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1 WSTĘP 

1.1 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest dokonanie aktualizacji „Portowego planu gospodarowania odpadami 

oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Gdynia”, zatwierdzonego 21 grudnia 

2015 r. przez Marszałka Województwa Pomorskiego decyzją znak: DROŚ-SO.7240.13.2015, 

stanowiącego realizację obowiązku nałożonego ustawą o portowych urządzeniach do odbioru 

odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. z 2002 r., nr 166, poz. 1361 z 

późniejszymi zmianami) na podmiot zarządzający portem.  

Opracowanie obejmuje swym zakresem informacje wymagane w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie portowych planów gospodarowania 

odpadami oraz pozostałościami ładunków ze statków (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1989 z 

późniejszymi zmianami). 

1.2 PODSTAWY PRAWNE REGULUJĄCE GOSPODARKĘ ODPADAMI ORAZ 

POZOSTAŁOŚCIAMI ŁADUNKOWYMI ODBIERANYMI ZE STATKÓW  

1. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz 

pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do 

odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. z 2010 r. Nr 230, 

poz. 1508), 

3. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

(Tekst jednolity: Dz. U. z roku 2017 r. poz. 2000). 

4. Konwencja MARPOL (Dz. U. z 1987r. Nr 17, poz. 101). 

5. Resolution MEPC.201(62) z 15 lipca 2011r, amendments to the annex of the protocol of 

1978 relating to the international convention for the prevention of pollution from ships, 

1973 (Revised MARPOL AnnexV). 

6. Dyrektywa Komisji (UE) 2015/2087 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniająca załącznik II 

do dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych 

urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz. 

U. UE z 2015 r. L.302) 

7. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona 

w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 28, poz. 346) (Konwencja 

Helsińska),  
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8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie portowych 

planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunków ze statków (Dz. U. z 

2002 r. Nr 236, poz. 1989 z późniejszymi zmianami). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie raportów 

dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1988 z późn. zm.).  

10. 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. z 2016 r. poz. 1851), 

11. 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. z 2009 r. Nr 5, poz. 21). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie 

przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne 

lub zanieczyszczające (Dz. U. z 2003 r. Nr 101, poz. 938, z późniejszymi zmianami). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie 

przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek 

towary niebezpieczne lub zanieczyszczające (Dz. U. z 2004 r. Nr 103, poz. 1084). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia 

zasad przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji 

SOLAS (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 832). 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) 

16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity z 2018 r. poz.992 z 

późniejszymi zmianami ) 
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2 CHARAKTERYSTYKA PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO PORTEM 

2.1 OZNACZENIE PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO PORTEM 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia 

Nr KRS: 0000082699 NIP: 958−13−23−524 REGON: 191920577 

2.2 ZASIĘG TERYTORIALNY OPRACOWANIA  

Plan obejmuje swoim zasięgiem wszelkie nabrzeża leżące w obrębie morskiego portu Gdynia, 

przy których cumujące statki wnoszące opłatę tonażową na rzecz Zarządu Morskiego Portu 

Gdynia S.A. (Rysunek 1): 

 

− Nabrzeże Pomorskie (ZMPG S.A.); 

− Nabrzeże Śląskie (MTMG Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o. o., Onico Gas Sp. z 
o.o.); 

− Nabrzeże inż. T. Wendy (BBM Bałtycka Baza Masowa Sp. z o. o., ZMPG S.A.); 

− Nabrzeże Szwedzkie (MTMG Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o. o., BBM Bałtycka 
Baza Masowa Sp. z o. o.,.); 

− Nabrzeże Duńskie wraz z pochylnią ro - ro (MTMG Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z 
o. o., ZMPG S.A.); 

− Nabrzeże Holenderskie (MTMG Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o. o.); 

− Falochron (Baza Przeładunku Paliw Płynnych przy falochronie ZMPG S.A.); 

− Nabrzeże Belgijskie (ZMPG S.A., MTMG Sp. z o.o.); 

− Nabrzeże Francuskie (OT Port Gdynia Sp. z o.o., ZMPG S.A.);); 

− Nabrzeże Portowe (ZMPG S.A., Nabrzeże Fińskie (ZMPG S.A., Speed Sp. z o.o., OT Port 
Gdynia Sp. z o.o.);); 

− Nabrzeże Polskie (OT Port Gdynia Sp. z o. o.); 

− Nabrzeże Rotterdamskie (OT Port Gdynia Sp. z o. o.); 

− Nabrzeże Indyjskie (grupa Vistal, Koole Tankstorage Gdynia Sp. z o. o., BTZ Bałtycki 
Terminal Zbożowy Gdynia Sp. z o. o., Rol- Ryż Sp. z o. o.); 

− Nabrzeże Norweskie (BTZ Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o. o., Damen Shipyards 
Gdynia S.A.); 

− Nabrzeże Stanów Zjednoczonych wraz z rampą ro – ro (OT Port Gdynia Sp. z o. o., Damen 
Shipyards Gdynia S.A.); 

− Nabrzeże Czeskie wraz z rampami ro – ro A i A’ (OT Port Gdynia Sp. z o.o.); 

− Nabrzeże Rumuńskie (OT Port Gdynia Sp. z o. o., ZMPG S.A.); 

− Nabrzeże Słowackie (ZMPG S.A., Marinex); 

− Nabrzeże Węgierskie (Aalborg Portland Polska Sp. z o.o., OT Port Gdynia Sp. z o.o.); 

− Nabrzeże Bułgarskie (Gdynia Container Terminal S.A., ZMPG S.A.); 

− Nabrzeże Puckie (ZMPG S.A.); 
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− Nabrzeże Helskie I wraz z pochylnią ro – ro (BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o. 
o.); 

− Nabrzeże Helskie II wraz z pochylnią ro – ro (BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o. 
o., Baza Promowa); 

− Nabrzeże Oksywskie (BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o. o.). 

− Nabrzeże Prezydenta (Dalmor S.A.)  

− Nabrzeże Kutrowe (Dalmor S.A.) 

− Nabrzeże Islandzkie (Dalmor S.A.)   

− Nabrzeże Angielskie (Dalmor S.A.)   

− Nabrzeże Pirs I (Dalmor S.A.) 

− Nabrzeże Rybne (Stocznia Remontowa „NAUTA”, Dalmor S.A.) 

− Nabrzeże Remontowe (Stocznia Remontowa „NAUTA”) 

− Ostroga Pilotowa (falochron wewnętrzny) 

− Pirs Południowy wraz z dalbami (ZMPG S.A. instalacja do przeładunku chemikaliów); 

− Nabrzeże Fińskie (OT Port Gdynia Sp. z o. o.) 

− Nabrzeże Stoczniowców (Stocznia Remontowa „Nauta”) 

− Nabrzeże Albańskie (Stocznia Remontowa „Nauta”) 

− Nabrzeże Włoskie (Stocznia Remontowa „Nauta”) 

− Nabrzeże XXX-lecia (Stocznia Remontowa „Nauta”) 

− Nabrzeże Dokowe (Crist S.A.) 

− Nabrzeże Greckie (Crist S.A.) 

− Nabrzeże Bramowe (Crist S.A.) 

− Nabrzeże Pirs SD 1 (Energomontaż Północ Gdynia S.A.) 

− Nabrzeże Pochylnia  (Gafako Sp. z o. o.) 

− Nabrzeże Puckie (ZMPG S.A., Baza Promowa) 
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Rysunek 1 - Mapa obszaru objętego portowym planem gospodarki odpadami statkowymi   
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2.3 OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG S.A.) zlokalizowany jest w portowej dzielnicy 

Gdyni, na północ od centrum miasta. Zajmuje obszar około 257 ha, który otoczony jest terenami 

przemysłowymi. Od strony północnej graniczy ze Stocznią Marynarki Wojennej, północno − 

zachodniej z GCT, północno − zachodniej i zachodniej z obszarami byłej Stoczni Gdynia, od 

strony południowo − zachodniej, południowej i południowo − wschodniej graniczy z terenami 

należącymi do PKP i innych gestorów przemysłowych oraz ze Stocznią Remontową „Nauta” 

(rysunek powyżej). 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. jako spółka o charakterze użyteczności publicznej pełni 

rolę podmiotu zarządzającego portem. Właścicielem infrastruktury zapewniającej dostęp do 

portu jest Skarb Państwa. Użytkownikami urządzeń przeładunkowych i obiektów składowo – 

magazynowych są spółki eksploatacyjne będące odrębnymi podmiotami, prowadzącymi 

samodzielną działalność gospodarczą. Na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA działają 

następujące spółki: 

− BBM Bałtycka Baza Masowa Spółka z o.o., 

− Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Spółka z o.o., 

− OT Port Gdynia Spółka z o.o.,  

− BTZ Bałtycki Terminal Zbożowy Spółka z o.o., 

− MTMG Morski Terminal Masowy Gdynia Spółka z o.o., 

− Fairplay Towage Polska Sp. z o.o. Sp. k.  

− Portowy Zakład Techniczny Sp. z o.o., 

− CTL Północ Sp. z o.o., 

− BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy Spółka z o.o., 

− Aalborg Portland Polska Sp. z o.o., 

− Koole Tankstorage Gdynia Sp. z o. o., 

− Onico Gas Sp. z o.o.  

Na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. prowadzona jest również działalność inna, 

niż związana z obrotem towarowym drogą morską w ramach spółek niezależnych, takich jak.  

− Damen Shipyards Gdynia S.A., 

− Marinex, 

− Euro Industry Sp. z o. o. 

− grupa Vistal 

− Rol- Ryż Sp. z o. o. 

Działalność na terenie morskiego portu w Gdyni polega na świadczeniu usług związanych z 

korzystaniem z infrastruktury portowej przez spółki zależne, stocznie i inne podmioty 

gospodarcze zajmujące się bezpośrednio przeładunkiem towarów i obsługą statków, montażem 

wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, remontem i budową statków, odbiorem i utylizacją 

odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków. Skalę realizowanych usług charakteryzuje 

statystka obrotów (przeładunków) przedstawiona w poniższej. 



 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000082699; 
NIP: 958 13 23 524; Regon: 191920577, kapitał zakładowy i wpłacony: 112 285 300 PLN. 

„PORTOWY PLAN GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ POZOSTAŁOŚCIAMI ŁADUNKOWYMI ZE STATKÓW” 
− AKTUALIZACJA 2018 

 

 

 

TERRA CONSULTING 
dr inż. Mariola Olszak − Pawelec 

ul. Porazińskiej 14C/2, 81−593 Gdynia 

REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68 

 

12 

 

Rysunek 2 - Przeładunki według grup towarowych w latach 2013 - 2017 (w tys. ton) 

     

2013 2014 2015 2016 2017 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Węgiel i Koks 2640 2061 1386 1485 2134 

Ruda 0 0 0 6 15 

Inne masowe 1631 1477 1356 1100 1079 

Zboże 2178 2899 3711 4090 3482 

Drewno 95 46 63 63 234 

Drobnica 11053 12693 11279 11465 12460 

Paliwa 62 229 402 1324 1819 

 

 

 

Źródło: https://www.port.gdynia.pl/pl/port/statystyki  

https://www.port.gdynia.pl/pl/port/statystyki
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3 ODPADY OKRĘTOWE OBJĘTE WYMAGANIAMI KONWENCJI MARPOL 

O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIA ŚRODOWISKA MORSKIEGO 

PRZEZ STATKI1 

W trakcie normalnej eksploatacji statku powstają różne odpady w związku z funkcjonowaniem 

poniższych systemów okrętowych: 

− systemu napędowego – odpady związane z funkcjonowaniem silnika głównego, 
agregatów prądotwórczych, pomp, sprężarek, wirówek. Są to głównie mieszaniny 
oleiste, szlamy olejowe, wody zęzowe, zaolejone szmaty i czyściwa; 

− systemów redukcji NOx i SOx w spalinach; 

− systemu ładunkowego – odpady związane z przewożonym ładunkiem – nadmiar 
ładunku, resztki ładunkowe, popłuczyny, materiały sztauerskie itp.; 

− systemu pokładowego – odpady związane z konserwacją statku i jego urządzeń (resztki 
farb, zendra, odpady związane z konserwacją systemów chłodzących, itp.) a także 
odpady pochodzące z magazynów bosmańskich (liny, plandeki, drewno, tworzywa 
sztuczne, opakowania różne); 

− systemu bytowego – to ścieki sanitarne (z toalet, umywalek, pryszniców, kuchni i pentr) 
oraz odpady stałe związane z pobytem załogi i pasażerów – papier, szkło, aluminium, 
odpady żywnościowe (w tym kuchenne) ale także odpady hotelowe (drewno, tekstylia, 
opakowania, świetlówki itp.) i popioły ze spalarek okrętowych. 

Wszystkie statki wytwarzają odpady o podobnym charakterze, jedynie zróżnicowane ilościowo 

w stosunku do wielkości statku oraz liczby członków załogi i pasażerów. Natomiast ilość 

i jakość odpadów związanych z systemem ładunkowym jest uzależniona od aktualnie 

przewożonego ładunku. 

3.1 MARPOL ZAŁĄCZNIK I 

Odpady ujęte w Załączniku I Konwencji MARPOL obejmują odpady olejowe wytwarzane 

w czasie eksploatacji statku w przestrzeniach maszynowych statku takie jak: 

− zaolejone wody zęzowe, 

− pozostałości olejowe. 

Olej oznacza ropę naftową w każdej postaci, włączając w to ropę naftową, paliwo olejowe, 

szlam, odpadki olejowe oraz produkty rafinowane (inne niż produkty petrochemiczne, które 

są przedmiotem postanowień Załącznika II do niniejszej Konwencji) i bez ograniczania 

uniwersalności powyższej definicji, obejmuje substancje wymienione w Uzupełnieniu I do 

niniejszego Załącznika. 

Zaolejona woda zęzowa — woda zanieczyszczona olejem w wyniku przecieków lub czynności 

obsługowych w pomieszczeniach maszynowych. Jako wodę zęzową należy traktować każdą 

ciecz, która dostanie się do systemu zęzowego, włączając w to studzienki zęzową rurociągi 

                                                 
1 „Analiza wielkości odpadów statkowych wytwarzanych przez statki zawijające do Portu gdynia w trakcie ich normalnej 
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wód zęzowych i zbiorniki retencyjne wód zęzowych, a także ciecz spływającą z górnej 

powierzchni zbiorników 

Uwaga: Określenie to nie obejmuje zanieczyszczonych olejem wód pochodzących ze 

zbiorników ładunkowych i resztkowych oraz pompowni ładunkowych na zbiornikowcach 

olejowych. 

Pozostałości olejowe, są to powstające podczas normalnej eksploatacji statku następujące odpady 

olejowe: 

− odpady powstałe podczas procesu wirowania paliw olejowych lub olejów smarnych w 
maszynowni statku lub 

− odpady odseparowane w urządzeniach filtrujących 15 ppm, lub 

− odpady ściekowe ze zbiorników paliwa i oleju smarnego gromadzące się  
w wannach ściekowych oraz  

− zużyte oleje hydrauliczne i smarne. 

Uwaga: Pod pojęciem, pozostałości olejowe nie kryją się odpady olejowe pochodzące z 

rejonu ładunkowego zbiornikowców olejowych. 

3.2 MARPOL ZAŁĄCZNIK II 

3.3 MARPOL ZAŁĄCZNIK III 

3.4 MARPOL ZAŁĄCZNIK IV 

Załącznik IV Konwencji MARPOL odnosi się do zapobiegania zanieczyszczenia morza przez 

ścieki ze statków. Przez ścieki rozumie się ścieki fekalne (ścieki  czarne) i oznaczają one: 

1 ciecze i inne odpady odprowadzane z muszli ustępowych i pisuarów;  

2 ciecze odprowadzane z pomieszczeń medycznych (izolatki, ambulatoria itp.) poprzez 

umywalki, wanny, spłuczki, kratki ściekowe itp.; 

3 ciecze odprowadzane z ładowni, w których przewożone są żywe zwierzęta;  

4 inne wody odpływowe zmieszane ze ściekami określonymi powyżej. 

Uwaga: inne sanitarne wody odpływowe (tzw. ścieki szare) - np. z kratek ściekowych  

w pomieszczeniach innych niż wymienione w .1, .2 i .3, z umywalek, wanien, brodzików oraz z 

pralni i zlewów pomieszczeń kuchennych, nie są traktowane jako ścieki czarne, gdyż nie 

stanowią zagrożenia dla środowiska morskiego. 

