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WPROWADZENIE 

 

 
 

Plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków dla portu 

Władysławowo opracowano dla Portu Rybackiego we Władysławowie zarządzanego przez 

"Szkuner" Sp z o.o. 

Plan ten opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 12 września 2002r. o portowych 

urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. nr 166, poz. 

1361) oraz Rozporządzenia 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 późniejszymi zmianami). 

 

 

 

1.  NAZWA, SIEDZIBA I ADRES ORAZ FORMA PRAWNA PODMIOTU 

ZARZĄDZAJĄCEGO PORTEM WŁADYSŁAWOWO 

 

Zarządzającym portem jest "Szkuner" Sp. z o.o. Władysławowo, ul. Portowa 22.  

 NIP 587-020-05-18, REGON 000144414   tel. 58 674 00 66, fax 58 674 12 94. 

 
 

  

2. INFORMACE DOTYCZĄCE RODZAJÓW I ILOŚCI ODPADÓW ORAZ  

POZOSTAŁOŚCI ŁADUNKOWYCH ODBIERANYCH ZE STATKÓW 

 

 

 W porcie Władysławowo na stałe bazuje: 

 59 łodzie i kutry rybackie 

 59 jednostek sportowo-rekreacyjnych 

 W 2017 roku do portu Władysławowo zawinęło 900 jachtów i łodzi motorowych. 

Dopuszczalne zanurzenie dla statków wynosi 4 metry o maksymalnej długości 70 metrów dla 

średniego poziomu morza. Długość nabrzeży wynosi 1860 metrów. 

 

"Szkuner" Sp. z o.o. zapewnia odbiór niżej wymienionych odpadów ze statków: 

1. Odpady olejowe i ich mieszaniny- wymienione w zał. I Konwencji MARPOL; 
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Kod odpadu: 

13 02 08 - Inne oleje silnikowe, smarowe i przekładniowe 

13 04 03 - Oleje zęzowe ze statków morskich 

2. Ścieki sanitarne wymienione w zał. IV Konwencji MARPOL; 

3. Odpady powstające na statku wymienione w zał. V Konwencji MARPOL z uwzględnieniem 

wytycznych do wdrożenia tego załącznika, obejmujące odpady związane z ładunkiem, inne 

niż pozostałości ładunkowe; 

Kod odpadu: 

15.01.06.- Zmieszane odpady opakowaniowe    

 20.03.01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

      4.   Pozostałości ładunkowe – zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o 

 portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze 

 statków (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1361, z późn. zm.) do odbioru pozostałości 

 ładunkowych obowiązany jest odbiorca ładunku. 

 Pozostałości z oczyszczania spalin zawierające substancje zubożające warstwę ozonową  

(zgodnie z załącznikiem VI Konwencji MARPOL).  W przypadku dokonywania napraw, wymiany, 

montażu lub demontażu na statku urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane 

odbiór powstałych odpadów zapewnia podmiot wykonujący te czynności. 

 Przewiduje się, że ilość odpadów zdanych do portowych urządzeń odbiorczych nie 

przekroczy rocznie: 

 13 02 08 - 12 Mg        

 13 04 03 - 60 Mg    

 20 03 01 - 11 Mg 

 15 01 06 - 130 Mg      

 ścieki sanitarne – ze względu na wielkość jednostek precyzyjne oszacowanie ilości jest 

niemożliwe. 
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3. OPIS PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI I POZOSTAŁOŚCIAMI ŁADUNKOWYMI ZE STATKÓW. 

 

1.1 Procedura odbioru odpadów. 

Wody zaolejone  – 13 04 03, oleje przepracowane – 13 02 08  zał. I Konwencji MARPOL. 

 Wody zaolejone (zęzowe) i oleje przepracowane z kutrów rybackich i innych jednostek są 

zdawane odpłatnie na barkę „Beata” (Decyzja załącznik nr 2) bazującą w porcie Władysławowo, 

będącą własnością Oktan Energy ul. Chmielewskiego 22A, 70-028 Szczecin. Właściciel jednostki 

(armator) o chęci zdania odpadów powiadamia Dyspozytora Portu (dyżury całodobowe). Ten 

umożliwia mu kontakt z obsługą barki, z którą właściciel ustala termin operacji. Potwierdzenie 

zdania odpadu następuje na karcie przekazania odpadu (wzór karty przekazania odpadu - załącznik 

nr 1). Obsługa barki „Beata” zobowiązana jest prowadzić ewidencję przyjmowanych odpadów 

olejowych. 

