Informacje o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków
w morskiej przystani rybackiej w Rewalu
1. Lokalizacja portowych urządzeń odbiorczych
Na terenie morskiej przystani rybackiej w Rewalu zlokalizowane są następujące
urządzenia do odbioru odpadów ze statków:
•
•
•

zbiornik na wody zaolejone o pojemności 1,5 m³,
1 pojemnik na odpady stałe (niesegregowane odpady komunalne) o
pojemności 1,1 m³,
1 pojemnik na tworzywa sztuczne o pojemności 1,1 m³.

2. Rodzaje odpadów ze statków przyjmowanych do portowych odpadów
odbiorczych
Ze statków przyjmowane są odpady olejowe i ich mieszaniny (wymienione w
Załączniku I Konwencji MARPOL 1973/78) oraz odpady powstające na statku
(wymienione w Załączniku V Konwencji MARPOL 1973/78).
3. Wykaz odbiorców
Odbioru odpadów ze statków dokonuje wyłącznie firma, z którą Urząd Morski w
Szczecinie ma podpisaną umowę:
•

Odbiór odpadów stałych

F.H.U. Krzysztof Grabowiecki
ul. Niekładzka 4/4a
72-300 Gryfice
tel./fax: 91 38 442 38
•

Odbiór wód zaolejonych

Ship Service S.A.
ul. Tama Pomorzańska 1
70-030 Szczecin
tel. 91 431-89-90, fax. 91 431-89-99
www.shipservice.com.pl
4. Procedury odbioru
Zdawanie odpadów przez jednostki rybackie
(do morskiej przystani rybackiej Rewal nie zawijają inne statki)
I. Zdawanie wód zaolejonych
Właściciel (kapitan lub kierownik) statku rybackiego powiadamia przynajmniej z 2
godzinnym wyprzedzeniem bosmana portu MrzeŜyno osobiście, telefonicznie (tel.
091 38 66 119) lub przez radio UKF (na kanale 10, 71) o gotowości zdania odpadów
i podaje:
•
•
•

termin zdania odpadów,
ilości odpadów,
rodzaj odpadów,

•

metody transportu.

Obowiązkiem bosmana portu jest:
•
•
•

sprawdzenie czy odpady pochodzą z jednostek korzystających z przystani,
wskazanie właściwego zbiornika,
sprawowanie nadzoru przy zdawaniu wód zaolejonych .

Obowiązkiem zdającego odpady jest zapewnienie sprawnego transportu
nieczystości ze statku do zbiornika. Niedopuszczalne są Ŝadne wycieki podczas
transportu i przelewania.
Bosman Portu MrzeŜyno potwierdza zdającemu przekazanie odpadów do
urządzenia odbiorczego na odpowiednim formularzu.
Urządzenie odbiorcze odpadów zaolejonych i ich mieszanin dostępne jest w dni
robocze w godzinach od 07:15 do 15:15.
II. Zdawanie odpadów stałych
Zdawanie odpadów stałych odbywa się do wyznaczonych pojemników, dostępnych
w dni robocze w godzinach od 07:15 do 15:15.
Ze względu na małe ilości odpadów przekazywanych przez uŜytkowników, zdawanie
nie podlega ewidencji.
Obowiązkiem bosmana portu jest:
•
•

poinformowanie uŜytkowników o lokalizacji pojemników,
nadzór nad właściwym zdawaniem (kwalifikacja odpadów jako komunalne).

5. System opłat
Odbiór odpadów odbywa się w ramach opłaty tonaŜowej.
Wysokość opłaty tonaŜowej określona jest w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 4 Dyrektora
Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie taryfy opłat portowych
w portach morskich nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej
oraz w przystaniach morskich (taryfa opłat dostępna jest na stronie www.ums.gov.pl).
6. Procedury informowania o niewystarczającej przepustowości portowych
urządzeń odbiorczych
W przypadku niemoŜliwości odbioru odpadów ze statków bosman portu niezwłocznie
informuje o tym fakcie kapitana statku, który zgłosił gotowość zdania odpadów.
Bosman portu wydaje zaświadczenie o niemoŜliwości odbioru odpadów.