Ścieki sanitarne typu fekalnego są gromadzone w zbiornikach retencyjnych ścieków  

i są oddawane do portowych urządzeń odbiorczych lub są podczyszczane w statkowych 

oczyszczalniach ścieków i po odpowiedniej obróbce i warunkach usuwane do morza. 

                                                                                                                                                             
eksploatacji, w zależności od wielkości i typu statku” 
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3.5 MARPOL ZAŁĄCZNIK V 

Śmieciami w rozumieniu Załącznika V Konwencji MARPOL są odpady powstające podczas 

normalnej eksploatacji statku. 

Odpady te mogą być usuwane stale lub okresowo,  z wyjątkiem substancji określonych lub 

wymienionych w Załącznikach innych, niż Załącznik V do konwencji MARPOL. Obejmują one 

wszelkiego rodzaju odpady produktów spożywcach, odpady bytowe oraz eksploatacyjne, 

wszelkie tworzywa sztuczne, resztki ładunku, olej kuchenny, urządzenia rybackie oraz zwłoki 

zwierząt – zgodnie z definicjami podanymi poniżej. 

Odpady bytowe oznaczają wszelkiego rodzaju odpady nie wymienione w innych Załącznikach 

do Konwencji MARPOL  wytwarzane w pomieszczeniach mieszkalnych statku. Do 

odpadów bytowych nie zalicza się tzw. ścieków szarych – popłuczyn z umywalek i 

pryszniców okrętowych. 

Odpady eksploatacyjne oznaczają wszelkiego rodzaju odpady stałe (także szlam) nieobjęte w 

innych Załącznikach Konwencji MARPOL.  Są one są zbierane na statku w trakcie normalnej 

obsługi lub eksploatacji statku lub były używane do prac przeładunkowych lub sztauowania 

ładunku. Do odpadów eksploatacyjnych również zalicza się środki czyszczące i dodatki do 

nich, zawarte w wodzie do mycia ładowni oraz zewnętrznych powierzchni statku. Do 

odpadów eksploatacyjnych nie zalicza się ścieków szarych, wody zęzowej ani innych 

podobnych wyrzucanych odpadów, których wytwarzanie jest niezbędne dla eksploatacji 

statku. 

Odpady produktów spożywczych oznaczają wszelkie zepsute substancje spożywcze, w tym owoce, 

warzywa nabiał; drób, artykuły mięsne oraz resztki żywności wytworzone na statku. 

Olej kuchenny oznacza dowolny rodzaj oleju jadalnego lub tłuszcza zwierzęcego używanego lub 

przeznaczonego do przygotowywania lub przyrządzania potraw, z wyłączeniem samych 

potraw przygotowanych przy użyciu łych olejów. 

Resztki ładunku oznaczają pozostałości wszelkich ładunków nieobjętych Załącznikami innymi 

niż Załącznik V do Konwencji MARPOL, które pozostają na pokładzie lub w ładowniach w 

następstwie załadunku łub wyładunku, włącznie z nadmiarem załadunku lub wyładunku 

czy rozlewu, tak w stanie suchym, mokrym lub zawiesiny w wodzie przepłukującej, ale nie 

obejmują pyłu ładunku pozostającego na pokładzie po zamiataniu, ani pyłów na po-

wierzchniach zewnętrznych statku. 

Tworzywa sztuczne oznaczają materiał stały zawierający, jako niezbędny składnik, jeden lub 

więcej polimerów wielkocząsteczkowych uformowanych (ukształtowanych) albo w procesie 

wytwarzania tego polimeru, lub wytwarzania gotowego wyrobu metodą termiczną i/lub 

ciśnieniową. Tworzywa sztuczne mają zróżnicowane właściwości materiałowe, od twardych 

i kruchych do miękkich i sprężystych. Dla potrzeb Załącznika V do Konwencji, „wszelkie 

tworzywa sztuczne" oznaczają wszelkie odpady, które składają się z tworzyw sztucznych 
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lub zawierają tworzywa sztuczne w jakiejkolwiek postaci, w tym miedzy innymi z włókien 

sztucznych, sieci z włókien sztucznych, plastikowe worki na odpady oraz popiół z tworzyw 

sztucznych spalonych w spalarkach okrętowych. 

Urządzenia rybackie oznaczają dowolne urządzenie fizyczne lub jego część czy też zespół 

urządzeń, które można umieścić na wodzie, w wodzie lub na dnie morza w celu schwytania 

lub kontroli w celu późniejszego schwytania lub zbioru organizmów słono- łub 

słodkowodnych. 

Padłe zwierzęta oznaczają ciała zwierząt stanowiących ładunek statku, które podły w trakcie 

transportu. 

Popiół i żużel ze spalarek i opalanych węglem kotłów, ze statków przypływających z innych 

regionów niż Morze Bałtyckie i Północne. 

Zgodnie z Załącznikiem V do Konwencji odpady na statku powinny być wstępnie 

posegregowane i mogą być wtedy zdane do portowych urządzeń odbiorczych. Odpady 

podzielone są na następujących 9 kategorii, który stosowany jest przy dokonywaniu wpisów do 

statkowej Książki zapisów o postępowaniu z odpadami: 

 

A. Tworzywa sztuczne 

B. Odpady produktów spożywczych 

C. Odpady bytowe 

D. Olej kuchenny 

E. Popiół ze spalarek 

F. Odpady eksploatacyjne 

G. Resztki ładunku 

H. Zwłoki zwierzęce 

I. Urządzenia rybackie  
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Tabela 1 - Zasady obowiązujące przy usuwaniu odpadów do morza zgodnie z wymogami Załącznika V do Konwencji MARPOL 

Rodzaj odpadów 
Wszystkie statki z wyjątkiem platform 

W obszarach specjalnych 
Rola portu w gospodarce odpadami statkowymi 

Opady żywnościowe rozdrobnione lub zmielone2 ≥ 12 mil, w drodze i tak daleko jak to możliwe - 

Opady żywnościowe nierozdrobnione i niezmielone Zrzut zabroniony 
Konieczne przekazanie odpadów do portowych 

urządzeń odbiorczych 

Resztki ładunku niezawarte w wodzie do mycia ładowni, 
których nie można odzyskać ogólnie dostępnymi 

sposobami wyładunku 
Zrzut zabroniony 

Konieczne przekazanie odpadów do portowych 
urządzeń odbiorczych 

Resztki ładunku zawarte w wodzie do mycia ładowni. 
Substancje te nie mogą być szkodliwe dla środowiska 

morskiego 

≥ 12 mil, w drodze i tak daleko jak to możliwe 
(według warunków Prawidła 6.1.2) 

- 

Środki czyszczące i dodatki do nich, zawarte w wodzie do 
mycia ładowni. 

Substancje te mogą być szkodliwe dla środowiska 
morskiego 

≥ 12 mil, w drodze i tak daleko jak to możliwe 
(według warunków Prawidła 6.1.2) 

- 

Środki czyszczące i dodatki do nich, zawarte w wodzie do 
mycia pokładu oraz zewnętrznych powierzchni statku 

Zrzut dozwolony - 

Zwłoki zwierzęce (podzielone lub potraktowane w inny 
sposób zapewniający natychmiastowe zatonięcie) 

Zrzut zabroniony 
Konieczne przekazanie odpadów do portowych 

urządzeń odbiorczych 

Wszystkie pozostałe odpady łącznie z tworzywami 
sztucznymi, linami syntetycznymi, siatkami rybackimi i 
plastykowymi workami na odpady oraz popiołami ze 
spalarek, żużlami, olejem kuchennym, pływającymi 

materiałami ształerskimi, wyściółkami, przekładkami, 
opakowaniami, papierem, szmatami, szkłem, metalem 

Zrzut zabroniony 
Konieczne przekazanie odpadów do portowych 

urządzeń odbiorczych 

                                                 
2  
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3.6 MARPOL ZAŁĄCZNIK VI 

Odpadami w zakresie Załącznika VI Konwencji MARPOL są substancje zubażające warstwę 

ozonową, lotne związki organiczne VOCs oraz pozostałości z usuwania SOX i NOX w systemach 

oczyszczania spalin wylotowych. 

3.6.1 Substancje zubażające warstwę ozonową 

Substancje zubożające warstwę ozonową — te z substancji kontrolowanych objętych 

paragrafem (4) artykułu 1 Protokołu Montrealskiego, 1987, które zostały wymienione  

w Załącznikach A, B, C lub E do tego Protokołu, w tekście obowiązującym w momencie 

stosowania lub interpretacji Załącznika VI do Konwencji. Określenie to w szczególności 

dotyczy niżej wymienionych substancji, które mogą znajdować się na statku:  

− Halon 1211 bromo-chloro-difluoro-metan, 

− Halon 1301 bromo-tri-fluoro-metan 

− Halon 2402 1,2 -dibromo -1,1,2,2 -tetrafluoro etan (znany też jako Halon 114 B2), 

− CFC - 11      trichloro-fluoro-metan 

− CFC - 12      dichloro-difluoro-metan 

− CFC - 113    1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroetan 

− CFC - 114    1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan  

− CFC-115      chloro-penta-fluoro-etan 

Szkodliwe dla środowiska substancje pochodzące z okrętowych: 

− systemów chłodniczych i klimatyzacji: 

− Chlorofluorowęglowodory (CFC); 

− Hydrochlorofluorowęglowodory (HCFC)  

− systemów ppożarowych i gaśnic - halony;  

− izolacji – pianki izolacyjne. 

Substancje mogą być usuwane w portach w czasie prac serwisowych, remontowych lub awarii 

tych systemów. 

3.6.1.1 Szkodliwe dla środowiska morskiego pozostałości ze spalania w spalarkach 
okrętowych 

Spalanie na statku może odbywać się jedynie w posiadających odpowiednie metryki  

3.6.1.2 Szkodliwe dla środowiska morskiego lotne związki organiczne VOCs 

 

3.6.1.3 Szkodliwe dla środowiska pozostałości z systemów oczyszczania tlenków siarki 
i azotu 

Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z dyrektywy 2012/33/UE na statkach bandery krajów 

europejskich można się spodziewać rosnącej liczby systemów redukcji emisji. Dzięki tym 
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systemom stopień redukcji emisji może być co najmniej równorzędny z wynikami osiągalnymi 

dzięki zastosowaniu paliw niskosiarkowych, lub nawet wyższy, pod warunkiem że metody 

redukcji nie mają poważnego niekorzystnego wpływu na środowisko, na przykład na 

ekosystemy morskie, oraz że zostały opracowane zgodnie z odpowiednimi mechanizmami 

zatwierdzania i kontroli. Znane już są metody alternatywne, takie jak stosowanie okrętowych 

systemów oczyszczania gazów spalinowych, mieszaniny paliw i użycie do celów napędowych 

skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub stosowanie biopaliw. 

Metody redukcji emisji oferują potencjalnie znaczne ograniczenia emisji. Alternatywne metody 

redukcji emisji, takie jak niektóre rodzaje skruberów, mogą powodować powstawanie 

odpadów, z którymi powinno się właściwie postępować i które nie powinny być zrzucane na 

otwartym morzu i w portach. Do czasu zmiany dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru 

odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku, państwa członkowskie powinny 

zapewnić, zgodnie z ciążącymi na nich zobowiązaniami międzynarodowymi, dostępność 

urządzeń odbiorczych w portach, które odpowiadają potrzebom statków wykorzystujących 

systemy oczyszczania gazów spalinowych. W procesie zmiany dyrektywy 2000/59/WE 

zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej  powinno rozważyć się objęcie odpadów z 

systemów oczyszczania gazów spalinowych zasadą niedoliczania specjalnej opłaty do opłat 

portowych za odpady wytwarzane przez statki, o której mowa w tej dyrektywie. 

Znane w technice metody odsiarczania spalin, czyli usuwanie SOx z gazów spalinowych przed 

emisją do atmosfery, można sklasyfikować według podanego niżej schematu (rys. 3.1). 
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Rysunek 3 - Przemysłowe metody odsiarczania spalin 

Technologie odsiarczania na mokro  

Zatwierdzanie okrętowych systemów oczyszczania gazów spalinowych - Exhaust Gas 
Cleaning  (EGC) 

Zharmonizowane wymogi dotyczące zatwierdzania pokładowych systemów oczyszczania 

gazów spalinowych (skrubing) przeznaczonych dla statków pływających pod banderą państw 

członkowskich UE zostały włączone do dyrektywy Komisji 2011/75/UE z dnia 2 września 2011 

r.3, zmieniającej dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków4. Zgodnie z 

nowymi przepisami od dnia 5 października 2012 r. skrubery umieszczane na statkach bandery 

krajów WE muszą spełniać wymogi norm określonych w załączniku A.15 do dyrektywy.Zasada 

działania skruberów z wodą morską 

Niezależnie od rodzaju spalanego paliwa, metody regeneracyjne mokre prowadzą do 

otrzymania czystego SO2, siarki lub kwasu siarkowego. W metodach tych SOX jest absorbowany 

w skruberze przez reagent alkaliczny (rys. 3.2). 

                                                 
3 Dz.U. L 239 z 15.9.2011, s. 1. 
4 Dz.U. L 46 z 17.2.1997, s. 25. 
5 Załącznik A.1 – Wyposażenie, dla którego w aktach międzynarodowych istnieją już szczegółowe normy dotyczące badań. 
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Rysunek 4 - Odsiarczanie spalin wodą morską 

  
 

W pierwszej fazie płukania spalin dwutlenek siarki rozpuszcza się w wodzie morskiej. Proces 

wykorzystuje naturalną alkaliczność wody morskiej do produkcji jonów siarczanowych 

czterowartościowych (IV): 

SO2 + H20 → SO3 2− + 2H+ 

W wyniku napowietrzania i reakcji z tlenem powstają, jony siarczanowe sześciowartościowe 

(VI): 

2SO32- + O2 → 2SO42- 

Jony siarczanowe uwalniane są wraz z wodą morską, a część pozostałych produktów spalania 

obecna w postaci cząsteczek zawieszonych zostaje wydzielona w układzie separacji i 

odprowadzona do zbiornika odpadów. Część jonów siarki ulega kombinacji  

z jonami zasadowymi jeszcze w układzie cyrkulacyjnym systemu oczyszczania spalin,  

a pozostała część - dopiero po zmieszaniu się wody zrzutowej z woda morska. Zachodzi 

wówczas szybka reakcja z węglanem wapnia obecnym naturalnie w wodzie morskiej,  

a produktem jest siarczan wapnia (gips) oraz dwutlenek węgla. 



 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000082699; 
NIP: 958 13 23 524; Regon: 191920577, kapitał zakładowy i wpłacony: 112 285 300 PLN. 

„PORTOWY PLAN GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ POZOSTAŁOŚCIAMI ŁADUNKOWYMI ZE STATKÓW” 
− AKTUALIZACJA 2018 

 

 

 

TERRA CONSULTING 
dr inż. Mariola Olszak − Pawelec 

ul. Porazińskiej 14C/2, 81−593 Gdynia 

REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68 

 

22 

System EGC z wodą morską 

Odczyn PH wody zrzutowej może być mniejszy od 4.4 dla metody nierozcieńczania oraz mniej 

od 5.5 dla metody rozcieńczania. Zazwyczaj w większości krajów w obszarach portowych 

dozwolony jest zrzut substancji oczyszczonej o odczynie PH powyżej 6. Może być konieczne 

dodanie NAOH w wodzie płuczki skrubera dla podwyższenia  odczynu wody zrzutowej do 

wód portowych. Konieczne będzie używanie w porcie zamkniętego systemu z NAOH. 

Wymagane jest dodatkowe oczyszczanie wody zrzutowej w systemie separatora 15 ppm. 

