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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie trybu wydawania zezwoleƒ na usuwanie do morza urobku z pog∏´biania dna
oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki (Dz. U. Nr 47, poz. 243, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki,
niezb´dne dane oraz tryb wydawania zezwoleƒ na
usuwanie do morza urobku z pog∏´biania dna oraz na
zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji.

———————
1)

2)

Minister Transportu i Budownictwa kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka morska, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197
i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 166, poz. 1361, z 2004 r. Nr 93, poz. 895, Nr 96, poz. 959 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 203, poz. 1683.
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§ 2. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuwanie
do morza urobku z pog∏´biania dna, dokonywane
zgodnie z przepisami Konwencji o ochronie Êrodowiska morskiego obszaru Morza Ba∏tyckiego, sporzàdzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U.
z 2000 r. Nr 28, poz. 346), zwanej dalej „Konwencjà
Helsiƒskà 1992”, sk∏adany jest przez armatora statku
∏adowanego na terytorium Polski lub o polskiej przynale˝noÊci — w∏aÊciwemu dyrektorowi urz´du morskiego.
2. W∏aÊciwym w sprawie wydania zezwolenia,
o którym mowa w ust. 1, jest dyrektor urz´du morskiego, na którego obszarze dzia∏ania znajduje si´:
1) miejsce od∏o˝enia urobku z pog∏´biania dna;
2) miejsce zatopienia odpadów.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraç dane wymienione w przepisie 3 za∏àcznika V Konwencji Helsiƒskiej 1992, a ponadto:
1) raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia usuwania
do morza urobku z pog∏´biania dna na Êrodowisko
morskie wraz ze wskazaniem praktycznych dzia∏aƒ
majàcych na celu zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego wp∏ywu oraz
2) opini´ w∏aÊciwego terytorialnie wojewody —
w przypadku usuwania urobku z pog∏´biania dna
do morskich wód wewn´trznych.
4. Przed wydaniem zezwolenia na usuwanie do
morza urobku z pog∏´biania dna poza obszarem morza terytorialnego dyrektor urz´du morskiego przeprowadza konsultacje z Komisjà Ochrony Ârodowiska
Morskiego Morza Ba∏tyckiego.
§ 3. 1. Wniosek o:
1) wydanie zezwolenia specjalnego na zatapianie
w morzu odpadów lub innych substancji —
w przypadku odpadów lub innych substancji wymienionych w za∏àczniku II lub w przypadkach
okreÊlonych w art. V ust. 2 Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporzàdzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia
29 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 11, poz. 46
i 47), zwanej dalej „Konwencjà o zatapianiu”, lub
2) wydanie zezwolenia ogólnego na zatapianie
w morzu odpadów lub innych substancji —
w przypadku odpadów lub substancji innych ni˝
wymienione w za∏àcznikach I i II do Konwencji
o zatapianiu (oÊwiadczenie rzàdowe z dnia
26 marca 1997 r. w sprawie wejÊcia w ˝ycie poprawek do za∏àczników I, II i III do Konwencji o zatapianiu — Dz. U. Nr 47, poz. 300 i Nr 76, poz. 481)
— jest sk∏adany przez armatora statku ∏adowanego
na terytorium Polski lub o polskiej przynale˝noÊci dyrektorowi urz´du morskiego.
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2. W∏aÊciwym w sprawie wydania zezwoleƒ, o których mowa w ust. 1, jest dyrektor urz´du morskiego,
na którego obszarze dzia∏ania znajduje si´:
1) port za∏adunku statku;
2) port macierzysty statku o polskiej przynale˝noÊci,
za∏adowywanego poza terytorium Polski.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawieraç dane wymienione w rozdzia∏ach A, B i C za∏àcznika III do Konwencji o zatapianiu.
§ 4. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym
mowa w § 2 ust. 1, sk∏ada si´ nie póêniej ni˝ na miesiàc przed przewidywanà datà rozpocz´cia usuwania
do morza urobku z pog∏´biania dna.
2. Wnioski o wydanie zezwoleƒ, o których mowa
w § 3 ust. 1, sk∏ada si´ nie póêniej ni˝ na dwa miesiàce przed przewidywanà datà rozpocz´cia zatapiania
w morzu odpadów lub innych substancji, z wyjàtkiem
przypadków okreÊlonych w art. V ust. 2 Konwencji
o zatapianiu, do których b´dà mia∏y zastosowanie zasady okreÊlone w tym artykule.
§ 5. 1. Dyrektor urz´du morskiego powiadamia
niezw∏ocznie G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska o wszcz´ciu post´powania w sprawie wydania zezwoleƒ na:
1) zatapianie w morskich wodach wewn´trznych lub
morzu terytorialnym odpadów i innych substancji
lub urobku z pog∏´biania dna, ∏adowanych poza
terytorium Polski;
2) zatapianie poza obszarem morza terytorialnego
odpadów i innych substancji lub urobku z pog∏´biania dna, ∏adowanych na terytorium Polski.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawieraç w szczególnoÊci okreÊlenie:
1) wnioskodawcy;
2) miejsca planowanego usuwania lub zatapiania;
3) rodzaju, iloÊci oraz pochodzenia (wytwórcy) odpadów, innych substancji lub urobku.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)
Minister Transportu i Budownictwa: J. Polaczek
———————
3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
6 stycznia 1998 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleƒ
na usuwanie do morza urobku z pog∏´biania dna oraz na
zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji
(Dz. U. Nr 6, poz. 20), które zgodnie z art. 9 ustawy z dnia
1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1683) traci moc z dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

