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DECYZJA
Na podstawie Art. 9 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnta 72 wrześnta2002 r. o portowych
urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałoŚci ładunkov\rych ze statków
lDz.U. Nr 166, poz. 1361 zpoźntejszymi zmianami/ po tozpatrzeniu wniosku ZARZĄDU
PORTU MORSKIEGO ELBLĄG Sp. z o'o. ul. Porlowa 1-3 , 82-300 Elbląg w sprawie
zatwięrdzęnia Planu gospodarowania odpadam| oraz pozostałoŚciami ładunkowymt ze
statków dla Portu Morskiego Elbląg

orzeka się
Zatwierdza się Plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościamiładunkowyml ze
statków dla Portu Morskiego Elbląg opracowany przez Zaruąd Porlu Morskiego Elbląg
Sp. z o.o. Aktualizacja Ż0I7 r. stanowiący załącznik do niniejszej decyzji'

uzasadnienie
Wnioskiem z dnta 08.03.2017 r. (data wpływu 10.03.2017 t') uzupełnionym pismem z
r. (data wpływu 30.03.2017 r.) ZARZĄD PORTU MORSKIEGO
o.o. ul. Portowa 1-3 , 82-300 Elbląg wystąpił o zatwierdzenie Planu
gospodarowania odpadami oraz pozostałościamiładunkowymi ze statków dla Por1u
Morskiego Elbląg - aktualtzacja2017. Pismem nr RoS.623O.3.2017.SA z dnia 04.04 .2OI7 r.
olgan zwrócił się do dyrektoraUrzędu Morskiego w Gdyni o uzgodnienie w trybie decyzji
administracyjnej Planu gospodarowania odpadaml oraz pozostałościamiładunkowyml ze
statków dla Portu Morskiego Elbląg. Aktualizacja2017.
Decyzjąnr IoS-BGK- 780-49117 z dnia20.04.2017 r. (data wpływu 25.O4.ŻO17 r.) Dyrektor
Urzędu Morskiego w Gdyni uzgodnił Plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami
ładunkowymi ze statków dla Portu Morskiego Elbląg. Aktualizacj a 2017 . W trakcie
prowadzonego postępowania organ uznał , Że załączony do wniosku Plan gospodarowania
odpadami oraz pozostałościamiładunkowyml Ze statków dla Portu Morskiego Elbląg .
Aktualizaci a 2017. spełnia wymagania ustawy z dnia 12 wtześnia 2002 r. o pottowych
urządzenlach do odbioru odpadów oraz pozostałościładunkowych ze statków , a sposób
gospodarowania odpadami i pozostałoŚciami ładunkowym| zę statków nie stanowt zagroŻenia
dla zdrowia t Życialudzi oraz dla Środowiska.
W związku z pow}lŻszym postanowiono orzec jak w sentencji.
od powyższej decyzji słuzy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego
w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymanta decyzji za pośrednictwem organu który
wydał decyzję.
opłatę skarbową pobrano na podstawie arl.l ust.1 a , art.4, aft.5 , ust.l , otaz na podstawie
częŚci I ust.53 załącznlka ,,Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej , stawki opłat oruz
zezwolenla'' ustawy z dnta 16 listopada2006 r. o opłacie skarbowej (t.1 .Dz. tJ. z2016
poz.|827 ) w kwocie 10, 00 zł - za wydanie decyi1i

dnla 29.03.2017
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1.

WPROWADZENIE

Plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościamiładunkowymi ze statków dla portu Elbląg został
opracowany przezZarządu Portu Morskiego Elbląg {ZPME Sp. z o. o.) w oparciuo Ustawę z dnia 72
września20a2 r. o partowch urzqdzeniacłz do odbioru odpadów oraz pozostałościłądunkowych ze
statków (Dz. U. z 2002 nr 766 poz. 1367 z późn. zm') oraz Rozporzqdzenia Ministra lnfrostruktury z
dnia 27 grudnia 20a2 r. W sprawie portowych planów gospodarowonia odpadami oraz
pozostałościamiładunkowymi ze stotków (Dz. U. z 2002 nr 235, poz. 7989 z późn. zm.).
2. DANE PoDM!oTU

Nazwa
Siedziba
Adres
Forma
prawna

zARĄDzNĄcEGo PoRTEM MoRsKlM
ZarządPortu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.
Miasto Elbląg
ul. Portowa 1-3,82-300 Elbląg

7arząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o' o' jest własnością6miny Miasto Elbląg.
Spółka figuruje w Krajowyrn Rejestrze Sądowym pod Nr KRs 0000154715. Spółka

ot't':

"",1s1:ilil'i"rr".n

i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1ee5r. {t. j. Dz.
U. z 2010 nr 33 poz. 179),
Kodeksu Spółek Handlowych _ Ustawa z dnia 15 września 2000r. (t. j. Dz.U.
2OL6 po2.1578 ),
Ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1995 r. (t. j. Dz.U.
2OL6 poz.573l.

3. lNFoRMAcJE NATEMAT oBszARU oBJĘTEGo PIANEM

- pasażerskim Zalewu Wiślanego'
Usytuowany między ujściem rzeki Elbląg a jeziorem Drużno stanowi dobrą komunikację między
morskimi wodami wewnętrznymi i wodami śródlądowymi.
W obrębie portu Port Elbląg odbywa się obsługa żeglugi pasażersko - turystycznej oraz towarowej.
Jednostki zawijające do portu to głównie statki prowadzące działalnośćna Zalewie Wiślanym
(Kaliningradzkim po stronie rosyjskiej) oraz uprawiające baĘcką żeglugę przybrzeżną.
Podmiotem zarządzającym portem jest Zarząd Portu Morskiego Elbląg. Nadzór nad wewnętrznymi
wodami morskimiw obrębie Portu Elbląg pełni Urząd Morskiw Gdyni'
Port Elbląg jest największym polskim portem handlowo

Położeniegeograficzne:
Szerokość
Długość

geograficzna

geograficzna
Powierzchnia ogółem
Długość

- 54'17'

N

- 19'38'E
- 470ha

- 4,5 km
Długośćnabrzeży portowych - 2,5 km {w tym 0,3 km pasażerskich)
- 2,5m w warunkach ekstremalnych 1,8 m
Głębokośćtoru

Wod:ego

Z,atąd'Porh Morskiego E|bląg sp.

z o.o.' ul Portowa 1_3' PL E2_3ffi Elbląg
tel./fax +48 (55)234 4631, e-mail: port@port.elblag.pl, www.port.elblag.pl,
KRS: 0000154716' Sąd Rejonowy w olszĘnie, WI Wydział Gospodarczy Krajorłego Rejestnr Sądowego, NIP 578-24-7ó_037'

Kapitał spółki: l.780.500'00 zł

3.L tlośćiednostek bazuiucych w Porcie Elblqq

Jednostki bazujące w porcie _ sĘczeń 2017

pasażerskie - 4
towarowe - 8
jednostki służbowe- 6
inne
-4
statki
statki

j.2 Ruch pasażerskiw porcie fteqluąa morską i śródlqdowa).
Ruch pasażerski w porcie w przeciągu ostatnich 4 lat wzrósł znacząco, a lączna ilośćprzewiezionych
pasażerów wyniosła 82 035 osób. Należy zauważyć jednak, iż liczba podróżnych przewiezionych w
ostatnich latach wróciła do poziomu sprzed 2012 roku dzięki zakończeniu inwestycji związanej z
rewitalizacją Kanału Elbląskiego.

