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Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia
2002 r. o portowych urzàdzeniach do odbioru odpadów
oraz pozosta∏oÊci ∏adunkowych ze statków (Dz. U.
Nr 166, poz. 1361) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres i tryb sporzàdzania raportów dotyczàcych
funkcjonowania i stopnia wykorzystania porto-
wych urzàdzeƒ odbiorczych, zwanych dalej „rapor-
tami”, przez podmiot zarzàdzajàcy portem lub
przystanià morskà;

2) tryb opiniowania raportów przez dyrektora w∏aÊci-
wego urz´du morskiego.

§ 2. Raport zawiera:

1) nazw´, siedzib´ i adres oraz form´ prawnà podmio-
tu zarzàdzajàcego portem lub przystanià morskà;

2) zestawienie istniejàcych portowych urzàdzeƒ od-
biorczych dla poszczególnych rodzajów odpadów
oraz pozosta∏oÊci ∏adunkowych ze statków, zgod-
nie z za∏àcznikiem nr 1 do rozporzàdzenia;

3) dane techniczno-technologiczne dotyczàce urzà-
dzeƒ, o których mowa w pkt 2, oraz informacje
o sposobie transportu odpadów i pozosta∏oÊci ∏a-
dunkowych ze statków do miejsc ich magazynowa-
nia lub innego zagospodarowania;

4) zestawienie portowych urzàdzeƒ odbiorczych,
zgodnie z za∏àcznikiem nr 2 do rozporzàdzenia,
oraz plan sytuacyjny z lokalizacjà tych urzàdzeƒ;

5) informacje dotyczàce ruchu poszczególnych rodza-
jów statków i cz´stotliwoÊci korzystania przez te
statki z portowych urzàdzeƒ odbiorczych, zgodnie
z za∏àcznikiem nr 3 do rozporzàdzenia;

6) informacje dotyczàce kategorii, rodzajów i iloÊci
odpadów oraz pozosta∏oÊci ∏adunkowych odebra-
nych ze statków do portowych urzàdzeƒ odbior-

czych, zgodnie z za∏àcznikiem nr 4 do rozporzàdze-
nia;

7) informacje o stopniu wykorzystania portowych
urzàdzeƒ odbiorczych, zgodnie z za∏àcznikiem nr 5
do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Podmiot zarzàdzajàcy portem lub przystanià
morskà sporzàdza raport co 5 lat.

2. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora w∏a-
Êciwego urz´du morskiego nieprawid∏owego funkcjo-
nowania portowych urzàdzeƒ odbiorczych, podmiot
zarzàdzajàcy portem lub przystanià morskà sporzàdza
raport za okres i w terminie, wyznaczonych przez dy-
rektora w∏aÊciwego urz´du.

§ 4. 1. Podmiot zarzàdzajàcy portem lub przystanià
morskà przekazuje dyrektorowi w∏aÊciwego urz´du
morskiego raport w formie drukowanej oraz elektro-
nicznej, w terminie 30 dni od dnia jego sporzàdzenia.

2. Dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego w termi-
nie 30 dni od dnia otrzymania raportu wydaje opini´,
w której stwierdza, czy:

1) zakres przed∏o˝onego raportu spe∏nia wymagania
okreÊlone w § 2;

2) nale˝y przedstawiç oraz w jakim zakresie informa-
cje uzupe∏niajàce do raportu;

3) iloÊç i wielkoÊç portowych urzàdzeƒ odbiorczych
oraz stosowane rozwiàzania techniczno-technolo-
giczne sà wystarczajàce;

4) wymagane jest sporzàdzenie raportu za okres inny
ni˝ okreÊlony w § 3 ust. 1.

§ 5. Podmiot zarzàdzajàcy portem lub przystanià
morskà sporzàdzi i przeka˝e do zaopiniowania w∏aÊci-
wemu dyrektorowi urz´du morskiego pierwszy raport
w terminie 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at

1988

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 grudnia 2002 r.

w sprawie raportów dotyczàcych funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urzàdzeƒ odbiorczych.

