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Wprowadzenie
Plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków dla
portu morskiego opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 12 września 2002 r. o portowych
urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. nr
166, poz. 1361 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie portowych planów
gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków (Dz. U. Nr 236,
poz. 1989 z późn. zmianami).

1. Nazwa, siedziba i adres oraz forma prawną podmiotu
zarządzającego zapleczem remontowym i przystanią jachtową w
Porcie Jastarnia

Podmiot zarządzający :
MIEJSKI ZARZĄD PORTU JASTARNIA
84-140 Jastarnia
ul. Portowa 43
Tel: (58) 673-59-60
Fax: (58) 673-21-75
e-mail: mzp@jastarnia.pl
Miejski Zarząd Portu Jastarnia ( zwanej w dalszej części Planu MZPJ ) jest jednostką
budżetową Gminy Jastarnia .
MZPJ zarządza dwoma wydzielonymi obszarami portowymi :
( zwanymi w dalszej części Planu obszarami )
- zapleczem remontowym
- przystanią jachtową
Forma prawna podmiotu zarządzającego obszarami: MZPJ nie został powołany na
podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia1996r.o portach i przystaniach morskich (Dz. U.
z 1997 r. nr 9, poz. 44 z późn. zmianami).
MZPJ został powołany na podstawie Uchwały nr XXIV/133/2008 Rady Miasta Jastarni z
dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „ Miejski
Zarząd Portu Jastarnia”
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2. Informacje dotyczące rodzajów i ilości odpadów ze statków
przewidywanych do odbioru w danym okresie
Zapotrzebowanie na urządzenia odbiorcze z obszarów oszacowano na podstawie ilości
jednostek pływających stacjonujących i odwiedzających przystań oraz odbieranych
nieczystości stałych w roku 2018 . Uwzględniono również rozbudowę Przystani Jachtowej
zakończonej w 2019 r.
W przystani jachtowej może obecnie stacjonować maksymalnie 137 ( przed rozbudową
82). jednostek pływających (jachty żaglowe, motorowe łodzie sportowe). Rocznie przystań
odwiedza około 450 jednostek pływających.
Na obszarze objętym Planem wytwarzane są następujące rodzajów odpadów:
1. Oleje zęzowe ze statków morskich - kod odpadu : 13 04 03
2. Zaolejone odpady stałe ze statków – kod odpadu : 13 08 80
3. Odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje:
I.Odpady niesegregowane ( zmieszane ) – kod odpadu : 20 03 01
II. Odpady segregowane:
a) papier w tym:
 odpady z papieru i tektury– kod odpadu : 20 01 01
 opakowania z papieru i tektury – kod odpadu : 15 01 01
b) tworzywa sztuczne w tym:
 odpady z tworzyw sztucznych – kod odpadu : 20 01 39
 opakowania z tworzyw sztucznych – kod odpadu: 15 01 02
c) opakowania wielomateriałowe – kod odpadu : 15 01 05
d) szkło w tym:
 odpady ze szkła – kod odpadu : 20 01 02
 opakowania ze szkła – kod odpadu 15 01 07
e) metal w tym;
 odpady z metali – kod odpadu: 20 01 40
 opakowania z metali – kod odpadu : 15 01 04
f) odpady ulegające biodegradacji – kod odpadu 20 02 01
Na obszarze nie występują pozostałości ładunkowe ze względu na brak ruchu
statków handlowych.
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Ilość niesegregowanych stałych odpadów komunalnych w 2018 r. wyniosła 60 m3 .
( około 12 t)
Ilości segregowanych odpadów w 2018 r z podziałem na frakcje wyniosły:
A ) papier – 0,5 t
B) tworzywa sztuczne – 1 t
C) opakowania wielomateriałowe – 0,3 t
D) szkło – 2 t
E ) metale – 3 t
E) odpady ulegające biodegradacji – 0,3 t
Ilość olejów zęzowych ze statków morskich w 2018 r wyniosła 11,5 t a zaolejonych
odpadów stałych ze statków 0,4 t
W kwietniu 2019 r. zakończono rozbudowę Przystani Jachtowej. Przewiduje się , że
spowoduje to zwiększenie ilości niesegregowanych
i segregowanych odpadów
komunalnych o około 30 %.
Oleje zęzowe i zaolejone odpady stałe ze statków pochodzą głównie z separatorów
substancji ropopochodnych powstałych w trakcie remontów jednostek rybackich a więc
rozbudowa przystani jachtowej nie wpłynie na ilość tych zanieczyszczeń.
Ilość olejów zęzowych może wzrosnąć po realizacji planowanego zakupu pompy ssącej
umożliwiającej odbiór olejów zęzowych bezpośrednio ze statków.

