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USTAWA
z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.
o portowych urzàdzeniach do odbioru odpadów oraz pozosta∏oÊci ∏adunkowych ze statków.
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

4) zasady ustalania op∏at z tytu∏u kosztów utrzymania
i eksploatacji portowych urzàdzeƒ do odbioru odpadów oraz pozosta∏oÊci ∏adunkowych ze statków.

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady post´powania z odpadami oraz pozosta∏oÊciami ∏adunkowymi ze statków
w portach i przystaniach morskich, a w szczególnoÊci
ustala:

Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje si´, z zastrze˝eniem ust. 2, do jednostek p∏ywajàcych Marynarki Wojennej, Stra˝y Granicznej i Policji oraz do statków
pe∏niàcych specjalnà s∏u˝b´ paƒstwowà.

1) obowiàzki podmiotów zarzàdzajàcych portami
i przystaniami morskimi w zakresie zapewnienia
dost´pu do portowych urzàdzeƒ do odbioru odpadów oraz pozosta∏oÊci ∏adunkowych ze statków;
2) zasady sporzàdzania i zatwierdzania planów gospodarowania odpadami oraz pozosta∏oÊciami ∏adunkowymi ze statków;
3) zasady sprawowania nadzoru przez organy administracji morskiej nad przestrzeganiem przepisów
ustawy;

2. Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
kierujàc si´ wzgl´dami ochrony Êrodowiska morskiego, poddaç wszystkim lub niektórym przepisom ustawy jednostki p∏ywajàce i statki wymienione w ust. 1.
3. W zakresie nieuregulowanym ustawà do portowych urzàdzeƒ do odbioru odpadów oraz pozosta∏oÊci
∏adunkowych ze statków stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113,
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poz. 984) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627
i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271).

Poz. 1361

11) odpowiedniej przepustowoÊci portowych urzàdzeƒ
odbiorczych — oznacza, ˝e urzàdzenia te zapewniajà odbiór wszystkich rodzajów i iloÊci odpadów ze
statków korzystajàcych z portu lub przystani morskiej.

Art. 3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) IMO — oznacza to Mi´dzynarodowà Organizacj´
Morskà;
2) Konwencji Helsiƒskiej 1992 r. — oznacza to Konwencj´ o ochronie Êrodowiska morskiego obszaru
Morza Ba∏tyckiego, sporzàdzonà w Helsinkach dnia
9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346);
3) Konwencji MARPOL 1973/78 — oznacza to Mi´dzynarodowà konwencj´ o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporzàdzonà
w Londynie dnia 2 listopada 1973 r. i zmienionà
Protoko∏em uzupe∏niajàcym, sporzàdzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17,
poz. 101);
4) odpadach ze statków — oznacza to wszelkie zanieczyszczenia, powsta∏e w czasie eksploatacji statku,
wymienione w za∏àcznikach I, IV i V Konwencji
MARPOL 1973/78, oraz odpady zwiàzane z ∏adunkiem, nieb´dàce pozosta∏oÊciami ∏adunkowymi,
wymienione w wytycznych do wdra˝ania za∏àcznika V Konwencji MARPOL 1973/78 — do momentu
przekazania ich do portowych urzàdzeƒ odbiorczych;
5) pozosta∏oÊciach ∏adunkowych — oznacza to pozosta∏oÊci jakiegokolwiek ∏adunku na pok∏adzie, w ∏adowniach lub zbiornikach statku, które pozostajà
po zakoƒczeniu operacji prze∏adunkowych i czyszczenia, jak równie˝ nadwy˝ki ∏adunku i rozlewy
substancji ciek∏ych powsta∏e podczas operacji
prze∏adunkowych;
6) podmiocie zarzàdzajàcym portem lub przystanià
morskà — 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 zarzàdzajàcych terenami znajdujàcymi si´ w granicach portów lub przystani
morskich — oznacza to podmioty inne ni˝ wymienione w pkt 6, posiadajàce nabrze˝a, z których korzystajà statki, i prowadzàce prze∏adunki, w tym:
stocznie, bazy promowe i bazy prze∏adunkowe;

