INSPEKTORAT OCHRONY
ŚRODOWISKA MORSKIEGO

OŚ

ZADANIA:

1/ Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza
oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji i prowadzenie postępowania
wyjaśniającego i dowodowego po wykryciu zanieczyszczenia polskich obszarów
morskich.
2/ Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie wód morskich przed
zanieczyszczeniami i stosowanie lub wnioskowanie o zastosowaniu sankcji karnych
przewidzianych prawem w stosunku do osób naruszających postanowienia tych
przepisów.
3/ Prowadzenie postępowań i stosowanie sankcji administracyjnych przewidzianych
prawem w stosunku do osób naruszających przepisy ochrony środowiska morskiego.
4/ Nadzór nad przeładunkiem i składowaniem substancji szkodliwych dla środowiska
morskiego.
5/ Sprawowanie nadzoru nad zatapianiem w morzu odpadów i innych substancji
określonych w Konwencji DUMPING z 1972 roku i Konwencji Helsińskiej - o ochronie
środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 1992 roku.
6/ Sprawowanie nadzoru nad zdawaniem odpadów i ścieków ze statków do portowych
urządzeń odbiorczych.
7/ Przeprowadzanie inspekcji statków w zakresie spełnienia wymagań ochrony środowiska.
8/ Przeprowadzanie kontroli dokumentów statkowych związanych z ochroną środowiska
morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków.
9/ Informowanie armatorów o nieprawidłowościach stwierdzonych na statkach w czasie
przeprowadzonej kontroli, jak również nawiązywanie współpracy z armatorami mającej
na celu realizację poleceń pokontrolnych.
10/ Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów portowych i innych w aspekcie ochrony
środowiska w porcie.
11/ Prowadzenie lustracji polskich obszarów morskich.
12/ Przyjmowanie zgłoszeń o zanieczyszczeniach środowiska morskiego.
13/ Prowadzenie ewidencji stwierdzonych zanieczyszczeń wraz z określeniem
zastosowanego postępowania.
14/ Współpraca z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) oraz innymi
podmiotami gospodarczymi uczestniczącymi w krajowym systemie zwalczania rozlewów
na morzu.
15/ Prowadzenie spraw związanych z organizacją i aktualizowaniem „Planu zwalczania
zanieczyszczeń na morskich wodach wewnętrznych”.
16/ Udział w organizacji i przeprowadzaniu akcji mającej na celu usuwanie zagrożeń i
zanieczyszczeń środowiska morskiego.
17/ Współpraca ze Strażą Graniczną w wykrywaniu sprawców naruszeń prawa polskiego w
zakresie ochrony środowiska morskiego na polskim morzu terytorialnym i polskiej strefie
ekonomicznej.
18/ Współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie nadzoru nad
wodami morskimi w aspekcie ich ochrony przed zanieczyszczeniami wynikłymi z
działalności zakładów przemysłowych i komunalnych, odprowadzających ścieki
bezpośrednio do wód morskich.
19/ Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotami
zarządzającymi portami w przygotowaniu i realizacji portowych planów
zagospodarowania odpadów odbieranych ze statków.

20/ Współpraca z organizacjami społecznymi i naukowymi w sprawach wymiany
doświadczeń i informacji, udziału w szkoleniach oraz prowadzonych akcjach
popularyzujących zasady ochrony środowiska.
21/ Opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia zakładów produkcyjnych
i usługowych w urządzenia do oczyszczania ścieków odprowadzanych do wód morskich.
22/ Przygotowywanie opinii dla odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie
ochrony środowiska morskiego, niezbędnych do uzgodnienia decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania na obszarach właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu
Morskiego w Szczecinie.
23/ Prowadzenie postępowań w sprawach:
a) złomowania statków,
b) udzielania zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów,
c) usuwania do morza urobku z pogłębiania dna,
d) zatapiania w morzu odpadów lub innych substancji.
24/ Uzgadnianie i koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem badań naukowych
oraz rozpoznawaniem, wydobywaniem i wykorzystywaniem zasobów mineralnych na
polskich obszarach morskich, w tym:
a) przygotowywania informacji do wydawania decyzji przez Ministra
właściwego ds. gospodarki morskiej zezwalających na prowadzenie
badań geologicznych na polskich obszarach morskich,
b) przygotowywania opinii do wniosków w sprawach o wydanie koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin w granicach polskich
obszarów morskich.
25/ Współpraca w ramach udzielonych pełnomocnictw z międzynarodowymi organizacjami
morskimi (IMO, HELCOM, EMSA) w zakresie przygotowania i realizacji przepisów
dotyczących zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki.
26/ Sporządzanie rocznych sprawozdań o zanieczyszczaniu morza i stosowanych
sankcjach, według wytycznych Komisji Helsińskiej i MEPC.
27/ Uczestniczenie w przygotowywaniu stanowiska strony polskiej w sprawach ochrony
środowiska morskiego wynikających z udziału Polski w międzynarodowych
organizacjach morskich.
28/ Wnioskowanie i opiniowanie projektów nowych aktów prawnych w dziedzinie ochrony
środowiska morskiego, w tym również wnioskowanie o zmianę dotychczas
obowiązujących aktów prawnych.
29/ Koordynowanie działań w dziedzinie ochrony środowiska morskiego w Urzędzie.
30/ Uzgadnianie pozwoleń wodnoprawnych w zakresie ochrony środowiska we współpracy z
innymi komórkami Urzędu.
W skład Inspektoratu wchodzą:
-

Główny Inspektor,
Z-ca Głównego Inspektora,
Zespół Ochrony Środowiska Morskiego w Szczecinie (symbol: OŚ-I),
Zespół Ochrony Środowiska Morskiego w Świnoujściu (symbol: OŚ-II).
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