3. Opis podejmowanych działań w zakresie gospodarowania
odpadami.

1) Procedury odbioru odpadów .
Procedury odbioru odpadów należy rozdzielić na dwa etapy :
A. Odbiór odpadów ze statków.
B. Odbiór odpadów przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne
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A. Odbiór odpadów ze statków.
A.1 Oleje zęzowe i zaolejone odpady stałe ze statków
Ta grupa odpadów powstaje głównie na stanowisku do mycia statków. Oleje
zęzowe zaolejone odpady stałe ze statków uwalniają się zwykle w sposób przypadkowy i
nieprzewidywalny w zależności od stanu technicznego statków ( w szczególności od
szczelności wału śrubowego). Odpady te wychwytywane są w studzienkach osadowych i
filtrze substancji ropopochodnych.
Nie ma szczegółowych procedur regulujących odbiór tej grupy odpadów.
Oleje zęzowe i zaolejone odpady stałe oraz rozlewy innych substancji
ropopochodnych mogą też powstać podczas slipowania statków bramownicą samojezdną
i przemieszczani ich na stanowiska remontowe.
W tym przypadku odpady gromadzą się w studzienkach osadowych i separatorze na
wylocie kanalizacji deszczowej.
W tym przypadku również odpady powstają w sposób przypadkowy a więc nie ma
specjalnych procedur w tym zakresie.
Ostatnim miejscem gromadzenia odpadów tej grupy odpadów jest nabrzeżny
podziemny zbiornik o pojemności 10 m3. Armator statku może oddać oleje zęzowe ze
swojej jednostki. W tym celu musi je zgromadzić w szczelnych pojemnikach i przynieść w
miejsce w którym zlokalizowany jest zbiornik. Następnie informuje on Kierownika lub
operatora MZPJ , który otworzy klapę zabezpieczającą otwór wlewowy. Po wlaniu wód
zęzowych otwór wlewowy zostanie ponownie zamknięty.
Obecnie na nabrzeżu nie na pompy zasysającej umożliwiającej odbiór wód zęzowych
bezpośrednio ze statku.
A.2. Odpady komunalne stałe : segregowane i zmieszane
Na terenie objętym planem obowiązuje selektywna zbiórka odpadów. Zasady
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są takie same jak w innych miejscach
publicznych . Zasady segregacji i gospodarowania odpadami komunalnymi określone są w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia.
Nie ma więc potrzeby tworzenia specjalnych procedur związanych z odbiorem odpadów
komunalnych.
Poniżej opisano jak organizacyjnie przebiega odbiór odpadów z jednostek pływających.
Na pomostach Przystani Jachtowej rozmieszczone i oznakowane są pojemniki do
gromadzenia następujących frakcji odpadów:
A. pojemnik w kolorze żółtym do gromadzenia :
- opakowań z tworzyw sztucznych
- opakowań wielomateriałowych
- opakowań z metali
B. pojemnik w kolorze niebieskim do gromadzenia:
- odpadów i opakowań z papieru i tektury
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C. pojemnik w kolorze zielonym do gromadzenia :
- opakowań ze szkła
D. pojemnik w kolorze czarnym ( lub ciemnozielonym ) do gromadzenia:
- odpadów niesegregowanych ( zmieszanych