Art. 4. 1. Przepisy ustawy, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3,
stosuje si´ do:
1) statków korzystajàcych z portów lub przystani morskich;
2) podmiotów zarzàdzajàcych portami lub przystaniami morskimi;
3) innych podmiotów zarzàdzajàcych terenami znajdujàcymi si´ w granicach portów lub przystani
morskich.
2. Obowiàzki statków w zakresie zdawania przez nie
odpadów ze statków i pozosta∏oÊci ∏adunkowych do
portowych urzàdzeƒ odbiorczych oraz zasady udzielania im zwolnieƒ z tych obowiàzków okreÊla art. 10 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 1995 r. Nr 47,
poz. 243, z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 166,
poz. 1361).
3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej
mo˝e wy∏àczyç, w drodze rozporzàdzenia, stosowanie
przepisów ustawy w stosunku do:
1) innych podmiotów zarzàdzajàcych terenami znajdujàcymi si´ w granicach portów lub przystani
morskich posiadajàcych nabrze˝a, z których korzystajà statki o ustalonym harmonogramie podró˝y
z cz´stymi i regularnymi zawini´ciami do tych nabrze˝y;
2) podmiotów zarzàdzajàcych stoczniami i bazami
prze∏adunkowymi.
4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej okreÊli
zakres i tryb stosowanego wy∏àczenia, majàc na wzgl´dzie rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci.
Rozdzia∏ 2
Portowe urzàdzenia do odbioru odpadów i pozosta∏oÊci ∏adunkowych ze statków

8) planie gospodarowania odpadami ze statków oraz
pozosta∏oÊciami ∏adunkowymi — oznacza to plan
opracowany w tym zakresie przez podmiot zarzàdzajàcy portem lub przystanià morskà i zatwierdzony zgodnie z przepisami ustawy;

Art. 5. 1. Podmiot zarzàdzajàcy portem lub przystanià morskà jest obowiàzany do zapewnienia statkom
normalnie korzystajàcym z portu lub przystani morskiej dost´pu na jego terenie do portowych urzàdzeƒ
do odbioru odpadów ze statków oraz pozosta∏oÊci ∏adunkowych w sposób i w zakresie okreÊlonym przepisami ustawy.

9) portowych urzàdzeniach odbiorczych — oznacza to
wszelkie urzàdzenia sta∏e, ruchome i p∏ywajàce,
przeznaczone do odbioru i gospodarowania odpadami ze statków oraz pozosta∏oÊciami ∏adunkowymi;

2. Portowe urzàdzenia odbiorcze powinny posiadaç
odpowiednià przepustowoÊç, a ich eksploatacja powinna byç prowadzona w taki sposób, aby nie powodowa∏o to nieuzasadnionych opóênieƒ w ruchu statków.

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

Art. 6. 1. Podmiot zarzàdzajàcy portem lub przystanià morskà zapewnia, przez portowe urzàdzenia odbiorcze, odbiór ni˝ej wymienionych odpadów ze statków:
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1) odpadów olejowych i ich mieszanin — wymienionych w za∏àczniku I Konwencji MARPOL 1973/78;
2) Êcieków — wymienionych w za∏àczniku IV Konwencji MARPOL 1973/78;
3) odpadów powstajàcych na statku — wymienionych
w za∏àczniku V Konwencji MARPOL 1973/78
z uwzgl´dnieniem Wytycznych do wdro˝enia tego
za∏àcznika, obejmujàcych odpady zwiàzane z ∏adunkiem, inne ni˝ pozosta∏oÊci ∏adunkowe.
2. Odbiorca ∏adunku jest obowiàzany do zapewnienia odbioru pozosta∏oÊci ∏adunkowych.
Art. 7. 1. Podmiot zarzàdzajàcy portem lub przystanià morskà ma obowiàzek sporzàdzania okresowych
raportów obejmujàcych dane dotyczàce funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urzàdzeƒ odbiorczych.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej, majàc na wzgl´dzie potrzeb´ monitorowania
eksploatacji portowych urzàdzeƒ odbiorczych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres i tryb sporzàdzania
raportów, o których mowa w ust. 1, oraz tryb ich opiniowania przez dyrektora w∏aÊciwego urz´du morskiego.
Art. 8. 1. Podmiot zarzàdzajàcy portem lub przystanià morskà jest obowiàzany do przekazywania armatorom, kapitanom statków lub agentom reprezentujàcym armatora informacji o trybie i sposobie odbioru
odpadów ze statków, zwanych dalej „informacjami”.

