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WPROWADZENIE 

 
Plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków dla 
Przystani Morskiej Dąbki opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 12 września 2002 r. o 
portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze 
statków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1344) oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie portowych 
planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1989 oraz z 2005 r. Nr 88 poz. 747 z późniejszymi zmianami). 
 

I. Nazwa, siedziba, adres oraz forma prawna podmiotu zarządzającego Przystanią Morską 
Dąbki 

 
Urząd Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin. 
 
Forma prawna podmiotu zarządzającego przystanią:  
Na Przystani Morskiej Dąbki nie ma powołanego podmiotu zarządzającego portem 
(przystanią) i tak zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 
przystaniach morskich (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 491) zadania i uprawnienia podmiotu 
zarządzającego wykonuje Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

II. Informacje dotyczące rodzajów oraz ilości odpadów przewidywanych do odbioru z łodzi 
rybackich na Przystani Morskiej Dąbki 

 
1. Rodzaje odpadów odbieranych na przystani 

 
1.1. Odpady olejowe i ich mieszaniny (wymienione w Zał. I Konwencji 

MARPOL) 
 

 13 04 03 - oleje zęzowe ze statków morskich. 
 
1.2. Śmieci stałe (odpady wymienione w Zał. V Konwencji MARPOL) 
 

 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

 20 01 01 – segregowane odpady papierowe, 

 20 01 02 – segregowane odpady szklane, 

 20 01 39 / 20 01 40 – segregowane odpady plastikowe / metalowe, 

 20 02 01 – segregowane odpady biodegradowalne. 
 
1.3. Pozostałości z oczyszczania spalin (zgodnie z Zał. VI Konwencji MARPOL) 

 
W przypadku, gdyby zaistniała konieczność odbioru ze statków pozostałości z 
oczyszczania spalin, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie jest w stanie zapewnić 
odbiór ww. odpadów poprzez zlecenie usługi właściwej firmie. 

 
1.4. Ścieki (wymienione w Załączniku IV Konwencji MARPOL) 

 
Łodzie rybackie stacjonujące na przystani nie posiadają zbiorników do gromadzenia 
ścieków. W przypadku, gdyby zaistniała konieczność odbioru ścieków ze statków 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie jest w stanie zapewnić odbiór poprzez 
zlecenie usługi właściwej firmie. 
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1.5. Pozostałości ładunkowe 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do 
odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 
1344) do zapewnienia odbioru pozostałości ładunkowych obowiązany jest odbiorca 
ładunku. 

 
2. Ilości odpadów przewidywanych do odbioru na przystani 

 
Na Przystani Morskiej Dąbki na stałe stacjonuje 10 łodzi rybackich. 
 
2.1. Wykaz łodzi rybackich na przystani 
 

1. DBK – 1     - łódź otwarta o długości 12,0 m, 
2. DBK – 3     - łódź otwarta o długości 3,75 m, 
3. DBK – 5     - łódź otwarta o długości 3,79 m, 
4. DBK – 10   - łódź otwarta o długości 8,05 m, 
5. DBK – 14   - łódź otwarta o długości 3,79 m, 
6. DBK – 16   - łódź otwarta o długości 7,50 m, 
7. DBK – 17   - łódź otwarta o długości 7,15 m, 
8. DBK – 18   - łódź otwarta o długości 4,76 m, 
9. DAR – 329 - łódź otwarta o długości 4,76 m, 
10. DZIKUN     - łódź otwarta o długości 4,50 m. 

 
2.2. Roczna prognoza odbioru odpadów z łodzi rybackich na przystani 

 

 13 04 03 - 1 Mg, 

 20 03 01 - 3 Mg, 

 20 01 01 - 0,5 Mg, 

 20 01 02 - 0,5 Mg, 

 20 01 39 / 20 01 40 - 0,5 Mg, 

 20 02 01 - 0,5 Mg. 
 

W świetle potrzeb łodzi rybackich przebywających na Przystani Morskiej Dąbki, portowe 
urządzenia odbiorcze, znajdujące się na w/w przystani, są wystarczające do 
zapewnienia prawidłowego odbioru odpadów ze statków. 
 

III. Opis podejmowanych działań w zakresie gospodarowania odpadami ze statków na 
Przystani Morskiej Dąbki 

 
1. Procedura odbioru odpadów  

 
1.1. Wody zaolejone z łodzi rybackich 

 
Rybacy na Przystani Morskiej Dąbki zdają wody zaolejone do zbiornika magazynowego 
usytuowanego obok wjazdu na przystań wedle potrzeb. Dostęp do zbiornika jest 
możliwy przez 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu. Obsługą czynności dot. 
zdania odpadów zajmują się użytkownicy przystani. Zdawanie wód zaolejonych do 
zbiornika przez rybaków nie podlega ewidencji.   
Niedopuszczalne są żadne wycieki podczas transportu i przelewania odpadów. 