Kryteria dla wody opadowej z systemów odsiarczania na statkach 

Woda zrzutowa ma odczyn kwasowości znacznie większy od wody morskiej. Zjawisko  

to obserwuje się w promieniu kilku metrów od miejsca zrzutu. Ze względu  

na powszednie zainteresowanie tą metodą odsiarczania spalin woda zrzutowa musi spełniać 

surowe kryteria określone w rezolucji Komitetu Ochrony Środowiska Międzynarodowej 

Organizacji Morskiej IMO MEPC. 184(59) przyjętej dnia 17 lipca 2009 r. „Ścieki pochodzące z 

systemów oczyszczania gazów spalinowych wykorzystujących substancje chemiczne, dodatki, 

preparaty i odnośne substancje chemiczne powstałe na miejscu", o których mowa w pkt 10.1.6.1 

rezolucji MEPC. 184(59), nie są zrzucane do morza, w tym do portów osłoniętych, przystani i 

ujść rzek, chyba ze operator statku dowiedzie, Ze zrzut takich ścieków nic wywiera znacznego 

negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko i nie stanowi dla nich zagrożenia. Jeżeli 

stosowaną substancją chemiczną jest soda kaustyczna, wystarczy że ścieki spełniają kryteria 

określone w rezolucji MEPC. 184(59), a ich pH nie przekracza 8,0. 

Technologia odsiarczania na sucho 

W metodach regeneracyjnych suchych produkty płukania opadają na dno suszarki 

natryskowej, gdzie zostają odseparowane za pomocą filtracji (rys. 3.3). 
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Rysunek 5 - Suche odsiarczanie spalin 

 

Metody pół-odpadowe prowadzą do powstania półproduktów lub produktów 

wykorzystywanych w innych procesach technologicznych. W metodach odpadowych 

powstające produkty nie nadają się do dalszego wykorzystania i podlegają neutralizacji. 

Okrętowe systemy EGC  
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Rysunek 6 - Dwa systemy oczyszczania spalin. 

 
 

 

Rysunek 7 - Przykładowe okrętowe systemy  EGC 
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Odpady z systemów oczyszczania EGC z NAOH (sodą kaustyczną)   
− Odpady płynne z systemów EGC w formie szlamu olejowego i wody zaolejonej  

– wymaga się ich gromadzenia w zbiornikach odpadów olejowych i zdawanie ich do 
portowych urządzeń odbiorczych; 

− Zrzut tego typu odpadów płynnych w portach jest zabroniony; 

− Odpady stałe z systemów EGC – to miedzy innymi czarna sadza zawierającą 
pozostałości olejowe, która musi być zdawana do portowych urządzeń odbiorczych, 
pokazana na rysunku 3.5. 

 

Rysunek 8 - Czarna sadza – odpad stały z systemów EGC, Żródło : www.alfalaval.com 

 
− Konieczne jest albo uwzględnienie dodatkowej pojemności w zbiornikach odpadów 

olejowych lub wyznaczenie nowych zbiorników na tego rodzaju odpady. 

− Wymagane dodatkowe oczyszczanie zaolejonej wody zrzutowej w systemie separatora 
15 ppm. 

 

SPODZIEWANE ILOŚCI ODPADÓW Z SYSTEMÓW EGC 

Ilość odpadów z systemów EGC na statkach zgromadzonych w zbiornikach odpadów 

zneutralizowanych - będzie różna w zależności od wielkości danego systemu oczyszczania 

spalin. Odpady te będą zrzucane bezpośrednio lub będą przepompowywane do wymaganych 

przepisami Załącznika I Konwencji MARPOL zbiorników odpadów olejowych.  

Zgodnie z tymi wymaganiami pojemność zbiorników na odpady olejowe będzie zależna od 

wielkości statku napędzanego silnikiem i dziennego zużycia paliwa przez silnik, rodzaju 

paliwa spalanego przez silnik i czasu podróży pomiędzy portami. 

Minimalną pojemność zbiornika lub zbiorników na odpady V1, które wykorzystuje się  

do zatrzymywania odpadów olejowych pochodzących z wirowania paliw i olejów smarnych, 
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oraz separatorów wód zaolejonych i które mogą być wykorzystywane  

do zbierania odpadów z systemów oczyszczania spalin EGC może być obliczona   

na podstawie Ujednoliconej Interpretacji do Załącznika I zgodnie z równaniem:  

 
V1= K1CD (m3) 

gdzie: 
K1 =  0,015  dla statków, na których wiruje się paliwo pozostałościowe przeznaczone  

dla silnika głównego lub  
0,005 dla statków używających olej napędowy lub paliwa ciężkiego nie 
wymagającego wirowania przed użyciem; 

C =  dzienne zużycie paliwa (m3); oraz 
D =  maksymalny czas podróży pomiędzy portami (dni), w których można zdać 

odpady olejowe  na brzeg. Przy braku dokładnych danych należy przyjmować 30 
dni. 

 
Według różnych opracowań można spodziewać się: 

• średnio od 3 do 5 l/MWh odpadów z systemów EGC podczas eksploatacji statków 
w obszarach kontroli emisji SOx   

• średniej pojemności zbiornika na takie odpady 1,5 m3/MW 
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3.6.1.4 Okrętowe systemy oczyszczania gazów spalinowych z tlenków azotu NOX 

Na rysunku 7 pokazano system EGC oczyszczania gazów spalinowych z NOX. 
 

 

Rysunek 9 - Okrętowy system redukcji katalitycznej SCR 

 
W najbliższych latach można spodziewać się na statkach zintegrowanych systemów 
oczyszczania spalin zawierający scrubber Dry EGCs  oraz  system redukcji katalitycznej SCR  
uzupełnionych tłumikiem gazów spalinowych, co pokazano na rysunku 3.7. 
 

 

Rysunek 10 - Okrętowy system oczyszczania spalin z SOX i NOX  zintegrowany z tłumikiem gazów 

spalinowych 

Odpady stałe z systemów SCR: 

− katalizatory 

− filtry 

− sorbenty 
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4 ODPADY ODBIERANE W PORCIE GDYNIA. 

Zgodnie z obowiązującym prawem6 zarządzający portem jest zobligowany do zapewnienia 

odbioru poniższych odpadów statkowych, przez portowe urządzenia odbiorcze: 

− odpadów olejowych i ich mieszanin; 

− ścieków (sanitarne) 

− śmieci bytowych i związanych z ładunkiem; 

− pozostałości z oczyszczania spalin; 

− odpadów weterynaryjnych.  

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zapewnia odbiór i zagospodarowanie w ramach opłaty 

tonażowej następujących odpadów:7 

− odpadów olejowych i ich mieszanin wymienione w załączniku I Konwencji MARPOL; 

− ścieki wymienione w załączniku IV Konwencji MARPOL. 

− śmieci wymienione w załączniku V Konwencji MARPOL; 

Zgodnie z obowiązującym prawem8 w Porcie Gdynia odbiór poniższych odpadów odbywa się 

na odrębnych zasadach: 

− pozostałości ładunkowych; 

− odpady zawierające substancje zubożające warstwę ozonową 

− pozostałości z oczyszczania spalin 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zapewnia odbiór i zagospodarowanie poniżej 

omówionych grup odpadów, którym zostały przyporządkowane kody i nazwy wg 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów  (* 

zaznaczono odpad niebezpieczny). 

4.1 ODPADY ODBIERANE W RAMACH OPŁATY TONAŻOWEJ 

4.1.1 Odpady olejowe i ich mieszaniny  

Odpady  opisane w Załączniku nr I do Konwencji MARPOL odbierane są w następujących 

grupach: 

1. odpady olejowe płynne (wody zęzowe i balastowe) 

13 04 03* − oleje zęzowe ze statków morskich; 

13 05 07* − zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach; 

2. szlamy olejowo-paliwowe (pozostałości po wirowaniu i separacji); 

13 05 02* − szlamy z odwadniania olejów w separatorach;  

                                                 
6 Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze 

statków (Dz. U. z 2002 r., nr 166, poz. 1361) 

7 Art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze 
statków (Dz. U. z 2002 r., nr 166, poz. 1361) 

8 Art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 września 2002r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych 
ze statków (Dz. U. z 2002 r., nr166, poz. 1361) 
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13 05 06* − olej z odwadniania olejów w separatorach; 

3. szmaty zaolejone i inne odpady niebezpieczne (maszynowe i konserwacyjne) 

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych. 

 

15 02 02* – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi; 

4.2 ŚCIEKI (SANITARNE) 

Ścieki  opisane w Załączniku nr IV do Konwencji MARPOL odbierane są w następujących 

grupach: 

1. Ścieki sanitarne zgodnie z „Prawem wodnym”. 

2. 20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości. 

3. 19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 

4.3 ŚMIECI 

1. Odpady żywnościowe 

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

2. Sztuczne tworzywa 

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych; 

3. Odpady bytowe 

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach; 

4. Odpady operacyjne  

15 01 01 – opakowania z papieru i z tektury; 

15 01 07 – opakowania ze szkła; 

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych. 

15 02 02* – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania … zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi. 

16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 

16 02 09 do 16 02 12 (świetlówki) 

17 04 05 –żelazo i stal 

5. Pozostałości ładunkowe 

16 07 99 – inne niewymienione odpady 

6. Zużyte oleje spożywcze 
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02 03 04 - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 

7. Sieci rybackie 

16 07 99 – inne niewymienione odpady 

8. Padłe zwierzęta 

02 01 82 – zwierzęta padłe i ubite z konieczności 

9. Popiół i żużel ze spalarek 

19 01 11* – żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne 

4.4 ODPADY ODBIERANE W RAMACH ODRĘBNYCH ZASAD 

4.4.1 Odpady zawierające substancje zubożające warstwę ozonową 

Na statkach specjalistycznych takich jak chłodnicowce oraz w mniejszym stopniu na 

pozostałych typach statków mogą występować urządzenia zawierające substancje zubażające 

warstwę ozonową jak freony, tetrachlorek węgla, itd. 

Jednakże, w przypadku konieczności dokonania naprawy, wymiany, montażu lub demontażu 

na statku urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane odbiór powstałych w 

wyniku powyższej działalności odpadów zapewnia podmiot wykonujący tę czynność. 

W Porcie Gdynia możliwe jest powstanie następujących odpadów z omawianej grupy: 

a) Ciecze chłodzące w systemach chłodniczych i chłodziarkach – freon, obecnie głównym następcą 

freonu R 12 jako cieczy chłodniczej jest R 134a; 
b) Odpady z systemów pożarowych, zużyte i przeterminowane gaśnice; 

Powyższe rodzaje odpadów mogą być odbierane pod następującymi kodami: 

I. 14 06 01* − Freony, HCFC, HFC; 

II. 16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC; 

III. 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12; 

4.5 POZOSTAŁOŚCI Z OCZYSZCZANIA SPALIN 

Zapisy Aneksu VI Konwencji MARPOL o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez 

statki dotyczą ograniczenia emisji SOx i NOx ze statków. 

Emisja NOx jest związana z warunkami spalania paliwa (temperatura, dopływ powietrza) i jej 

obniżenie wiąże się z modyfikacjami konstrukcji i parametrów pracy silnika, natomiast emisja 

SOx jest bezpośrednio zależna od zawartości siarki w paliwie i obniżenie emisji SOx może być 

dokonywane bądź przez zmniejszenie zawartości siarki w paliwie lub instalowanie urządzeń 

oczyszczających spaliny. 

Metody ograniczania emisji NOX dzielą się na: 

1. techniki wstępne:  

− wtrysk wody do powietrza doładowującego, 
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− tworzenie mieszaniny paliwowo-wodnej  

2. techniki w zakresie konstrukcji silnika: 

− wtrysk wody do komory spalania, 

− modyfikacje procesu i konstrukcji komory spalania  

− EGR – exhaust gas recirculation  

3. techniki oddziaływania na spaliny wylotowe z silnika:  

− z katalizatorem:  

- SCR – selective catalytic reduction 

- Non-thermal plasma reactors 

− bez katalizatora:  

- SCR – selective catalytic reduction 

Rysunek 11 - Przykładowy schemat instalacji do oczyszczania spalin z SOX 

 
Źródło: Seminarium w ramach projektu BSR InnoShip 
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Parlament Europejski przyjął Dyrektywę 2012/33/UE z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca 

dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych, która 

dostosowuje prawo unijne do nowych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej. 

Dyrektywa ta od 1 stycznia 2015 roku nałożyła na armatorów obowiązek redukcji zawartości 

siarki do 0,1% w paliwach wykorzystywanych przez statki pływające na wodach Morza 

Bałtyckiego, Morza Północnego i Kanału La Manche. Morze Bałtyckie zostało desygnowane 

jako obszar kontrolowanej emisji tlenków siarki (SECA). 

Prawidło 14(4) Aneksu VI do Konwencji MARPOL wymaga, aby statki pływające na obszarach 

specjalnych (SECA) objętych kontrolą emisji SOx używały paliwa o zawartości siarki nie 

przekraczającej 0,1 %, bądź stosowały system oczyszczania gazów spalinowych (EGCS-SOx) w 

celu redukcji emisji SOx.  

Dla realizacji wyżej określonego wymogu przyjęto rezolucje MEPC.184(59) z dnia 17 lipca 2009 

r. pt. „Wytyczne dla instalacji oczyszczania gazów spalinowych z SOx ” 

Jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych ekonomicznie procesów oczyszczania spalin 

jest proces mokrego ich oczyszczania. Wszystkie znane instalacje EGCS-SOx wykorzystują jako 

wodę czyszczącą - wodę morską charakteryzującą się naturalną alkalicznością. Część substancji 

niebezpiecznych zawartych spalinach zostaje zatrzymana w wodzie czyszczącej instalacji jako 

wynik reakcji chemicznych i zjawisk fizycznych. Absorpcja SOx w wodzie powoduje obniżenie 

pH (zakwaszenie) i zawartości rozpuszczonego w niej tlenu. W celu zmniejszenia zużycia wody 

czyszczącej lub przyspieszenia redukcji SOx dla zachowania wymaganych wskaźników emisji, 

szczególnie w sytuacji niskiej alkaliczności wody morskiej, dodaje się alkaliczne związki 

chemiczne takie jak wodorotlenek sodowy. Otrzymane w wyniku reakcji chemicznej 

rozpuszczalne w wodzie siarczan sodowy IV i siarczan sodowy VI nie powodują 

zanieczyszczenia środowiska morskiego bowiem substancje te są naturalnym składnikiem 

wody morskiej zawierającej w swoim składzie znaczne ilości siarki (ok. 0,1% wag.). 

Oferowane instalacje EGCS-SOx są wyposażone w cyklony i filtry (złoża), przez które woda, po 

wyjściu ze skrabera, jest przepompowywana, a oddzielone cząstki sadzy, pyłów zawieszonych, 

aerozolu olejowego i innych drobin jako szlam olejowy jest zbierany w oddzielnym zbiorniku i 

winien być przekazany w porcie specjalistycznym firmom do utylizacji.  

Przefiltrowana woda z instalacji EGCS-SOx może następnie zostać skierowana do istniejącego 

na statku systemu oczyszczania wód zęzowych, po oczyszczeniu oddzielony szlam olejowy 

winien być składowany i utylizowany. Natomiast woda przepłukująca będzie mogła być 

usuwana do basenu portowego jedynie pod warunkiem spełnienia kryteriów co do poziomu 

zanieczyszczeń w niej zawartych.  

W latach 2015 -2017 firma COMAL Sp. z o.o. odebrała w Porcie Gdynia 138 m3 szlamów ze 

scrubberów zamontowanych na statku pasażerskim MEIN SCHIFF 6 (IMO 9753208 ).  

Ilość statków z systemem oczyszczania spalin na pokładzie jest zależna od ilość 

zamontowanych scrubberów na pokładach statków w kolejnych latach, co jest również zależne 

od cen paliwa niskosiarkowego, ale przewiduje się, że w latach 2018-2020 ich liczba wzrośnie.   
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Żródło: Finish Institite of Maritme Research 

Przy dokonywaniu zrzutu w porcie należy również spełniać miejscowe kryteria dozwolonego 

zrzutu i wszelkie podjęte działania muszą być przez statek odpowiednio udokumentowane. 

Instalacje EGCS-SOx oprócz ww. szlamów generują także inne odpady stałe, którymi są 

katalizatory, filtry zawierające sadze z osadzonymi na niej metalami ciężkimi. Odpady te winny 

być oddawane w porcie do utylizacji firmom specjalistycznym. 

W związku z powyższym pozostałości z oczyszczania spalin to: 

− szlamy olejowe; 

− wody zaolejone; 

− katalizatory; 

− filtry. 