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 21 grudnia 2002 r. (poz. 1988)

Za∏àcznik nr 1
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ObjaÊnienia do za∏àcznika nr 1:

(1) Kategorie odpadów oraz pozosta∏oÊci ∏adunkowych nale˝y podawaç w tabeli zgodnie z ustaleniami przepisów art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o portowych urzàdzeniach do odbioru odpadów oraz pozosta∏oÊci ∏adunkowych
ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361), tj.:
— odpady olejowe i ich mieszaniny — wymienione w Za∏àczniku I Konwencji MARPOL 1973/78,
— Êcieki — wymienione w Za∏àczniku IV Konwencji MARPOL 1973/78,
— odpady sta∏e — odpady bytowe i eksploatacyjne powstajàce na statku, wymienione w Za∏àczniku V Konwencji

MARPOL 1973/78, z uwzgl´dnieniem Wytycznych do wdro˝enia tego za∏àcznika, obejmujàcego odpady zwiàzane z ∏a-
dunkiem, inne ni˝ pozosta∏oÊci ∏adunkowe,

— pozosta∏oÊci ∏adunkowe — zdefiniowane zgodnie z przepisami mi´dzynarodowymi w art. 3 pkt 5 ustawy,
przy czym w zale˝noÊci od potrzeb nale˝y wyspecyfikowaç urzàdzenia stosowane dla poszczególnych rodzajów odpa-
dów i pozosta∏oÊci ∏adunkowych w ka˝dej z wymienionych kategorii.

(2) W odniesieniu do rodzaju urzàdzenia stosowanego do odbioru lub magazynowania odpadów nale˝y podaç urzàdzenia
stosowane do odbioru odpadów lub pozosta∏oÊci ∏adunkowych ze statków takie jak cysterny, barki, ró˝nego typu pojaz-
dy itp., a w przypadku magazynowania takie jak place, boksy, zbiorniki, kontenery, inne pojemniki itp. W tej kolumnie na-
le˝y równie˝ podaç Êrodki transportu odpadów oraz pozosta∏oÊci ∏adunkowych ze statków do miejsc magazynowania
lub do innych urzàdzeƒ i instalacji, w których prowadzone b´dzie ich dalsze zagospodarowanie.

(3) Nale˝y podaç maksymalnà przepustowoÊç urzàdzeƒ odbiorczych (w m3/godz. lub Mg/godz. oraz dla okresu rocznego),
powierzchni´ lub pojemnoÊç magazynowà (w m2 lub w m3), pojemnoÊç lub ∏adownoÊç stosowanych Êrodków transpor-
tu (w m3 lub w Mg) itp. parametry.

(4) Nale˝y zamieÊciç dane dotyczàce podmiotu wykonujàcego us∏ugi w tym zakresie (nazwa, adres, forma prawna, nr i da-
ta wydania zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w tym zakresie wydanego w trybie okreÊlonym ustawà z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.) lub ustawà z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z póên. zm.).

(5) Nale˝y wskazaç kod i rodzaj odpadów zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r. w spra-
wie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) — nie dotyczy Êcieków.
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Za∏àcznik nr 2
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ObjaÊnienia do za∏àcznika nr 2:

(1) Kategorie odpadów oraz pozosta∏oÊci ∏adunkowych nale˝y podawaç w tabeli zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o portowych urzàdzeniach do odbioru odpadów oraz pozosta∏oÊci ∏adunkowych ze statków
(Dz. U. Nr 166, poz. 1361), tj.:
— odpady olejowe i ich mieszaniny — wymienione w Za∏àczniku I Konwencji MARPOL 1973/78,
— Êcieki — wymienione w Za∏àczniku IV Konwencji MARPOL 1973/78,
— odpady sta∏e — odpady bytowe i eksploatacyjne powstajàce na statku, wymienione w Za∏àczniku V Konwencji

