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USTAWA 

z dnia 17 grudnia 1977 r. 

o morzu terytorialnym' PolskIej RzeczypospolItej ,LudoweJ. ' 

Art. 1. 1. Morzem terytorialnym Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej jest obszar wód o szerokości 12 mil morskich, ' 
przyległy do brzegu morskiego lub do linii podstawowej, 
zamykając ej, poiskie morskie ' wody wewnętrzne w Zatoce 
Gdaliskiej , 

2: Brz~giem morskim jest linia zetkni ęcia się morza 
z lądem przy średnim wieloletnim stanie wody. 

3, qnią podstąwową, zamykającą polskie morskie wo- . 
d.y wewnętrzne . w Zatoce Gdailskiej;-ojes-Hinia' łąezą.0ćł punkt 
~a Mierz·eiH.elskiej o wspplrzęd,nych 54° 37' 36" szer'okoścl .' , 
geografkznej północnej i 1B049' 18" długości geo,grafiGZńej 
wschodniej z pu.nktem na Mierzei Wiślanej o wspó:łrzędnych 

54° 22' 12" szerokości' geCilgraHcznej 'północn'ej : i 19°' 21 ' 001' 
dług ości ' geograficznej wschodniej. 

ATt. 2. Rozgranicze.nie morza ' terytorialnego Pol!!kiej 
Rzecz y pospolitej Ludow,ej oz ffi Qfzem terytorialnym ' ZWiązku 
Socja li stycżnych Republik Radzi eckich i Niemieckiej Repu
bliki Derriok r ~ tycznej określają 'umowy m.iędzynarodowe. 

Art. 3. : Polska Rzeczpospolita Ludowa wykonuje swe 
zwie ll.chh ictwo za równo ńa morzu terytorialnym, jak" i w 
przesll zeni powie trznej . znajdującej się . nad tym morzem 
oraz na jego dnie i zna jdującym się pod nim wnętrzu ziemi. 

Art. 4. , .1. Na morzuterytori,alnym Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej obce statki korzystają z prawa nIeszkodli
wego przepływu. 

2. Na mo rzu terytorialn ym Polski·ej Rzeczypospolitej 
Lud owej obce statki przepływają wyznaczonymi torami 
wodn ym i lub torami powszechnię uczęszczanymi, a jeżeli 
wyma gają tego wzgl ędy bezpi eczeństwa Państwa albo że

glug i - . k,,,,,rsamL wskazany mi każdorazowo p rzez własc iwe 
orga ny, "-

Art. 5. Przeb ywan ie obcych okrętów wojennych na 
mo rzu terytorial nym Pol skiej R"zeczypospolitej Ludowej 
o<k r esl~ją odr ę bne przepisy. 

~rt. 6. Jeżeli wymagają teyo względy bezpiecz.eństwa 
Państwa a lbo żeglugi. Minister Obrony Narodowej. w po
rozumieni u z Ministrem Handlu Zd'gra nicznego i Gospodar
ki Morskiej oraz Ministrem Spraw Wewnę t rznych, może 
ustanowić na morzu terytorialnym strefy zamknięte dla że
glugi i rybołówstwa. 

Art. 7. W dekrecie z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie 
granic par'1stwowych (Dz. U. Nr 9. poz. 51. z 1959 r. Nr 27, 
poz. 168 i z 1969 r. Nr 13. poz. 95) wprowadza się następu
jące zmiany: 

11 skreśla się art. 2 i 3; 
2) wart. 4 pkt 2 otrz'lm\j je brzmienie: 

.. 2) część Zatoki Gdańskiej zamknięta linią łącząc ił 

punkt na Mierzei Helskiej o współrzędnych: 54° 37' 
36" szerokości g:eograficznej półnOcnej i 18" 49' lS" 
dluy<:>ści geograficzn,ej wscbodniej z punktem na 
Mierz~i Wiślanej o wspolr:zędnych 54" 22' 12" "sze
rokości geOgraficznej północnej i. 19° 21' 00" I dłu- , 
'gości geograficznej wschodniej,"; 