2013 -6555
20t4 -8315

pasażerów
pasażerów
Ża1-s -26976 pasażerów
z0L6 -40 189 pasażerów

j.3 llośćładunków przeładowvwonvch w porcie Elblqa w lotach 20L3 - 2076

Tabela 1. Wielkość przeładunku w porcie Elbląg w latach 2013

- 20016

Użytkownicy portu Elbląg:

o
.
.
o
o
r
r
o
o
o

Zarząd Portu Morskiego Elbląg
Żegluga ostródzko - Elbląska
Żegluga Gdańska
GLENPORT Sp. z o.o.
GE Power sp z o.o. (General Electric)
Stokota Sp. z o.o.
Delta Elbląg

Angelika Łukowicz

-

tereny elbląskiej stoczni rzecznej

Elzam * Zamech Sp z o.o.

Jachtkluby

Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o'o., ul Pońowa 1_3' PL E2_3{X) Elbląg
tel./fax +48 (55) 234 46 3l, e-mail: port@port.elblag.pl, vww.port.elblag.pl,
Rejestnr Sądowego, NIP 578-24-76-037'
KRS: 0000154716, Sąd Rejonowy w olsztYnia VIil
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Harcerski ośrodek Sportów Wodnych ,,Bryza" _ ok. 48 jednostek sportowych
iturysĘcznych.
ognisko Sportów Wodnych TKKF ,,Fala" 25 jednostek sportowych
iturysĘcznych.
Jachtklub Elbląg _ 34 jednostki turystyczne i sportowe
Przystań MosiR
4. RoDZAJE oDPADÓW PoWsTAJĄcYcH W PoRclE
Na terenie portu przewiduje się możliwośćwytwarzania następująrych rodzajów zanieczyszczeń:
I
I
I
I

wody zaolejone - wymienione w załączniku l do Konwencji MARPOL 73/78
odpady powstające na statku i wymienione w załączniku V do Konwencji MARPOL 73/78
ścieki zdefiniowane w załączniku lV do Konwencji MARPOL73/78
pozostałościładunkoweze statków nie obejmujące pyłu ładunku pozostającego na pokładzie
po zamiataniu ani pyłów na powierzchniach zewnętrznych statku
odpady zawierające substancje zubożające warstwę ozonową określone w załączniku Vl do
Konwencji MARPOL 73/78

Pozostałościz oczyszczania spalin wg załącznika Vl Konwencji MARPOL 73/78 nie są wytwarzane
w porcie, gdyż statki zawijające do portu Elbląg przystosowane są do stosowania niskosiarkowego
paliwa żeglugowego [MGo]. W związku z powyższym jednostki te nie wymagają korzystania
z instalacji urządzeń równoważnych.

5.ltośĆoDPADÓW PRZEWIDYWANCH Do oDBIoRU W oKREslE RoKu
Zapotrzebowanie na urządzenia odbiorcze w porcie Elbląg oszacowano na podstawie ilościjednostek
stacjonujących w porcie oraz odbieranych nieczystościstałych w latach Ż0L3 _z0L6.
5.1 Odpady ropopochodne

Potencjalna wielkośćodpadów ropopochodnych przekazywanych do portowych urządzeń
odbiorczych w porcie Elbląg jest uzależniona od wielu czynników. Oprócz natężenia ruchu duży
wpływ na ilośćzdawanych odpadów mają warunki klimatyczne występujące W danym roku. Zależność
ta wynika ze skróconego okresu żeglugowego związanego z zalodzeniem Zalewu Wiślanego oraz rzeki
Elbląg. Zamknięcie akwenu dla żeglugi w ostatnich latach następowało średniona okres od 2 do 3
miesięcy.

W wyniku tego ilośćzdawanych odpadów ropopochodnych może ulec pewnym wahaniom, ma to
również związek z ilościąjednostek pozostającymi w porcie na okres ,,zimowania''. Liczba

przeprowadzanych remontów i napraw poawaryjnych jednostek pĘwających może również wpływać
w niewielkim stopniu na wielkośćodpadów ropopochodnych powstających w porcie'
Przekazywane w latach zoJ,z- 2016 do ZPME noĘfikacje (lnformation To Be Notified Before Entry
lnto The Port of) stanowiły podstawę do oszacowania ilości odpadów olejowych możliwych do

Z'lłządPorfi Morsldego Elbląg

Sp. z oo.' ul Pońowa l-3' PL 82_3lX} Etbląg
tel./fax +48 (55) 234 46 3l' e-mail: poń@poń.elblą.pl' www.port.elbla8.pl,
I(RS: 000015471ó, Sąd Rejonowy w olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-24-7ó-037'
Kapitał społki: 1.780.500'00 zł

powstania w elbląskim porcie. Według zebranych informacji przewidywana ilośćodpadów tego
rodzaju przekroczy 1 Mq wciągu roku.
5.2 odpady zbierane w sposób nieselektywny

Podstawą do oszacowania zapotrzebowania na urządzenia odbiorcze w porcie Elbląg były deklaracje
śmieciowe oraz notyfikacje przekazywane do ZPME przez kapitanów statków. Pozyskane informacje
pozwoliły na określenie zapotrzebowania na odbiór odpadów komunalnych w okresie, na jaki został
sporządzony niniejszy plan. Spodziewana ilośćwytwononych odpadów w porcie waha się między 550
- 600m3 nieczystościstałych W tym odpady żywnościoweoraz inne nieselektywne.
5.3 Odpady zbierane selektywnie

Podobnie jak w przypadku odpadów nieselektywnych podstawą do oszacowania zapotrzebowania na
urządzenia odbiorcze w porcie Elbląs były deklaracje śmiecioweoraz notyfikacje przekazywane do
ZPME pnez kapitanów statków. Pozyskane informacje pozwoliły na określenie zapotrzebowania na
odbiór odpadów komunalnych w okresie, na jaki został sporządzony niniejszy plan. Szacuje się, że w
porcie Wysegregowanych zostanie - 10m3 odpadów w ciągu roku. W związku z tym, iż segregacja
odpadów odbywać się będzie wyłącznie w obrębie ośrodków sportów wodnych uwzględniono, że
maksymalne wykorzystanie urządzeń odbiorczych będzie następowało w sezonie żeglugowym.
5.4 ścieki

Zapotrzebowanie na usługi asenizacyjne w danym roku w porcie Elbląg oparte jest na podstawie
zgłoszeń jednostek zwijających do portu z lat poprzednich. Szacuje się wytworzenie ok. 100 m3
ścieków sanitarnych rocznie.
5.5 Pozostałościładunkowe ze statków
Specyfika towarów przeładowywanych w porcie Elbląg może prowadzić do powstawania pozostałości

ładunkowych w postaci drobnoziarnistych odpadów powęglowych, opakowań kartonowych,
foliowych oraz drewnianych' Pozostałościładunkowe tego rodzaju zostają w całościzadysponowane
przez użytkowników nabrzeża węglowego a W przypadku odpadów opakowaniowych
wykorzystywane są ponownie (regeneracja palet) lub zbierane są w sposób selektywny.
5.6 Pozostałośćz oczyszczania spalin

Port administrowany przez ZPME Sp. z o. o. znajduje się w granicach obszarów kontroli emisji So,,
wobec tego jednostki zawijające do portu powinny spełniać wymagania zawarte w s 4.1
Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wymagań
dotyczących zawartościsiarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania (Dz. U. 2015 poz.
1665). W związku z powyższym zawartośćsiarki w paliwie żeglugowym używanym na statkach
cumujących w polskich obszarach morskich nie może przekraczaća,L% mlm.

Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.' ul Pońowa 1-3' PL

82_3(X)

Elbląg

(55)234 46 31, e-mail; port@port.elblag.pl, www.port.elblag.pl,
KRS: 0000154716' Sąd Rejonowy w olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-24-76-037'
IQpitał spółki: l.780.500'00 zł
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W związku z ograniczonymi parametrami toru wodnego wielkośćstatków wchodzących do portu
Elbląg nie moŹe przekraczać 85 m długościi 2 m zanurzenia. W konsekwencji tych ograniczeń

występuje w chwili obecnej brak technicznych możliwościwejściado portu jednostek konwencyjnych
wyposażonych W systemy oczyszczania spalin. W związku z powyższym pozostałościoczyszczania
spalin w chwili obecnej nie stanowią problemu. Wywiązując się z przestrzegania przepisów
międzynarodowych ZPME bierze jednak pod uwagę możliwośćodbioru tego rodzaju odpadów na
zasadzie odrębnego zgłoszenia.
6. DzlAŁANlA W zAKREslE GosPoDARoWANlA oDPADAM!

Gospodarka odpadami w porcie odbywa się w sposób racjonalny, zharmonizowany i zgodny
z obowiązującymi przepisami. Urządzenia odbiorcze posiadają odpowiednią przepustowość
z uwzględnieniem sytuacji awaryjnych bądŹ wypadków. odbiorem odpadów zajmują się
wyspecjalizowane podmioty operujące w danym rejonie jak również posiadające stosowne
pozwolenia w obrocie odpadami.
odbiór odpadów niebezpiecznych następuje po wcześniejszym przekazaniu informacji o odpadach
przez kapitana statku a szczegóĘ całej procedury odbioru zgłaszane są do Służby Dyżurnej Kapitanatu
Portu w Elblągu.
6.1 Procedury odbioru odpadów
6.7.7 Odpadv oleiowe

Kapitan statku, przed zawinięciem jednostki do portu Elbląg przekazuje informację o odpadach
olejowych znajdujących się na statku do Żarządu Portu Morskiego W Elblągu. lnformacja
przekazywana jest na formularzu stanowiącym załącznik do przedmiotowego planu i określonym w
Rozporzqdzeniu Ministro Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródtqdowej z dnia 04 tistopada 20L6 r. w
sprawie przekazywanio informacji o odpodach znajdujqcych się na stotku, Kapitan statku przekazuje
w/w informację przynajmniej na 24 godziny przed zawinięciem statku do portu a najpóźniej w chwili,
gdy statek opuszcza poprzedni port W przypadku, gdy podróż tnła krócej niż24 godziny.
W związku z tym, że większośćstatków zawijających do Portu Morskiego w Elblągu uprawia żeglugę
wyłącznie w rejonie, 2 do którego stosuje się wymagania techniczne dla statków objętych
obowiązkiem posiadania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej, statkite nie korzystają z
systemu kontrolno - informacyjny dla portów morskich (PHlcs}.
formie pisemnej
opadach
Kapitan takiego statku przekazuje informacje
za pomocą faksu lub poczĘ elektronicznej.
Kopię formularza ZPME Sp. z o.o. przekazuje Kapitanowi Portu w Elblągu. Na podstawie informacji
zwartych w Vw dokumencie zarząd portu udostępnia portowe urządzenia odbiorcze. W przypadku,
gdy pojemność urządzenia odbiorczego jest zbyt mała ZPME Sp. z o.o. organizuje odbiór odpadów
przez firmy posiadających stosowne zezwolenia.
Do odbioru i magazynowania wód zaolejonych z jednostek przebywających w porcie Elbląg slużą dwa
zbiorniki metalowe o pojemności4,0 m3 oraz o pojemności tŻ m3, które są umiejscowione na
nabrzeżu Terminala Przeładunkowego. Zbiornik ten jest wyposażony w rurociąg zdawczy ze złączem
uniwersalnym do odbioru wód zaolejonych przez autocysternę.
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6.1.2 odbiór odpadów zbieranvch nieselektvwnie

Kapitan statku, przed zawinięciem jednostki do portu Elbląg przekazuje informację o odpadach
stałych (odpady żywnościowe,tworzywa sztuczne lub inne) do ZPME Sp. z o'o. lnformacja
przekazywana jest na formularzu stanowiącym załącznik do przedmiotowego planu i określonym w
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej z dnia 11stycznia 2013 r' w
sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku. Kapitan statku przekazuje
w/w informację przynajmniej na 24 godziny przed zawinięciem statku do portu a najpóźniej w chwili,
gdy statek opuszcza poprzedni port W przypadku, gdy podróż trwa krócej niż24 godziny.
W związku z tym, że większośćstatków zawijających do Ponu Morskiego w Elblągu uprawia żeglugę
wyłącznie w rejonie, 2 do którego stosuje się wymagania techniczne dla statków objętych
obowiązkiem posiadania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej, statki te nie korzystają z
systemu kontrolno - informaryjny dla portów morskich (PHlcs).
Kapitan takiego statku przekazuje informacje o opadach w formie pisemnej
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
Kopię formularza 7arząd Portu Morskiego Elbląg przekazuje Kapitanowi Pońu w Elblągu. Na
podstawie informacji zwartych w w/w dokumencie zarząd portu udostępnia portowe urządzenia
odbiorcze lub użytkownik nabrzeża docelowego. Do odbioru i magazynowania odpadów statych w
porcie Elbląg służąurządzenia odbiorcze o różnorakiej pojemności usytuowane zgodnie z Tabelą nr 2.
6.7.3 odbiór odpadów zbieranvch w sposób selektvwny

Urządzenia odbiorcze odpadów zbieranych selektywnie zlokalizowane

funkcjonowania podmiotów prowadzących działalnośćw obrębie portu tj':
Jachtklub Elbląe - Pętla Żuławska Sp. z o.o. ul. Radomska 29
Harcerski ośrodek Sportów Wodnych ,,Bryza" ul. Portowa 1
Stowarzyszenie ,,Fala" ul' Wybrzeże Gdyńskie
MoSiR - przystań kajakowa - ul. Radomska 5
Wizus Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna - ul. Stawidłowa 12a

.
.
r
.
r

są na

terenach
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6.L.4 odbiór ścieków sanitornvch