Użytkownicy Przystani Jachtowej zobowiązani są do umieszczania odpadów z
jednostek pływających w odpowiednich pojemnikach. Bosman Przestani Jachtowej
opróżnia zapełnione pojemniki poprzez wymianę worków i przygotowuje odpady do
odbioru przez firmę zewnętrzną zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów
komunalnych .
Koszt transportu i utylizacji odpadów wliczony jest w cenę postoju jednostki w
Przystani Jachtowej.
Na terenie stanowisk remontowych również obowiązuje selektywna zbiórka
odpadów Rozmieszczone i oznakowane są tam pojemniki do gromadzenia następujących
frakcji odpadów:
A. Skrzyniopaleta z napisem „ PAPIER” do gromadzenia:
- opakowań z papieru i tektury
- odpadów z papieru i tektury
B. Skrzyniopaleta z napisem „ PLASTIK” do gromadzenia:
- odpadów z tworzyw sztucznych
- opakowań z tworzyw sztucznych
- opakowań wielomateriałowych
C. Skrzyniopaleta z napisem „ METAL” do gromadzenia:
- odpadów z metali
- opakowań z metali
A. Pojemnik metalowy z napisem „ODPADY ZMIESZANE” do gromadzenia
- zmieszanych ( niesegregowanych ) odpadów
Armatorzy i ekipy remontowe zobowiązane są do umieszczania odpadów
powstałych w czasie remontu statków w odpowiednich pojemnikach.
Po napełnieniu pojemników poszczególne frakcje odpadów odbierane są przez firmy
odbierające odpady komunalne z Gminy Jastarnia lub przekazywane do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Koszt transportu i utylizacji odpadów wliczony jest w cenę postoju jednostki na
stanowisku remontowym.
Odpady biodegradowalne pochodzę jedynie z pielęgnacji terenów zielonych na
terenie objętym planem. Są one gromadzone w odpowiednio oznakowanych workach i
odbierane przez firmę odbierającą odpady z terenu Gminy Jastarnia.
Ta frakcja odpadów nie jest odbierana ze statków.
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B. Odbiór odpadów przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.
B.1. Oleje zęzowe i zaolejone odpady stałe ze statków
Odbiór odpadów o kodach 13 04 03 – oleje zęzowe i 13 08 80 – zaolejone odpady
stałe ze statków odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy MZPJ a firmą
COMAL z Gdańska. Odbiór realizowany jest na telefoniczne zgłoszenie przez Kierownika
MZPJ. Po każdym odbiorze wystawiane są karty przekazania odpadu zawierające
informacje o ilości każdego rodzaju odpadu.
Odebrane odpady transportowane są do stacji wód zaolejonych firmy COMAL w
Gdańsku.
Spółka dysponuje własnym specjalistycznym potencjałem techniczno-technologicznym, a
mianowicie:
 mechaniczno-chemiczno-biologiczną oczyszczalnią wód zaolejonych i ścieków,
 zakładem utylizacji olejów przepracowanych i biodegradacji gruntów skażonych
substancjami ropopochodnymi,
 barkami pływającymi o pojemności od 100 do 1350 m³, przystosowanymi do
przewozu i magazynowania płynnych odpadów niebezpiecznych,
 zespołem ciągników siodłowych i cysternami naczepowymi, przystosowanymi
do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymogami ADR.
Spełniając wymogi Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz aktów
wykonawczych do niej, firma COMAL zajmuje się odzyskiem olejów odpadowych z
odbieranych odpadów, stosując najlepsze dostępne technologie (BAT). Oleje po wstępnej
obróbce przekazywane są między innymi do zakładów takich jak Rafineria Nafty Jedlicze,
celem poddania ich recyklingowi.
COMAL posiada nowoczesną oczyszczalnię wód zaolejonych, zapewniającą
uzyskanie jakości odprowadzanych ścieków na poziomie II klasy czystości wód
śródlądowych. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Gdańsku przy ulicy Kujawskiej 10.
Koszty związane z odbiorem wód zaolejonych pokrywa Miejski Zarząd Portu Jastarnia.
B.2. Odpady komunalne stałe : segregowane i zmieszane