 

Ścieki sanitarne, zał. IV Konwencji MARPOL. 

 

 Ścieki sanitarne ze statków odbierane są przy pomocy mobilnego systemu odbioru w postaci 

specjalistycznych pojazdów asenizacyjnych przez wozy firmę Usługi Asenizacyjne Kunc Witold z 

siedzibą ul. Kwiatowa, Werblinia 84-107 Starzyno (Umowa nr 1/2012 załącznik nr 3). Właściciel 

jednostki informuje o konieczności zdania odpadów Dyspozytora Portu, który następnie zamawia 

usługę u w/w firmy. Zgodnie z ustaleniami termin wykonania 12h.  Za usługę płaci zdający odpady 

według cennika firmy Usługi Asenizacyjne Kunc Witold. 

 

Odpady komunalne – 20 03 01, zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 zał. V Konwencji 

MARPOL. 

 

 Odpady stałe z jednostek pływających gromadzone są w oznakowanych pojemnikach 

zlokalizowanych na nabrzeżach portowych (schemat lokalizacji – załącznik nr 4). Właściciele 

kutrów rybackich i jednostek rekreacyjno-sportowych we własnym zakresie umieszczają śmieci w 

wyznaczonych pojemnikach. Z pozostałych jednostek odpady odbierane są przez służby portowe po 

uprzednim zgłoszeniu Dyspozytorowi Portu. 

Pozostałych rodzajów odpadów zgodnie z Konwencją MARPOL port Władysławowo nie 

przyjmuje. Zawijające statki pozostałości ładunkowe, substancje zubożające warstwę ozonową oraz 

pozostałości z czyszczenia spalin zdawać muszą w innym porcie. 

Do portu Władysławowo zawijają przede wszystkim jednostki rybackie, rekreacyjne i 

turystyczne. W związku z tym nie ma potrzeby odbioru tego typu zanieczyszczeń. 
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1.2 Umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie. 

 Oleje przepracowane i wody zaolejone odbierane są przez barkę „Beata” stacjonującą w 

porcie. Operacja odbywa się za pomocą pompy i węża transportującego z jednostek stojących 

„burta w burtę”. 

 Odpady stałe po wstępnej segregacji na jednostkach zbierane są w workach i umieszczane w 

wyznaczonych kontenerach. 

 

1.3 Wstępna obróbka, przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę 

charakteru lub składu odpadów. 

 Na terenie portu Władysławowo nie prowadzi się wstępnej obróbki, przetwarzania, 

mieszania lub innych działań powodujących zmianę charakteru lub składu odpadów. 

 

1.4 Transport odpadów. 

Wody zaolejone – 13 04 03, oleje przepracowane – 13 02 08 zał. I Konwencji MARPOL. 

 

 Transportem odpadów zajmuje się specjalistyczna firma posiadająca odpowiedni sprzęt i 

stosowne zezwolenia. 

 

Ścieki sanitarne, zał. IV Konwencji MARPOL. 

 Ścieki sanitarne transportowane są specjalistycznym wozem asenizacyjnym do oczyszczalni 

grupowej „Swarzewo”. 

 

Odpady komunalne – 20 03 01, zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 zał. V Konwencji 

MARPOL. 

 

 Transportem odpadów stałych zajmują się specjalistyczne firmy wywożące je na 

Składowisko     Odpadów Chlewnica gm. Potęgowo. 

 

1.5 Odzysk. 

 Na terenie portu Władysławowo nie prowadzi się odzysku odpadów. 

 

1.6 Unieszkodliwianie odpadów 

 Na terenie portu Władysławowo nie prowadzi się prac związanych z unieszkodliwianiem 

odpadów. 
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         4. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWIDENCJI ODPADÓW. 

