
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r.

Poz. 651

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej 

Identyfikacji (AIS)

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w spra-
wie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)  
(Dz. U. Nr 268, poz. 1590), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kategorii statków zwolnio-
nych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS) (Dz. U. poz. 1208).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji 
(AIS) (Dz. U. poz. 1208), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 
 

Minister Infrastruktury i Rozwoju: wz. A. Zdziebło

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. (poz. 651)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia  
w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)2)

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368,  
z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z obowiązku wyposażania w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS) statki:

1)  pasażerskie o długości całkowitej poniżej 15 m odbywające podróże wyłącznie w żegludze krajowej;

1a)4)  pasażerskie o pojemności brutto poniżej 300 odbywające podróże wyłącznie w żegludze krajowej, w granicach portu 
lub nie dalej niż 1,5 mili morskiej od tych granic; 

2)  inne niż pasażerskie o pojemności brutto poniżej 300, z wyjątkiem statków rybackich o długości całkowitej powyżej 15 m, 
które są wyposażane w urządzenia AIS zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listo-
pada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej poli-
tyki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004,  
(WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, 
(WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93,  
(WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12. 2009, str. 1).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2012 r.5)

1) Obecnie działem administracji rządowej – gospodarka morska kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2  
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infra-
struktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391). 

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
1)  dyrektywy 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowy system moni-

torowania i informacji o ruchu statków i uchylającej dyrektywę Rady 93/75/WE (Dz. Urz. WE L 208 z 05.08.2002, str. 10);
2)  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/17/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE usta-

nawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 101);
3)  dyrektywy Komisji 2011/15/UE z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 33).
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852 oraz z 2014 r. poz. 609.
4) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej 
Identyfikacji (AIS) (Dz. U. poz. 1208), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2012 r. 

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmono-
gramu wyposażania statków w System Automatycznej Identyfikacji (Dz. U. Nr 103, poz. 1086), które zgodnie z art. 149 ust. 1 usta-
wy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejsze-
go rozporządzenia.
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