 
1.2. Odbiór śmieci niesegregowanych stałych 

 
Rybacy na Przystani Morskiej Dąbki zdają odpady zmieszane do pojemnika 
magazynowego usytuowanego obok wjazdu na przystań wedle potrzeb. Dostęp do 
pojemnika jest przez 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu. Obsługą czynności dot. 
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zdania odpadów zajmują się użytkownicy przystani. Zdawanie do pojemnika na odpady 
zmieszane przez rybaków nie podlega ewidencji.   
Pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 0,24 m3 usytuowany jest obok wjazdu na 
przystań w okratowanym zamykanym boksie. 

 
1.3. Odbiór śmieci segregowanych stałych 

 
Rybacy na Przystani Morskiej Dąbki zdają odpady segregowane w worki 
(biodegradowalne, papier) oraz do pojemników magazynowych (szkło, plastiki / metal) 
usytuowanych obok wjazdu na przystań wedle potrzeb. Dostęp do pojemników jest 
przez 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu. Obsługą czynności dot. zdania 
odpadów zajmują się użytkownicy przystani. Zdawanie do pojemników / worków na 
odpady segregowane przez rybaków nie podlega ewidencji.   
Pojemniki na odpady segregowane o pojemności 0,24 m3 każdy usytuowane są obok 
wjazdu na przystań w okratowanym zamykanym boksie. 
 

2. Informacje dotyczące umieszczania odpadów w pojemnikach oraz ich 
segregowania i magazynowania  

 
2.1. Odpady olejowe i ich mieszaniny  

 

 Odpady w zbiorniku na wody zaolejone umieszcza się ręcznie, za pomocą wiadra 
ze szczelną pokrywą, kanistra lub beczki;  

 W zbiorniku znajduje się krata, która umożliwia gromadzenie zaolejonych 
cieknących odpadów stałych (filtry, opakowania, szmaty, itp.);  

 Do magazynowania odpadów na wody zaolejone stosuje się stalowy zbiornik o 
pojemności 1,5 m3.  
 

2.2. Odpady stałe segregowane oraz zmieszane  
 

 Odpady do pojemników umieszcza się ręcznie, za pomocą wiadra lub worków 
plastikowych,  

 Do magazynowania odpadów segregowanych (szkło, plastiki / metal) stosuje się 
kontenery o pojemności 0,24 m3 wykonane z tworzywa sztucznego, 

  Do magazynowania odpadów segregowanych (biodegradowalne, papier) stosuje 
się worki o pojemności 0,12 m3 wykonane z tworzywa sztucznego. 

 
3. Informacje dotyczące wstępnej obróbki, przetwarzania, mieszania lub innych 

działań powodujących zmianę charakteru lub składu  
 

Na terenie Przystani Morskiej Dąbki nie prowadzi się wstępnej obróbki, przetwarzania, 
mieszania lub innych działań powodujących zmianę charakteru lub składu. 

4. Transport odpadów na przystani 

 
4.1. Odpady olejowe i ich mieszaniny  

 

 Z łodzi rybackiej do portowego urządzenia odbiorczego (zbiornika) za pomocą 
metalowego kanistra / wiadra lub za pomocą pojemnika wykonanego z tworzywa 
odpornego na działanie produktów ropopochodnych. 

 Z portowego urządzenia odbiorczego (zbiornika) na autocysternę za pomocą pompy 
i węża transportującego.  
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4.2. Odpady stałe segregowane oraz zmieszane  
 

 Z łodzi rybackiej do portowego urządzenia odbiorczego (pojemnik) za pomocą 
wiadra lub worków plastikowych, 

 Z portowego urządzenia odbiorczego (pojemnik) na samochód transportujący za 
pomocą samochodowego podnośnika. 
 

5. Odzysk odpadów  
 

Na terenie Przystani Morskiej Dąbki nie prowadzi się odzysku odpadów. We własnym 
zakresie zajmują się nim podmioty odbierające odpady. 

 
6. Sposoby unieszkodliwiania odpadów  
 

Odpady będą przekazywane firmom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, 
które przekażą je do unieszkodliwiania właściwym podmiotom. 

IV. Informacje dotyczące współpracy z innymi podmiotami w zakresie gospodarowania 
odpadami ze statków na Przystani Morskiej Dąbki 

 
Współpraca dotyczy firm odbierających odpady z portowych urządzeń odbiorczych oraz 
Urzędu Gminy Darłowo.  
 
Współpraca z podmiotami:  

 Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o., Krupy 72, 76-150 Darłowo, 

 Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, 

 SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa. 
 

Odpady olejowe i ich mieszaniny odbierane są przez firmę, z którą Urząd Morski w 
Szczecinie ma podpisaną umowę. 

