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Na podstawie art. 9 ust. 4 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) szczegó∏owy zakres portowych planów gospodaro-
wania odpadami oraz pozosta∏oÊciami ∏adunkowy-
mi ze statków;

2) zakres i wzór wniosku w sprawie zatwierdzania tych
planów oraz tryb ich sk∏adania i zatwierdzania;

3) warunki, jakie powinny spe∏niaç plany, programy
i inne opracowania dotyczàce gospodarowania od-
padami ze statków oraz pozosta∏oÊciami ∏adunko-
wymi, sporzàdzone przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o portowych
urzàdzeniach do odbioru odpadów oraz pozosta∏o-
Êci ∏adunkowych ze statków, zwanej dalej „usta-
wà”.

§ 2. Portowy plan gospodarowania odpadami oraz
pozosta∏oÊciami ∏adunkowymi ze statków, zwany dalej
„planem”, zawiera:

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

2) informacje dotyczàce rodzajów i iloÊci odpadów
oraz pozosta∏oÊci ∏adunkowych ze statków przewi-
dywanych do odbioru w danym okresie ze statków
zwykle zawijajàcych do portu lub przystani mor-
skiej;

3) opis podejmowanych dzia∏aƒ w zakresie gospoda-
rowania odpadami oraz pozosta∏oÊciami ∏adunko-
wymi ze statków, w tym informacje dotyczàce:
a) umieszczania w pojemnikach, segregowania

i magazynowania,
b) wst´pnej obróbki, przetwarzania, mieszania lub

innych dzia∏aƒ powodujàcych zmian´ charakte-
ru lub sk∏adu,

c) transportu,
d) odzysku, 
e) sposobu unieszkodliwienia odpadów oraz pozo-

sta∏oÊci ∏adunkowych ze statków;

4) informacje dotyczàce ewidencji odpadów oraz po-
zosta∏oÊci ∏adunkowych ze statków;

5) informacje dotyczàce wspó∏pracy z innymi pod-
miotami w zakresie gospodarowania odpadami
oraz pozosta∏oÊciami ∏adunkowymi ze statków;

6) informacje dotyczàce nadzoru nad gospodarowa-
niem odpadami oraz pozosta∏oÊciami ∏adunkowy-
mi ze statków, w tym imi´ i nazwisko, stanowisko
s∏u˝bowe osoby wyznaczonej przez podmiot zarzà-
dzajàcy portem lub przystanià morskà do nadzoru
nad gospodarowaniem odpadami lub pozosta∏o-
Êciami ∏adunkowymi ze statków;

7) opis i lokalizacj´ portowych urzàdzeƒ odbiorczych,
ich charakterystyk´ techniczno-technologicznà,
w tym wydajnoÊç, pojemnoÊç, przepustowoÊç.

§ 3. 1. W∏aÊciwy organ zatwierdza plan na wniosek
podmiotu zarzàdzajàcego portem lub przystanià mor-
skà.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´:

1) informacje dotyczàce:
a) oddzia∏ywania portowych urzàdzeƒ odbiorczych

na Êrodowisko,
b) dzia∏aƒ podejmowanych w celu ochrony Êrodo-

wiska, w tym ochrony wód powierzchniowych,
podziemnych oraz powierzchni ziemi, przed za-
nieczyszczeniem;

2) dokument potwierdzajàcy zgodnoÊç lokalizacji por-
towych urzàdzeƒ odbiorczych z planem zagospo-
darowania przestrzennego;

3) dwa egzemplarze planu.

§ 4. 1. Plany, programy i inne opracowania, doty-
czàce gospodarowania odpadami ze statków oraz po-
zosta∏oÊciami ∏adunkowymi, sporzàdzone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, zwane dalej „programem”,
uznaje si´ za spe∏niajàce wymagania przepisów usta-
wy, je˝eli program zostanie zatwierdzony przez w∏aÊci-
wy organ, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

2. W∏aÊciwy organ, o którym mowa w art. 9 ust. 3
ustawy, zatwierdza program, na wniosek podmiotu za-
rzàdzajàcego portem lub przystanià morskà, je˝eli pro-
gram ten zawiera informacje, o których mowa w § 2.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza
si´:

1) informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1;

2) dokument, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2;

3) dwa egzemplarze programu.

4. W∏aÊciwy organ, o którym mowa w art. 9 ust. 3
ustawy, wzywa podmiot zarzàdzajàcy portem lub przy-
stanià morskà do uzupe∏nienia wniosku lub programu,
w wyznaczonym przez ten organ zakresie i terminie.

§ 5. Wzór wniosku w sprawie zatwierdzenia odpo-
wiednio planu albo programu stanowi za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

1989

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 grudnia 2002 r.

w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozosta∏oÊciami ∏adunkowymi ze statków.

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

wej — 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 Mini-
stra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).
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§ 6. 1. Podmiot zarzàdzajàcy portem lub przystanià
morskà opracuje i przeka˝e do zatwierdzenia w∏aÊci-
wemu organowi plan, w terminie 5 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

2. Podmiot zarzàdzajàcy portem lub przystanià
morskà dostosuje program do wymagaƒ rozporzàdze-
nia i przeka˝e do zatwierdzenia w∏aÊciwemu organowi,

o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy, w terminie
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

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

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 21 grudnia 2002 r. (poz. 1989)
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