Pozostałości wytwarzane przez urządzenie EGC nie powinny być usuwane za burtę statku ani 

spalane na statku. 

Odpady powyższe odbierane będą w następujących grupach: 

− 13 05 02* − szlamy z odwadniania olejów w separatorach; 

− 13 04 03* - oleje zęzowe ze statków morskich; 

− 13 05 06* - olej z odwadniania olejów w separatorach; 

− 13 05 07* - zaolejona woda olejów w separatorach; 

Rysunek 12 - Przykładowy schemat instalacji do oczyszczania spalin z SOX 
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− 15 02 02* – sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

Niejasna sytuacja w kwestii zrzutu wody przepłukującej i dokonywane zmiany w kryteriach jej 

zrzutu oraz wysoki koszt instalacji powoduje niechęć armatorów do inwestowania w systemy 

oczyszczania. Obniżenie do poziomu 0,1 % zawartości siarki w paliwie może znacząco wpłynąć 

na koszt związany z jej zakupem. Dodatkowo podany poziom będzie obowiązywał wyłącznie 

na terenach SECA, co może stanowić komplikacje z zaopatrzeniem statyków wpływających na 

wody Morza Bałtyckiego w stosowne paliwo. Wskazane powyżej kwestie mogą przyczynić się 

do wzrostu zainteresowania tego typu instalacjami.  

Aktualna oferta skruberów jest bardzo uboga. Oferują je trzy firmy zagraniczne: Marine 

Exhaust, Solution-Kanada, Krystallon- Wielka Brytania, Wartsila - Finlandia. Wszyscy 

producenci produkują lub są w trakcie przygotowań do produkcji instalacji wykorzystujących 

system skraberów z użyciem wody morskiej jako substancji o naturalnie alkalicznym odczynie. 

W związku z powyższym trudno jest przewidzieć wielkość odpadów generowanych z instalacji 

EGCS-SOx. Jednakże odbiór odpadów statkowych o kodach 13 05 02, 13 04 03, 13 05 06, 13 05 07 

i 15 02 02 jest realizowany w Porcie Gdynia w ramach Aneksu I Konwencji MARPOL. Na 

podstawie wyżej przywołanych wyników kontroli statków można stwierdzić, iż nie należy się 

spodziewać w najbliższym czasie znaczącego wzrostu wielkości w/w odpadów zdawanych w 

Porcie Gdynia pochodzących z instalacji EGCS-SOx. Z tego powodu odpady statkowe 

wynikające z aneksu VI konwencji MARPOL nie zostały wyszczególnione w tabeli 9. 

W przypadku filtrów z instalacji EGCS-SOx oraz katalizatorów z instalacji EGCS-NOx jak 

wiadomo z danych producentów są one znacznych rozmiarów i ich wymiana nie jest możliwa 

w warunkach portowych, tzn. należy jej dokonać w stoczni, a co za tym idzie to stocznie 

powinny być przygotowane na odbiór odpadów z tej grupy.  

Jednakże, w przypadku sytuacji awaryjnych, wymuszającego wymianę, naprawę lub 

demontażu  powyżej wymienionych elementów systemów oczyszczania spalin z NOX i SOX w 

porcie, odbiór i zagospodarowanie powstałych odpadów musi zapewnić wykonawca ww. 

usługi. 
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4.5.1 Pozostałości ładunkowe 

Odbiór pozostałość ładunkowych zobligowany jest zapewnić odbiorca ładunku.  

W Porcie Gdynia możliwy jest odbiór odpadów z tej grupy wg załącznika nr II, III i V do 

Konwencji MARPOL 73/78: 

1. ścieki „ładunkowe” - szkodliwe substancje ciekłe w tym substancje olejopodobne - 

każda zgodnie z klasyfikacją X, Y i Z zgodną z Międzynarodowym Kodeksem Budowy i 

Wyposażenia Statków Przewożących Niebezpieczne Chemikalia Luzem; 

2. opakowania po przewożeniu substancji niebezpiecznych (zał. Nr III); 

3. resztki ładunkowe – pozostałości jakiegokolwiek ładunku na statku, który nie mógł być 

umieszczony we właściwych ładowniach (nadmiar ładunku, przelanie) lub które 

pozostają w ładowniach i w innych miejscach po zakończeniu procesu rozładunku 

(resztki po rozładunku, rozlania).  

W związku z powyższym oraz ze zmienną koniunktura na towary przewożone drogą morską, 

trudno określić jednoznaczna listę kodów odpadów obowiązującą dla tej grupy odpadów. 

Na podstawie doświadczenie wynikającego z prowadzenie gospodarki odpadami statkowymi 

w Porcie Gdynia od 2004 r. można stwierdzić, iż odbiór pozostałości ładunkowych odbywa się 

incydentalnie i odbierane były odpady sklasyfikowane pod następującymi kodami: 

1. 20 03 99 − Inne nie wymienione odpady; 

2. 13 04 03* - oleje zęzowe ze statków morskich; 

3. 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - stałe 

pozostałości ładunkowe; 

4. 16 07 08* - Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne - płynne pozostałości 

ładunkowe; 

5. 16 07 09* – odpady zawierające inne substancje niebezpieczne; 

6. 16 07 99* - Inne niewymienione odpady - stałe pozostałości ładunkowe niezawierające 

substancji niebezpiecznych 

4.6 ODPADY WETERYNARYJNE 

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

3.10.2002 r. ustanawiającym przepisy zdrowotne związane z ubocznymi produktami 

zwierzęcymi nie przeznaczonymi do spożycia przez ludzi oraz z Rozporządzeniem Komisji 

(WE) Nr 745/2004 z dnia 16.04.2004r. ustanawiającym środki w odniesieniu do przywozu 

produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia do 

odpadów weterynaryjnych zaliczamy: 

a) odpady cateringowe z międzynarodowych środków transportu tzn. odpady kuchenne 

ze statków; 
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b) produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia 

przywożone z krajów trzecich (tzw. „odpady kanapkowe”). 

Odpady powyższe odbierane będą w następujących grupach: 

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji. 

Biorąc pod uwagę z jednej strony rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 

października 2002 nr 1774/2002 „ustalające przepisy zdrowotne związane z ubocznymi produktami 

zwierzęcymi nie przeznaczonymi do spożycia przez ludzi” oraz załączniki nr I, II, III i 

Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 745/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 r. „ustanawiające 

środki odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego 

spożycia” z drugiej zaś prawodawstwo polskie związane z gospodarką odpadami − Ustawę  z 

dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,  poz. 992 

z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w 

sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) przyjęto dla tzw. odpadów 

„kanapkowych” kod 20 01 08. 

4.7 ILOŚCI ODPADÓW I POZOSTAŁOŚCI ŁADUNKOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO 

ODBIORU 

W oparciu o dane dotyczące ilości i rodzaju odpadów statkowych zdanych w latach 2015-2017 

do portowych urządzeń odbiorczych oraz po uwzględnieniu ruchu statków i trendów 

w obecnej gospodarce morskiej zostały oszacowane spodziewane ilości odpadów statkowych 

przeznaczone do odbioru przez portowe urządzania statkowe w latach 2018-2020. 

Długość, powyższego okresu objętego szacowaniami wynika bezpośrednio z rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz 

pozostałości ładunkowymi ze statków  (Dz. U. z 2002 r., nr 236, poz. 1989 z późń. zm.) 

W związku z utrzymującym się na stałym poziomie ilością i strukturą zawinięć do Portu 

Gdynia w latach 2015-2017 oraz trendami w gospodarce morskiej można przyjęć, iż wielkość 

zdawanych odpadów statkowych (z wyłączeniem ścieków) nie ulegną zmianie w latach 2018-

2020 w stosunku do ilości odpadów odebranych przez portowe urządzenia odbiorcze w latach 

poprzednich. 

Ze względu na planowaną w roku 2019, zmianę prawa międzynarodowego regulującą sposób 

postępowania ze ściekami na statków pasażerskich i promach w rejonie Morza Bałtyckiego, 

z roku na rok ich wielkość może wzrastać.  
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Tabela 2 - Ilość odpadów statkowych odebranych w latach 2013-2017 
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Źródło: Dział Ochrony Środowiska ZMPG S.A.  
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Tabela 3 - Wielkości i rodzaje odpadów statkowych oraz pozostałości ładunkowych przewidzianych do 

odbioru w Porcie Gdynia na lata 2018-2020 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Nazwa odpadu 

Ilość 
[m3/rok] 

Ilość 
[Mg/rok] 

Odpady olejowe i ich mieszaniny – zgodnie z załącznikiem nr I do Konwencji MARPOL 73/78 

Pozostałości z oczyszczania spalin – zgodnie z Aneksem nr VI do Konwencji MARPOL 73/78 

1. 13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich 1500 1350 

2. 13 04 03* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 1500 1350 

3. 13 05 06* Oleje z odwadniania olejów w separatorach 1000 900 

4. 13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 5 4,5 

5. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 10 9 

6. 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

100 25 

7. 13 01 05* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne 800 700 

8 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
lub nimi zanieczyszczone 

1 1 
 

Ścieki (sanitarne) – zgodnie z załącznikiem nr IV do Konwencji MARPOL 73/78 

1.  ścieki 

10 000 10 000 2. 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 
nieczystości 

 

Śmieci – zgodnie z załącznikiem nr V do Konwencji MARPOL 73/78  
i wytycznymi do wdrożenia załącznika nr V 

1. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 200 50 

2. 02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa  5 4 

3. 20 03 01 
20 03 99 

Niesegregowane odpady komunalne 
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

2000 500 

4. 15 01 01  Opakowania z papieru u tektury 100 25 

5. 15 01 02 Opakowania z tworzywa sztucznego 
1000 300 

6. 15 01 03 Opakowania z drewna 1 0,25 

7. 16 06 04 
16 06 05 

Baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 16 06 03)  
Inne baterie i akumulatory 

2 1 

8. 19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe  
zawierające substancje niebezpieczne 

10 2,5 

Pozostałości ładunkowe − w Porcie Gdynia możliwy jest odbiór odpadów z tej grupy  
wg załącznika nr I, III i V do Konwencji MARPOL 73/78: 

1. 200399 Inne nie wymienione odpady  10 
2,5 

2. 130403* inne odpady zaolejone  200 
50 

3. 150110* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - 
stałe pozostałości ładunkowe 

10 2,5 

4. 160708* 
Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty - płynne 
pozostałości ładunkowe 

200 50 

5. 160709* 
Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne - płynne 
pozostałości ładunkowe 

200 50 

6. 160799* 
Inne nie wymienione odpady - stałe pozostałości ładunkowe 
niezawierające substancji niebezpiecznych 

700 175 
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5 GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ POZOSTAŁOŚCIAMI ŁADUNKOWYMI 
ZE STATKÓW 

5.1 SCHEMAT ORGANIZACJI GOSPODARKI ODPADAMI 

Port Gdynia obsługuje linie żeglugowe, które charakteryzują się zwykle jednorodnością 

ładunku i podobnymi gabarytami statków regularnie zawijającymi do portów (ładunki 

masowe, drobnica i kontenery, samochody, promy). Oprócz tego do portu zawijają inne statki z 

różnymi ładunkami w sposób nieregularny. 

W Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. funkcjonuje informatyczny system „Statystyka 

Zawinięć i Przeładunków Statków” (SZiPS), który jest źródłem informacji o ruchu statków w 

porcie. Stanowi podstawę wszystkich obowiązujących zestawień statystycznych oraz zależności 

finansowych dotyczących pobytu statku w porcie, przeładunku oraz zdania odpadów przez 

statek. Do powyższego systemu przyłączone są wszystkie jednostki organizacyjne związane 

z obsługą statków. 

5.1.1 Procedury przepływu informacji i przekazywania odpadów 

1. Operator, agent lub kapitan statku, nie później niż 24 godziny przed zawinięciem statku do 
portu,  zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie przekazywania 
informacji o odpadach znajdujących się na statku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1851) przekazuje na 
formularzu stanowiącym wzór do ww. rozporządzenia za pomocą systemu kontrolno-
informacyjnego dla portów polskich (PHICS) dane o odpadach znajdujących się na statku. 

2. Dane z PHICS są automatycznie przekierowywane do informatycznego systemu „Statystyka 
Zawinięć i Przeładunków Statków” (SZiPS) i weryfikowane przez Dział Głównego 
Dyspozytora Portu ZMPG S.A. 

3. Przedsiębiorstwo odbierające odpady, połączone z systemem SZiPS, ma obowiązek stałego 
śledzenia awizacji statków i stosownego przygotowania się do odbioru odpadów oraz do ich 
odbioru w czasie, który nie spowoduje nieuzasadnionych opóźnień w ruchu statków. 

4. Przedsiębiorstwo odbierające odpady odbiera je ze statku i potwierdza: ilości i rodzaje 
odebranych odpadów, datę, godzinę odbioru oraz ewentualne warunki specjalne (odmienne 
od normalnych) odbioru, na kartach odbioru odpadów potwierdzonych również przez 
kapitana statku.  

5. Przedsiębiorstwo odbierające przekazuje do Działu Ochrony Środowiska ZMPG S.A kopie 
„kart przekazania odpadu” następnego dnia roboczego od dokonania odbioru. 

6. Dział Ochrony Środowiska ZMPG S.A wprowadza informacje o faktycznie odebranej ilości, 
rodzajach i warunkach odbioru odpadów ze statku do systemu SZiPS  na podstawie „karty 
przekazania odpadów”. 
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7. Dział Fakturowania i Windykacji ZMPG S.A w oparciu o dane zawarte w systemie SZiPS 
oraz zgodnie z ustalonym przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. i podanym do 
publicznej wiadomości cennikiem odbioru odpadów statkowych wystawia faktury. 

8. Przedsiębiorstwo odbierające odpady zagospodarowuje je zgodnie z procedurami lub 
technologią wynikającymi z posiadanych przez nie pozwoleń na odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów. 

Graficzną ilustrację przepływu informacji i dokumentacji przedstawia zamieszczony poniżej .
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Rysunek 13 -  Schemat przepływu informacji i dokumentów związanych gospodarką odpadami statkowymi 

PORTOWE URZĄDZENIA ODBIORCZE 

CTL Północ Sp. z o.o. P.P. „SIEĆ” Sp. 

z o.o. 

CTL Północ Sp. 

z o.o.  

śmieci, 
pozostałości z 

 oczyszczania spalin 

Tel. 58 627 44 28 

Fax 58 627 41 80 

OILER S.A.  

oleje 

tel.: 58 532 40 08 

tel.: 58 531 12 69 

fax: 58 741 86 00 

e-mail:biuro@oiler.pl  

Ścieki 
Tel. 58 627 45 15 

Kom. 501 245 299 

Fax  58 621 58 23 
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GŁÓWNY DYSPOZYTOR PORTU GDYNIA 
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WETERYNARII W GDYNI 

Raporty dotyczące wielkość odpadów 
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KAPITANAT PORTU GDYNIA 
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▪ przepływ informacji dotyczących odbioru odpadów 

statkowych 

▪ przepływ informacji o urządzeniach odbiorczych 

dla statków 

▪ drogi  przekazywania raportów, zestawień oraz 

prowadzenie kontroli funkcjonowania systemu. 

Okresowe kontrole 

Portowy plan gospodarowania 

odpadami oraz pozostałościami 

ładunkowymi ze statków 
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5.1.2 Systemy ewidencjonowania odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków 

1. Przedsiębiorstwa odbierające odpady prowadzą ewidencję odbieranych odpadów 

zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 992 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 

grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) i 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1973). 

2. Odbiór odpadów ze statku jest potwierdzany kartą przekazania odpadu – zgodną z ww. 

rozporządzeniem, przy czym ilość odbieranych odpadów wyrażana jest w m3, a treść 

ww. karty podana jest w językach polskim i angielskim. 

3. Na podstawie  SZiPS, Dział Ochrony Środowiska Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A 

uzyskuje na  bieżąco informacji o ilościach i rodzajach odpadów deklarowanych do 

odbioru oraz faktycznie odebranych i warunkach ich odbioru, z każdego statku, który 

zawinął do portu w Gdyni. System pozwala na zestawienie sumarycznych informacji 

dziennych, miesięcznych lub rocznych itp. 

