
DYREKToR
URZĘDU MOR§KIEGO

W GDYNI

Znak sptawy: loŚ. z80. 1 66.2020.BGK. 1

za dowodem doręczenia

Gdynia, dn. 19 kwietnia 2021r.

DECYZJA Nr 7813/03/21

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodelrs postępowania
administracyjnego (Dz.U. z2020 t.,poz.256 ze zm. ) w związluz art.9 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 12 wrześnta2002 r. o portowych urzqdzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości
ładunkowych ze statków (Dz. U . z 2020 r., poz. t344 t. j.)

na wniosek Starosty Słupskiego, znak: Śn.OZrO.t.2020.I z dn. 7 kwietnia 202l r. (data
wpływu do tut. urzędu: 13 kwietnia 2021, r.)

uz gadniam

decyzję administracyjną zatvvierdzającą rrP|an gospodarowania odpadami oraz
pozostałościami ładunkowymi ze statków dla Portu w Ustce".

UZASADNIENIE

Starosta Słupski zwrócił się pismem znak ŚR.6230.L2020.I z dn.8 grudnia 2020 r. (data
wpływu do tut. urzędu: 11 grudnia 2020 r.) do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o
uzgodnienie decyzji administracyjnej zatwierdzającej,,Plan gospodarowania odpadatni oraz
pozostałościami ładuŃowymi ze statków dla Portu w LJstceo'.

Zgodńe z wymogami art. 9 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 12 wrześńa 2002 r. o portowych
urzqdzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków plan
gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkow5rmi ze statków przed
zńwierdzeniem przez starostę winien byó uzgodniony z dyrektorem właściwego urzędu
morskiego.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w piśmie nr IOŚ.780 .166.2O20.BGK z dn. t7 grudnia
2020 r. wskazał koniecznośó uzupełnieniaprzedłozonego do uzgodnienia planu.
Wnioskodawca: Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. z siedzibąw Ustce, ul. Kardynała
St. Wyszyńskiego 3, uwzględnił w treści planu uwagi Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
i uzupełniony dokument ponownie zŁożył do zatwierdzeńa do Starosty Słupskiego



Starosta SfupŃi pismem nr ŚR.ozro 1.2020.I z dn. 7 kwietnia 2021 r, (data wpływu do tut.

wzędu: 13 kwietnia 202I r.) powtórnie skierował plan wfaz z projektem decyzji
administraoyjnej do uzgodnionia Dyroktorowi Urzędu Morskiego w Gdyni.

Złożony do uzgodnienia plan spełnia wymagania § 2 ust. 7 rozporządzęnia Ministra
Infrastruktury z dnia 21, grudnla 2002 t. w sprawie portowych planów gospodarowania

odpadami oraz pozostałościarni ładunkowymi ze statków otM) zgodnie z art.9 ust. 2 ustawY

, dńa 12 września2002 t. o portowych urzqdzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałoŚci
ładunkowych ze statków, przed zatwierdzenięm zostń poddany konsultacjom Z

użytkownikami portu, tym samym spełnia wymagania obowiązującychptzepisów w zalrresie
gospodarowania odpadami pochodzącymi ze statków.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeka się jak w sentencji.

Pouczenie:
Na podstawie art. 127 § l i 2 k.p.a. oraz art.129 § l i 2 kp.a. od niniejszej decyzji Dyrektora Urzędu
Morskiego w Gdyni przysluguje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury w Warszawie zlożone za
pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji.
Na podstawie art. !27a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się
prawa do wńesieńa odwolania wobec Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, który wydał decyzję.
Na podstawie art. !ż7a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni
oświadczenia o zrzecz,eńu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę decyzja staje się ostateczna i
prawomocna.

Niniejsza decyzja jest wolną od opłaty skarbowej zgodnie z art.7 pkt 3 ustawy z dnia ]6listopada 2006r, o

opłacie slcarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. I546 ze zm.).

Otrzymula:
1. Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul, Szarych Szeregów 14,76-200 Słupsk
2. ala.

Do wiadomości:
1. Zarząd Porlu Morskiego w Ustce Sp, z o.o., ul. Kardynała St, Wyszylskiego 3,76-270Uslka
2. INZWm
3. Delegatura UM w Sfupsku/KP Ustka
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