Odpady komunalne segregowane i niesegregowane zebrane i zmagazynowane na
terenie objętym Planem odbierane są przez firmę która wygrał przetarg na odbiór
odpadów komunalnych z terenu całej Gminy Jastarnia.
Procedury odbioru odpadów są takie same jak na terenie Gminy Jastarnia tzn :
 Odpady odbierane są zgodnie z harmonogram odbioru odpadów z podziałem na
odpady zmieszane i segregowane.
 Odpady zmieszane odbierane są z pojemników o pojemnościach: 110 l , 240 l ,
1 100 l.
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 Odpady segregowane odbierane są wyłącznie w kolorowych i oznakowanych
workach o pojemności 110 l .
 Pojemniki i worki należy wystawiać w widocznym miejscu w dniu odbioru danej
frakcji odpadu wynikającego z harmonogramu.
 Odpady nieodebrane przez firmę należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Jastarni przy
ul.
Mickiewicza 125
Odebrane odpady sortowane i przetwarzane są w Zakładzie Zagospodarowania
Odpadów CZYSTA BŁĘKITNA KRAINA Sp. z o.o. Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś
Lęborska.
Wysortowane frakcje odpadów: szkło, papier , tworzywa sztuczne, metale poddawane są
procesom recyklingu i odzysku w wyspecjalizowanych zakładach.
Koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych pokrywa Miejski Zarząd Portu
Jastarnia.

2) Umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie.


Oleje zęzowe i zaolejone odpady stałe ze statków

Oleje zęzowe
z jednostek pływających są umieszczane i magazynowane w
nabrzeżnym zbiorniku na wody zaolejone. Zbiornik magazynowy wyposażony jest w
zakratowany otwór wlewowy z zamykaną pokrywą oraz rurociąg zdawczy wyposażony w
złącze uniwersalne do odbioru tych wód przez autocysternę. Zbiornik ma możliwość
magazynowania do10 m3 wód zaolejonych. Zbiornik jest regularnie opróżniany przez
firmę COMAL za pomocą specjalnej autocysterny.
Wody zaolejone powstają również na stanowisku do mycia kadłubów . Są one
wstępnie podczyszczone w studzience osadowej o pojemności 2 m3 a następnie poddane
są oczyszczaniu w separatorze substancji ropopochodnych. Tak oczyszczone ścieki
technologiczne poprzez zasyfonowany wylot odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej.
Ostatnim miejscem gromadzenia wód zaolejonych jest kanalizacja deszczowa.
Utwardzone tereny portowe narażone są na rozlewy substancji ropopochodnych które
następnie mogą się przedostać do sieci kanalizacji deszczowej. W związku z tym na
wylocie kanalizacji deszczowej zastosowano system podczyszczania. Wody opadowe
najpierw podczyszczane są w osadniku o pojemności 3 m 3 a następnie w separatorze
lamelowym a max. przepustowości 200 dm3 /s z którego odprowadzane są do wód basenu
portowego.
Wody zaolejone oraz zaolejone odpady stałe, które osadziły się w studzienkach
osadowych i filtrach substancji ropopochodnych odbierane są regularnie przez firmę
COMAL przy pomocy specjalistycznego sprzętu.
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 Odpady niesegregowane
Odpady stałe niesegregowane z jednostek pływających gromadzone i składowane
są w pojemnikach o pojemności 240 l. , które znajduje się na pomostach cumowniczych
Przystani Jachtowej.
Odpady stałe niesegregowane powstające na stanowiskach remontowych gromadzone i
składowane są w pojemniku o pojemności 1100 l.
Pojemniki opróżniane są regularnie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów
komunalnych z terenu Gminy Jastarnia.
Nie dochodzi do przypadków wysypywania się odpadów poza pojemnik.
 Odpady segregowane
Odpady stałe segregowane z jednostek pływających stacjonujących na terenie
Przystani Jachtowej gromadzone są w pojemnikach o pojemności 80 l wyposażonych w
kolorowe i oznakowane worki zgodnie z zasadami segregacji obowiązującymi na terenie
Gminy Jastarnia ( opisanymi w p 3.1 Planu „ Procedury odbioru odpadów” )
Odpady segregowane pochodzące ze stanowisk remontowych gromadzone są w
skrzyniopaletach o pojemności 1000 l zgodnie z zasadami segregacji obowiązującymi na
terenie Gminy Jastarnia ( opisanymi w p 3.1 Planu „ Procedury odbioru odpadów” )