4. W przypadku odbioru odpadów posegregowanych z promów Stena Line przez firmę 

Stena Sp. z o.o. oddział w Gdyni, Zakład Surowców Wtórnych odbiór odpadów jest 

potwierdzany również kartą przekazania odpadu, jednakże do Działu Ochrony 

Środowiska ZMPG S.A. przekazywane są raz w miesiącu zbiorcze karty przekazana 

odpadów i ewidencjonowane w odrębnych plikach. 

5. Nadzorujący funkcjonowanie planu, w zakresie odpadów statkowych odbieranych w 

ramach opłaty tonażowej, prowadzi jego bieżącą kontrolę – zwłaszcza w zakresie 

czynności ewidencyjnych przedsiębiorstw odbierających odpady. W oparciu o 

rzeczywiste dane o ilości odebranych odpadów z poszczególnych rodzajów statków 

dokonuje corocznej weryfikacji wskaźników służących do wyznaczania ilości odpadów 

powstających na statkach. 

6. Przedsiębiorstwa odbierające odpady (pozostałości ładunkowe) są zobowiązane do 

przekazywania, do Działu Ochrony Środowiska Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., 

w terminie jednego miesiąca od zakończenia kwartału, informacji o ilości i rodzajach 

odebranych pozostałości ładunkowych, nazwy statków, z których zostały odebrane oraz 

o sposobach zagospodarowania odpadów. 

7. Dział Ochrony Środowiska Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. sporządza, co 5 lat 

raporty dotyczące funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń 

odbiorczych i składa je do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni – zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21.12.2002 r. w sprawie raportów 

dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych 

(Dz.U. nr 236, poz. 1988).  

8. Dział Ochrony Środowiska Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na prośbę 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni sporządza i przekazuje sprawozdanie 
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zawierające dane dotyczące ilości produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

odebranych ze statków w Porcie Gdynia z podziałem na kategorie. 

5.1.3 Wykaz dostępnych informacji o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków  

1. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przygotowuje i aktualizuje, szczegółowe informacje 
dotyczące sposobu, warunków oraz cennika odbioru odpadów ze statków w Porcie Gdynia 
zwana dalej „Gospodarka odpadami statkowymi”, która jest dostępna na stronie 
internetowej: 

www.port.gdynia.pl zakładka środowisko 

2. „Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków 

w Porcie Gdynia” przed jego zatwierdzeniem podlega konsultacjom z użytkownikami portu 

poprzez umieszczenie projektu planu na witrynie internetowej Zarządu Morskiego Portu 

Gdynia S.A. Pozwala to wszystkim użytkownikom na wnoszenie uwag w trakcie bieżącego 

funkcjonowania systemu odbioru odpadów statkowych w Porcie Gdynia. 

3. Na stronie internetowej  
www.port.gdynia.pl zakładka środowisko 

dostępne są w formie elektronicznej wszystkie formularze związane z procedurą odbioru 
odpadów statkowych 

5.1.4 System opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz pozostałości 
ładunkowych ze statków 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na podstawie analizy typów i wielkości statków 
zawijających do portu, oraz tras z których te statki przypływają, określił i opublikował warunki 
techniczne jakie powinien spełniać statek chcący zdawać odpady w Porcie Gdynia oraz limity 
odpadów statkowych, których odbiór i zagospodarowanie zostało wkalkulowane w portową 
opłatę tonażową.  

Za odbiór i zagospodarowanie wielkości odpadów statkowych ponadlimitowych oraz nie 
spełniających warunków technicznych został ustalony cennik opłat dodatkowych i specjalnych. 

https://www.port.gdynia.pl/files/ochrona/odpady_statkowe/gospodarka_odpadami/215_st
rona%20internetowa_nowe%20stawki%20i%20limity.pdf  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających z instalacji oczyszczania gazów 
spalinowych odbywa się zgodnie z ustalonym cennikiem opłat dodatkowych i specjalnych. 

W przypadku statków liniowych, które uzyskały „zwolnienie z każdorazowego zdawania 
odpadów do portowych urządzeń odbiorczych przed opuszczeniem portu w Gdyni”, wydane 
przez Urząd Morski w Gdyni, na wniosek agenta, armatora lub kapitana statku Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia S.A. udziela zgody na kumulowanie limitów i rozliczenia finansowe 
w cyklach miesięcznych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12.09.2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz 
pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. nr 166, poz. 1361, z późn. zm.) do odbioru 
pozostałości ładunkowych zobowiązany jest odbiorca ładunku, który pokrywa koszty odbioru 
i zagospodarowania pozostałościami ładunkowymi. Tryb i wysokość opłat za odbiór 

http://www.port.gdynia.pl/
http://www.port.gdynia.pl/
https://www.port.gdynia.pl/files/ochrona/odpady_statkowe/gospodarka_odpadami/215_strona%20internetowa_nowe%20stawki%20i%20limity.pdf
https://www.port.gdynia.pl/files/ochrona/odpady_statkowe/gospodarka_odpadami/215_strona%20internetowa_nowe%20stawki%20i%20limity.pdf
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pozostałości ładunkowych ze statków jest ustalany w umowie zawartej między odbiorcą 
ładunku, a odbiorcą odpadów świadczącym tę usługę.  

Odbiór odpadów których nie zapewnia Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. takich jak: 

odbioru odpadów zawierających substancje zubażające warstwę ozonową, pozostałości 

ładunkowe, odpady szpitalne, itp. jest realizowany przez wyspecjalizowane firmy na zasadach 

komercyjnych. 

5.1.5 Procedury dotyczące prowadzenia konsultacji społecznych w trakcie aktualizacji 
„Planu gospodarki odpadami …” 

„Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków 

w Porcie Gdynia” przed jego zatwierdzeniem podlega konsultacjom z użytkownikami portu 

poprzez umieszczenie projektu planu na witrynie internetowej Zarządu Morskiego Portu 

Gdynia S.A. Następnie wniesione uwagi są rozpatrywane i jeżeli są uzasadnione zostają 

uwzględnione w planie. 

Dodatkowo na witrynie internetowej:  

https://www.port.gdynia.pl/pl/ochrona-srodowiska/odpady-statkowe/59-plan-

gospodarowania-odpadami-konsultacje  

została zamieszczona poniższa informacja, pozwalająca wszystkim użytkownikom na 

wnoszenie uwag w trakcie bieżącego funkcjonowania systemu odbioru odpadów statkowych w 

Porcie Gdynia. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub niejasności związanych z odbiorem odpadów 

statkowych w Porcie Gdynia prosimy o kontakt: 

srodowisko@port.gdynia.pl    

Tel. +48 58 621 52 69 / + 48 58 627 49 69 

Fax + 48 58 627 40 29 

5.1.6 Procedury dotyczące zgłaszania nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem 
portowych urządzeń odbiorczych 

1. W przypadku zgłoszenia do odbioru odpadów, których odbiór w porcie jest niemożliwy 
(awaria urządzeń lub brak technicznych możliwości odbioru), Dyspozytor Portu informuje 
o tym niezwłocznie operatora (agenta) statku (fax lub e-mail).  

2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem portowych 
urządzeń odbiorczych w czasie obsługi statku, agent lub kapitan statku winien niezwłocznie 
poinformować o zaistniałej sytuacji Dział Głównego Dyspozytora ZMPG S.A. i Urząd 
Morski w Gdyni, celem natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, bądź wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji.  

3. Skargi na niewłaściwe funkcjonowanie urządzeń odbiorczych przyjmowane są przez 
dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni pisemnie lub na formularzu zamieszczonym na 
stronach internetowych www.port.gdynia.pl oraz http://www.umgdy.gov.pl  

https://www.port.gdynia.pl/pl/ochrona-srodowiska/odpady-statkowe/59-plan-gospodarowania-odpadami-konsultacje
https://www.port.gdynia.pl/pl/ochrona-srodowiska/odpady-statkowe/59-plan-gospodarowania-odpadami-konsultacje
mailto:srodowisko@port.gdynia.pl
.port.gdynia.pl
http://www.umgdy.gov.pl/
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Rysunek 14 - Informacja o niemożliwości odbioru odpadów ze statku w Porcie Gdynia  
Gdynia, dnia…………..……… 

........................................................ 

Pieczęć nagłówkowa odbiorcy odpadów 
 

Dział Głównego Dyspozytora Portu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S. A. 
ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia 
Tel.: (+48 58) 627 40 40, fax: (+48 58) 621 53 70, e-mail: dyspozytor@port.gdynia.pl 

Kapitanat Portu Gdynia 
Ul. Polska 2. 81-338 Gdynia  
Tel.: (+48 58) 355 36 40, fax: (+48 58) 620 05 91, e-mail: kpgdynia@umgdy.gov.pl 

INFORMACJA O NIEMOŻLIWOŚCI WYKONANIA ODBIORU ODPADÓW ZE STATKU W PORCIE GDYNIA 

1. Dane statku, z którego nie było możliwe wykonanie odbioru odpadów: 

Nazwa statku  

Nr IMO, znak wywoławczy, bandera  

Nr informacji/ nr deklaracji  

2. Rodzaje i ilości odpadów, które nie zostały odebrane do portowych urządzeń odbiorczych: 

Rodzaj odpadu Ilość [m3] 

Odpady olejowe  

Śmieci  

Ścieki  

Odpady związane z ładunkiem  

Pozostałości z oczyszczania spalin  

3. Powód nieodebrania odpadów: 

Lp. Zdarzenie 
Właściwe 
zaznaczyć  

1 niewystarczająca przepustowość portowych urządzeń odbiorczych  

2 awaria portowego urządzenia odbiorczego  

3 brak odpowiednich urządzeń do odbioru odpadów ze statków   

4 
brak możliwości bezpiecznego podjazdu urządzenia odbiorczego pod burtę statku wynikający z ograniczeń technicznych 
bądź trwającego przeładunku towarów 

 

5 

Inne (wymienić): 
 

 

 

W związku z powyższym, prosimy o wystawienie stosownego zaświadczenia na statek w języku polskim i angielskim o niemożliwości wykonania 
usługi odbioru odpadów. 
.................................       .............................................. 

 Data           Podpis odbiorcy odpadów  

 

mailto:dyspozytor@port.gdynia.pl
mailto:kpgdynia@umgdy.gov.pl
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5.1.7 Nadzór nad funkcjonowaniem gospodarki odpadami i pozostałościami 
ładunkowymi  

Nadzór nad funkcjonowaniem gospodarki odpadami i pozostałościami ładunkowymi 
sprawują: 
Dział Ochrony Środowiska Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 
81-337 Gdynia ul. Rotterdamska 9: 
e-mail: srodowisko@port.gdynia.pl 
tel.: (58) 621 52 69/ 627 49 69; fax: (58) 627 40 29 

5.1.8 Opis metod rejestrowania bieżącego użycia portowych urządzeń odbiorczych. 

W większości przypadków odbiór odpadów statkowych polega na podjechaniu pod burtę 

statku odpowiedniego samochodu i przejęciu deklarowanej przez kapitana ilości odpadów. 

W przypadku odpadów olejowych i ścieków (z wyłączeniem promów operatora Stena Line Sp. 

z o.o.) są to opomiarowane cysterny. Natomiast w przypadku śmieci są to samochody do 

przewozu kontenerów zbierające zapakowane w worki śmieci. W związku z powyższym 

poprzez bieżące użycie portowych urządzeń odbiorczych rozumiana jest ilość odpadów 

statkowych, odebrana jednorazowo z poszczególnych statków. W celu bieżącej rejestracji ilości 

odbieranych odpadów ze statków na terenie Portu Gdynia funkcjonują „Karty przekazania 

odpadów” (załącznik nr 5 do złożonego „Portowego planu gospodarowania odpadami oraz 

pozostałościami ładunkowymi w Porcie Gdynia”), które zawierają informacje na temat: 

− danych statku, 

− firmy transportującej, 

− posiadacza odpadu przejmującego odpad, 

− czasu i miejsca w którym został dokonany odbiór, 

− rodzaju, kodu i ilości odebranych odpadów. 

Karty są wypełniane przez przedstawicieli firm odbierających odpady statkowe, a wielkość 

i rodzaj odebranych odpadów potwierdza kapitan statku podpisując się na karcie. 

Dane z „Kart przekazania odpadów” są wprowadzane przez Dział Ochrony Środowiska do 

funkcjonującego w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. informatycznego systemu 

„Statystyka Zawinięć i Przeładunków Statków” (SZiPS), który jest źródłem informacji o ruchu 

statków w porcie. Stanowi podstawę wszystkich obowiązujących zestawień statystycznych oraz 

zależności finansowych dotyczących pobytu statku w porcie, przeładunku oraz zdania 

odpadów przez statek (poniższy rysunek). 

Do powyższego systemu przyłączone są wszystkie jednostki organizacyjne związane z obsługą 

statków. 

W przypadku odbioru ścieków z promów operatora Stena Line na Nb. Helskim II punkty 

zrzutu są wyposażane w przepływomierze, a sam zrzut odbywa się w obecności pracownika 

firmy Przedsiębiorstwa Portowego „Sieć” Sp. z o.o., który wypełnia „Kartę przekazania 

ścieków”, potwierdzaną  następnie przez kapitana statku. 
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Rysunek 15 -  Wygląd przykładowej informacji o odebranych odpadach ze statku, wprowadzonej do 

informatycznego systemu „Statystyka Zawinięć i Przeładunków Statków” na podstawie „Karty 

przekazania odpadów” 

 

 

5.2 
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SPOSÓB ODBIORU ODPADÓW ZE STATKÓW W RAMACH OPŁATY TONAŻOWEJ 

Odbiór odpadów ze statków w ramach opłaty tonażowej następuje w oparciu o umowy 
zawarte przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z poniższymi firmami: 

• CTL Północ Spółka z o.o., 81-336 Gdynia, Aleja Solidarności 2;  
• Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Spółka z o.o., 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 7. 

5.2.1 Odbiór odpadów olejowych 

Odpady olejowe i ich mieszaniny odbiera ze statków na terenie całego portu firma CTL Północ 
Spółka z o.o. za pośrednictwem firmy OILER S.A. 

1. Odbiór odpadów płynnych i szlamów polega na przepompowaniu ich (pompami 
statkowymi lub samochodowymi) do podstawionych autocystern. 

2. Niestety z przyczyn technicznych nie jest możliwy odbiór odpadów statkowych ze 
Stanowiska Paliw Płynnych na Falochronie. Odbiór odpadów będzie możliwy jedynie po 
przyholowaniu  statku do innego nabrzeża. 

5.2.2 Odbiór śmieci 

5.2.2.1 Odbiór śmieci z terenu Portu Gdynia 

Śmieci są odbierane ze statków na terenie portu w Gdyni przez firmę CTL Północ Spółka z o.o. 

1. Odbiór odpadów stałych polega na załadowaniu ich do pojemników podstawionych na 
nabrzeże obok statku. 

2. W przypadku promów Stena Line, ze względu na charakter działalności prowadzonej na 
tych jednostkach pływających, ilość wytwarzanych odpadów niesegregowanych jest na tyle 
duża, że są one zbierane do specjalnych kontenerów będących na wyposażeniu promu. A 
następnie, po przycumowaniu jednostki w porcie przewożone bezpośrednio z promu, 
samochodami firmy CTL Północ Sp. z o.o. wprost na komunalne wysypisko śmieci w 
Łężycach. 

3. Odbiór odpadów żywnościowych polega na załadowaniu ich do szczelnych pojemników 
podstawianych pod burtę statku i przekazaniu do utylizacji w sposób zatwierdzony przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni. 

4. W przypadku statków przypływających z państw trzecich pod trap podstawiane są 
szczelne i oznakowane, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 745/2004, 
pojemniki na produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczonego do indywidualnego 
spożycia, których wwożenie na teren Unii Europejskiej jest zabronione. Po opuszczeniu 
portu przez statek pojemniki są zabierane, a odpady przekazane do utylizacji w sposób 
zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni. 

5. Niestety z przyczyn technicznych nie jest możliwy odbiór odpadów statkowych ze 
Stanowiska Paliw Płynnych na Falochronie, Odbiór odpadów będzie możliwy jedynie po 
przyholowaniu  statku do innego nabrzeża. 

5.2.2.2 Odbiór śmieci z terenu Terminalu Promowego 

W ramach gospodarki wewnątrz korporacyjnej firma „STENA RECYCLING Sp. z o.o. 