Poz. 1361

prezentujàcego armatora niezw∏ocznie po otrzymaniu
powiadomienia ze statku o zamiarze przekazania odpadów ze statków.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podmiot
zarzàdzajàcy portem lub przystanià morskà jest obowiàzany do wydania statkowi odpowiedniego potwierdzenia tego faktu i wskazania najbli˝szego portu lub
przystani morskiej gotowej do odbioru odpadów oraz
pozosta∏oÊci ∏adunkowych.
Rozdzia∏ 3
Plany gospodarowania odpadami ze statków
Art. 9. 1. Podmiot zarzàdzajàcy portem lub przystanià morskà, z zastrze˝eniem ust. 2, jest obowiàzany do
opracowania planu gospodarowania odpadami oraz
pozosta∏oÊciami ∏adunkowymi ze statków.
2. Inne podmioty zarzàdzajàce terenami znajdujàcymi si´ w granicach portów lub przystani morskich sà
obowiàzane do przestrzegania planu, o którym mowa
w ust. 1.
3. Plany gospodarowania odpadami oraz pozosta∏oÊciami ∏adunkowymi ze statków podlegajà zatwierdzeniu, w trybie decyzji administracyjnej wydanej
przez:
1) wojewod´ — dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, po jej uprzednim
uzgodnieniu, w trybie decyzji administracyjnej,
z dyrektorem w∏aÊciwego urz´du morskiego;

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny
byç aktualne i dost´pne w ka˝dym czasie, w tym dost´pne i aktualizowane na stronie internetowej podmiotu zarzàdzajàcego portem lub przystanià morskà.

2) starost´ — dla innych portów i przystani morskich,
po jej uprzednim uzgodnieniu, w trybie decyzji administracyjnej, z dyrektorem w∏aÊciwego urz´du
morskiego.

3. Zakres i sposób podawania informacji, o których mowa w ust. 1, powinien obejmowaç w szczególnoÊci:

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej, kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia procedur
zwiàzanych z zatwierdzaniem portowych planów gospodarowania odpadami, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) lokalizacj´ portowych urzàdzeƒ odbiorczych;
2) rodzaje odpadów ze statków przyjmowanych do
portowych urzàdzeƒ odbiorczych;
3) wykaz odbiorców odpadów, oferowanych przez
nich us∏ug oraz dane umo˝liwiajàce kontakt z tymi
odbiorcami;
4) procedury odbioru;
5) system op∏at;
6) procedury informowania o niewystarczajàcej przepustowoÊci portowych urzàdzeƒ odbiorczych.
4. Podmiot zarzàdzajàcy portem lub przystanià
morskà mo˝e do zakresu informacji, o którym mowa
w ust. 3, do∏àczyç informacje dotyczàce odbiorców odpadów Êwiadczàcych us∏ugi zwiàzane z odbiorem pozosta∏oÊci ∏adunkowych.
5. W sytuacji kiedy podmiot zarzàdzajàcy portem
lub przystanià morskà nie jest w stanie przyjàç do portowych urzàdzeƒ odbiorczych okreÊlonych rodzajów
i iloÊci odpadów ze statków, ma on obowiàzek poinformowania o tym fakcie kapitana statku lub agenta re-