 

 Główny Dyspozytor Portu gromadzi karty przekazania odpadu na podstawie których 

prowadzi zbiorczą ewidencję odpadów. Ewidencję i rejestr wód zaolejonych ze statków prowadzi 

obsługa barki „Beata” przekazując roczne zestawienie Głównemu Dyspozytorowi Portu. 

 

 

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI 

 W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZE STATKÓW. 

 

 Dla zapewnienia sprawnego i bezawaryjnego odbioru odpadów ze statków zawijających do 

portu Władysławowo „Szkuner” Sp. z o.o. współpracuje wyłącznie ze specjalistycznymi firmami, 

które posiadają odpowiednie urządzenia odbiorcze, w ramach posiadanych zezwoleń na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. 

Najważniejszymi podmiotami, z którymi współpracuje zarządzający portem Władysławowo w 

zakresie gospodarowania odpadami ze statków są: 

- Kapitanat Portu we Władysławowie, 

- Starostwo Powiatowe w Pucku, 

- Urząd Miasta Władysławowo, 

- Przedsiębiorstwo OKTAN ENERGY 
V
/L SERVICE Sp. z o.o. w Szczecinie, 

- „ABRUKO” Sp z o.o. we Władysławowie, 

- USŁUGI TRANSPORTOWE Robert Lewicki Starzyno, 

- Państwowa Straż Pożarna w Pucku, 

- Terenowa Służba Ratownictwa we Władysławowie. 

Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Pucku oraz Terenową Służbą Ratownictwa we 

Władysławowie dotyczy likwidacji skutków ewentualnego rozlewu olejowego w czasie odbioru 

wód zaolejonych ze statków i kutrów do zbiornika magazynowego barki „Beata” oraz innych 

ewentualnych zdarzeń. 

 

Kapitanat Portu we Władysławowie pełni rolę kontrolno – inspekcyjną w zakresie realizacji planu 

gospodarowania odpadami ze statków w porcie Władysławowo. 

W porcie Władysławowo odpady stałe (śmieci) odbierane ze statków, kutrów rybackich i 

jachtów powinny być posegregowane i składowane do oznakowanych pojemników. Współpraca z 

Urzędem Miasta Władysławowo, „ABRUKO” Sp. z o.o. i USŁUGI TRANSPORTOWE Robert 

Lewicki Starzyno z jednej strony, a zarządzającego portem z drugiej strony, dotyczy wspólnego 

zagospodarowania posegregowanych śmieci odbieranych ze statków. 
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6. INFORMACJE DOTYCZĄCE NADZORU NAD GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 

ZE STATKÓW, WYZNACZANIE OSOBY PRZEZ PODMIOT ZARZADZAJĄCY DO 

NADZORU NAD GOSPODAROWANIEM ODPADAMI ZE STATKÓW. 

 

 

 Organem inspekcyjnym dla statków, zgodnie z postanowieniami ustawy o zapobieganiu 

zanieczyszczeniom morza przez statki, jest Dyrektor Urzędu Morskiego (w jego imieniu działający 

kapitan, bosman portu i inspektor ochrony środowiska Urzędu Morskiego). 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze 

statków podmiot zarządzający portem powinien zapewnić w porcie urządzenia odbiorcze 

wystarczające do zaspokojenia potrzeb statkom zawijającym do portu. Port powinien posiadać i 

realizować plan zagospodarowania odpadów ze statków – obowiązek ten spoczywa na podmiocie 

zarządzającym portem (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 

2002r.). 

 Nadzór nad przestrzeganiem przepisów tej ustawy sprawuje również Dyrektor Urzędu 

Morskiego (a w jego imieniu kapitan, bosman portu i inspektor ochrony środowiska Urzędu 

Morskiego).  Nadzór w porcie Władysławowo nad gospodarowaniem odpadami ze statków na jego 

pokładzie sprawuje kapitan statku. W porcie Władysławowo osobą odpowiedzialną za realizację 

planu gospodarowania odpadami ze statków jest przedstawiciel Zarządzającego portem, Główny 

Dyspozytor Portu – Grażyna Radtke. Natomiast rolę inspekcyjno – kontrolną nad realizacją planu 

sprawuje Kapitan Portu Władysławowo. 