3) Wstępna obróbka, przetwarzanie, mieszanie lub
powodujące zmianę charakteru lub składu odpadów.

inne

działania

Na obszarze objętym planem nie prowadzi się czynności związany ze wstępną
obróbką odpadów, przetwarzaniem lub zmianą składu.
Jedyną formą wstępnej obróbki odpadów komunalnych jest ich segregacja na frakcje:
-papier
- tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe
- metale
- szkło
- odpady ulegające biodegradacji

4) Transport.


Oleje zęzowe i zaolejone odpady stałe ze statków

Do transport olejów zęzowych i zaolejonych odpadów stałych ze statków służy
autocysterna firmy „COMAL” z Gdańska. Po wypompowaniu ze zbiornika i ze studzienek
osadowych odpady zaolejone przewożone są do stacji odbioru wód zaolejonych w
Gdańsku w celu odzysku substancji ropopochodnych.
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 Odpady niesegregowane
Stałe odpady niesegregowane zebrane i magazynowane
w pojemnikach
opróżniane są i transportowane specjalistycznymi pojazdami – śmieciarkami.
Odebrane odpady poddawane dalszej obróbce w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów
"CZYSTA BŁĘKITNA KRAINA" Sp. z o.o. w miejscowości Czarnówko.
 Odpady segregowane
Odpady segregowane gromadzone są w foliowych workach odpowiednio
oznakowanych, transportowane są specjalistycznymi samochodami do miejsc odzysku i
recyklingu razem z pozostałymi odpadami zebranymi z terenu Gminy Jastarnia.

5) Odzysk.
Na obszarze objętym Planem nie prowadzi się prac związanych z odzyskiem odpadów.
6) Sposób unieszkodliwienia odpadów .
Na obszarze nie prowadzi się prac związanych z unieszkodliwianiem odpadów.

4. Informacje dotyczące ewidencji odpadów.
Ewidencja odpadów komunalnych prowadzona jest w oparciu o faktyczne ilości
opróżnionych pojemników 240 i 1100 l. Ilości te firma odbierająca odpady przekazuje do
Gminy Jastarnia.
Ewidencję olejów zęzowych i odpadów zaolejonych stałych ze statków prowadzi się
na podstawie kart przekazania odpadów wystawionych przez firmę COMAL odbierającą
te frakcje odpadów.

5. Informacje dotyczące współpracy z innymi podmiotami w zakresie
gospodarowania odpadami .
Najważniejszymi podmiotami do współpracy w zakresie gospodarowania odpadami są:
 Przedsiębiorstwo "COMAL" Sp. z o.o. 80-550 Gdańsk, ul. Kujawska 10. MZPJ
posiada z tą firmą umowę na odbiór olejów zęzowych i zaolejonych odpadów
stałych ze statków.
 Firmy zewnętrzne które wygrywają przetargi na odbiór segregowanych i
niesegregowanych odpadów z całej Gminy Jastarnia. W tym zakresie MZPJ nie
zawiera oddzielnych umów i współpracuje z tymi firmami.
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 Gmina Jastarnia
Współpraca ta dotyczy gospodarowania następującymi odpadami:
 oleje zęzowe i zaolejone odpady stałe ze statków
 odpady komunalne segregowane i zmieszane
Szczególny rodzaj współpracy pomiędzy Miejskim Zarządem Portu Jastarnia ,
Kapitanem Portu w Helu i Bosmanem Portu w Jastarni i Państwową Strażą Pożarną w
Pucku wymagany będzie w wypadku powstania rozlewu wód zaolejonych podczas
wypompowywania tych wód ze zbiornika magazynowego lub niekontrolowanego wylewu
ze statków. W przypadku nie opanowania rozlewu własnymi siłami, udział w likwidacji
zanieczyszczenia z powierzchni gruntu lub wód basenu portowego weźmie Państwowa
Straż Pożarna w Pucku.
Procedury reagowania na wypadek rozlewu określone zostały w „Planie zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych Przystani Jachtowej
Jastarnia” .
Wymieniony plan został zatwierdzony przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