1) szczegó∏owy zakres portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozosta∏oÊciami ∏adunkowymi 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 odpadami ze statków oraz pozosta∏oÊciami ∏adunkowymi, sporzàdzone przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, aby mog∏y byç uznane jako spe∏niajàce
wymagania jej przepisów.
Rozdzia∏ 4
Op∏aty zwiàzane z gospodarowaniem odpadami ze
statków i pozosta∏oÊciami ∏adunkowymi ze statków
Art. 10. 1. Statki wnoszà op∏at´ za odbiór odpadów
ze statków, zwanà dalej „op∏atà”, stanowiàcà cz´Êç
op∏aty tona˝owej, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przysta-
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niach morskich, w sposób i w trybie okreÊlonym przepisami tej ustawy.
2. Op∏ata jest pokrywana przez statek bez wzgl´du
na to, czy korzysta on, czy nie korzysta z portowych
urzàdzeƒ odbiorczych.
3. Op∏ata obejmuje nast´pujàce kategorie odpadów ze statków:
1) odpady olejów i ich mieszanin z wodà z przestrzeni
maszynowej, takie jak wody z´zowe, szlamy i zu˝yte oleje przepracowane — wymienione w za∏àczniku I Konwencji MARPOL 1973/78;
2) odpady powstajàce na statku — wymienione w za∏àczniku V Konwencji MARPOL 1973/78, w∏àczajàc
w to odpady zwiàzane z ∏adunkiem, inne ni˝ pozosta∏oÊci ∏adunkowe, zgodnie z Wytycznymi do
wdro˝enia przepisów za∏àcznika V;
3) Êcieki — wymienione w za∏àczniku IV Konwencji
MARPOL 1973/78.
4. Odbiór dodatkowych iloÊci odpadów ze statków
nieobj´tych op∏atà tona˝owà nast´puje za op∏atà dodatkowà.
5. Odbiór odpadów ze statków w czasie i w warunkach innych ni˝ ustalone przez zarzàdzajàcego portem
lub przystanià morskà w przepisach portowych nast´puje za op∏atà specjalnà.
6. WysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 4 i 5,
ustala zarzàdzajàcy portem lub przystanià morskà.
7. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, 4 i 5, sà wnoszone przez statek na rzecz podmiotu zarzàdzajàcego
portem lub przystanià morskà.
Art. 11. 1. Koszty odbioru i gospodarowania pozosta∏oÊciami ∏adunkowymi pokrywa odbiorca ∏adunku.
2. Tryb i wysokoÊç op∏at za odbiór pozosta∏oÊci ∏adunkowych ze statków jest ustalany w umowie zawartej mi´dzy odbiorcà ∏adunku a odbiorcà odpadów
Êwiadczàcym t´ us∏ug´.
Rozdzia∏ 5
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy
Art. 12. 1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów
ustawy sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej za poÊrednictwem dyrektorów w∏aÊciwych urz´dów morskich.
2. Inne organy administracji publicznej sprawujà
nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie i trybie okreÊlonym odr´bnymi przepisami.
Rozdzia∏ 6
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 13. W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U.
z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 2000 r. Nr 109, poz. 1156
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oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1368)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) Konwencji o ochronie Êrodowiska morskiego
obszaru Morza Ba∏tyckiego, sporzàdzonej
w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346), zwanej dalej
„Konwencjà Helsiƒskà 1992”,”;
2) w art. 5, w art. 15, w art. 16 w ust. 1 w zdaniu wst´pnym, w art. 21 w ust. 1 w pkt 3, w art. 22 w ust. 1 i 2
oraz w art. 23 w ust. 1 i 2 u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy „Konwencja helsiƒska” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami
„Konwencja Helsiƒska 1992”;
3) po art. 9 dodaje si´ art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. Zabrania si´:
1) spalania odpadów innych ni˝ odpady
powstajàce w wyniku normalnej eksploatacji statku:
a) na ka˝dym statku znajdujàcym si´
w polskich obszarach morskich;
b) na statkach o polskiej przynale˝noÊci, znajdujàcych si´ w obszarze Morza Ba∏tyckiego,
2) spalania odpadów powsta∏ych w wyniku normalnej eksploatacji statku na
statkach znajdujàcych si´ w obszarze
polskiego morza terytorialnego i morskich wód wewn´trznych.”;
4) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10.1. Kapitan statku, z wyjàtkiem statku rybackiego oraz statku sportowego
uprawnionego do przewozu mniej ni˝