Kapitan statku, przed zawinięciem jednostki do portu Elbląg przekazuje informację o ściekach
znajdujących się na statku do ZPME Sp' z o.o. lnformacja przekazywana jest na formularzu
stanowiącym załącznik do przedmiotowego planu i określonym w Rozporządzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania
informacji o odpadach znajdujących się na statku' Kapitan statku przekazuje w/w informację
przynajmniej na 24 godziny przed zawinięciem statku do portu a najpóźniej w chwili, gdy statek
opuszcza poprzedni port W przypadku, gdy podróż trwa krócej niżŻ4 godziny.
W związku z tym, że większośćstatków zawijająrych do Portu Morskiego w Elblągu uprawia żeglugę
wyłącznie w rejonie, 2 do którego stosuje się wymagania techniczne dla statków objętych
obowiązkiem posiadania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej, statkite nie korzystają z
systemu kontrolno - informacyjny dla portóW morskich (PHlcs).
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Kapitan takiego statku przekazuje informacje o opadach w formie pisemnej
za pomocą faksu lub poczĘ elektronicznej. Kopię formularza Łarząd Portu Morskiego Elbląg
przekazuje Kapitanowi Portu w Elblągu. Na podstawie informacji zwartych w w/w dokumencie ZPME

Sp. z o.o. organizuje odbiór nieczystości ze statku przy udziale firmy posiadającej stosowne

zezwolenia i zajmującej się odbiór ścieków sanitarnych z jednostek, tj.:
MPo Elbląg - Miejskie Przedsiębiorstwo oczyszczania Spółka z o.o. W Elblągu, ul. Szańcowa 1, 82-300
Elbląg. Telefon - 55 232 _ 4Ż _ 57 , fax.55 232-69-56.
Cleaner s.j. Zakład Sprzątania ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg. Telefon - 55 234 03 40, fax. (55} z35 64
64.
6'L.5 odbiór pozostałościłodunkowe ze statków

Zgodnie z art. 6.2 Ustowy o portowych urzqdzeniach do odbioru odpodów oraz pozostałości
ładunkowych ze statków, do odbioru pozostałościładunkowych ze statku obowiązany jest odbiorca
ładunku.
6.7.6 odbiór pozastałościz oczvszczania spalin

z

z

pozostałościami oczyszczania spalin określa Międzynarodowa Konwencja
Postępowanie
o Zapobieganiu Zanieczyszczenia Morza przez Statki {MARPOL 73/781Aneks Vl - Prawidlo L4 oraz
17. Normy te doĘczą zapobiegania zanieczyszczenia powietrza przez statki oraz ograniczenia emisji
5o, i No" ze statków.
Wywiązując się z przestrzegania przepisów międzynarodowych ZPME bierze pod uwagę ewentualną

potrzebę zdania przez statek pozostałościz oczyszczania spalin

z

zatwierdzonego systemu

oczyszczania spalin.
6.1.7 odbiór odpadów zawieraiacvch substancie zubożaiace warstwe ozonowo

Zgodnie z art. 6.3 Ustawy o portowych urzqdzeniach do odbioru odpodów oraz pozostołości
tadunkowych ze statków, podmiot dokonujący naprawy, wymiany, montażu lub demontażu urządzeń

i

instalacji zawierających substancje kontrolowane jest obowiązany do zapewnienia odbioru

odpadów powstających w trakcie swojej działalności'
6.2 System opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów

7arząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. w oparciu o przepisy portowe zakłada, że statki zawijające
do portu nie będą posiadały parametróW większych niż 85 m długościi 2 m zanurzenia. W związku z
powyższym ZPME Sp. z o.o. określiłrodzaje i limity odpadów statkowych, których odbiór i

zagospodarowanie stanowi 25 % portowej opłaty tonażowej. odbiór i zagospodarowanie
ponadlimitowych ilości odpadów statkowych organizuje ZPME 5p. z o.o. jednak opłaty związane ich
odbiorem pokrywa armator. Wielkośćopłat za odbiór odpadów ponadlimitowych jest uzgadniany
między stronami.
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6.3 Wykorzystanie urządzeń
6.3.7 Odpadv oleiowe

odpady olejowe obecnie mogą być zdawane do dwóch zbiorników ustawionych na nabrzeżu
Terminala Przeładunkowego o pojemności4,0 m3 oraz t2m3' odpady olejowe z jednostek

pływających mogą być zdawane bezpośrednio poprzez zlącze uniwersalne pompą własną z jednostki.
Pośrednio odpady mogą zostać zebrane wcześniejw plastikowe lub metalowe pojemniki a następnie
przepompowane do zbiornika na wody zaolejone poprzez zakratowany otwór wlewowy z zamykaną

pokrywą.

Nabrzeże terminala przeładunkowego wyposażone jest dodatkowo
czyściwoze statkóW zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.

w kontener o poj. 2m3

na

6.3.2 odpody zbierane w sposób nieselektvwnv

odpady zbierane do pojemników na statku po przybiciu do brzegu są umieszczane w urządzeniach
odbiorczych (pojemniki i kontenery) usytuowanych na nabrzeżach. Pojemniki są następnie
opróżniane przez Zakład Sprzątania Cleaner zajmujący się odbiorem tego typu odpadów w rejonie
portu morskiego Elbląg.
6.3.3 odpadv zbierane w sposób selektvwnv

odpady zbierane selektywnie na jednostce pływającej, po przybiciu do brzegu umieszczane są
w przystosowanych do tego urządeeniach odbiorczych.
Us$uowanie urządzeń do odbioru tego rodzaju odpadów określapunkt 6'1.3 tego planu.
7.

lNFoRMAoA NA TEMAT PRZETWARZAN|A oDPADÓW

7.1 Umieszczanie w pojemnikach, segregacia i magazynowanie odpadów

Czynnościzwiązane z umieszczaniem i magazynowaniem odpadów w pojemnikach zależą od rodzaju
odpadu. odpady określone w załączniku l do Konwencji MARPOL 73178 zdawane są do portowego
urządzenia odbiorczych usytuowanych przy terminalu przeładunkowym. odbiór wód zaolejonych
może odbywać się przy użyciu pompy własnej lub pompy stanowiącej wyposażenie terminala
przeładunkowego. osoby obsługujące terminal poinformowane przez ZPME udostępniają urządzenie
odbiorcze załodze statku i nadzorują proces zdawania odpadów.
odpady określone w załączniku V do Konwencji MARPOL 73178 zbierane są do w plastikowych
workach i dostarczane do pojemników znajdujących się w porcie. W zależnościod procesu
magazynowania odpadów na jednostce ptywającej odpady te umieszczane są w pojemnikach
przeznaczonych do segregacjiodpadów lub pojemników na odpady niesegregowane.
odpady określone w załączniku lV do Konwencji MARPOL odbierane są bezpośrednio za statku przez
autocysterny w związku z brakiem portowego urządzenia odbiorczego do przyjmowania ścieków.
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7.2 Działania powodujące zmianę charakteru lub składu odpadów

Na terenie portu nie przewiduje się prac związanych z obróbką, przetwarzaniem, mieszaniem lub
innymidziałaniami mających WpłyW na zmianę charakteru lub składu odpadów'
7.3 opis transportu odpadów olejowych