6. Informacje dotyczące nadzoru nad gospodarowaniem odpadami w
tym imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby wyznaczonej
przez podmiot zarządzający portem lub przystanią morską do
nadzoru nad gospodarowaniem odpadami .
Zgodnie z ustawą o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków z dnia
12 września 2002 r., podmiot zarządzający portem czy przystanią morską powinien
zapewnić urządzenia odbiorcze do odbioru odpadów ze statków.
Każdy port i przystań morska powinny posiadać i realizować plan
zagospodarowania odpadami ze statków zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. (zmiany w rozporządzeniu z 11 maja 2005 r.).
Obowiązek ten spoczywa na zarządzającym portem czy przystanią morską.
Nadzór nad realizacją planu
administrowanym przez MZPJ sprawuje:

gospodarowania

odpadami

na

obszarze

Mirosław Mońko
Kierownik Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia
Informuje on o zasadach gospodarowania odpadami wszystkich użytkowników
działających na obszarze zarządzanym przez MZPJ tzn:
- użytkowników przystani jachtowej
- osoby prowadzące prace na stanowiskach remontowych
- dzierżawców terenów i pomieszczeń
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Obowiązki Miejskiego Zarząd Portu Jastarnia
 nadzór i kontrola nad realizacją planu gospodarowania odpadami ,
 egzekwowanie od użytkowników działających na obszarze zdawania odpadów w
miejscach i pojemnikach do tego przeznaczonych.
 prowadzenie ewidencji odpadów przekazanych do dalszego zagospodarowania
 współpraca z jednostką Państwowej Straży Pożarnej w Pucku oraz Służbą SAR w
wypadku zaistnienia rozlewu wód zaolejonych na nabrzeżu lub akwenie portowym.

7. Opis i lokalizacja portowych urządzeń odbiorczych, ich
charakterystykę techniczno-technologiczną ,w tym wydajność,
pojemność, przepustowość.
Plan rozmieszczenia urządzeń do odbioru odpadów ze statków
przedstawiono na załączniku nr.1
Charakterystyka techniczno – technologiczna zbiornika na oleje zęzowe
Szczelny zbiornik do magazynowania olejów zęzowych ze statków o pojemności 10
m3. Zbiornik magazynowy wyposażony jest w okratowany otwór wlewowy z zamykaną
pokrywą oraz rurociąg zdawczy zakończony złączem uniwersalnym do odbioru wód
zaolejonych przez autocysternę.

Charakterystyka techniczno – technologiczna pojemników na odpady :
A) Odpady niesegregowane:
 Pojemnik metalowy o pojemności 1100 l z podzieloną klapą wrzutową od
góry
 Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 240 l z klapą wrzutową od
góry

B) Odpady segregowane
 Pojemnik metalowy z trzema komorami o pojemności 80l każda do których
wkładane są kolorowe worki odpowiednio oznakowane dla poszczególnych
frakcji odpadów ( papier , plastik, szkło )
 Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 80 l. do którego wkładany
jest worek oznakowany dla frakcji ( papier , plastik, szkło )
 Skrzyniopalety o pojemności 1000 l wykonane z tworzywa sztucznego
otwarte od góry.
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Plan rozmieszczenia pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych przedstawiono na załączniku nr.6

8. Opis przyjętego systemu opłat za odbiór i zagospodarowanie
odpadów
Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zaolejonych na
podstawie umowy zawartej z Odbiorcą ponosi Miejski Zarząd Portu Jastarnia.
Wody zaolejone pochodzą głównie ze stanowiska do mycia kadłubów i ze stanowisk
remontowych. W opłatę za korzystanie z tych stanowisk wliczone są koszty odbioru i
utylizacji wód zaolejonych.
Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych ponosi
również Miejski Zarząd Portu Jastarnia. Opłata wnoszona jest na podstawie deklaracji o
wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy Jastarnia.
Koszty odbioru odpadów komunalnych wliczone są w :
- opłatę postojową na terenie Przystani Jachtowej
- opłatę za postój statku na stanowisku remontowym
Jeżeli użytkownik na stanowisku remontowym przekaże ponadnormatywną ilość odpadów
komunalnych to zostanie obciążony dodatkową opłatą wg cennika
( obecnie 280
3
zł/m netto )
Zasady pobierania wszystkich opłat za usługi świadczone przez MZP regulują
Zarządzenia Kierownika MZP . Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest
„
Ogólne warunki umów i cennik usług portowych „