 W porcie Władysławowo właścicieli kutrów rybackich, kapitanów statków o organizacji i 

procedurach gospodarowania odpadami ze statków, zgodnie z opracowanym planem 

gospodarowania nimi, informuje osoba odpowiedzialna za realizację tego planu, tj. Główny 

Dyspozytor Portu lub pracownik Serwisu Portowego.    

 

Obowiązki Kapitana Portu: 

- nadzór i kontrola nad realizacją planu gospodarowania odpadami ze statków, 

- sprawdzanie dokumentów prowadzonych przez statek, np. książki zapisów 

  olejowych, książki zapisów śmieciowych, planu postępowania ze śmieciami 

   na statku itp.     

- współpraca z przedstawicielem „Szkunera” w realizacji planu gospodarowania 

   odpadami ze statków. 
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Obowiązki przedstawiciela zarządzającego portem: 

- prowadzenie ewidencji zbiorczych zdanych do urządzeń odbiorczych ilości 

   i rodzajów odpadów ze statków, 

- współpraca z kapitanem portu i inspektorem ochrony środowiska Urzędu Morskiego 

   w Gdyni w realizacji planu gospodarowania odpadami ze statków,   

- współpraca z najbliższą jednostką straży pożarnej w wypadku zaistnienia rozlewu 

  olejowego. 

 

7. OPIS LOKALIZACJI PORTOWYCH URZĄDZEŃ ODBIORCZYCH I ICH 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO – TECHNOLOGICZNA. 

 

 

1. Urządzenia do odbioru wód zaolejonych 

- barka „Beata” wyposażona w zbiornik magazynowy wraz z pompą na wody zaolejone 

(zęzowe) o pojemności 30 m
3
 

 

2. Urządzenia do odbioru odpadów ze statków 

- 4 kontenery metalowe z pokrywa o pojemności 6,5 m
3 

na zmieszane odpady opakowaniowe, 

- 1 pojemniki plastikowy o pojemności 1,1m
3 

na zmieszane odpady komunalne, 

Charakterystyka techniczno – technologiczna oraz lokalizacja: 

- typowe kontenery metalowe z pokrywami o pojemności 6,5 m
3 

na odpady, 

- typowy pojemnik plastikowy z pokrywą o pojemności 1,1m
3 

na kółkach, 

4 kontenery o pojemności 6,5m
3 
znajdują się na: 

- nabrzeżu wschodnim              - 1szt 

- nabrzeżu wyładunkowym - 2szt 

- nabrzeżu roboczym  - 1szt 

1 pojemnik o pojemności 1,1m
3 
znajduje się u nasady mola pasażerskiego. 

 

3. Urządzenia do odbioru ścieków sanitarnych 

 

W porcie Władysławowo ścieki sanitarne ze statków odbierane są za pomocą specjalistycznych 

wozów asenizacyjnych. 

 

Lokalizację przedstawia schemat – zał. nr 4 

Zestawienie portowych urządzeń odbiorczych przedstawia – zał. nr 6 
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8. OPIS PRZYJETEGO SYSTEMU OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE 

ODPADÓW. 

 

 

 „Szkuner” Sp. z o.o. jest tylko użytkownikiem wieczystym nabrzeży. Nie pobiera opłaty 

tonażowej od statków korzystających z infrastruktury portowej, jako zarządca portu odpowiada za 

gospodarkę odpadami czemu ma służyć przedstawiony program. 

 

Opłaty za nieczystości stałe pobierane są: 

• od statków na stałe bazujących w porcie wg Tabeli nr 1. Opłaty naliczane są w zależności od 

długości jednostek na podstawie podpisanych umów na koniec miesiąca lub kwartalnie. 

• Od statków zawijających rejsowo do portu wg Tabeli nr 2. Opłaty są pobierane w zależności 

od długości jednostek i naliczane są dobowo. 