12 osób, przed zawini´ciem do portu
znajdujàcego si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiàzany do
poinformowania portu o odpadach
znajdujàcych si´ na statku.
2. Kapitan statku o polskiej przynale˝noÊci, z wyjàtkiem statku rybackiego oraz
statku sportowego uprawnionego do
przewozu mniej ni˝ 12 osób, przed zawini´ciem do portów paƒstw stron
Konwencji Helsiƒskiej 1992 i portów
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej jest zobowiàzany do poinformowania portu o odpadach znajdujàcych
si´ na statku.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przekazywania informacji portom oraz zainteresowanym podmiotom
o odpadach znajdujàcych si´ na statku,
zakres wymaganych informacji, wzory
obowiàzujàcych formularzy, bioràc pod
uwag´ przepisy art. 5, 7 i 12 ustawy
z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o portowych
urzàdzeniach do odbioru odpadów oraz
pozosta∏oÊci ∏adunkowych ze statków
(Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1361).
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4. Statek podczas postoju w porcie, przystani morskiej lub stoczni na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiàzany, z zastrze˝eniem ust. 5 i 8, zdaç do
portowych
urzàdzeƒ
odbiorczych
wszystkie odpady i pozosta∏oÊci ∏adunkowe, których zrzut do morza nie jest dozwolony na Morzu Ba∏tyckim.
5. Statek mo˝e zatrzymaç znikome iloÊci
odpadów, których oddanie do portowych urzàdzeƒ odbiorczych jest nieuzasadnione.
6. Organy portowej inspekcji sanitarnej
mogà uzale˝niç przyj´cie odpadów ze
statków oraz usuni´cie wód balastowych od wyniku przeprowadzonej inspekcji.
7. Organizacj´ i system op∏at za odbiór odpadów ze statków oraz pozosta∏oÊci ∏adunkowych okreÊlajà przepisy ustawy
z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o portowych
urzàdzeniach do odbioru odpadów oraz
pozosta∏oÊci ∏adunkowych ze statków.
8. Dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego
mo˝e udzieliç zwolnienia od obowiàzku
ka˝dorazowego zdawania odpadów i pozosta∏oÊci ∏adunkowych przed opuszczeniem portu statkom odbywajàcym podró˝e morskie na sta∏ych liniach ˝eglugowych.
9. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej, majàc na uwadze wzgl´dy
ochrony Êrodowiska morskiego, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zasady i tryb
udzielania zwolnieƒ z obowiàzku ka˝dorazowego zdawania odpadów w porcie.”;
5) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a.1. Armator statku przewo˝àcego ∏adunki
niebezpieczne lub zanieczyszczajàce,
zdà˝ajàcego do portu morskiego lub
na kotwicowiska po∏o˝one w polskich
obszarach morskich, a tak˝e statek wychodzàcy z portu morskiego, jest obowiàzany odpowiednio przed przybyciem lub wyjÊciem statku poinformowaç dyrektora w∏aÊciwego urz´du
morskiego o rodzaju przewo˝onego ∏adunku, zamierzonej trasie i czasie podró˝y oraz stanie bezpieczeƒstwa statku.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej, majàc na uwadze potrzeb´
stworzenia jednolitych procedur informowania dyrektorów urz´dów morskich, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zasady i tryb przekazywania oraz
zakres informacji, o których mowa
w ust. 1.”;
6) w art. 16 w ust. 3 wyrazy „za∏àcznika V Konwencji
helsiƒskiej” zast´puje si´ wyrazami „Konwencji
Helsiƒskiej 1992”;
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7) w art. 19 w pkt 1 wyrazy „w art. 9 ust. 4 Konwencji
helsiƒskiej” zast´puje si´ wyrazami „w Konwencji
Helsiƒskiej 1992”;
8) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊli:
1) sposób organizacji zwalczania zagro˝eƒ i zanieczyszczeƒ na morzu,
2) jednostki organizacyjne wspó∏dzia∏ajàce
w zakresie zwalczania zagro˝eƒ na morzu
z Morskà S∏u˝bà Poszukiwania i Ratownictwa,
3) podmiot w∏aÊciwy do opracowania krajowego planu zwalczania zagro˝eƒ i zanieczyszczeƒ Êrodowiska morskiego i jego elementy
sk∏adowe,
4) zadania organów administracji morskiej
w zakresie funkcjonowania systemu zwalczania zanieczyszczeƒ na morzu,
5) zadania i uprawnienia Morskiej S∏u˝by Poszukiwania i Ratownictwa w organizowaniu
i koordynowaniu akcji zwalczania zagro˝eƒ
lub zanieczyszczeƒ na morzu,
6) zasady i sposób udost´pniania w ramach