Transport odpadów olejowych odbywa się przy pomocy autocystern firm posiadających stosowne
pozwolenia. Głównym przedsiębiorstwem operującym na terenie Zarządu Portu Morskiego w Elblągu
jest przedsiębiorstwo,,coMAL'' Sp. z o.o., ul. Kujawska 10, 80_550 Gdańsk'
Wymienione wyżej przedsiębiorstwo jest odbiorcą finalnym i zajmuje się odbiorem, transportem
i unieszkodliwianiem płynnych substancji niebezpiecznych'
7.4 odpady powstałe na statku

Do przewozu odpadów z urządzeń odbiorczych zbieranych w sposób selekĘwny i nieselektywny na
komunalne wysypisko śmieciw Elblągu służąspecjalistyczne samochody obsługiwane przez firmę
,,Cleane/' operującą we wskazanym rejonie.
7.5 Wywóz ścieków czarnych iszarych

Wywóz ścieków odbywa się przy użyciu wozów asenizacyjnych. Do dyspozycji w obrębie portu są 4
samochody o pojemności 8 m3 oraz jeden o pojemności 7 m3. Pojazdy należą do firm ,,Cleane/' oraz
MPO.
7.6 odzysk odpadów
Na terenie portu nie przewiduje się prac związanych z odzyskiem odpadów oprócz ich gromadzenia

w istniejących zbiornikach i urządzeniach odbiorczych.
Decyzję w sprawie wyboru sposobu unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów ze statków
pozostawia się przedsiębiorstwu odbierającemu odpady. Sposoby te muszą być zgodne z zasadami
i kffieriami ochrony środowiskaw miejscu realizacji wybranej technologii. Kwestie te podlegają
uzgodnieniu i decyzji wojewody, starosty oraz urzędu morskiego.
odpady odbierane przez firmę ,,Comal" zostają poddane procesom na terenie oczyszczalni wód

zaolejonych w Gdańsku. Wydzielone zanieczyszczenia mogą gromadzić się, jako osad i piana
procesowa' Po zebraniu i zmagazynowaniu poddawane są spaleniu w spalarni lub dalszej obróbce
a oczYszczone wody wykorzystywane są przez instalacje spalarni, jako uzupełnienie wody w obiegu
chłodzącym. Częśćodzyskanych substancji olejowych przekazywane są do rafinerii.
8. lNFoRMACIE DoTYczĄcE EWlDENcJl oDPADÓW

Ewidencja odpadów powstających w Porcie Morskim w Elblągu prowadzona jest na podstawie
,,lnformacji o odpadach znajdujących się na statku do przekazania przed zawinięciem do portu"' Na
10
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podstawie tych danych sporządzany jest okresowy ,,Raport dotyczący funkcjonowania i stopnia
wykorzystan ia pońowych u rządzeń odbiorczych".
Łarząd Portu Morskiego Elbląg, który jest odpowiedzialny za realizację planu powiadamia o zamiarze
zdania odpadów odpowiednie służbypisemnie lub telefonicznie równolegle ze zgłoszeniem
przybycia, tj:

-

_

Kapitanat Portu,
Przedsiębiorstwo odbierające odpady

Przedstawiciel przedsiębiorstwa odbierającego odpady wystawia kapitanowi statku pokwitowanie
przyjęcia odpadów. Firma odbierająca nieczystości powiadamia osobę odpowiedzialną za realizację
planu o ilościi rodzaju zdanych odpadów ze statków. Dane są ewidencjonowane w Książce zapisów
w postaci elektronicznej {komputerowa baza danych).
Ewidencja zdawanych odpadów może być również weryfikowana na podstawie miesięcznych

rozliczeń faktur z firmą odbierającą. Na fakturach wyodrębnione są ilościzabranych odpadów

w miesiącu, co pozwala na określenie ilościodebranych nieczystościw ciągu roku'

Przedsiębiorstwa odbierające odpady ze statków w porcie muszą posiadać wpis do rejestru
działalnościregulowanej w zakresie odbierania odpadów na podstawie ustawy z dnia 73 września
7996 r. o utrzymoniu czystości i porzqdku w gminach (t. j. Dz. U. z 2076 r. poz. 250).
9. WSPÓŁPR AcA z lNNYMl

PoDMloTAMl

Zarząd Portu Morskiego w Elblągu Sp. z o.o. w ramach gospodarki odpadami
ładunkowymi ze statków współpracuje z następującymi podmiotami:

i

pozostalościami

10. NADZóR NAD GosPoDARKĄ oDPADAMI W PoRcIE

Na mocy Ustawy z dnia L2 września 2002 r. o portowych urzqdzeniach do odbioru odpadów oroz
pozostałościładunkowych ze statków (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 7361' z późn. zm'/, podmiot
zarządzający portem powinien zapewnić urządzenia odbiorcze wystarczające potrzebom statków
zawijających do portu.
Każdy port i przystań powinna posiadać i realizować plan zagospodarowania odpadami zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministro lnfrastruktury z dnia 21- grudnia 2a02 r. w sprowie portowych planów
gospodarowanio odpadami oraz pozostalościomi łodunkowymi ze statków (Dz. U. 2o02 nr 236 poz.
1989 z późn. zm,) obowiązek ten spoczywa na każdym podmiocie zarządzającym portem lub
przystanią morską, w doniesieniu do portu Elbląg sporządzenie w/w planu spoczywa na Zarządzie
Portu Morskiego w Elblągu.
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Nadzór nad realizacją planu w porcie Elbląg pełni Elbląska Delegatura Urzędu Morskiego w Gdyni.
lnformacje użytkownikom portu o procedurach iorganizacjigospodarowaniem odpadami, przekazuje
osoba Wyznaczona z ramienia Zarządu Portu Morskiego w Elblągu. Przedstawiciel ZPME jest
zobowiązany do informowania Urzędu Morskiego o wszelkich zmianach procedur i organizacji
gospodarowania odpadami, jako odpowiedzialnego za realizację tego planu.
Z ramienia 7arządu Portu Morskiego w Elblągu nadzór nad gospodarowaniem odpadami oraz
pozostałościamiładunkowymi ze statków pełni Pani Agnieszka Marciniak tel. +48 (55) 234 46 31.
11.

NlEPMWlDŁoWośo W FUNKooNoWANlU unzĄDzEŃ oDBloRczYcH

Przedstawiciel administracji morskiej jest uprawniony do przeprowadzenia inspekcji pod kątem
zgodności deklarowanej ilościodpadów przed wejściemstatku do portu, ze stanem rzeczywisĘm
oraz adnotacjami w książkach zapisów olejowych, zapisów śmieciowych oraz zapisów ładunkowych.
W przypadku braku możliwościzdania odpadów przez statek do portowych urządzeń odbiorczych z
winy zarządzającego portem, kapitanowi lub armatorowi statku przysługuje złożenie skargi lub
przekaza nie takiej informacj i Dyrektorowi U rzęd u Morskiego.
lnformacje bądź skargi na niewłaściwefunkcjonowanie portowych urządzeń odbiorczych należy
składać do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - pisemnie lub na formularzu zamieszczonym na
stronie www.umgdy.gov.pl
12. REJESTRoWANIE BlEżĄcEGo UżYclA

URąDZEŃ oDBloRczYcH

Stan użycia portowych urządzeń odbiorczych jest prowadzony przez obsługę terminala
przeładunkowego W odniesieniu do zbiornika na wody zęzowe. Stan użycia pojemników na odpady
powstających na jednostkach prowadzi ZPME oraz pozostali użytkownicy portu.
13.