 

Tabela nr 1 

Opłaty od statków mających wyznaczone stałe miejsca postojowe: 

l.p. Długość całkowita statku: 
opłata kwartalna 

netto z VAT 

1 statki do 12 m 105 zł 113,40 zł 

2 statki powyżej 12 m do 15 m 156 zł 168,48 zł 

3 statki powyżej 15 m do 20 m 192 zł 207,36 zł 

4 statki powyżej 20 m 306 zł 330,48 zł 

 

 

Tabela nr 2 

Opłaty od statków nie mających wyznaczonego stałego miejsca postoju: 

l.p. Długość całkowita statku: 
opłata dobowa 

netto z VAT 

1 statki do 15 m 5,00 zł 5,40 zł 

2 statki powyżej 15 m do 20 m 10,00 zł 10,80 zł 

3 statki powyżej 20 m do 30 m 14,00 zł 15,12 zł 

4 statki powyżej 30 m 20,00 zł 21,60 zł 

 

 Stawki opłat określone w tabeli nr 1 i 2 dotyczą odbioru następujących odpadów: 

• zmieszanych odpadów komunalnych 

• zmieszanych odpadów opakowaniowych 

Oleje przepracowane i wody zaolejone odbiera odpłatnie Barka „Beata”, a ścieki sanitarne wozami 

asenizacyjnymi odpłatnie na zgłoszenie firma Usługi Asenizacyjne Witold Kunz. 
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 Zgodnie z przepisami ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości 

ładunkowych ze statków, obowiązek odbioru pozostałości ładunkowych spoczywa na odbiorcy 

ładunku. Odbiorca ładunku ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za odbiór 

pozostałości ładunkowych ze statków. 

 

 Informacje o wysokości opłat za odbiór odpadów zamieszczone są: 

• na stronie internetowej www.szkuner.pl . Na podstronie: nasza oferta/port/Ogólne warunki 

umowy i cennik usług portowych świadczone przez „Szkuner” Sp. z o.o. we 

Władysławowie (§ 16 Opłaty za wywóz i odbiór nieczystości stałych). 

• na Tablicy Informacyjnej umieszczonej przy biurze Serwisu Portu. 

 

 

 

9. OPIS PROCEDUR DOTYCZACYCH SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ O 

DOMNIEMANYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z 

FUNKCJONOWANIEM PORTOWYCH URZĄDZEŃ ODBIORCZYCH. 

 

 Użytkownicy portu Władysławowo swoje spostrzeżenia i uwagi odnośnie nieprawidłowego 

funkcjonowania urządzeń odbiorczych przekazują do Dyspozytora Portu (całodobowo). Skargi na 

niewłaściwe funkcjonowanie urządzeń odbiorczych przyjmowane są przez Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Gdyni pisemnie lub na formularzu zamieszczonym na stronach www.umgdy.gov.pl 

oraz www.szkuner.pl . 

 

 

10. OPIS METOD REJESTROWANIA BIEŻĄCEGO UŻYCIA PORTOWYCH URZĄDZEŃ 

ODBIORCZYCH. 

 

 

 Użycie portowych urządzeń jest rejestrowane poprzez odnotowywanie wywozów 

kontenerów oraz ewidencję kart przekazania odpadów. Ponadto osoba wyznaczona do nadzoru nad 

gospodarowaniem odpadami w porcie Władysławowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia 

wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych, sporządza co 5 lat raport, dotyczący 

funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych. Raporty przekazywane 

są do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, w celu uzyskania stosownej opinii. 

 

 

 

http://www.szkuner.pl/
http://www.umgdy.gov.pl/
http://www.szkuner.pl/
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11. INFORMACJE O OBOWIĄZUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH W ZAKRESIE 

ODBIORU ODPADÓW. 

 

 

 

1. Konwencja MARPOL 73/78 (Dz. U. z roku 1987, Nr 17, poz. 101); 

2. Konwencja Helsińska 1992- Konwencja o ochronie morskiego obszaru Morza Bałtyckiego 

sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz.U. z roku 2000 Nr 28, poz. 346); 

3. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz.U.  

z roku 2015, poz. 434); 

4. Ustawa z 21 marca 1991 o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji 

morskiej. (Dz. U. z roku 2013, poz. 934, z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 o portach i przystaniach morskich (Dz.U. Z 2010, Nr 33, 

poz. 179); 

6. Ustawa z 12 września 2002roku o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz 

pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166 poz. 1361 z późn. zm.); 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku (Dz.U. z 2013 roku, poz. 

77); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie portowych planów gospodarowania 

odpadami oraz pozostałościami ładunków ze statków (Dz. U. z 2002 roku, Nr 236, poz. 