9. Opis procedur dotyczących składania sprawozdań o
domniemanych nieprawidłowościach związanych z
funkcjonowaniem portowych urządzeń odbiorczych.
Kapitan statku, który zawinął do portu i stwierdził niewłaściwe funkcjonowanie
urządzeń odbiorczych, bądź stwierdził, iż zarządzający portem nie poinformował go o tym
fakcie, ma prawo zgłosić nieprawidłowości do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,
zgodnie z art. 8 b Ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz
pozostałości ładunkowych ze statków.
Użytkownicy obszaru objętego Planem ( przystani jachtowej i stanowisk
remontowych ) swoje uwagi lub zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń
odbiorczych mogą
składać na piśmie, osobiście lub telefonicznie bezpośrednio do
Kierownika Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia.
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10.

Opis metod rejestrowania bieżącego użycia portowych
urządzeń odbiorczych.

W p.7 Planu przedstawiono charakterystykę techniczno- technologiczną
urządzeń do odbioru i magazynowania odpadów.
Z opisu wynika , że są to pojemniki , zbiorniki i osadniki ogólnie dostępne.
Nie ma więc możliwości i potrzeby prowadzenia rejestru bieżącego ich użycia.
W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania całego systemu odbioru
odpadów wyznaczeni pracownicy Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia dokonują
regularnych przeglądów miejsc w których zlokalizowano urządzenia odbiorcze.
Celem tych przeglądów jest:
1. kontrola stopnia napełnienia urządzeń odpadami i podjęcia właściwych działań:
 jeżeli zostanie stwierdzone napełnienie pojemników na odpady segregowane to
nastąpi wymiana napełnionego worka
 jeżeli zostanie stwierdzone napełnienie pojemników na odpady niesegregowane
( zmieszane) to zostaną one wymienione na puste pojemniki.
 jeżeli zostanie stwierdzone napełnienie skrzyniopalet do gromadzenia odpadów
segregowanych to odpady zostaną przeładowane do worków odpowiedniego
koloru i przygotowane do odbioru przez firmę odbierającą odpady lub odpady
zostaną przewiezione do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 jeżeli zostanie stwierdzony wysoki poziom wód zaolejonych w zbiorniku to
niezwłocznie nastąpi zlecenie odbioru wód zaolejonych przez firmę COMAL
Takie działania skutecznie zapobiegają przepełnieniu urządzeń odbiorczych
odpadami
2. kontrola stanu technicznego urządzeń
Jeżeli zostanie stwierdzony niewłaściwy stan techniczny danego urządzenia to
zostanie ono niezwłocznie naprawione lub wymienione na nowe.

11.

Informacje o obowiązujących aktach prawnych w zakresie
odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.

1) Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego,
sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz.
346),
2) Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1972,
sporządzona w Londynie 2 listopada 1973 r. wraz z załącznikami I, II, III, IV i V,
oraz Protokół z 1978 r. dotyczący tej konwencji, wraz z załącznikiem I, sporządzony
w Londynie 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z dnia 5 czerwca 1987 r. Nr 17 poz. 101),
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3) Dyrektywa 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000
r.w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i
pozostałości ładunku (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 81).
4) Ustawa z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej. (Dz. U. Nr 32 poz. 131 z późn. zm.),
5) Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. (Dz. U. 1997 Nr 9
poz. 44),
6) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów
oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1361, z
2004 r.Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2010 r. Nr 230, poz. 1508).
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie
portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi
ze statków
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz
pozostałościami ładunkowymi ze statków,
9) Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r.
Przepisy portowe

12.

Informacje dotyczące formalności związanych z procedurą
odbioru odpadów .