wspó∏pracy mi´dzynarodowej informacji
o gotowoÊci do zwalczania zagro˝eƒ i zanieczyszczeƒ Êrodowiska morskiego,
majàc na wzgl´dzie celowoÊç i sprawnoÊç
dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodowiska morskiego, a tak˝e zgodnoÊç z postanowieniami konwencji i umów mi´dzynarodowych oraz zaleceƒ organizacji mi´dzynarodowych w tym zakresie.”;
9) w art. 26 w pkt 1:
a) w zdaniu wst´pnym po wyrazach „Konwencji
MARPOL 1973/78” dodaje si´ wyrazy „i Konwencji Helsiƒskiej 1992”,
b) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) przeprowadziç, na statku w porcie lub bazie
prze∏adunkowej na morzu, inspekcje w zakresie i trybie przewidzianym w art. 28 oraz
kontrole ksià˝ek zapisów olejowych, ∏adunkowych i odpadów powstajàcych na statku
w celu ustalenia, czy ze statku nie dokonano
zrzutu szkodliwych substancji z naruszeniem
postanowieƒ Konwencji; wyniki inspekcji ujmuje si´ w sprawozdaniu, które przekazuje
si´ kapitanowi statku,”;
10) w art. 28 w ust. 3 po wyrazach „wp∏ynàç na” dodaje si´ wyraz „nieuzasadnione”;
11) po art. 36 dodaje si´ art. 36a w brzmieniu:
„Art. 36a. Armator statku przewo˝àcego ∏adunki
niebezpieczne lub zanieczyszczajàce,
który nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 10a, podlega karze pieni´˝nej do wysokoÊci 50 000 SDR.”;
12) w art. 37:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nie prowadzi w sposób zgodny z wymogami
Konwencji MARPOL 1973/78 ksià˝ki zapisów
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olejowych, ∏adunkowych i odpadów powstajàcych na statku,”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) powoduje zanieczyszczenie Êrodowiska
morskiego,”,
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) narusza przepisy dotyczàce zdawania odpadów do portowych urzàdzeƒ odbiorczych
i nie informuje portu o odpadach ze statków
znajdujàcych si´ na statku lub pozosta∏oÊciach ∏adunkowych,”,
d) dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:
„10) narusza przepisy dotyczàce spalania odpadów na statku,”;
13) u˝yte w ustawie ka˝dorazowo w ró˝nych przypadkach wyrazy:
a) „Minister Transportu i Gospodarki Morskiej” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej”,
b) „Minister Spraw Wewn´trznych” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych”,
c) „Minister Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska”.
Art. 14. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110,
poz. 967) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 7 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zapewnienie dost´pu do portowych urzàdzeƒ
odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.”;
2) w art. 8 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
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„1) op∏at´ tona˝owà pobieranà za wejÊcie statku
do portu i wyjÊcie statku z portu, przejÊcie statku tranzytem przez obszar portu, zapewnienie
odbioru odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania, która
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 1,10 euro za jednostk´
pojemnoÊci brutto (GT) statku,
2) op∏at´ przystaniowà pobieranà za korzystanie
przez statek z nabrze˝a lub przystani, która nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ 0,17 euro za jednostk´ pojemnoÊci brutto (GT) statku,”.
Art. 15. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 1991 r. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r.
Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r.
Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1321 oraz z 2001 r. Nr 129, poz. 1441 i Nr 138,
poz. 1546) w art. 42 w ust. 2 w pkt 14 na koƒcu zdania
kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 15
w brzmieniu:
„15) wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikajàcych z przepisów ustawy o portowych urzàdzeniach do odbioru odpadów i pozosta∏oÊci ∏adunkowych ze statków.”.
Rozdzia∏ 7
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 16. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 2 stosuje si´ po up∏ywie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie za∏àcznika IV
Konwencji MARPOL 1973/78.
Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