FoRMALNośgzWtĄzANE z PRoCEDURĄ oDBloRU oDPADÓW

Kapitan statku, przed zawinięciem jednostki do portu Elbląg przekazuje informację o odpadach
znajdujących się na statku do ZPME Sp' z o'o. lnformacja przekazywana jest na formularzu
stanowiącym załącznik do przedmiotowego planu i określonym W Rozporządzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11stycznia Ż0L3 r. w sprawie przekazywania
informacji o odpadach znajdujących się na statku. Kapitan statku przekazuje w/w informację
przynajmniej na 74 godziny przed zawinięciem statku do portu a najpóźniej w chwili, gdy statek
opuszcza poprzedni port w przypadku, gdy podróż trwa krócej niż24 godziny.
W związku z tym, że większośćstatków zawijających do Portu Morskiego w Elblągu uprawia żeglugę
wyłącznie w rejonie, 2 do którego stosuje się wymagania techniczne dla statków objętych
obowiązkiem posiadania wspólnotowego świadectwa zdolnościżeglugowej, statki te nie korzystają
z systemu kontrolno - informacyjny dla portów morskich (PHlcs}.
Kapitan takiego statku przekazuje informacje o opadach w formie pisemnej
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Kopię formularza Zarząd Portu Morskiego Elbląg
przekazuje Kapitanowi Portu w Elblągu. Na podstawie informacji zwartych w w/w dokumencie ZPME
Sp. z o.o. udostępnia urządzenia odbiorcze lub organizuje odbiór nieczystości ze statku przy udziale
firmy posiadającej stosowne zezwolenia.
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14.

MlEJscA USYTUoWANIA URzĄDzEŃ Do oDBloRu oDPADóW
BASEN BRYZA
Lokalizacja: ul. Portowa 2

Wspdrzędne: N 5ą1758

E 19,3885

ffitfiffi[,tr
JAcHTKLUB ELBLAG

-

PETIA

żurłwsxł

Lokalizacja: ul. Radomska 29
Współrzędne: N 5Ą1757 E 19'3850
Basen i nabrzeże Jachtklubu Elbląskiego, wyposażone
w pojemniki na odpady zbierane nieselektywnie o
pojemności 1100 l oraz pojemnik na odpady zbierane
pojemności 1100
obrębie
selektywnie
jachtklubu znajduje się dostęp do toalet, w pobliżu
usytuowany jest zbiornik na wody zaolejone.

o

l' W

$MŁ" Jrh*

KLuB sPoRTÓw WoDNYCH MoslR

4

ul. Radomska 5

Współrzędne: N 5Ą1678 E 19'3892
Przystań kajakowa MoSlR wyposażona jest w jeden
pojemnik do odbioru odpadów zbieranych w sposób

tr

i 'r"

selektywny o pojemności 240 l. Dodatkowo w obrębie

przystani dostępne są kosze wiszące na odpady o
pojemności 50

lx5szt.

NABRZEżE RADoMsKlE
Lokalizacja: ul. Radomska 6
Współrzędne: N 56'1695 E 19,3888
Nabrzeże jest wYposażone w urządzenia do odbioru

odpadów niesegrowanych o pojemności 24a L
Ponadto, na nabrzeżu usytuowana jest toaleta
przenośna' Nabrzeże posiada dogodny dojazd i
możliwośćodbioru nieczystości bezpośredni ze statku
pojazdami o dużej masie własnej.
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NABRZEZE

E.C.

KLUB SPORTOW WODNYCH

Lokalizacja: ul. Elektryczna 20
Wspolrzędne: N 5ą1805 E 19,3824

Przy nabrzeżu usytuowana jest toaleta sezonowa,

;:1ff

::

o n

::i[: fi i"j:H1:;:ffi

ffi

o"n'

] :.:T."t"
Pojemniki na odpady niesegregowane znajdują

przy wejściuna teren elektrociepłowni przy

się|f;ił* -g*'

:

ul.

Elektrycznej.

NABRZEŻE zBożoWE
Lokalizacja: ul. Portowa 4
Współrzędne: N 54' 1775 E 1ą3857

Nabrzeże zbożowe l wyposażone jest

l-

GLENPoRT sP. z o.o.

w

.:

a'i rin; u * *
, _l lJ&
łu.a-r
flt'
,l. i :.ts
iiir
1
&

jeden
pojemnik do odbioru odpadów niesegre-gowanych o

/

pojemnościt,7 m3. Toaleta przenośnadla
pracowników nabrzeża. Jednostki towarowe
cumujące w Ęm miejscu posiadają własne instalacje

: ,aa

!1

_4;+*?,J:{ff
'-"+l:ir:-lb

sanitarne. odbiór nieczystości sanitarnych odbywa się
na zasadzie jednorazowYch zleceń'

TERMINAL TOWAROWY
Lokalizacja: ul. Radomska 23 D

Współrzędne: N 54, 1747 E 19,3867
Terminal towarowy wyposażony jest w 4 pojemniki do
odbioru odpadów niesegregowanych w tym o dwa o
pojemności 11"00 l oraz 2 pojemnik o pojemności 120

l. Sanitariaty umiejscowione są w budynku ochrony
obiektu. Pzewidziana jest możliwośćkorzystania za

nich przez załogi jednostek cumujących do nabneża.
Terminal wyposażony jest w zbiornik na wody zęzowe
o pojemności 4 m3 oraz 12 m3.

TERM|NAL PAsAżERsKl

Lokalizacja:

ul.Grażyny
19,3885

i

Wspriłrzędne: N 54,1736 E

:

Przy nabrzeżu terminała pasażerskiego usytuowane są
dwa pojemniki o objętości 1,1 m3. Budynek odpraw

wyposażony jest

w toalety

dostępne

dla

użytkowników nabrzeża.
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14.1 Plan nabrzeży w obrębie portu Elbląg
Lokalizację poszczególnych nabrzeży w porcie Elbląg przedstawia Mapa 1.
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15' CHARAKTERYSTYKA URąDZEŃ oDBloRoRczYcH
15.1 Urządzenia do odbioru odpadów oleiowych

odpady olejowe w porcie Elbląg gromadzone są w zbiornikach metalowych o pojemności 4 m3 oraz
20 m3. odbiór tego rodzaju odpadów odbywa się przy pomocy pompy własnej jednostki pĘwającej
lub przy pomocy pompy znajdującej się na wyposażeniu terminala przeładunkowego.
l5
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Zbiornik wyposażony jest znormalizowane zlącze do usuwania substancji zgodne z prawidłem L9
załącznika nr l do Konwencji MARPOL 73/78.
rama

Ż katownikóW v

65X65X5

\,/4>

/
tr

I

i

,/

&/

zabeŻp;eejącą

z kralką

WODY

zĘzowe
B

zdjęcie

1.