3)' vi art. 8 ust. 2, wart. 9 ust. 2 i 'w art. 13 uży,te w r6żnej 
. 'liczbie r przypadkq .wyrazy: l,prezydium wojewódzkiej 

rady narodowef' zastępuje' się wyrazami: "terenowy 
organ administracji państwoweJ stopnIa wojewódzkie
go", użytymi w odpowiedniej liczbie i pqypadku; 

4) wart. 12: 
a) w ust. 1 wyrazy "prezydium powiatowej (miejskie\j) 

rady narodowej właściwej" zastępuje się wyrazami: , 
,itereno.wego organu administracji państwowej stop-

, nia wojewódzkiego właściwego", - , 
b) . w ust: 2 wyrazy: ."powiatowej (miejskiej) komenq.y 

Milicji Obywatelskiej właściwej" zastępuje sięw'y
razami: "organu · Milicji Obywatelskiej właścI

. wego"; 
?) wai't. 14: 

a) 'Vi ust. 1 w zdaniu pierwszym -wyrazy: ."Powiatowa 
(miejska) komenda ~iłicji Obywatelskiej 'właściwa" 

."' zastępuJe , s~ wyrazanii:"Org.an , MiliCji Obywatel • . 
skiej właściwy',' , _ . 

b) w ust. 2 wyrazy: "Pr,ezydium powiatowej rady naro
dowej" zastępuje się wyrazami: "Terenowy. organ 
administracji państwowej · sto.pnia podstawowego", 

6) wart. 16: I' 

a) w ust. 1 w zdaniu pie"rwszym wyraz: "powiatów" za
, ' stępuje się wyrazp.mi : "gmi,n (miast", a w zdaniu 

drugim wyrazy: ."miasta i powiaty" zastępuje się 
wyrazami: . "gminy i miasta:'" . 

b) w ust. 2 wyraz: "powiaty" zastępuje się 'wyrazami: "
"gminy, miasta", a " wyrazy: "do powiat&w" zastę-
puje się wyrazami: "do gmin i miast"; l. 

7) w 'art. 18 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy: "wodach pasa przy
ległego", -skreśla się; 

B) wart. 20 wyrazy:" .:Minishowie: l(olei, Tr~nsportu Dro
. gowego i Lotniczego, ZegJugi" zastępuje się wyrazami: 
"Ministrowie: ' Komunikacji, Handlu I Zagranicznego 
i qospodarki Morskiej"; : .. 

9) wart. ' 22 w ust. 1 wy.:razy: "oraz na wodach pasa przy-

10) 

ległego" skreśla się; . 

w · art. 23 w ust. 1 przed wyrazami: "wodach terytorial
nych" prze cinek zastępuje się Spójnikiem "i", a wyra-

. zy: .. i wodach pa~ a przyległego" skreśla się; 

11) wart. 25 w ust. 2 przed wyrazami: "wód terytorial
nych:: przecinek zastępuje się spójnikiem "i",ił wyra
zy: ;. i wód pasa przyległ ego" skreśla się; '. 

12) wart.. 26: 
a) ust. 1 skreśla się, 
b) w ust" 2 wyrazy: "Minist rem Transportu Drogowe

go i Lotniczego" zastępuje się wyrazaqłi: "Mini.
streIń Komunikacji", a wyrazy : "i. wodami pasa 
przyległego" oraz oznaczenie ust. 2 skreśla się; 

13) wart. 2B w zdaniu pierwszym wyrazy: "oraz na wo--
dach pasa przyległego" skreśla się; , " 

14) wart. 29 w ust. 1 przed wyrazem: "t.erytorialnymi" do
daje się wyraz: "lub", a wyrazy: "lub wodami pasa 
przyległego" skreśla się; 

15) w art. 31: 
"·a). w ust. 1 wyrazy: "...,- podlega karze pracy {>opraw

cz,ej do 3 miesięcy lub karze "grzywny do 3.000 zło-~ 
tych" zastępuje się wyrazami: ,,- podlega karz • 
grzywny do 5.000 złotych", 

/ b) wust. 2 wyrazy: ,,0 orzecznIctwIe kamo-adminłllti:a~ 
cyjnym" zastępuje się wyrazami: ,,0 ·postępowaniu . 
w sprawach Q wYikroczenia". · ' 

. " 1 ~ ' 

/ 

\ \ 

, .' 

