LISTA CERTYFIKOWANYCH TERMINALI MASOWYCH
( na obszarze administrowanym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie)

Zgodnie z dyrektywą 2001/96/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 4 grudnia 2001
r. oraz ZARZĄDZENIEM Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2004 r.
terminale ładujące lub rozładowujące stały ładunek masowy na lub ze statków masowych
( zgodnie z definicją w konwencji SOLAS *) są obowiązane posiadać certyfikowany system
zarządzania jakością. Terminal jest zdefiniowany jako stałe, pływające lub ruchome urządzenie ,
zainstalowane i używane do załadunku lub rozładunku stałych ładunków masowych na
masowce lub z masowców.
* Definicja masowca zgodnie z konwencją SOLAS
„masowiec” oznacza masowiec zdefiniowany w rozporządzeniu IX/1.6 Konwencji SOLAS z 1974
r. i zinterpretowany rezolucją nr 6 Konferencji SOLAS z 1997 r., mianowicie:
• statek posiadający z reguły jeden pokład, zbiorniki szczytowe i obłowe w przestrzeni
ładunkowej, przeznaczony głównie do przewozu suchych ładunków masowych, lub
• rudowiec, oznacza statek pełnomorski z pojedynczym pokładem, posiadający dwie wzdłużne
grodzie i podwójne dno w całym obszarze ładowni, przeznaczony do transportu rud tylko w
centrum ładowni, lub
• statek kombinowany zdefiniowany w rozporządzeniu II-2/3.14 Konwencji SOLAS z 1974 r.;
* Zgodnie z konwencją SOLAS XII 1.6 - ładunek masowy stały oznacza dowolny materiał , inny niż
płyn i gaz, składający się z kombinacji cząstek , granulek lub innych większych kawałków
materiału, ogólnie jednorodny w składzie , który jest ładowany bezpośrednio do przedziałów
ładunkowych statku bez jakichkolwiek pośrednich form opakowania.
Dodatkowo spoza przepisów zarządzenia zostało wyłączone ziarno.

Certyfikat
9001:2015 lub
równoważny ,
ważny do:

Terminal Masowy

Adres

PORT MORSKI POLICE

Ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
www.grupaazoty.com

BULK CARGO-PORT SZCZECIN

Ul. Gdańska 21
70-661 Szczecin
www.bulkcargo.com.pl

04-06-2022

OT PORT ŚWINOUJŚCIE

Ul. Bunkrowa 1
72-602 Świnoujście
www.otport.swinoujście.pl

14-07-2021

ALFA TERMINAL SZCZECIN

Ul. Nad Odrą 10
71-833 Szczecin
www.alfaterminal.pl

19-10-2021

06-08-2023

Certyfikat wydany
przez:
TÜV NORD Polska
(ISO 9001:2015)

BUREAU VERITAS
(ISO 9001:2015)

IMQ
(ISO 9001:2015)

LL-C
(ISO 9001:2015)

DB PORT SZCZECIN

ELEWATOR EWA

Ul. Bytomska 14
70-603 Szczecin
https://portszczecin.deutschebah
n.com/dbportszczecin-pl
Ul. Hryniewieckiego 21
70-606 Szczecin
www.elewator-ewa.szczecin.pl

23-12-2023

11-02-2022

URS
(ISO 9001:2015)

SGS
(ISO 9001:2015)

Data wersji 06.05.2021 r.
Urząd Morski w Szczecinie