1989 z późn. zm.); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przekazywania informacji przez armatora 

statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające (Dz.U. z roku 2003 Nr 

101, poz. 938 z późn. zm.); 

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.); 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923); 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 poz. 1973); 
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12. INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROCEDURĄ 

ODBIORU ODPADÓW. 

 

 Procedura przekazywania odpadów powstających na statkach składa się z następujących 

elementów: 

 

1) Powiadamianie; 

2) Fizyczny odbiór odpadów; 

3) Przekazanie dokumentów potwierdzających zdanie odpadów; 

4) Ewidencjonowanie ilości i rodzajów odpadów; 

5) Wykonywanie sprawozdań rocznych; 

 

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODDZIAŁYWANIA PORTOWYCH URZĄDZEŃ NA 

ŚRODOWISKO ORAZ DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W CELU OCHRONY 

ŚRODOWISKA, W TYM OCHRONY WÓD POWIERZCHNIOWYCH, PODZIEMNYCH 

ORAZ POWIERZCHNI ZIEMI  PRZED ZANIECZYSZCZENIEM. 

 

 Portowe urządzenia odbiorcze w porcie Władysławowo nie wpływają negatywnie na 

środowisko. Odbiór odpadów odbywa się w sposób bezpieczny przez uprawnione do tego firmy. 

Jednocześnie służby portowe wyposażone są w specjalistyczny sprzęt i środki służące do usuwania 

zagrożeń środowiska (załącznik nr 5). 

 

14. INFORMACJE O SPOSOBIE ODBIORU ODPADÓW ZE STATKÓW DLA   

    UŻYTKOWNIKÓW PORTU 
 

Informacje o których mowa w art. 8 Ustawy z dnia 12 wrzesień 2002 o portowych urządzeniach do 

odbioru odpadów oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków (Dz. U. Nr 166 poz.1361 z poźn. 

zm.) odnośnie użycia urządzeń odbiorczych oraz procedur, są zamieszczone na stronie internetowej 

http://www.szkuner.pl w zakładce oferta/port: Plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami 

ładunkowymi ze statków dla Portu Władysławowo. 

Informacje dotyczące odbioru odpadów, użytkownicy portu Władysławowo mogą również uzyskać  

bezpośrednio:  

- w Zarządzie portu "Szkuner" Sp. z o.o.: SERWIS PORTU tel.: 58 677-74-68, 501 417 937 

- w Bosmanacie portu Władysławowo tel.: 58 355-33-56 

- w Kapitanacie portu Władysławowo tel.: 58 674 04 86 
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15. INFORMACJE O AKTUALIZACJI   

Zgodnie z art. 9 ust.2a Ustawy z dnia 12 wrzesień 2002 o portowych urządzeniach do odbioru  

odpadów oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków (Dz. U. Nr 166 poz.1361 z poźn. zm.)              

"Plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków dla Portu 

Władysławowo" - aktualizacja przed jego zatwierdzeniem podlegała konsultacji z użytkownikami 

Portu Władysławowo poprzez zamieszczenie na stronie internetowej http://www.szkuner.pl                   

w zakładce ogłoszenie /port: Plan gospodarowania odpadami. 

Użytkownicy portu Władysławowo nie wnieśli uwag do aktualizacji niniejszego planu.  

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Wzór karty przekazania odpadu 

 

Załącznik nr 2 – Decyzja na odbiór olei przepracowanych i wód zęzowych 

 

Załącznik nr 3 – Umowa nr 1/2012 na odbiór ścieków sanitarnych 

  

Załącznik nr 4 – Schemat lokalizacji portowych urządzeń odbiorczych 

 

Załącznik nr 5 – Środki techniczne do usuwania rozlewisk ropopochodnych  

 

Załącznik nr 6 – Zestawienie portowych urządzeń odbiorczych 
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  - Barka „Beata” 
 

  - Pojemniki 6,5 m³ na zmieszane odpady opakowaniowe 
 
  - Pojemniki 1,1 m³ na odpady komunalne 
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Załącznik nr 5 

 

Środki do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na wodach portowych 

- PORT we Władysławowie 

 