W p.3.1 Planu opisano zasady odbioru odpadów ze statków oraz odbioru odpadów
przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Z opisu wynika , że są to proste i ogólnie
przyjęte zasady. Nie ma więc potrzeby tworzenia dodatkowych formalności i procedur
związanych z odbiorem odpadów.
W p.9 Planu opisano sposoby postępowania w przypadku powstania
nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem portowych urządzeń odbiorczych.

13.

Wykaz informacji do których mają dostęp użytkownicy portu

Miejski Zarząd Portu Jastarnia zarządza jedynie częścią portu morskiego Jastarnia.
W zakresie jego obowiązków nie ma odbioru pozostałości ładunkowych ze statków.
Odbiór odpadów ze statków w naszym przypadku oznacza odbiór odpadów z
jachtów
cumujących w przystani jachtowej oraz odbiór odpadów powstałych w
czasie
remontu na stanowiskach remontowych .
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Odbiór odpadów odbywa się bez
obowiązku ich ważenia i na zasadach ogólnych
jak dla miejsc użyteczności publicznej tzn. każdy kto wytworzył odpad zobowiązany jest
umieścić go w
odpowiednim oznakowanym pojemniku
z zachowaniem ogólnie
przyjętych zasad segregacji.
Art.8 Ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości
ładunkowych ze statków nakłada na podmiot zarządzający portem obowiązek udzielania
informacji o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków oraz znaczeniu dla ochrony
środowiska morskiego właściwego odbioru odpadów i pozostałości
ładunkowych ze
statków.
W związku z wyżej opisaną ograniczoną działalnością w zakresie odbierania odpadów
ograniczony jest również zakres wymaganych informacji do których mają dostęp
użytkownicy portu.
Wymagane ustawą informacje:
1) lokalizacja portowych urządzeń odbiorczych na planie lub mapie
2) rodzaje odpadów ze statków przyjmowanych do portowych urządzeń odbiorczych
3) procedury odbioru
4) system opłat;
5) procedury zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń odbiorczych
zostały zawarte w treści niniejszego Planu
Po zatwierdzeniu Plan zostanie zamieszczony do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia.
www.bip.mzp.jastarnia.pl
Jeżeli nastąpią zmiany w zakresie gospodarowania odpadami , Plan zostanie niezwłocznie
zaktualizowany .

Dodatkowym źródłem informacji w zakresie gospodarowania odpadami są :
1. „ Ogólne warunki umów i cennik usług portowych”
2. „Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych Przystani
Jachtowej Jastarnia”
Dokumenty te również zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.mzp.jastarnia.pl
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14.

Dodatkowe informacje.

1) Plan podlega aktualizacji i ponownemu zatwierdzeniu w okresie co najmniej
trzyletnim liczonym od daty ostatniego zatwierdzenia.
2) W przypadku zaistnienia znaczących zmian w działalności portu lub przystani
morskiej plany podlegają aktualizacji i zatwierdzeniu w terminie sześciu
miesięcy od dnia stwierdzenia zaistnienia tych zmian.
3) Plan przed zatwierdzeniem podlegał konsultacjom z użytkownikami portu
poprzez udostępnienie projektu planu na stronie internetowej i w siedzibie
MZPJ.
4) Na terenie objętym Planem nie są odbierane ścieki wymienione w Załączniku IV
Konwencji MARPOL
5) Na terenie objętym Planem nie są odbierane pozostałości z oczyszczania spalin
wymienione w Załączniku IV Konwencji MARPOL
6) Na terenie objętym Planem nie są odbierane odpady powstające na statku
związane z ładunkiem inne niż pozostałości ładunkowe
wymienione w
Załączniku IV Konwencji MARPOL
7) Na terenie objętym Planem nie są odbierane substancje niszczące warstwę
ozonową wymienione w Załączniku IV Konwencji MARPOL
8) Podmiot dokonujący naprawy , wymiany, montażu lub demontażu znajdujących
się na statku urządzeń i instalacji zawierających substancje zubożające
warstwę ozonową jest zobowiązany do zapewnienia odbioru odpadów
powstających w trakcie swojej działalności.
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