
  Załącznik nr 1 
      

INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO PORT O F NOWE WARPNO 

INFORMACJE O ODPADACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU PRZED ZAWINIĘCIEM DO PORTU NOWE WARPNO 

1.    Name, call sign and IMO number of the ship -  Nazwa, znak wywoławczy i numer IMO statku: 
 
 

2. Flag state -  Bandera: 

 

3. Agent, phone, fax  – Agent, telefon, fax 
 

4. Estimated time of arrival (ETA) -  przewidywany czas 
przybycia: 

 

5. Estimated time of departure (ETD) -  przewidywany 
czas opuszczenia portu: 

 
6. Previous port of call - poprzedni port: 
 

7. Next port of call:  następny port: 
 

8. Last port and date when ship-generated waste was  delivered -  ostatni port oraz data, w którym były zdane odpady 
 
9. Are you delivering of your waste into port recep tion facilities?  Czy statek zamierza zdawać odpady do portowych 

urządzeń odbiorczych? 
 

       
        

1. all 
tak, wszystkie   

  

2. some 
         tak, część 

   

3. none 
nie zamierzam 

   
*Tick appropriate box / zaznacz właściwą kratkę 

10. Type and amount of waste and residues to be del ivered and/ or remaining on board, and percentage o f 
maximum storage capacity. If delivering all waste, complete second as appropriate. If delivering some or none 
waste, complete all columns. 
Rodzaj I ilość odpadów I pozostałości ładunkowych, które statek zamierza dostarczyć do portowych urządzeń odbiorczych lub które 
pozostaną na statku, oraz stopień zapełnienia zbiorników do przechowywania odpadów. JeŜeli statek zamierza zdawać wszystkie 
odpady, naleŜy wypełnić drugą kolumnę. JeŜeli statek zamierz zdać część odpadów lub nie zamierza zdawać Ŝadnych odpadów, 
naleŜy wypełnić wszystkie kolumny. 

 

Type of waste 
Rodzaj odpadów 

Waste to be 
delivered  

 
Ilość odpadów 

do zdania  

Maximum 
dedicated 
storage 
capacity  

Maks. 
Pojemność 

zbiorników na 
odpady 

Amount of 
waste retained 

on board 

Ilość odpadów, 
które pozostaną 

na statku 

Port at which 
remaining waste will 

be delivered 

Nazwa portu, w 
którym zostaną 
zdane odpady 

pozostające na statku 

Estimated amount of 
waste to be generated 

between notification and 
next port of call 

PrzybliŜona ilość 
odpadów, które powstaną 
od momentu przekazania 

tej informacji do zawinięcia 
do następnego portu 

I. WASTE OILS  - ODPADY OLEJOWE  

Sludge  - szlam   m3  m3  m3   m3 

Bilge water  - wody zęzowe  m3  m3  m3   m3 

Others  specify -  inne wymień  m3  m3  m3   m3 

II. GARBAGE - ŚMIECI  

Food waste - odpady kuchenne  m3  m3  m3   m3 

Plastic - tworzywa sztuczne   m3  m3  m3   m3 

Others – specify – Inne wymień  m3  m3  m3   m3 

III. SEWAGE  - ŚCIEKI   m3  m3  m3   m3 

IV. EXHAUST CLEANING – RESIDUES – POZOSTAŁOŚCI Z OCZYSZCZANIA SPALIN 

Solid waste –  w postaci stałej  Mg  Mg  Mg   Mg 

Liquid waste –  w postaci ciekłej  Mg  Mg  Mg   Mg 

V. CARGO-ASSOCIATED WASTE  (ODPADY ZWIĄZANE Z ŁADUNKIEM), SPECIFY (WYMIEŃ): 

  m3  m3  m3   m3 

VI. CARGO- RESIDUES (POZOSTAŁOŚCI ŁADUNKOWE ), SPECIFY (WYMIEŃ): 

  m3  m3  m3   m3 

11. I confirm that the above details are accurate a nd correct and there is sufficient dedicated on boa rd capacity to 
store all generated between notification and the ne xt port at which waste will be received.  
Niniejszym potwierdzam, Ŝe powyŜsze dane są dokładne i prawdziwe oraz Ŝe statek posiada odpowiednią pojemność zbiorników 
pozwalającą na magazynowanie odpadów, które powstaną od momentu złoŜenia tej informacji do zawinięcia do następnego portu, w którym 
odpady zostaną zdane. 

Date - Data 
 

Time -  Czas 
 

Signature - Podpis 
 

 