V. Informacje dotyczące nadzoru nad gospodarowaniem odpadami ze statków na 
Przystani Morskiej Dąbki 

 
Osoba wyznaczona do nadzoru: Aleksandra Zielnik – Oficer Kapitanatu Portu Darłowo.  

 kontakt telefoniczny: 94 34 06 841 lub 512 780 472;  

 kontakt e-mail: azielnik@ums.gov.pl, 

 kontakt pocztą: Kapitanat Portu Darłowo, ul. Zachodnia 1, 76-150 Darłowo, 

 kontakt w godzinach 07:00 – 15:00 w dni robocze. 

VI. Opis rodzaju, pojemności oraz lokalizacja portowych urządzeń odbiorczych na 
Przystani Morskiej Dąbki 

 
Na terenie Przystani Morskiej Dąbki urządzenia odbiorcze na odpady zlokalizowane są 
obok wjazdu na przystań: 

 Zbiornik magazynowy o poj. 1,5 m3 na wody zaolejone (13 04 03), 

 Pojemnik na odpady zmieszane o poj. 0,24 m3 (20 03 01), 

 Pojemnik na odpady szklane o poj. 0,24 m3 (20 01 02), 

 Pojemnik na odpady plastikowe / metalowe o poj. 0,24 m3 (20 01 39 / 20 01 40), 
 
Lokalizację portowych urządzeń odbiorczych przedstawia Załącznik nr 1 natomiast 
charakterystykę zbiornika na wody zaolejone zamieszczono w Załączniku nr 4 do 
niniejszego planu. 
 
 

mailto:azielnik@ums.gov.pl
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VII. System opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów na Przystani Morskiej Dąbki 

 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do 
odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1344) odbiór odpadów odbywa się w ramach opłaty portowej. Wysokość opłaty 
portowej określona jest w Załączniku do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13 Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie taryfy opłat 
portowych w portach i przystaniach morskich. 

VIII. Procedury dotyczące zgłaszania nieprawidłowości w zakresie portowych urządzeń do 
odbioru odpadów ze statków na Przystani Morskiej Dąbki 

 
W przypadku gdy zaistnieje sytuacja, że kapitan statku, mimo deklarowanej chęci 
zdania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych, nie może ich zdać, ze względu 
na nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń odbiorczych, ma prawo zgłosić 
nieprawidłowości do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. W tym celu może 
wypełnić i pozostawić Oficerowi Kapitanatu Portu Darłowo znowelizowany, ujednolicony 
formularz raportowania o domniemanych brakach w portowych urządzeniach 
odbiorczych (Załącznik nr 2 niniejszego planu).  
Jeżeli zaistnieje niemożliwość wykonania odbioru odpadów ze statków Oficer 
Kapitanatu Portu Darłowo ma obowiązek wydać kapitanowi statku zaświadczenie o 
niemożliwości wykonania odbioru odpadów ze statków w porcie morskim / przystani 
rybackiej (Załącznik nr 3 niniejszego planu). 

IX. Wykaz informacji, do których mają dostęp użytkownicy Przystani Morskiej Dąbki 

 
Właściwy odbiór odpadów ze statków ma istotny wpływ na ochronę środowiska 
morskiego przed zanieczyszczeniami.  
Wobec powyższego, w celu właściwego odbioru odpadów, na Przystani Morskiej Dąbki 
na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja następującej treści:  

 Na Przystani Morskiej Dąbki urządzenia do odbioru odpadów zlokalizowane są obok 
wjazdu na przystań:  
 zbiornik na wody zaolejone o pojemności 1,5 m³, 
 kontener na odpady zmieszane o pojemności 0,24 m³, 
 kontener na odpady plastikowe / metalowe o pojemności 0,24 m³, 
 kontener na odpady szklane o pojemności 0,24 m³, 

 Odpady segregowane (biodegradowalne, papierowe) są zdawane do worków 
plastikowych o pojemności 0,12 m³ po wcześniejszym zgłoszeniu oraz pobraniu ich 
od Oficera Kapitanatu Portu Darłowo. 

 Ze statków przyjmowane są odpady olejowe i ich mieszaniny (wymienione w 
załączniku I Konwencji MARPOL 1973/78) oraz odpady stałe (śmieci), powstające 
na statku (wymienione w Załączniku V Konwencji MARPOL 1973/78).  

 Zdanie odpadów stałych i olejowych jest możliwe przez 24 godziny na dobę oraz 7 
dni w tygodniu.  

 Zdawanie jest samoobsługowe. Obsługą zdania odpadów zajmują się użytkownicy 
przystani.  

 W przypadku niemożliwości wykonania odbioru odpadów ze statków, ze względu na 
niewłaściwe funkcjonowanie urządzeń odbiorczych, Oficer Kapitanatu Portu 
Darłowo jest zobowiązany wydać właściwe zaświadczenie.  

