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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 22 października 2010 r.

o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów
oraz pozostałości ładunkowych ze statków

(druk nr 1000)

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. O PORTOWYCH URZĄDZENIACH DO ODBIORU

ODPADÓW ORAZ POZOSTAŁOŚCI ŁADUNKOWYCH ZE STATKÓW (Dz. U. Nr 166,

poz. 1361, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683)

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) IMO - oznacza to Międzynarodową Organizację Morską;
2) Konwencji Helsińskiej 1992 r. - oznacza to Konwencję o ochronie środowiska

morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzoną w Helsinkach dnia 9 kwietnia
1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346);

3) Konwencji MARPOL - oznacza to Międzynarodową konwencję o zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 r., sporządzoną w Londynie dnia 2
listopada 1973 r., zmienioną Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie
dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101) oraz Protokołem
uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 2005
r. Nr 202, poz. 1679);

4) odpadach ze statków - oznacza to wszelkie zanieczyszczenia powstałe w czasie
eksploatacji statku, wymienione w Załącznikach I, IV, V i VI Konwencji MARPOL,
oraz odpady związane z ładunkiem, niebędące pozostałościami ładunkowymi,
wymienione w wytycznych do wdrażania Załącznika V Konwencji MARPOL - do
momentu przekazania ich do portowych urządzeń odbiorczych;

5) pozostałościach ładunkowych - oznacza to pozostałości jakiegokolwiek ładunku na
pokładzie, w ładowniach lub zbiornikach statku, które pozostają po zakończeniu
operacji przeładunkowych i czyszczenia, jak również nadwyżki ładunku i rozlewy
substancji ciekłych powstałe podczas operacji przeładunkowych;

6) podmiocie zarządzającym portem lub przystanią morską - oznacza to podmioty
utworzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach
morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967);

7) innych podmiotach zarządzających terenami znajdującymi się w granicach portów
lub przystani morskich - oznacza to podmioty inne niż wymienione w pkt 6,
posiadające nabrzeża, z których korzystają statki, i prowadzące przeładunki, w tym:
stocznie, bazy promowe i bazy przeładunkowe;
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8) planie gospodarowania odpadami ze statków oraz pozostałościami ładunkowymi -
oznacza to plan opracowany w tym zakresie przez podmiot zarządzający portem lub
przystanią morską i zatwierdzony zgodnie z przepisami ustawy;

9) portowych urządzeniach odbiorczych - oznacza to wszelkie urządzenia stałe,
ruchome i pływające, przeznaczone do odbioru i gospodarowania odpadami ze
statków oraz pozostałościami ładunkowymi;

10) statkach - oznacza to statki w rozumieniu art. 2 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r.
- Kodeks morski (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1545 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365);

11) odpowiedniej przepustowości portowych urządzeń odbiorczych - oznacza, że
urządzenia te zapewniają odbiór wszystkich rodzajów i ilości odpadów ze statków
korzystających z portu lub przystani morskiej[.]<;>

<12) portach lub przystaniach morskich – oznacza to porty lub przystanie morskie
w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i
przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179).>

Art. 9.
1. Podmiot zarządzający portem lub przystanią morską, z zastrzeżeniem ust. 2, jest

obowiązany do opracowania planu gospodarowania odpadami oraz pozostałościami
ładunkowymi ze statków.

2. Inne podmioty zarządzające terenami znajdującymi się w granicach portów lub przystani
morskich są obowiązane do przestrzegania planu, o którym mowa w ust. 1.

2a. Plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków podlega,
przed jego zatwierdzeniem, konsultacjom z użytkownikami portu.

3. Plany gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków
podlegają zatwierdzeniu, w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez:

[1) wojewodę - dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, po jej
uprzednim uzgodnieniu, w trybie decyzji administracyjnej, z dyrektorem właściwego
urzędu morskiego;]

<1) marszałka województwa – dla portów o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej, po jej uprzednim uzgodnieniu, w trybie decyzji
administracyjnej, z dyrektorem właściwego urzędu morskiego;>

2) starostę - dla innych portów i przystani morskich, po jej uprzednim uzgodnieniu, w
trybie decyzji administracyjnej, z dyrektorem właściwego urzędu morskiego.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, kierując się potrzebą ujednolicenia
procedur związanych z zatwierdzaniem portowych planów gospodarowania odpadami,
określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres portowych planów gospodarowania odpadami oraz
pozostałościami ładunkowymi ze statków;

2) zakres i wzór wniosku w sprawie zatwierdzania tych planów oraz tryb ich składania i
zatwierdzania;

3) warunki, jakie powinny spełniać plany, programy i inne opracowania dotyczące
gospodarowania odpadami ze statków oraz pozostałościami ładunkowymi,
sporządzone przed dniem wejścia w życie ustawy, aby mogły być uznane jako
spełniające wymagania jej przepisów.