'( 



,': I· 

.Dden,nik 'Ustaw Nr 37 - 377 - Paz. 162 i 163 ---------------------------------------------------------------------
" Alt. 8. Traci ' J1l0C rozpor,ządzenie · Prezydenta Rzeciy'

pospolitej z ,~JUa 21 ~żdzie(nilc.a 1932 r. ógrapicY morskiej 
,Art. 9. Usta-wa wchodzi w :życie z -dniem l 'sty<:znła 

1978 r. , 
" pańs,twa ·~Dz. V. Nr 92, 'poz. 789). ' Priewodniczący ~R arly Państwa: H. ),abłońskl 

Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 

.1 

163 

USTAWA 

z dnia 17 grudnia 1977 r. 

o polskiej strefie rybołówstwa morskiego. 

" W celu wzmożenia ochrony żywych zasobów wód przy
legł~h do brzegu morsldego Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej i źapewnienia ich f acjonalnego . wykorzystania, śta
nowi się, co następuje: 

• Art. 1. Ustanawia się na obszarze' wód morskich polską , 
strefę rybołówstwa morskiego. 

. Art; 2. ' l. Pols~a strefa rybołówstwa morskiego jest 
położona na- zewnątrz od granicy morza terytorialnego Pol

r skiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

'/ 2. Ilocznymi grć!nicami polskiej strefy rY.bołówstwa 
morskiego są: ' 

1) w Zatoce Gdańskiej i w Morzu Bałtyckim - linia po
~ząwszy od punktu o Współrzędnych: 54° 27' 28" szero
kości geograficznej północnej -i 19° 38' 36" długości ge
ograficznej wschodniej, przez punkty o współrzęd
nych: 54° 36' 15" szerokości geog,raficznej północnej 
i 19° 24' 22" długości geograficznej wschodniej, 54° 40' 

, 1'2" 'szerdkości geografi:c7,l1ej północnej i 19° 18' 54" dłu
gości 'geograficznej wsćhodniej, 54° 48' 54" szerokości 
geograficznej północnej i 19° 20' 42" długości geogra
ficznej .wSchodniej, 55° 20' 48" szerokości geograficznej 
p,ółnocnej i 19° 03' 48" długo'ści geograficznej wschod
niej, 55° 51' 00" szerokości geograficznej północnej 

- i 18° _56' 12" długośCi geograficznej wschodniej - do 
punktu, którego współrzędne określają umowy mię
dzynarodowe, 

2) w Zatoce Pomorskiej i w Morzu Bałtyckim -;- linia po
cząwszy od punktu o współrzędnych: 53° 55' 45" szero
kości geograficznej północnej i-14° q' 41" długości ge
ograficznej wschodniej, przez punkty o WSf>ółrzędnych: 
54'° Ol' 42" szerokości gęograficznej północnej i 14° I S' 

. 16" długości geograficznej w~chodniej, 54° 0,7' 37" sze
rokości geograficznej północnej i 14° 16' 51" długości 
geograficznej wschodniej, 54° 28' 19" szerokości geo

I graficz,nej północnej i 14° 35' 51" długości geo'graficznej 
wschodniej - do punktu, którego współrzędne okreś
l ają 'umowy międzynarodowe. ' 

" 

międzynarodowa zawarta prze~ Polską Rzeczpospolitą Lu
dową z państwem przynależności statku możliwość taką 

przewiduje. 

Art. 4. Minister Handlu Zagranicznego i Gdspodarki 
Morskiej, w drodze rozporządzenia, określa zasady I wa
runki uprawiania rybołówstwa przez obce statki w polskiej 
strefie rybołówstwa morskiego . 