ODDZIAŁ W GDYNI” prowadzi zbiórkę z promów jak również i z terenu Terminala 
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Promowego odpadów posegregowanych typu: makulatura kartonowa oraz mieszana, folia 

PET, opakowania PET, opakowania szklane, opakowania blaszane o następujących kodach: 

− 15 01 01 – opakowania z papieru i z tektury; 

− 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych; 

− 15 01 07 – opakowania ze szkła; 

− 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 12 

− 17 04 05 – żelazo i stal 

Sposób segregacji odpadów: 

Na pokładzie promów surowce wtórne są zbierane selektywnie i pakowane w torby typu 
„BigBag” przez załogę promu. 

„BigBagi” umieszczane są w kontenerach odpowiednich dla poszczególnego rodzaju 
surowca wtórnego, zlokalizowanych na placu samochodowym. 

Odbiór odpadów stałych polega na opróżnieniu kontenerów z BigBagów z 
wyselekcjonowanymi odpadami do podstawionych specjalistycznych samochodów firmy Stena 
sp. z o.o., Oddział w Gdyni.  

Stena Recykling Sp. z o.o. udostępnia na potrzeby zbierania odpadów 3 kontenery o 
pojemności 13 m3 każdy oraz specjalistyczny pojemnik do magazynowania świetlówek. 

Transport odpadów odbywa się za pomocą: 
- samochód ciężarowy typu hakowiec, ładowność 5,48 Mg 
- samochód ciężarowy w zabudowie z windą, ładowność 5,5 Mg. 
Numer rejestrowy BDO – 000000969  

Surowiec wtórny dowieziony do magazynu Stena sp. z o,o., Oddział w Gdyni jest ważony. 
Przesortowany i zbelowany. 

Surowiec wtórny przygotowany do załadunku i wywiezienia w celu poddania go 
odzyskowi i recyklingowi. 

Pozostałe odpady powstające na promach Stena Line są odbierane przez firmę CTL Północ Sp. z 

o.o. w sposób opisany w poprzednim podrozdziale. 

5.2.3 Odbiór ścieków 

Ścieki odbiera z terenu całego portu Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Spółka z o.o. Odbiór 
polega na przepompowaniu ścieków (pompami statkowymi) do podstawionych autocystern, a 
następnie przewiezieniu do jednego z punktów zlewnych i zrzucania do portowej kanalizacji 
sanitarnej.  

Poniżej przedstawiono lokalizację wykorzystywanych punktów zlewnych: 

− Wylot nr IV przy ul. Polskiej - Zlewnia PS-1 (przepompownia na placu XXVI)  

− Wylot nr III przy ul. Węglowej - Zlewnia PS-2 (przepompownia przy ul. Węglowej) 

− OBSZAR ZACHODNI PORTU 

− Wylot nr I przy ul. E. Kwiatkowskiego - Zlewnia przepompowni na terenie BTC (tzw. 
‘Grzybek’)  

Ze względu na systematyczną modernizację kanalizacji sanitarnej, sieć jest 
stosunkowo nowa i w dobrym stanie technicznym. 
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W przypadku promów Stena Line cumujących przy Nabrzeżu Helskim II odbiór ścieków 

statkowych polega na bezpośrednim ich zrzucie pompami statkowymi do portowej kanalizacji 

sanitarnej. 

5.2.4 Dodatkowe uwarunkowania odbioru odpadów 
1. Szlamy olejowe, w celu ułatwienia przepompowania, mogą być podgrzane przez statek 

max. do temperatury 60oC. Obsługa statku powinna każdorazowo informować operatora 
urządzeń odbiorczych o temperaturze, do której podgrzano szlam. Obsługa statku 
odpowiada za utrzymanie temperatury na odpowiednim poziomie.  

2. Urządzenia portowe służące do odbioru płynnych odpadów olejowych posiadają 
znormalizowane złącza o kształcie i wymiarach kołnierzy zgodnych z prawidłem 19 
załącznika nr I do Konwencji MARPOL.  

3. Minimalna prędkość przeładunku (wydajność pomp na statku) płynnych odpadów 
olejowych powinna wynosić 7,5 m3/h. 

4. Urządzenia portowe służące do odbioru ścieków sanitarnych posiadają znormalizowane 
złącza o kształcie i wymiarach kołnierzy zgodnych z prawidłem 11 załącznika nr IV do 
Konwencji MARPOL.  

5. Pompy ściekowe na statkach powinny zapewnić wydajność, aby czas odpompowania 
ścieków do urządzeń odbiorczych nie przekraczał jednej godziny. 

6. Ścieki nie wymagają dezynfekcji. 
7. Odpady gospodarcze niebezpieczne bezwzględnie muszą być posegregowane oraz 

umieszczone w zamkniętych, szczelnych, oznakowanych pojemnikach. 
8. Śmieci zdawane w Porcie Gdynia muszą byś wrzucane bezpośrednio do podstawionych 

kontenerów, zgodnie z ich oznakowaniem; 
9. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ze względu na brak możliwości technicznych nie 

zapewnia odbioru następujących odpadów do portowych urządzeń odbiorczych: 

a. radioaktywnych; 
b. zaolejonych zawierających emulgatory uniemożliwiające rozdział na frakcję wodną i 

olejową; 
c. osadów ściekowych suchych i mokrych pochodzących z instalacji oczyszczania ścieków 

na statkach; 
d. odpadów zawierających substancje zubażające warstwę ozonową; 
e. pozostałości ładunkowych; 
f. brudnych balastów. 

Odbioru powyższych odpadów mogą dokonać firmy na zasadach komercyjnych po 
uprzednim ustaleniu sposobu odbioru i zagospodarowania odpadów z Zarządem 
Morskiego Portu Gdynia S.A. i odpowiednimi służbami administracji morskiej. 

10. W przypadku wystąpienia konieczności zdania odpadów szpitalnych agent statku lub 
kapitan winien się kontaktować bezpośrednio z firmą: 

Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego 
80-282 Gdańsk ul Srebrniki 9 

tel. (58) 520 40 22 w. 23-25 
fax (58) 345 45 60 

tel. rejon Gdynia (58) 629 91 13 
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Odbiór odpadów szpitalnych nie jest realizowany w ramach opłat portowych i odbywa 
się na zasadach komercyjnych. 

11. Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze statków objętych kwarantanną sanitarną następuje 
zgodnie z postanowieniami i zaleceniami Portowego Inspektora Sanitarnego. 

12. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz 
pozostałości ładunkowych ze statków, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. jest 
zobowiązany zapewnić odbiór pozostałości z oczyszczania spalin zgodnie z 
Załącznikiem VI Konwencji MARPOL. Odbiorcą płynnych pozostałości z oczyszczania 
spalin w Porcie Gdynia jest firma COMAL Sp. z o.o., a wszystkich pozostałych firma CTL 
Północ Sp. z .o.o. Odpady w postaci stałej umieszczone powinny być w szczelnie 
zamkniętych, oznakowanych workach lub bezzwrotnych pojemnikach a odpady w 
postaci ciekłej umieszczone powinny być w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub, przy 
większej ilości, podane „na burtę” przez pompy statkowe. Odbiór odpadów płynnych 
odbywa się oznakowanymi pojazdami podstawianymi pod burtę statku a odbiór 
odpadów stałych odbywa się bezpośrednio ze statku na oznakowany samochód 
podstawiony pod burtę statku.  

13. ZMPG S.A. nie zapewnia odbioru pozostałości z oczyszczania spalin w ramach opłaty 
tonażowej. Odbiór odbywa się na zasadach komercyjnych a koszty odbioru ww. 
odpadów ponosi armator statku. Ceny jednostkowe za odbiór odpadów są zależne od 
charakterystyki i rodzaju odpadów i są uzgadniane bezpośrednio z odbiorcą. Odbiorca 
pozostałości z oczyszczania spalin przekazuje miesięczne zestawienia odebranych 
odpadów do Działu Ochrony Środowiska ZMPG S.A. Zarząd Morskiego Portu Gdynia 
S.A. prowadzi bieżący monitoring firm odbierających oraz ewidencjonuje odpady w 
elektronicznym systemie: „Statystyka Zawinięć i Przeładunków Statków SZiPS” 
odebranych odpadów.  
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Źródło: Dział Ochrony Środowiska ZMPG S.A. 
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Rysunek 16 - Schemat odbioru i zagospodarowania odpadów ze statków cumujących przy nabrzeżach w Porcie Gdynia 
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5.3 OPIS I LOKALIZACJA PORTOWYCH URZĄDZEŃ ODBIORCZYCH 

5.3.1 CTL Północ Spółka z o.o. 

Portowe urządzenia odbiorcze do odbioru śmieci (załącznik V Konwencji MARPOL 73/ 78) 
zlokalizowane są na działce nr 11/2 o powierzchni 12 985,50 m2 zlokalizowanej przy Alei 
Solidarności 3 w Gdyni. Firma CTL Północ Sp. z o.o. dzierżawi od Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia S.A wyżej wymienioną działkę wraz z budynkami i budowlami znajdującymi się na 
tych działkach.  

 

Rysunek 17 - Plan sytuacyjny firmy CTL Północ Sp. z o.o. 
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Zgodnie z planem sytuacyjnym Zakładu, zagospodarowanie terenu przedstawia się 
następująco: 

− budynek główny (część socjalna 105-0322 i biurowa 101-0320) o powierzchni 431,3 m2; 
− warsztat i stacja diagnostyczna w budynku głównym 105-0320 o powierzchni 670,3 m2; 
− budynek wulkanizacji 103-0382 o powierzchni 97 m2; 
− hala kolejowa 102-0512 o powierzchni 233 m2; 
− stacja paliw 103-0319 o powierzchni 114,2 m2; 
− magazyn olejów 104-0318 o powierzchni 67,5 m2; 
− wiata wraz ze zbiornikami magazynowymi na olej W o powierzchni 300 m2, 
− budynek techniczny BT o powierzchni 60 m2, 
− parkingi i drogi komunikacyjne i place o o powierzchni 1000 m2. 

W bezpośrednim sąsiedztwie CTL Północ sp. z o.o. znajdują się: 

− tereny wchodzące w skład Portu Gdynia (w tym m.in. siedziba Straży Portowej przy ulicy 
Al. Solidarności 1A); 

− przemysłowe bocznice kolejowe; 
− w odległości około 150 m na północny-zachód zlokalizowane są tereny wchodzące w skład 

byłej Stoczni Gdynia. 

CTL Północ Sp. z o.o. posiada poniższe wymagane prawem dokumenty na odbiór odpadów: 
1. Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni nr ROG.6233.83.2014.KK z dnia 17.02.2015 r. udzielająca 

zezwolenia na zbieranie odpadów w Gdyni przy al. Solidarności 2 

• Decyzja - zmiana Decyzja nr ROG.6233.36.2015.KK z dnia 1.10.2015 r.  zezwalającą na 
transport odpadów – wydana przez Prezydenta Miasta Gdynia  

• Decyzja – zmiana Decyzja nr ROG.6233.37.2015.KK  z dnia 8.10.2015 r. zezwalająca na 
zbieranie odpadów - wydana przez Prezydenta Miasta Gdynia 

• Decyzja – zmiana Decyzja Nr ROG.6233.7.2016.KK z dnia 26.02.2016 r.  zezwalającą na 
transport odpadów - wydana przez Prezydenta Miasta Gdynia 

2. Decyzja Nr DROŚ.AW.6220-214/10/MB z dnia 15.09.2010 r. udzielająca CTL Trans-Port Sp. 
z o.o. w Gdyni pozwolenia wodno prawnego na wprowadzanie do urządzeń 
kanalizacyjnych ścieków przemysłowych – wydana przez Marszałka Województwa 
Pomorskiego 

3. Decyzja nr 24/2008 – PIW 62-424/25/08 z dnia 18 lipca 2008 r. na prowadzenie działalności 
polegającej na zbiórce i transporcie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – 
wydana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni 

4. Decyzja Nr DROŚ-S.7240.23.2011.EB z dnia 25.02.2011 r. zatwierdzająca program 
gospodarki 5– wydana przez Marszałka Województwa Pomorskiego 

5. Decyzja Nr 20/2009 - UOE.AB.6431-21/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. udzielająca zezwolenia 
CTL Trans-Port Sp. z o.o. na prowadzenie działalności w zakresie odbierania od podmiotów 
gospodarczych na terenie Gminy Miasta Gdyni odpadów komunalnych – wydana przez 
Prezydenta Miasta Gdyni 

6. Decyzja Nr ŚR.Ś.II.6619/7/2005/2006 z dnia 19.08.2006 r. – pozwolenie zintegrowane dla 
instalacji odzysku olejów – wydana przez Wojewodę Pomorskiego. 

• Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego Nr DROŚ.P.Z.ES.7650/3/09 z dnia 
9.04.2009 r. – wydana przez Marszałka Województwa Pomorskiego 
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• Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego Nr DROŚ.P.Z.IS.7650/28/09 z dnia 
30.10.2009 r. – wydana przez Marszałka Województwa Pomorskiego 

• Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego Nr DROŚ-SO.7222.18.2015/2016.IS z dnia 
03.06.2016 r. – wydana przez Marszałka Województwa Pomorskiego 

• Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego nr DROŚ-S.7222.9.2018.BA z dnia 
14.03.2018 r. w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z CTL Północ Sp. Z o.o. na 
OILER S.A.  

• Numer Rejestrowy : 000017251 
OILER S.A. posiada poniższe wymagane prawem dokumenty na odbiór odpadów: 

1. Decyzja Wojewody Pomorskiego nr ŚR/Ś.IX.6619/4/2006 z dnia 30.11.2006 r. – 
Pozwolenie zintegrowane dla instalacji odzysku lub unieszkodliwiania zlokalizowanej 
na terenie OILER S.A. przy ul. Malinowskiej 24 A w Tczewie  

• Decyzja – zmiana nr DROŚ-SO.7222.89.2014.ES z dnia 4.12.2014 r. udzielająca 
pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony z weryfikacją co najmniej raz na 5 lat. 

2. Zmiana pozwolenia zintegrowanego - Decyzja Nr ŚR.Ś.II.6619/7/2005/2006 z dnia 
19.08.2006 r. – pozwolenie zintegrowane dla instalacji odzysku olejów – wydane przez 
Wojewodę Pomorskiego – zmiana nr DROŚ-S.7222.9.2018.BA z dnia 14.03.2018 r. w 
zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z CTL Północ Sp. Z o.o. na OILER S.A.  

3. Numer rejestrowy: 000013213 
Na podstawie umowy nr 02/NP/6129/2018 z dnia 21.02.2018 r. firma OILER S.A. przejęła 
obowiązki i prawa dotyczące obsługi w zakresie zadań wykonywanych przez CTL Północ Sp. Z 
o.o. na terenie i na potrzeby Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni i stała się 
prowadzącym instalację do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o 
zdolności do przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki fizyko-chemicznej 
zlokalizowanej w Gdyni przy Al. Solidarności 2. Firma OILER S.A. za zgodą Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia S.A. jest podwykonawcą firmy CTL Północ Sp. z o.o. w zakresie 
odbioru, transportu i utylizacji odpadów olejowych i ich mieszanin z wodą.  

CTL Północ Sp. z o.o.  posiada „Instrukcję odbioru odpadów płynnych w tym wód zaolejonych 
ze statków wpływających do Portu Gdynia” zatwierdzoną przez Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Gdyni w dniu 25 czerwca 2004 r. 
 

Instrukcja zawiera: 

• niezbędne decyzje uprawniające CTL Północ Sp. z o.o. do odbioru wód zaolejonych; 
• organizacji odbioru, w tym:, 

− organizacji odbioru na nabrzeżu, 
− czynności przygotowawczych odbierającego przed wyjazdem na nabrzeże, 
− czynności przygotowawczych odbierającego i zdającego po przybyciu na miejsce 

odbioru, 
− realizacji odbioru wód zaolejonych ze statku; 

• obowiązki obsługi autocysterny związanych z ochronną p.poż.; 
• czynności na wypadek pożaru; 
• czynności na wypadek rozlewu; 
• wymagania stawiane statkom podczas operacji zdawania wód zaolejonych; 
• zdawanie wód zaolejonych przez zbiornikowce; 
• ochrony p.poż. na statku zdającym wody zaolejone; 
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• ochrony środowiska morskiego na statku podczas zdawania wód zaolejonych; 
• odbioru innych odpadów płynnych. 
Pracownicy są przeszkoleni w zakresie znajomości w/w instrukcji oraz zasadami postępowania 
z substancjami niebezpiecznymi. 

