Zarządzenie Nr 04/02/2022
Prezesa Zarządu spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
z dnia 07.02.2022 r.
w sprawie wprowadzenia opłat za odbiór odpadów z jednostek pływających (statków)
w Porcie Kołobrzeg
Na podstawie art. 10 ust. 6 w związku z ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12.09.2002 r. (Dz.U.2020.1344
t.j. z dnia 2020.08.05) o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości
ładunkowych ze statków, art. 201 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki postanawia:
§1
W Porcie Kołobrzeg wprowadza się i pobiera opłatę za:
A) odbiór odpadów stałych z jednostek pływających (statków) cumujących w porcie,
B) odbiór odpadów olejowych i ich mieszanin z jednostek pływających (statków) cumujących
w porcie,
C) odbiór ścieków sanitarnych z jednostek pływających (statków) cumujących w porcie.
Opłatę zobowiązany jest uiszczać armator jednostki pływającej na podstawie faktury, paragonu lub
innego dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez ZPMK. Faktura lub inny dokument
rozliczeniowy doręczony będzie pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez
nabywcę/użytkownika. Nabywca/użytkownik może wybrać doręczenie faktur lub innych
dokumentów w wersji papierowej pocztą tradycyjną lub odbiór osobisty.
§2
Stawki opłaty za odbiór odpadów , o których mowa w §1 lit. A wynoszą:
1)
od statków towarowych żeglugi morskiej:
Ilość
do 2,33 m3
każdy dodatkowy m3
2)

od statków sportowych i rekreacyjnych uiszczających opłatę przystaniową wg taryfy opłat
portowych - opłaty dobowe (statki sportowe i rekreacyjne zwolnione z opłaty tonażowej,
które uiszczają opłatę przystaniową na podstawie taryfy opłat – postoje dniówkowe):
Długość jednostki
do 12,99 m
13 –19,99 m
powyżej 20 m

3)

Opłata za dobę
5,00 zł
10,00 zł
5,00 zł od osoby/członka załogi

od jednostek rybackich i wędkarskich, które uiszczają opłatę przystaniową wg taryfy
dobowej (na podstawie taryfy opłat – postoje dniówkowe):
Długość jednostki
do 12 m
powyżej 12 m

4)

Opłata jednorazowa
270,00 zł
150,00 zł

Opłata za dobę
2,00
5,00

od jednostek pływających, które uiszczają opłatę przystaniową lub inną opłatę na podstawie
odrębnej pisemnej umowy uprawniającej do cumowania w porcie Kołobrzeg zawartej przez
podmiot zarządzający portem z armatorem tych jednostek pływających:

Nabrzeże postoju jednostki zgodnie z umową
(w przypadku posiadania przez armatora kilku
jednostek – opłata naliczana jest od najdłuższej
jednostki)
nabrzeża Portu Handlowego i Pasażerskiego
nabrzeża Portu Rybackiego
nabrzeża Portu Jachtowego i Basenu Solnego

Opłata miesięczna

60,00 zł
jednostki do 12 m długości 30,00 zł
pozostałe jednostki 60,00 zł
15,00 zł

i pobierana jest jednokrotnie od armatora jednostek pływających, niezależnie od liczby
posiadanych jednostek i zawartych umów przystaniowych.
Rodzaj jednostki pływającej (statku) ustala się zgodnie z obowiązującą w porcie Kołobrzeg Taryfą
Opłat Portowych.
Opłaty ponoszone są przez statek bez względu na to, czy korzysta on, czy nie korzysta z portowych
urządzeń odbiorczych.
§3
Stawki opłat za odbiór odpadów, o których mowa w §1 lit. B
1.

Stawki opłat tonażowych określone w załączniku nr 1 Taryfy opłat portowych obejmują opłatę
za odbiór wód zaolejonych (zęzowych) ze statków i ponoszone są przez statek bez względu na
to, czy korzysta on, czy nie korzysta z portowych urządzeń odbiorczych. W opłacie tonażowej
ZPMK zapewnia odbiór wód zaolejonych w ramach ustalonych limitów, które przedstawia
poniższa tabela, pod warunkiem spełnienia warunków zgodnie z Informacją o trybie i sposobie
odbioru odpadów ze statków morskich w Porcie Morskim Kołobrzeg, opracowaną przez
ZPMK:
a) w ramach rocznej opłaty tonażowej limity określa się na poziomie:
Przedziały długości jednostek [m]
Limit wód zaolejonych [m3]
< 10
0,4
10 - 20
3
20 - 30
4
> 30
5
b) w ramach podstawowej opłaty tonażowej limity określa się na poziomie:
Przedziały długości jednostek [m]
Limit wód zaolejonych [m³]
< 30
0,3
30 - 50
0,4
> 50
1

2.