1. Barka „Beata” – posiada urządzenia do odbioru wód zaolejonych 

2. Działa Administracji portu ”SZKUNER” został wyposażony: 

a) w urządzenia do zbierania oleju: 

Zestaw nr 1 

• zapora wodna typu- REO MAXX - 150mb 

• benzynowy wentylator z wężem typu PARTNER/BV25 

• zbieracz oleju i substancji ropopochodnych z powierzchni wody typu REO 

 766 wraz z wężami 

• motopompa typ DEPA/ERLO M20RB-TBHP 

• zapora wodna REO 757 z podwójnym pływakiem - 60mb 

 

b) sprzęt i środki do usuwania i neutralizacji rozlewów olejowych: 

• zapora sorpcyjna OR-23 (0,2x3,0m|) - 30 szt. 

• rękaw sorbentowy ERS-0L 1kg  -  20 szt. 

• rękaw sorbentowy ERS- 0L 1.5 kg -  20 szt. 

• środek do neutralizacja „ATANTOL”  - 40 l 

 

  

3. Stocznia „Szkuner – posiada urządzenia do zbierania oleju 

Zestaw  nr 2 

• zapora wodna typu- REO MAXX - 150mb 

• benzynowy wentylator z wężem typu PARTNER/BV25 

• zbieracz oleju i substancji ropopochodnych z powierzchni wody typu REO 

 766 wraz z wężami 

• motopompa typ DEPA/ERLO M20RB-TBHP 

• zapora wodna REO 757 z podwójnym pływakiem-60mb 

 

4. Brzegowa Stacja Ratownicza SAR we Władysławowie 

posiada specjalistyczne urządzenia do zwalczania zanieczyszczeń wód portowych. 

 

5. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Puck (PSP) posiada specjalistyczne urządzenia do 

zwalczania zanieczyszczeń wód portowych. 
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Załącznik nr 6 

 

 

Zestawienie portowych urządzeń odbiorczych  dla poszczególnych rodzajów odpadów  

oraz pozostałości ładunkowych ze statków 
 (sporządzone zgodnie z §2 pkt.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 21 grudnia 2002r  

w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków 
(Dz. U. z 2002 roku, Nr 236, poz. 1989 z późn.zm.) 

 

 

Lp. Kategorie 

odpadów
(1)

 

Rodzaj 

urządzeń 

stosowanych do 

odbioru i 

okresowego 

magazynowania 

odpadów 
(2)

 

Parametry 

charakteryzują

ce zdolność 

przerobową 

urządzeń 
(3)

 

Wykonawca 

usługi w zakresie 

odbioru i 

magazynowania 

odpadów 
(4)

 

Kod
(5)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Odpady 

olejowe i 

ich 

mieszaniny 

Barka „BEATA” Zbiornik 

magazynowy z 

pompą na wody 

zaolejone(zęzowy 

o pojemności 

30m
3 

OKTAN ENERGY 

ul. Chmielewskiego 

22A, 70-028 

Szczecin 

Barka „Beata” 

Tel. 602 341 055 

 

13 04 03 

 

13 02 08 

 

2. Ścieki Samochód 

asenizacyjny 

Volvo SL6 

Pojemność 

cysterny 10m
3
 

Kunc Witold 

Usługi 

Asenizacyjne 

ul. Kwiatowa 10 

Werblinia 

84-107 Starzyno 

 Tel. 609 238 942 

 

Nie 

dotyczy 

3. Odpady 

stałe 

Pojemnik 

plastikowy z 

pokrywka na 

kółkach  

 

Pojemniki 

metalowe z 

pokrywami 

Pojemność 1,1 m
3 

 

 

 

 

Pojemność 6,5 m
3 

ABRUKO Sp. z o.o. 

ul. Gdańska 78 

84-120 

Władysławowo 

Tel. 58 674 01 85 

 

Robert Lewicki 

Usługi Transportowe 
ul. Trzy Gracki 8 

84-107 Starzyno 

Tel. 606 151 375 
 

 

20 03 01 

 

 

 

 

15 01 06 

4.  Pozostałości 

ładunkowe 

Nie dotyczy Nie dotyczy - - 

 

 

 

 