W skład portowych urządzeń odbiorczych do odbioru śmieci (załącznik V Konwencji MARPOL 
73/78) i odpadów zaolejonych (załącznik I Konwencji MARPOL 73/ 78) wchodzą: 

− samochód ciężarowy – autocysterna 2 szt.; 

− samochód do przewozu kontenerów wraz z urządzeniem dźwigowym HDS; 

− ciągnik siodłowy wraz z naczepą, cysterną 2 szt. 

− samochód do przewozu kontenerów – bramowy 2 szt.; 

− samochód do przewozu kontenerów – hakowy 2 szt.; 

− kontenery i pojemniki do odpadów ~100 szt.; 

− stacjonarna instalacja do separacji substancji ropopochodnych – instalacja odzysku 
olejów; 
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5.3.1.1 Charakterystyka techniczno − technologiczna urządzeń odbiorczych i transportowych 
odpadów olejowych 

Do odbioru i transportu odpadów olejowych służą: 

Samochód ciężarowy-autocysterna GA 28543: 
Marka: MERCEDES BENZ 2429 6x2 
Rok produkcji: 1990 
Dopuszczalna masa całkowita (administracyjna): 22 700 kg 
Dopuszczalna ładowność (administracyjna): 9 300 kg 

Samochód ciężarowy-autocysterna GA 1132E: 
Marka: Mercedes 2531 6x2 
Rok produkcji: 1992 
Dopuszczalna masa całkowita (administracyjna): 26 000 kg 
Dopuszczalna ładowność (administracyjna): 13 720 kg 

◼ Naczepa  ADR do przewozu odpadów olejowych GA 85739: 
Marka: Klaser Herten TSA 
Rok produkcji: 1982 
Dopuszczalna masa całkowita całego zestawu (administracyjna): 34 000 kg 
Dopuszczalna ładowność (administracyjna): 25 130 kg 

◼ Naczepa ADR do przewozu odpadów olejowych, w połączeniu z ciągnikiem DAF RK 
30512 (wynajęta): 
Marka: Simatra Stąporków 
Rok produkcji: 1997 
Dopuszczalna masa całkowita całego zestawu (administracyjna): 34 000 kg 
Dopuszczalna ładowność (administracyjna): 26 400 kg 

◼ Ciągnik siodłowy, przystosowany do ADR; GA 1542H 
Marka pojazdu : DAF FT XF95 430 
Rok produkcji: 2003 
Dopuszczalna masa całkowita całego zestawu (administracyjna): 40 000 kg 

◼   Ciągnik siodłowy, przystosowany do ADR; GA 3374J 
Marka pojazdu : DAF FT XF95 430 
Rok produkcji: 2003 
Dopuszczalna masa całkowita całego zestawu (administracyjna): 40 000 kg 

Do wyposażenia należy zestaw atestowanych węży transportowych (o max. temperaturze 
przetaczanego medium 100oC) wraz ze znormalizowanymi złączami o kształcie i wymiarach 
kołnierzy zgodnych z prawidłem 19 załącznika nr I do Konwencji MARPOL.  
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Żródło: CTL Północ Sp. z o.o. 

5.3.1.2 Charakterystyka techniczno-technologiczna instalacji separacji oleju 

Ocena stanu technicznego instalacji  

Instalacja odzysku (separacji) olejów działa od 2004 roku (w 2003 roku przeprowadzano próby 
technologiczne). Wyposażona jest w urządzenia renomowanych firm takich jak: Oy Labko AB 
Finlandia (separator oleju), Wytwórnia Separator Kraków sp. z o.o. (wirówki), ZBIKO Gdynia 
(podgrzewacz oleju termalnego), Pomorskich Zakładów Urządzeń Okrętowych WARMA 
Grudziądz (odolejacz Neptun) i Stark Service b.v. Holandia (odolejacz Aquamarin).  

Urządzeniem, podlegającym przepisom o dozorze technicznym jest podgrzewacz oleju 
termalnego EN-OD 500. Posiada on świadectwo badania nr TDT-545/116/04. 

Instalacja IPPC CTL Północ sp. z o.o. spełnia wymogi BAT określone w dokumentach 
referencyjnych wymienionych w poniższej tabeli. 
Na podstawie umowy nr 02/NP/6129/2018 z dnia 21.02.2018 r. firma OILER S.A. przejęła 
obowiązki i prawa dotyczące obsługi w zakresie zadań wykonywanych przez CTL Północ Sp. Z 
o.o. na terenie i na potrzeby Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni i stała się 
prowadzącym instalację do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o 
zdolności do przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki fizyko-chemicznej 
zlokalizowanej w Gdyni przy Al. Solidarności 2. Firma OILER S.A. za zgodą Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia S.A. jest podwykonawcą firmy CTL Północ Sp. z o.o. w zakresie 
odbioru, transportu i utylizacji odpadów olejowych i ich mieszanin z wodą.  
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Żródło: CTL Północ Sp. z o.o. 
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Tabela 4 - Zbiorcze zestawienie spełniania wymogów BAT przez CTL Północ Sp. z o.o. 

Wymogi BAT określone 
dokumentami 

referencyjnymi 

Dokument referencyjny 
Spełnianie przez instalację odzysku 

olejów wymogów BAT 
Niezbędne działania 

 

1 2 3 4 

 

Metody ochrony środowiska wodnego 

• Zadaszone zbiorniki 
magazynowe. 

• Zabezpieczenie przed 
przedostaniem się 

odpadów do gruntu. 

• IPPC Draft Reference Dument 

on Best Available Techniques 
for the Waste Treatments 

Industries (Final Draft May 
2005) 

• Zadaszone wiaty (istniejąca i 
planowana) nad zbiornikami odpadów 
zaolejonych. 

• Zbiorniki posadowione w szczelnych i 
bezodpływowych wannach (istniejącej 
i planowanej) o pojemności 
wystarczającej na przyjęcie wycieku. 

• Realizowane na bieżąco 
przez właściciela instalacji 

• Planowana rozbudowa 
instalacji uwzględnia 

wszystkie wymagania BAT 

• IPPC Reference Document on 

Best Available Techniques on 
Emissions from Storage (July 
2006) 

• Identyfikacja głównych 
zanieczyszczeń i wybór 

właściwej metody 
oczyszczania wody 

technologicznej 

• Posiadanie systemu 
monitoringu wody 
technologicznej 

• Zapobieganie zrzutu 
ścieków 

• Posiadanie systemu, który 
umożliwiałby zbieranie i 
zawracanie do procesu 

wody opadowej z obszaru 
technologicznego  

• IPPC Draft Reference 

Document on Best Available 
Techniques for the Waste 

Treatments Industries (Final 
Draft May 2005) 

• Zastosowano podczyszczanie wody 
technologicznej z substancji 

ropopochodnych w odolejaczu i 
separatorze oraz ich uśrednianiu w 

osadniku Imhoffa. 

• Zastosowanie detektora olejów 
(połączonego z sygnalizacją) na 
wyjściu z instalacji, przed osadnikiem 

Imhoffa. 

• Nie istnieje możliwość wprowadzenia 
odzyskanej wody technologicznej do 
kanalizacji. 

• Woda lub wycieki z tac zbierane są w 
studzience bezodpływowej i 
zawracane do instalacji. 

Metody ochrony powietrza 

• Ograniczanie wielkości 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza 

• Generic BAT 

• Zastosowano podgrzewacz z 
palnikami na olej opałowy. 

• Stosowanie paliwa o niskiej 
zawartości siarki 

• Realizowane na bieżąco 

Metody ochrony przed hałasem 

• Instalacja poważnych 
źródeł hałasu w 
budynkach 

• IPPC Draft Reference 

Document on Best Available 
Techniques for the Waste 

Treatments Industries (Final 
Draft May 2005) 

• Wszystkie urządzenia emitujące hałas 
(pompy, wirówka itp.) umieszczone 
są w zamkniętym kontenerze. Wejście 

do kontenera jest zamknięte. 

• Nie przewiduje się 

• Pomiary emisji wymagane 
prawem lub 

zobowiązaniami 
właściciela instalacji IPPC 

• IPPC Reference Document on 
the General Principles of 

Monitoring (July 2003) 

• Pomiary emisji hałasu (1 raz na 2 
lata) 

• Realizowane na bieżąco 
przez właściciela instalacji 
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Wymogi BAT określone 

dokumentami referencyjnymi 
Dokument referencyjny 

Spełnianie przez instalację odzysku 

olejów wymogów BAT 
Niezbędne działania 

 

1 2 3 4 

 

Metody ograniczania uciążliwości gospodarki odpadami 

• Określenie procedur 
kwalifikacji odbieranego 
odpadu (rodzaju, źródła 

pochodzenia, składu itp.) 

• Posiadanie systemu i 
procedur bezpiecznego 
dostarczania odpadów. 

• Obserwacja wycieków. 

• Grupy zbiornikowe są lepsze 
niż pojedyncze zbiorniki. 

• Preferowane są rurociągi 
naziemne. 

• Grupa zbiornikowa powinna 
być posadowiona w 
szczelnej wannie o 

pojemności 110% 
największego zbiornika lub 
25% sumy pojemności 

zbiorników. 

• Przeprowadzanie 
okresowych przeglądów 
zbiorników i aparatury. 

• Zaopatrzenie zbiorników w 
sygnalizację 
uniemożliwiającą 

przepełnienie. 

• IPPC Draft Reference 
Document on Best Available 
Techniques for the Waste 

Treatments Industries (Final 
Draft May 2005) 

• Odbierane są odpady o określonym 
składzie, zgodnie z programem 

gospodarowania odpadami na terenie 
Portu w Gdyni i zatwierdzonymi 
procedurami odbioru. 

• Przedsiębiorstwo posiada instrukcję 
odbioru odpadów płynnych ze statków, 
zatwierdzoną przez ZMPG S.A. i 
zaakceptowaną przez Urząd Morski. 

• Zbiorniki usytuowane są w grupach. 

• Instalacja posiada rurociągi naziemne. 

• Grupy zbiornikowe posadowione są w 
szczelnych wannach mogących przyjąć 

rozlew określony w wymogach BAT. 

• Przeprowadzane są okresowe przeglądy 
instalacji, zgodnie z planem przeglądów. 

• Zbiorniki zaopatrzone są w sygnalizację 
antyprzepełnieniową. 

• Realizowane na bieżąco 
przez właściciela instalacji. 

• Monitoring ilości odpadów 
przyjmowanych i 
wytwarzanych 

• IPPC Reference Document 
on the General Principles of 
Monitoring (July 2003) 

• Prowadzona jest ewidencja odpadów 
zgodnie z obowiązującym prawem 

Metody ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Nie przewiduje się z uwagi na brak występowania promieniowania elektromagnetycznego 

Techniczne i organizacyjne metody ochrony środowiska jako całości 

• Monitoring, szkolenia, 
wdrażanie nowych 

technologii ochrony 
środowiska. 

• Określenie osób 
odpowiedzialnych za system 

zarządzania środowiskowego 
w przedsiębiorstwie 

• IPPC Draft Reference 
Document on Best Available 
Techniques for the Waste 

Treatments Industries (Final 
Draft May 2005) 

• Zakład posiada odpowiednie komórki 
odpowiedzialne w tym względzie. Są 
wyznaczone 
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i 

jednostkowej odpowiedzialności. 

• Realizowane na bieżąco 
przez właściciela instalacji. 

• IPPC Reference Document 

on the General Principles of 
Monitoring (July 2003) 
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Charakterystyka techniczna i stosowane technologie  

 

Tabela 5 - Proces technologiczny instalacji separacji oleju CTL Północ Sp. z o.o. 

UUrrzząąddzzeenniiaa  

LLiinniiee  pprroodduukkccyyjjnnee  

CCiiąąggii  tteecchhnnoollooggiicczznnee  
OOppiiss  ––  cchhaarraakktteerryyssttyykkaa  

WWiiaattaa  

ZZbbiioorrnniikk  zzlleewwoowwyy  nnrr  11  
ZZbbiioorrnniikk  oo  ppoojjeemmnnoośśccii  22  mm33..  ZZlleewwaanniiee  ddoo  zzbbiioorrnniikkaa  ooddppaaddóóww  oo  kkooddaacchh::  1133  0044  0022**,,  1133  0044  0033**,,  1133  

0055  0022**,,  1133  0055  0066**,,  1133  0055  0077**,,  1133  0055  0088**))  oorraazz  wwssttęęppnnee  ffiillttrroowwaanniiee  zz  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  

mmeecchhaanniicczznnyycchh..  ŚŚrreeddnnii  sskkłłaadd  wwóódd  zzęęzzoowwyycchh  wwyynnoossii  ookkoołłoo  4400%%  oolleejjuu  ii  ookkoołłoo  6600%%  wwooddyy..  

ZZbbiioorrnniikkii  nnrr  22,,  33,,  44,,  55  

WW  ZZbbiioorrnniikkuu  NNrr  22,,  nnaassttęęppuujjee  ppiieerrwwsszzaa  ffaazzaa  ggrraawwiittaaccyyjjnneeggoo  rroozzddzziiaałłuu  wwooddyy  oodd  oolleejjuu..  ZZbbiioorrnniikkii  NNrr  

22  ii  33  ppoołłąącczzoonnee  ssąą  zzee  ssoobbąą  sszzeerreeggoowwoo..  OOddddzziieelloonnaa  wwooddaa  ppoommppoowwaannaa  bbęęddzziiee  ww  oobbiieegguu  

zzaammkknniięęttyymm  ddoo  zzbbiioorrnniikkaa  NNrr  44,,  kkttóórryy  ppoołłąącczzoonnyy  jjeesstt  sszzeerreeggoowwoo  zzee  zzbbiioorrnniikkiieemm  NNrr  55..  DDrruuggaa  ffaazzaa  

ggrraawwiittaaccyyjjnneejj  sseeppaarraaccjjii  wwooddyy  oodd  oolleejjuu  nnaassttęęppuujjee  ww  zzbbiioorrnniikkuu  NNrr  44  ii  55..  GGrroommaaddzzoonnyy  ww  zzbbiioorrnniikkuu  

NNrr  44  ii  55  oolleejj  pprrzzeeppoommppoowwyywwaannyy  jjeesstt  ww  oobbiieegguu  zzaammkknniięęttyymm  ppoowwrroottnniiee  ddoo  zzbbiioorrnniikkóóww  NNrr  22  ii  33  zz  

kkttóórryycchh  jjeesstt  kkiieerroowwaannyy  ddoo  wwiirróówweekk  aa  nnaassttęęppnniiee  ddoo  ccyysstteerrnnyy  ii  ooddbbiieerraannyy  pprrzzeezz  uupprraawwnniioonnee  ffiirrmmyy..  

PPoommiieesszzcczzeenniiee  tteecchhnniicczznnee  

DDwwuukkoommoorroowwyy  sseeppaarraattoorr  oolleejjuu    

WW  sseeppaarraattoorrzzee  ddoobbyywwaa  ssiięę  zziinntteennssyyffiikkoowwaannaa  sseeppaarraaccjjaa  ggrraawwiittaaccyyjjnnaa  oolleejjuu  oodd  wwooddyy..  ZZee  

zzbbiioorrnniikkóóww  44  ii  55  ooddoolleejjoonnaa  wwooddaa  ppoopprrzzeezz  zzaawwóórr  zzwwrroottnnyy  ppoommppoowwaannaa  jjeesstt  ddoo  kkoommóórr  sseeppaarraattoorraa..  