- Zbiornik

na wody zęzowe o pojemności 4 m3

schemat 1' _ Rysunek techniczny zbiornika na wody zęzowe

ZPME Sp. z o.o. udostępnił również stalowy zbiornik cylindryczny o pojemności 20 m3 na płynne
odpady olejowe oraz kontener o pojemności 1 m3 na czyściwozaolejone.:
Parametry zbiornika na wody zęzowe:

s-

1,9 m

H-2,6m
V-203m

Parametry pompy:
Przepustowość_ 25m/h
Chłodzenie pompy - olejowe
Średnica węża zdawczego

Zasilanie - elektryczne

-

fi 25

- rewizyjny oraz dwa ztącza (dolne oraz górne} typu Strortz o
średnicy52mm. Metalowy kontener do odbioru odpadów zaolejonych posiada klapę załadowczą
otwieraną od góry.
Zbiornik wyposażony jest w właz górny

Zdjęcie 3' - Kontener na odpady zaolejone
2. - Zbiornik na wody zaolejone o pojemności 20 m3
odbiór wód zaolejonych odbywa się przy pomocy autocysterny o dopuszczalnej masie całkowitej 26 t
i ładowności12 t. odbiorca podejmujący się odbioru odpadów bezpośrednio ze statku oferuje
wykonanie usługi przy wykorzystaniu własnego transportu zgodnie z aktualnymi regulacjami
prawnymi.

Zdjęcie
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*

*

Ęp
15.2 Urządzenia do odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny i nieselektywny

Pojemniki na odpady niesegregowane i segregowane w porcie Elbląg są zgodne z normą EN-840,
wykonane są głównie z tworzywa sztucznego lub metalu' W/w norma europejska określa wymiary
i wymagania projektowe dla ruchomych dwukołowych pojemników na odpady stosowanych do
grzebieniowych mechanizmów załadowczych.

***J:..ą*"i.*.*

:.

i:nt*miis-:rcS:Zdjęcie 4.

-

Pojemniki na odpady niesegregowane

Zdjęcie 5.

- Kontenery

na odpady niesegregowane

Kontenery zabudowane o pojemności 10m3 do składowania i transportu odpadów komunalnych i
przemysłowych. Wykonane z blachy stalowej z wbudowanymi wzmocnieniami i malowane w kolorze
żółtym. Wyposażone są w 8 otworów wrzutowych zamykanych pokrywami oraz otwieraną Ęlną
burtę. Kontenery są transportowane pojazdami kontenerowymi wyposażonymi w urządzenia
bramowe. Kontenery zabudowane to urządzenia stosowane na nabrzeżach zakładów produkcyjnych
znajdujących się w obrębie portu Elbląg.
Parametry kontenera: pojemność* 10 m3; długość- 3,6 m3; szerokość- !,73 m3; wysokość_ t,75
m3; ładowność- 4600 kg.
odbiór odpadów w porcie Elbląg zapewniony jest przez specjalistyczne pojazdy posiadające
pojemność do 25 m3. Auta te charakteryzują się możliwościąidealnego sprasowywania odpadów
umieszczonych w ładowarce. średnio,masa własna pojazdu tego typu wynosi ok.27 000 kg, w
zawiązku, z czym miejsca odbioru odpadów muszą być odpowiednio utwardzone. W przypadku
punktów odbioru o gorszych parametrach nośnych istnieje możliwośćwykorzystania pojazdów o
mniejszych gabarytach, masie własnej i przystosowanych do pojemników spełniających normę EN840.

Pojazdy obsługujące pońowe urządzenia

do

odbioru odpadów niesegregowanych

jak

i segregowanych w granicach portu Elbląg przystosowane są do dobioru pojemników o pojemności
a,LZ m3,0,Ż4 mr,1,1 m3. Kontenery o pojemności 10 m3 i ]"2 m3 odbierane i opróżniane są przy
wykorzystaniu pojazdów wyposażonych w urządzenia bramowe.

I7
Zarząd Portu Morskięo Elbląg Sp. z o.o., ul Pońowa 1-3' PL 82-3& Elbląg
tel./fa.x +48 (55) 234 46 3l, e-mail: poń@port.elb|ag.pl, wrłv'port'elblą.pl,

KRS: 000015471ó' Sąd Rejonowy w olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-24_76-037'
Ifupitał społki: l '780.500'00 zł

l;l,s&fi9:

Zdjęcie 6'

-

Pojazd do odbioru odpadów niesegregowanych
(żxódlo l łw' clean€r.P1)

przedsiębiorstwa,,Cleane/'

zdjęcie7. - Pojazd wyposażony w urządzenie bramowe
prŻedsiębiorstwa,,Cleaner/' (źródło:W. cl.ilQr.Pl)

15.3 Unądzenia do odbioru odpadów ze statkowych instalacii sanitarnych

Miejskie Frzedsiębiorstwo oczyszczania Wyposażone jest w pojazdy asenizacyjne o pojemności8,0 m3
oraz7,o m3. autocysterny znajdujące się W dyspozycji MPo Elbląg posiadają następujące parametry:

r
r
r

dopuszczalna masa całkowita 12 000 kg
zakres pracy kompresora 0,085MPa do 0,05 MPa
głębokośćssania 6 metrów

W skład autocysterny Wchodzi zbiornik stalowy. Kompresor jest napędzany mechanicznie (paskami
klinowymi), z przystawki odbioru mocy podwozia. Zastosowana armatura zabezpiecza przed zalaniem
kompresora i nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku oraz wYchwytuje olej smarny. W skład
wyposażenia Wchodzi wąż ssawny fi -110, dł- 10m. Zbiornik pojazdu jest w kształcie walaczka,
nachylony pod kątem 5" ku tyłowi, zamknięty dennicami wypukłymi. Tylna dennica otwierana, celem
czyszczenia wnętrza zbiornika. W dennicy znajduje się przyłącze strażackie oraz zasuwa. Króciec
zasuwy wyposażony jest w zawór odpowietrzający, który umożliwia łatwe wyjęcie węży ssących z
opróżnianego zbiornika.
W przedniej częścizbiornika, znajduje się płynowskaz oraz manowakuometr, wskazujący aktualne
ciśnieniew zbiorniku. Przed nadmiernym Wzrostem ciśnieniaw zbiorniku, zabezpiecza zawór
bezpieczeństwa ustawiony na ciśnienie0,05 MPa.
Kompresor jest podwójnie zabezpieczony przed zalaniem: górnym zaworem pływakowym,
znajdującym się w zbiorniku, z podwójnymi kulami oraz dolnym zaworem pływakowym, znajdującym
się tuż przed kompresorem' Zabezpiecza to przed przelaniem się nieczystościpodczas jazdy'
Celem ochrony środowiska zainstalowany jest wychwytywacz oleju smarującego oraz tłumik hałasu.
obsluga urządzenia wykonywana jest przez jedną osobę.
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Zdjęcie 8'

- Pojazd asenizacyjny MPo w Elblągu

1

(Źródło: www.mpoelblag.pl)

16. INFORMACJA O PRZEPISACH WYKORZYSTANYCH W PLANIE

B
tr

n
B

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 434),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2OL2 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1987),

n

administracji morskiej. ( t' j. Dz. U. 2016 poz. ŻI45|,
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (t. j. Dz. U. 2010 nr 33

n

B

n
n
B
B

o
17.