Art. 5: Minister Handlu Zagranicznego i Gospod'arki 
Morskiej ustala corocznie wielkość ogólnego dopuszczal
nego połowu dla poszczególnych gatunków żywych zaso-
bów w polskiej strefie rybołówstwa morskiego. . 

Art. 6 j Nadzór nad przestrzeganiem prawa, uprpwiania 
rybołówstwa na wodach polskiej strefy. ryBołówstwa mar
skiego, wynikającego z przepisów ustawy i przepisów wy
danych na jej podstawie, sprawują - niezależnie od upraw
nień urzędów ffiQrskich - organy ochrony granic. \ 

Art. 7. Organy ochrony granic mogą na wodach pol
skiej ątrefy rybołówstwa morsk iego -skontrolować obcy sta
tek rybacki, gdy zachodzi podejrzenie naruszenia przepi
sów ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie, 
a także zatrzymać i zmusić go do zawinięcia do wskazaneg,o ' 
mu portu; kontrqla oraz zatrzymanie statku i zmuszenie g~ 
do zawinięcia do wskazanego portu następuje w trybi e, 
i przy zastosowaniu środków przewidzian ych w ' przeprsach ' 
o ochronie granic państwowych. ' 

Art. 8. 1. Kierownik obcego statku rybackiego, który 
dokonuje połowu oa obszarze polskiej strefy rybołówstwa 
morskiego z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy lub 
przepisów wydanych na jej podstawie, ' 

podlega karze· pozbawienia wolności do lat 2, grzywny 
od 25.000 do '1.000.000 zl albo obu tym karom łącznie. 
2. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 

sąd może orzec przepadek statku, sprzętu rybackiego i zło
wi on ych ryb, chociażby nie były własnością sprawcy. 

Art. 9. W ustawie z dnia 21 maja 1963 r. o rybołów
stwie morskim (Dz. U. Nr 22, poz. 115 i ' z 1970 r. Nr 3, 
poz. 14) wprowadza się następujące zmiany: 

.~. - 3. Zewnętrzną granicę polskiej strefy rybołówstwa - 1) art. 40 otrzymuje brzmienie: , 
morskiego stanowi li,nia łącząca skrajne punkty na IJniach 
będących bocznymi granicami polskiej strefy rybołówstwa 
Iporskiego. Szczegółowy przel:tieg zewnętrznej granicy pol
skiej strefy rybołówstwa morskiego określają umowy mię-
dzynarodowe. . 

4. W razie braku umów międzynarodowych, o których 
mowa w ust. 2 i 3, Rada Ministrów może w drodze rozporzą
dzenia określić granice polskiej strefy rybołówstwa mor-
sl:siego. ' 

ArL 3.1. Ńa obszarze polskiej strefy rybołówstwa 
i~or~kiego mają pr,awo uprawiać rybołówstwo m.orskie, oraz 
pozyskiwać inne żywe zasoby morza wyłącznie polskie 
statki rybackie. r' ,_ 

2. Obce ~tatkl .rybackie !llogą uprawiać rybołówstwo 
w polskiej strefie rybołówstwa morskiego, jeżeli umowa 

, , 

"Art. 40. 1. Kierownik obcego s tatku rybacki eg o, któ
ry dokonuje połowu na .:polskich wodach 
wewnętrznych lub np morzu terytorialnym 
Polskiej Rzeczypospolitej Lud owej z naru
szeniem przepisów niniejszej' ustaw y lub 
przepisów wydanych na jej podstawie. ' 

podlega" karze ' pozb~wienia wolności 
dola,t 2, grzywny w wysokości ' od 
25.000 do 1.000:000 zł albo obu tym 
karom łącznie. '. 

2., W ,razie skazania za przestępstwo okreś
lone w ust. l sąd , może orzec ' przepa
dek statku, sprzętu·'rybackiego i 'złowio
Jlych ' ryb, choCIażby nie były własnością 

' spraw.cy.'\ 

,. 