3.

Opłaty za odbiór dodatkowych ilości (ponad ww. limit) oraz innych odpadów olejowych i ich
mieszanin, wraz z dojazdem na jednostkę lub zanieczyszczonych innymi substancjami (np.
amoniak, emulsja itp.) będą pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującą taryfą opłat stacji
odbioru wód zaolejonych w Porcie Kołobrzeg. Powyższą usługę wykona firma specjalizująca
się w odbiorze odpadów olejowych i ich pochodnych.
Odbiór wód zęzowych ze statków sportowych i rekreacyjnych
15 zł/ za każde rozpoczęte 10 litrów.

§4
Stawki opłaty za odbiór odpadów, o których mowa w §1 lit. C wynoszą:
1) Odbiór ścieków sanitarnych ze statków sportowych i rekreacyjnych
15 zł/ za każde rozpoczęte 100 litrów.
1.

§5
Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o:
1) opadach stałych - rozumie się przez to odpady wymienione w załączniku V do Konwencji
MARPOL, tj. 20 03 01 - ZMIESZANE-POZOSTAŁE PO SEGREGACJI; 20 01 99 METALE I TWORZYWA SZTYCZNE; 15 01 01 – PAPIER; 15 01 07 – SZKŁO; 20 02 01

2.
3.

- BIO (Odpady ulegające biodegradacji); 20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione
w innych podgrupach, nie obejmują odpadów niebezpiecznych lub ropopochodnych;
2) odpadach olejowych i ich mieszaninach - rozumie się odpady wymienione w załączniku
I Konwencji Marpol 73/78 - szlam, wody zęzowe i inne tj. zaolejone czyściwo, zaolejone
szmaty, filtry olejowe i paliwowe;
3) ściekach sanitarnych - rozumie się ścieki wymienione w załączniku IV Konwencji Marpol
73/78;
4) Porcie Handlowym – rozumie się przez to akweny i grunty oraz związaną z nimi
infrastrukturę portową, położone wzdłuż:
- Nabrzeża Zbożowego,
- Nabrzeża Słupskiego,
- Nabrzeża Koszalińskiego,
- Nabrzeża „Ro-Ro”,
- części Nabrzeża Węglowego (od 6 do 10 polera);
5) Porcie Pasażerskim – rozumie się przez to akweny i grunty oraz związaną z nimi
infrastrukturę portową, położone wzdłuż:
- Nabrzeża Pilotowego,
- części Nabrzeża Węglowego (od 1 do 6 polera);
6) Porcie Jachtowym – rozumie się przez to akweny i grunty oraz związaną z nimi
infrastrukturę portową, położone wzdłuż:
- Nabrzeże Szkutniczego,
- Nabrzeża Turystycznego,
- Nabrzeża Jachtowego,
- Nabrzeża Manewrowego,
- Nabrzeża Szkolnego;
7) Porcie Rybackim – rozumie się przez to akweny i grunty oraz związaną z nimi
infrastrukturę portową, położone wzdłuż:
- Nabrzeża Postojowego,
- Nabrzeża Remontowego,
- Pomostu Rybackiego,
- Nabrzeża Skarpowego,
- Nabrzeża Wschodniego,
- Nabrzeża Barkowskiego;
8) Basenie Solnym – rozumie się przez to akweny i grunty oraz związaną z nimi infrastrukturę
portową, położone wzdłuż:
- Nabrzeża Solankowego,
- Nabrzeża Warzelniczego,
- Nabrzeża Tężniowego,
- Nabrzeża Paliwowe,
- Nabrzeża Promowego;
9) ZPMK – rozumie się przez to Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. podmiot zarządzający portem.
Odbiór odpadów ze statków towarowych żeglugi morskiej zobowiązanych do uiszczania opłaty
tonażowej wymaga uprzedniego zgłoszenia.
Wszystkie wskazane z zarządzeniu opłaty wyrażone są w kwotach brutto.

§6
Zarządzenie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg
Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej: www.zpmkolobrzeg.pl.
§7
Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. Nr 03/06/2021 z dnia 30.06.2021 r.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2022 r.