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w
Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. zŻoao r', nr 28, poz. 346),
Międzynarodowa Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL
73/78 tDz. U.2L987 r.,nrt7, poz. L01),
Ustawa z dnia L6 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki ( t. j.

Ustawa

z

dnia 21 marca 1991 r.

o

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej

i

poz. L791,

Ustawa z dnia 12 września 2oo2 r' o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz
pozostałościładunkowych ze statków. (Dz. U. zŻ00Ż r., nr 156 poz. 1361 z późn. zm.|,
Ustawa Prawo wodne z 18 lipca 200L r.{t. j. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 469),
Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 27 września2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. 2ot4 poz. L923),
Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 8 grudnia 20L0 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. L973|
Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 21 grudnia 2oa2 r. w sprawie portowych
planów gospodarowania odpadamioraz pozostałościamiładunkowymi ze statków (Dz. U' z
Żoa2 r., nr 236, poz. 1989 z późn. zm|,
Łarządzenie nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. Przepisy
portowe. (Warm - Maz 2013.1005).

lNFoRMAoE Do, KTÓRYCH MAJĄ DosTĘP UżYTKoWNlcY PoRTu

lnformacje, zgodnie z art. 8 ust 2 Ustawy z dnia 72 wrześnią2002 r. o portowych urzqdzeniach do
odbioru odpadów oraz pozostałości łddunkowych ze statków, sq dostępne na stronie internetowej
araz tablicy ogłoszeń Zarzqdu Portu Morskiego Elblqg Sp. z o.o.
t9
o.o., ul Portowa 1-3' PL 82_3ffi Elbląg
tel./fax +48 (55)234 46 31, e-mail: port@port.elblag.p1, www.port.elblag.pl,
KRS: 0000154716, Sąd Rejonowy w olszĘnie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578_24-7ó-037'
Kapitał spółki: 1.780.500'00 zł

ZarządPorhl Morskiego Elbląg Sp. z

lnformacji dotyczących łokalizacji urządzeń odbiorczych W porcie Elbląg, rodzaju odpadów
przyjmowanych do urządzeń odbiorczych, procedury przekazywania odpadów, systemie opłat,
danych odbiorców odpadów udziela:
Zarząd Portu Morskiego w Elblągu u;. Portowa ].-3,82-300 Elbląg

Urząd Morskiw Gdyni Delegatura w Elblągu; ul. Browarna 82, 82-300 Elbląg
(ss) 236 L6 60,
SłużbyDyżurne Kapitanatu Portu Elbląg, ul. Radomska 23, 82-300 Elbląg
(ss)234 77 rt,
Przedsiębiorstwo,,Comal'' Sp. z o.o., ul. Battycka 5,80-341 Gdańsk
(s8) sr.1eo so,
,,Cleane/' Elbląg, ul. Mazurska ]_0;
(ss) 23403 40,

a

8

a
a

MPo ElbląsSp.Zo.o., ul. Szańcowa1,82- 300 Elbląg

15. INFORMAOA O PRZPROWADZONYCH KONSULTAOACH

Plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościamiładunkowymi ze statków podlega, przed jego

zatwierdzeniem, konsultacjom z użytkownikami portu zgodnie z art' 9 pkt 2a Ustawy z dnia L2
września 20ao7 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałościładunkowych ze
statków (Dz. U. zŻ0O2 r., nr 166 poz.L36'},zpóźn.zm.|.
Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. podał do informacji wiadomość o wyłożeniu "Aktualizacji
planu gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków" do konsultacji.
Wgląd do przedmiotowego planu oraz uwagi można było wnosić w dniach 27.a2.7al7 r. - 06.03.2017
r. w siedzibie7arządu Portu Morskiego w Elblągu przy ul. Portowej 1-3.
W toku przeprowadzonych konsultacji, użytkownicy portu nie wnieśli uwag do niniejszej aktualizacji.
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tel'/f&Y +48

(5

5)

Ż3

4 46 3 1, e-mail: port@poń.elblag.pl,

ENF.GR}AAC.FA
ftg temgt dzigłgń podejmowanyeh w celu oekrany śrgdawisku,w tyłm
oełłronywód powierzcłaniowych padziercłnye&s oraz powierzehni zierni, przed
zanieezyszezeniełn.

W celu

ochrony środowiska,W tym ochrony wód powierzchniowych

podziemnych oraz_powierzchni ziemi podjęte zostały n/w działania.
1. obsługa jednostek pływających

Zapewnienie możliwościzdawania odpadów powstałych na statkach
zawijających do portu Morskiego W Elblągu z uwzględnieniem możliwości
batymetrycznych, technicznymi oraz prawnych.
Działania podejmowane W celu ochrony środowiska W szczególności odnoszą
się do:
1.1

Załącznika l

do

Konwencji MARPOL

o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami;
1,.2

1,-3

1,.4

1.5

Załącznika lV

Konwencji MARPOL

Przepisy

73/78

Przepisy
o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi ze statków;
Załącznika V do Konwencji MARPOL 73/78 przepisy o zapobieganiu
za nieczyszczaniu od pada m i ze statków;
Załącznika V| do Konwencji MARPOL 73/78 przepisy
o zanieczyszczaniu powietrza przez statki;
Załącznika lV do Konwencji o ochronie środowiskamorskiego

obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona W Helsinkach dnia
kwietnia 1.992

2.

do

73/78

9

r.

Regularne poprawianie komfortu korzystania

z

urządzeń odbiorczych

znajdujących się w porcie.

3.

Zarząd Portu Morskiego w Elblągu ma obowiązek prowadzenia kontroii
portu pod kątem ochronr7 środowiska a także zapobieganiu ewentualnym
wypadkom rozlewów olejowych w porcie.

Elbląg, 07'o3'2017 r.

offimZlAŁYWABvEt PGRT&WVCH URZĄmzcŃ omm!&ReZVeH ruA

śmopew!SKO

Zarząd Portu Morskiego w Elblągu zgodnie z Ustawą z dnia 12 września
2oo2 r o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości
ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361 z pożn. zm.), jako podmiot
zarządzający portem Elbląg zapewnia urządzenia do odbioru odpadów oraz
odpowiada za ich stan.
Zainstalowanie w/w urządzeń do odbioru odpadów ma na celu
za po b ieże n ie za n ieczyszcze n i u środowiska mo rskiego.
Zbiorniki na wody zaolejone oraz pojemniki na odpady stałe tj. odpady
plastikowe, żywnościowe,bytowe itp' pochodzące ze statków zawijających do
portu Elbląg stanowią elementy infrastruktury portowej.

z

Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów zostały zawarte
firmami mającymi pełne mozliwościtechnologiczne oraz posiadające

wszystkie wymagane w tym zakresie uprawnienia do wykonywania przedmiotu
umowy.

Spełnienie warunków eksploatacji wymienionych urządzeń tzn.

konserwacja, właściwysposób napełniania, terminowe opróżnianie przez
odpowiednich odbiorców, dozór i zabezpieczenie przed ingerencją osób
niepowołanych wykluczy mozliwośćnegatywnego wpływu tych urządzeń na
środowisko, natomiast zapewni ochronę zabezpieczając je przed rozlewami
olejowymi i zaśmiecaniem.

