówko
Zachodnie" i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli "Darłówko
Wschodnie" pod kątem identyfikacji zagrożeń dla osób korzystających z plaż
i przybrzeżnych obszarów wodnych W wyniku oględzin ustalono m.in. ,że:
- kąpiel była dozwolona (wywieszona była biała flaga),
- brak było pasów ruchu (torów wodnych) łączących plażę ze strefą pływania,
- nie uprawiano żeglugi w celach rekreacyjno-sportowych,
- na narzutach kamiennych przy falochronie nie przebywały żadne osoby.

(dowód: akta kontroli str. 90-91)

2.8 W latach 2016-2018 (do 31 sierpnia) Urząd, wskutek otrzymania ze Straży
Granicznej protokołów kontroli, wszczął trzy postępowania administracyjne
w sprawie naruszeń przepisów dotyczących żeglugi na wodach morskich
oraz wydanych przepisów porządkowych. Postępowania administracyjne Uedno
wszczęte w 2016 r. i dwa - w 2017 r.) zakończono wydaniem decyzji
administracyjnych. W dwóch23 sprawach, w których podczas kontroli stwierdzono
brak dokumentów uprawniających do kierowania skuterami wodnymi, odstąpiono od
wymierzania kary pieniężnej i postępowania umorzono jako bezprzedmiotowe,
ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że
kierujący posiadali wymagane uprawnienia, jednak nie mieli stosownych
dokumentów w momencie kontroli. W jednej24 sprawie stwierdzono, że skuter
znajdował się w strefie linii brzegowej poniżej 0,1 Mm, a następnie zakotwiczył na
plaży, czym naruszył przepisy zarządzenia Nr 1 z 2010 r. W trakcie prowadzonego
postępowania kierujący skuterem wyjaśnił, że nie był świadomy, iż narusza przepisy
bezpieczeństwa żeglugi i zapewnił, że w przyszłości będzie stosował się do
przepisów. Dyrektor, biorąc pod uwagę przesłanki do ukarania, tj.: zakres
naruszenia, powtarzalność naruszeń i korzyści finansowe uzyskiwane z tych
naruszeń, uznał, że zachodzą przesłanki do odstąpienia od wymierzenia kary
i umorzył postępowanie.
Ponadto w jednym przypadku25 postępowanie w sprawie naruszenia przepisów
przez kierującego skuterem wodnym nie zostało wszczęte, w związku z podaniem
przez Straż Graniczną niewłaściwego adresu zamieszkania tej osoby.

(dowód: akta kontroli str. 145-181)

2.9 W badanym okresie do Urzędu nie wpłynęła żadna skarga ani wniosek
dotyczący bezpieczeństwa na przybrzeżnych obszarach wodnych przyległych do
granic administracyjnych Miasta Darłowo.

(dowód: akta kontroli str.93-97)

Dyrektor prowadził postępowania administracyjne w sprawach naruszeń przepisów
dotyczących żeglugi na wodach morskich oraz ustanowionych przez Dyrektora
przepisów porządkowych w zakresie bezpieczeństwa na przybrzeżnych obszarach
wodnych, stwierdzonych przez Straż Graniczną. Dokonywana corocznie przez
Urząd identyfikacja zagrożeń przybrzeżnych obszarów wodnych spowodowała, że
Dyrektor w 2018 r. nie wyraził zgody na utworzenie przez Urząd Miejski w Darłowie
kąpieliska "Darłówko Wschodnie", ponieważ warunki w sąsiedztwie falochronów
mogłyby stanowić zagrożenie zdrowia bądź życia osób kąpiących się w rejonie
falochronów.

23 Dol. sprawy przekazanej do Urzędu 22.08.2016r., decyzja wydana 24.06.2017r. oraz przekazanej 13.06.2017r., decyzja
wydana 24.11.2017r.

24 Dol. sprawy przekazanej do Urzędu 13.06.2017r., decyzja wydana 24.11.2017r.
25 Dol. sprawy przekazanej 13.06.2017r., zwrot z poczty 20.08.2017r.
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

IV. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK 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 15 października 2018 r.

Kontroler
Iwona Miklikowska

główny specjalista kontroli państwowej

~ ~ '\u.:~.....'}h Podpis \

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor
Ewa Jasiurska-Kluczek

J~?,t,~,~.,.=~~
Podpis
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