MARPOL 1973/78, z uwzgl´dnieniem Wytycznych do wdro˝enia tego za∏àcznika, obejmujàcego odpady zwiàzane z ∏a-
dunkiem, inne ni˝ pozosta∏oÊci ∏adunkowe,

— pozosta∏oÊci ∏adunkowe — zdefiniowane zgodnie z przepisami mi´dzynarodowymi w ust. 3 pkt 5 ustawy,
przy czym w zale˝noÊci od potrzeb nale˝y wyspecyfikowaç urzàdzenia stosowane dla poszczególnych rodzajów odpa-
dów i pozosta∏oÊci ∏adunkowych w ka˝dej z wymienionych kategorii.

(2) Nale˝y podaç rodzaje urzàdzeƒ lub instalacji stosowanych dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz pozosta∏oÊci ∏a-
dunkowych w ka˝dej z wymienionych kategorii.

(3) Nale˝y podaç maksymalnà zdolnoÊç przerobowà urzàdzeƒ i instalacji (w m3/godz. lub w Mg/godz. oraz dla okresu rocz-
nego), pojemnoÊç sk∏adowiskowà (w m3) itp.

(4) Nale˝y zamieÊciç dane dotyczàce zarzàdzajàcego instalacjà lub urzàdzeniem (nazwa, adres, forma prawna, zezwolenie
na prowadzenie dzia∏alnoÊci w tym zakresie wydane w trybie okreÊlonym ustawà z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).

(5) Nale˝y wskazaç kod i rodzaj odpadów zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r. w spra-
wie katalogu odpadów — nie dotyczy Êcieków.
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Za∏àcznik nr 3

ObjaÊnienia do za∏àcznika nr 3:

(1) Nale˝y podaç, najdok∏adniej jak jest to mo˝liwe, rodzaje statków wg podanego podzia∏u, przy czym w odniesieniu do
lp. 1 i 2 sà to statki zdefiniowane przepisami mi´dzynarodowymi, w szczególnoÊci w Za∏àczniku I i II do Konwencji
MARPOL 1973/78, a w odniesieniu do lp. 7 — inne ni˝ wymienione w lp. 3—6.

(2) Nale˝y podaç najdok∏adniej jak jest to mo˝liwe, informacje o ∏àcznym i Êrednim tona˝u (GT) w skali rocznej, poszczegól-
nych rodzajów statków oraz inne informacje (np. o Êredniej liczbie osób na pok∏adzie — szczególnie dla statków pasa-
˝erskich itp.).

(3) Nale˝y podaç, najdok∏adniej jak jest to mo˝liwe, iloÊci zawini´ç poszczególnych rodzajów statków, a w szczególnoÊci stat-
ków wymienionych w lp. 1, 2, 6 i 7 (w odniesieniu do pozosta∏ych mo˝na je podaç sumarycznie).
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Za∏àcznik nr 4

ObjaÊnienia do za∏àcznika nr 4:

(1), (2) i (3) Nale˝y podaç dane iloÊciowe (∏àczne) dotyczàce poszczególnych kategorii odpadów oraz pozosta∏oÊci ∏adunkowych
ze statków wg kategorii okreÊlonych przepisami art. 6 ust. 1 ustawy z ich dodatkowym podzia∏em na rodzaje, zgodnie
z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206).

(4) nale˝y podaç iloÊci odpadów oraz pozosta∏oÊci ∏adunkowych, w odpowiednich kategoriach i rodzajach, które podlega∏y
kwarantannie przed dalszym zagospodarowaniem na podstawie decyzji portowej inspekcji sanitarnej i których nie ujmu-
je si´ w lp. 1—4.

(5) Nale˝y wskazaç na kod i rodzaj odpadów zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów — nie dotyczy Êcieków.
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Za∏àcznik nr 5
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