 W przypadku stwierdzenia przez kapitana statku niewłaściwego funkcjonowania 
portowych urządzeń odbiorczych, kapitan ma prawo zgłosić nieprawidłowości do 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, za pośrednictwem Oficera Kapitanatu 
Portu Darłowo.  

 Koszt zdania odpadów jest wliczony w opłatę portową.  
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X. Procedury dotyczące konsultacji projektu planu gospodarowania odpadami ze statków 
na Przystani Morskiej Dąbki  

 
Projekt „Plan gospodarowania odpadami z łodzi rybackich dla Przystani Morskiej Dąbki” 
przed zatwierdzeniem został poddany konsultacjom społecznym. Projekt został 
umieszczony na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie. Na tablicy 
ogłoszeń znajdującej na Przystani Morskiej Dąbki znalazła się informacja, że 
użytkownicy przystani, przedsiębiorcy zajmujący się odpadami oraz inne 
zainteresowane strony, za pośrednictwem Oficera Kapitanatu Portu Darłowo, mogą 
wnieść uwagi do projektu planu, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ww. 
informacji.  
Ponadto użytkownicy Przystani Morskiej Dąbki przedsiębiorcy zajmujący się odpadami 
oraz inne zainteresowane strony mają możliwość przeprowadzania z podmiotem 
zarządzającym konsultacji dotyczących gospodarowania odpadami ze statków na 
Przystani Morskiej Dąbki. W przypadku wystąpienia uwag dotyczących funkcjonowania 
zasad określonych w „Planie gospodarowania odpadami z łodzi rybackich dla Przystani 
Morskiej Dąbki”, wyżej wymienieni mają prawo przedstawić Dyrektorowi Urzędu 
Morskiego w Szczecinie pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie, za 
pośrednictwem Oficera Kapitanatu Portu Darłowo. „Plan gospodarowania odpadami z 
łodzi rybackich dla Przystani Morskiej Dąbki” znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

XI. Informacja o obowiązujących aktach prawnych w zakresie odbioru odpadów na 
Przystani Morskiej Dąbki  

 
Obowiązujące akty prawne w zakresie odbioru odpadów:  

 ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów 
oraz pozostałości ładunkowych ze statków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1344) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie raportów 
dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń 
odbiorczych (Dz. U. 2002, Nr 236, poz. 1988);  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie 
portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowym ze 
statków (Dz. U. 2002, Nr 236, poz. 1989, ze zm.);  

 ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez 
statki (tj. Dz. U. 2020, poz. 1955);  

 rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 
listopada 2016 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się 
na statku (Dz. U. 2016, poz. 1851);  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 
udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i 
pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu (Dz. U. 2009, Nr 5, poz. 21);  

 ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (tj. Dz. U. 2021, 
poz. 491 ze zm.)  

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2021, poz. 779 ze zm.);  

 rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10.);  
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Załącznik nr 1 – mapka usytuowania urządzeń odbiorczych na przystani 
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Załącznik nr 2 – znowelizowany, ujednolicony formularz raportowania o domniemanych brakach w 
portowych urządzeniach odbiorczych 
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Załącznik nr 3 - zaświadczenie o niemożliwości wykonania odbioru odpadów ze statków na 
Przystani Morskiej Dąbki 
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Załącznik nr 4 – zbiornik do gromadzenia wód zaolejonych ze statków na Przystani Morskiej 
Dąbki 
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Załącznik nr 5 – zgodność portowych urządzeń odbiorczych ze statków na Przystani 
Morskiej Dąbki z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  

 
Urządzenia odbiorcze odpady ze statków zlokalizowane są na terenie Przystani Morskiej Dąbki. 
W/w przystań znajduje się na działce o nr 330 oraz 279/3 w obrębie Dąbki, Gminy Darłowo, 
powiacie sławieńskim, woj. Zachodniopomorskie. Dla działki nr 330 brak zapisów w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 279/3 przeznaczenie w planie 
zagospodarowania przestrzennego – PM 1 – Teren „przeznacza się na realizację i utrzymanie 
przystani morskiej w Dąbkach.” Na w/w terenie „dopuszcza się realizację i utrzymanie zabudowy i 
zagospodarowania na potrzeby rybołówstwa i rybactwa, wytwórczości, produkcji, przetwórstwa, 
składów i magazynów, usług nieuciążliwych, w tym usług z zakresu handlu i gastronomii oraz 
infrastruktury towarzyszącej takiej jak: budynki administracyjne, budynki gospodarcze, miejsca 
postojowe, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.”, Uchwała 
Nr XXXIII.308.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo (Dz. U. woj. zachodniopomorskiego poz. 
2217 z 2017 r.). Przystań Morska Dąbki jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

 