WW  ppiieerrwwsszzeejj  kkoommoorrzzee  nnaassttęęppuujjee  ggrraawwiittaaccyyjjnnyy  rroozzddzziiaałłuu  wwooddyy  oodd  oolleejjuu  ii  wwooddaa  cczzeerrppaannaa  oodd  ssppoodduu  

zzbbiioorrnniikkaa  pprrzzeeppłłyywwaa  ggóórrnnyymm  pprrzzeelleewweemm  ddoo  ddrruuggiieeggoo  zzbbiioorrnniikkaa..  WW  ddrruuggiimm  zzbbiioorrnniikkuu  wwooddaa  

pprrzzeeppłłyywwaa  pprrzzeezz  ppłłyyttyy  sseeppaarraaccyyjjnnee,,  nnaa  kkttóórryycchh  nnaassttęęppuujjee  ffllookkuullaaccjjaa  ddrroobbiinn  oolleejjoowwyycchh..  PPoodd  

wwppłłyywweemm  pprrzzeeppłłyywwuu  ppoowwiieettrrzzaa  ppooddddaawwaannee  ssąą  ttee  ddrroobbiinnyy  pprroocceessoowwii  fflloottaaccjjii,,  ttjj..  ooddrryywwaannee  ssąą  oodd  

ppłłyytt  sseeppaarraaccyyjjnnyycchh  ii  pprrzzeemmiieesszzcczzaannee  nnaa  ppoowwiieerrzzcchhnniięę..  PPrrzzeeppłłyyww  ppoowwiieettrrzzaa  ppoowwoodduujjee  ttaakkżżee  

ddoottlleenniieenniiee  oocczzyysszzcczzoonneejj  wwooddyy..  GGrroommaaddzzoonnyy  oolleejj  nnaa  ppoowwiieerrzzcchhnnii  wwooddyy  ooddpprroowwaaddzzaannyy  jjeesstt  ddoo  

zzbbiioorrnniikkaa..    

OOddoolleejjaacczz  kkooaalleesscceennccyyjjnnyy  

WWooddaa  ssssaannaa  zz  sseeppaarraattoorraa  pprrzzeezz  ppoommppęę  ooddoolleejjaacczzaa  pprrzzeeppłłyywwaa  pprrzzeezz  ffiillttrr  ii  zzaawwóórr  zzwwrroottnnoo––

zzaappoorroowwyy  oorraazz  ggrraawwiittaaccyyjjnnyy  cczzłłoonn  ooddoolleejjaacczzaa..  CCzzęęśśćć  oolleejjuu  ooddddzziieellaa  ssiięę  oodd  wwooddyy  ii  pprrzzeeppłłyywwaa  ddoo  

ggóórrnneejj  cczzęęśśccii  ggrraawwiittaaccyyjjnneeggoo  cczzłłoonnuu  ooddoolleejjaacczzaa..  RReesszzttaa  wwrraazz  zz  wwooddąą  pprrzzeeppłłyywwaa  pprrzzeezz  zzeessppóółł  

ppłłyytt..  NNaa  ppłłyyttaacchh  oossaaddzzaajjąą  ssiięę  ddrroobbnnee  cczząąssttkkii  oolleejjuu  łłąącczząącc  ssiięę  ww  wwiięękksszzee  kkrrooppllee..  MMiinniimmaallnniiee  

zzaaoolleejjoonnaa  wwooddaa  pprrzzeeppłłyywwaa  pprrzzeezz  ffiillttrr  ttkkaanniinnoowwyy,,  nnaa  kkttóórryymm  zzoossttaajjąą  ooddddzziieelloonnee  ddrroobbnnee  

zzaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  cciiaałł  ssttaałłyycchh  zzaawwaarrttee  ww  wwooddzziiee..  NNaassttęęppnniiee  pprrzzeeffiillttrroowwaannaa  wwooddaa  ttłłoocczzoonnaa  jjeesstt  

pprrzzeezz  ppoommppęę  ddoo  ddrruuggiieeggoo  cczzłłoonnuu  ooddoolleejjaacczzaa..  NNaa  wwkkłłaaddaacchh  ffiillttrruujjąąccyycchh  nnaassttęęppuujjee  ccaałłkkoowwiittee  

ooddddzziieelleenniiee  oolleejjuu  zz  wwooddyy..  WW  tteenn  ssppoossóóbb  ppoozzbbaawwiioonnaa  oolleejjuu  wwooddaa  ppłłyynniiee  ddoollnnąą  cczzęęśścciiąą  zzbbiioorrnniikkaa  ww  

kkiieerruunnkkuu  ooddppłłyywwuu..  NNaattoommiiaasstt  oolleejj  ggrroommaaddzzii  ssiięę  ww  ggóórrnneejj  cczzęęśśccii  zzbbiioorrnniikkaa..  JJeeżżeellii  zzggrroommaaddzzoonnyy  ww  

ggrraawwiittaaccyyjjnneejj  cczzęęśśccii  ooddoolleejjaacczzaa  oolleejj  oossiiąąggnniiee  ppoozziioomm  ddoollnneejj  ssoonnddyy  ssyyggnnaalliizzaaccyyjjnneejj,,  nnaassttąąppii  

zzaattrrzzyymmaanniiee  pprraaccyy  ppoommppyy  ii  oottwwaarrcciiee  zzaawwoorruu  ddoolloottoowweeggoo  wwooddyy  ppłłuucczząącceejj..  WWooddaa  ppłłuucczząąccaa  

pprrzzeeppłłyywwaajjąącc  pprrzzeezz  ffiillttrr  ttkkaanniinnoowwyy  ppoowwoodduujjee  jjeeggoo  cczzyysszzcczzeenniiee..  PPrrzzeeppłłyywwaajjąącc  ddaalleejj  pprrzzeezz  zzeessppóółł  

ppłłyytt  ppoowwoodduujjee  wwyyppiieerraanniiee  oolleejjuu  zz  ggóórrnneejj  cczzęęśśccii  cczzłłoonnuu  ggrraawwiittaaccyyjjnneeggoo..  WW  mmiiaarręę  wwyyddaalleenniiaa  oolleejjuu,,  

ssttooppnniioowwoo  pprrzzeemmiieesszzcczzaa  ssiięę  kkuu  ggóórrzzee  ffaazzaa  rroozzddzziiaałłuu  oolleejj  ––  wwooddaa..  JJeeżżeellii  ffaazzaa  ttaa  oossiiąąggnniiee  ppoozziioomm  

ggóórrnneejj  ssoonnddyy  ssyyggnnaalliizzaaccyyjjnneejj,,  wwóówwcczzaass  nnaassttąąppii  uurruucchhoommiieenniiee  ppoommppyy  ii  zzaammkknniięęcciiee  zzaawwoorróóww..  

ZZggrroommaaddzzoonnyy  ww  ddrruuggiimm  cczzłłoonniiee  ooddoolleejjaacczzaa  oolleejj  oossiiąąggaajjąąccyy  ppoozziioomm  ssoonnddyy  ssyyggnnaalliizzaaccyyjjnneejj  

ssppoowwoodduujjee  zzaappaalleenniiee  ssiięę  llaammppkkii  nnaa  rroozzddzziieellnniiccyy  sstteerruujjąącceejj..  
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UUrrzząąddzzeenniiaa  

LLiinniiee  pprroodduukkccyyjjnnee  

CCiiąąggii  tteecchhnnoollooggiicczznnee  
OOppiiss  ––  cchhaarraakktteerryyssttyykkaa  

    

11..  22..  

    

PPooddggrrzzeewwaacczz  oolleejjuu  tteerrmmaallnneeggoo  

OOlleejj  pprrzzeedd  ppooddddaanniieemm  pprroocceessoowwii  wwiirroowwaanniiaa  ww  cceelluu  zzmmnniieejjsszzeenniiaa  jjeeggoo  lleeppkkoośśccii  wwyymmaaggaa  

ppooddggrrzzaanniiaa  ddoo  tteemmppeerraattuurryy  6600÷÷8800°°CC..  PPooddggrrzzeewwaanniiee  ooddbbyywwaa  ssiięę  ppoopprrzzeezz  ggrrzzaanniiee  ww  

ppooddggrrzzeewwaacczzuu  oolleejjuu  tteerrmmaallnneeggoo,,  kkttóórryy  pprrzzeeppłłyywwaa  pprrzzeezz  wwęężżoowwnniiccęę  jjeeddnneeggoo  zzee  zzbbiioorrnniikkóóww  ii  

ppooddggrrzzeewwaa  oolleejj  ww  zzbbiioorrnniikkuu  pprrzzeedd  ppoommppoowwaanniieemm  ggoo  ddoo  wwiirróówweekk..  PPrraaccaa  ppooddggrrzzeewwaacczzaa  jjeesstt  ww  

ppeełłnnii  zzaauuttoommaattyyzzoowwaannaa..  

WWiirróówwkkii    

WW  wwiirróówwkkaacchh  wwyyddzziieelloonnyy  ggrraawwiittaaccyyjjnniiee  oolleejj  zz  wwóódd  zzęęzzoowwyycchh  ppoossiiaaddaa  ookkoołłoo  3300%%  wwooddyy  

uuwwiięęzziioonneejj  mmiięęddzzyy  cczząąsstteecczzkkaammii  oolleejjuu  ppooddddaawwaannyy  jjeesstt  pprroocceessoowwii  uusszzllaacchheettnniieenniiaa  

ppoolleeggaajjąącceemmuu  nnaa  ooddwwiirroowwaanniiuu  cczząąsstteekk  wwooddyy  uuwwiięęzziioonnyycchh  ww  oolleejjuu..  

PPrroodduukktteemm  pprraaccyy  wwiirróówweekk  jjeesstt::  

−−  oolleejj  oo  mmiinniimmaallnneejj  zzaawwaarrttoośśccii  wwooddyy,,  kkttóórryy  ttrraannssppoorrttoowwaannyy  jjeesstt  ddoo  rraaffiinneerriiii,,  

−−  wwooddaa,,  kkttóórraa  ppooddddaawwaannaa  jjeesstt  ddaallsszzeemmuu  pprroocceessoowwii  oocczzyysszzcczzaanniiaa  ww  sseeppaarraattoorrzzee  oorraazz  

ooddoolleejjaacczzuu,,  

−−  sszzllaamm  ppoowwiirróówwkkoowwyy,,  kkttóórryy  jjeesstt  mmaaggaazzyynnoowwaannyy  ww  sszzcczzeellnnyymm  zzbbiioorrnniikkuu  ii  nnaassttęęppnniiee  

ttrraannssppoorrttoowwaannyy  ddoo  uuttyylliizzaaccjjii  ddoo  ffiirrmm  OOiilleerr  sspp..  zz  oo..oo..,,  CCoommaall  sspp..  zz  oo..oo..  lluubb  PPoorrtt--SSeerrvviiccee  

SS..AA..  

PPllaacc  

OOssaaddnniikk  IImmhhooffffaa  

OOssaaddnniikk  sswwoojjąą  kkoonnssttrruukkccjjąą  ttwwoorrzzyy  zzbbiioorrnniikk  zzaammkknniięęttyy  ––  ppeełłnnii  rroollęę  zzbbiioorrnniikkaa  rreetteennccyyjjnneeggoo  

ooddzzyysskkaanneejj  wwooddyy  tteecchhnnoollooggiicczznneejj..  ZZee  wwzzggllęędduu  nnaa  dduużżee  cciiśśnniieenniiee  ggrraawwiittaaccyyjjnnee,,  nnaassttęęppuujjee  ttuu  

wwyyppaarrcciiee  eewweennttuuaallnnyycchh  ddrroobbiinn  rrooppooppoocchhooddnnyycchh  nnaa  ppoowwiieerrzzcchhnniięę  oossaaddnniikkaa..  WWyypprroowwaaddzzeenniiee  

ooddppłłyywwuu  ddoo  ddnnaa  oossaaddnniikkaa  uunniieemmoożżlliiwwiiaa  pprrzzeeddoossttaawwaanniiee  ssiięę  oodd  ssiieeccii  ddoopprroowwaaddzzaajjąącceejj  wwooddęę  

tteecchhnnoollooggiicczznnąą  ddoo  mmyyjjnnii  eewweennttuuaallnnyycchh  ddrroobbnnyycchh  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  oolleejjoowwyycchh  ppłłyywwaajjąąccyycchh  nnaa  

ppoowwiieerrzzcchhnnii  wwooddyy  ww  oossaaddnniikkuu  ((zzaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  ttee  ssąą  ppoonnoowwnniiee  pprrzzeeppoommppoowwyywwaannee  ddoo  

zzbbiioorrnniikkaa  NNrr  55  cceelleemm  ppoonnoowwnneejj  ffiillttrraaccjjii))..    

W celu spełnienia potrzeb kierowców uczestniczących w obrocie portowym, Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.A. wybudował na terenie Portowego Zakładu Transportu myjnię przeznaczoną 
do mycia ciężkiego sprzętu, w tym pojazdów samochodowych i urządzeń. Jest to stanowisko 
niezadaszone, wyposażone w szczelną żelbetową tacę o pow. ok. 161 m2. Odcieki 
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej portu poprzez osadnik wstępny V = 2,0 m3 

1500mm oraz separator koalescencyjny PSK Koala NG 3.0 (produkcji „EKOL UNICON”). 
Do mycia wstępnego samochodów i sprzętu wykorzystywana jest woda technologiczna 
zgromadzona w osadniku Imhoffa. Za pomocą pompy zamontowanej w osadniku, woda 
pompowana jest poprzez stałą instalację rurową do punktu poboru wody technologicznej dla 
myjni. Na końcu instalacji rurowej znajduje się zawór zamykający oraz króciec szybkozłączki 
do podłączenia węża gumowego, którym dokonywane jest mycie pojazdu/sprzętu.  

W przypadku braku zapotrzebowania na wodę technologiczną w myjni, ścieki technologiczne z 
instalacji odzysku olejów, gromadzone w osadniku Imhoffa, poprzez zawór spustowy 
odprowadzane są do przepompowni, gdzie nastąpi mieszanie ze ściekami bytowymi 
pochodzącymi z pozostałej części Zakładu przed zrzutem do kanalizacji przemysłowej Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia S.A. 
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Tabela 6 - Założona wydajność instalacji odzysku oleju 

MMaakkssyymmaallnnaa  wwyyddaajjnnoośśćć  iinnssttaallaaccjjii  IIPPPPCC  
rroocczznnaa  13 500 Mg (15 000 m3) 

ddoobboowwaa  45  Mg (50 m3) 

IIlloośśćć  ssuurroowwccaa    

pprrzzyy  mmaaxx  wwyyddaajjnnoośśccii  iinnssttaallaaccjjii  IIPPPPCC  

oolleejjee  zzęęzzoowwee  zzee  ssttaattkkóóww  żżeegglluuggii  śśrróóddlląąddoowweejj  

1133  550000  MMgg//rrookk  

oolleejjee  zzęęzzoowwee  zz  nnaabbrrzzeeżżyy  ppoorrttoowwyycchh  

oolleejjee  zzęęzzoowwee  zzee  ssttaattkkóóww  mmoorrsskkiicchh  

sszzllaammyy  zz  ooddwwaaddnniiaanniiaa  oolleejjóóww  ww  sseeppaarraattoorraacchh  

oolleejj  zz  ooddwwaaddnniiaanniiaa  oolleejjóóww  ww  sseeppaarraattoorraacchh  

zzaaoolleejjoonnaa  wwooddaa  zz  ooddwwaaddnniiaanniiaa  oolleejjóóww  ww  sseeppaarraattoorraacchh  

mmiieesszzaanniinnaa  ooddppaaddóóww  zz  ppiiaasskkoowwnniikkóóww  ii  zz  ooddwwaaddnniiaanniiaa  

oolleejjóóww  ww  sseeppaarraattoorraacchh  

IIlloośśćć  ooddzzyysskkaannyycchh  oolleejjóóww  
mmiieesszzaanniinnaa  oolleejjóóww  ((1133  0022  0088**  --  iinnnnee  oolleejjee  ssiillnniikkoowwee,,  

pprrzzeekkłłaaddnniioowwee  ii  ssmmaarroowwee))  
66  000000  MMgg//rrookk  

IIlloośśćć  ooddzzyysskkaanneejj  wwooddyy  tteecchhnnoollooggiicczznneejj    

((lluubb  pprrzzeekkaazzaanneejj  jjaakkoo  ooddppaadd  oo  kkooddzziiee  1199  1111  9999))    
88  119900  mm33//rrookk  

ZZuużżyycciiee  

pprrzzyy  mmaaxx  wwyyddaajjnnoośśccii  iinnssttaallaaccjjii  IIPPPPCC  

wwooddyy  775500  mm33//rrookk  

eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj  330000  MMWWhh//rrookk  

lleekkkkiieeggoo  oolleejjuu  ooppaałłoowweeggoo  222200  mm33//rrookk  

 

Tabela 7 - Rozmieszczenie urządzeń (maszyn) w instalacji odzysku oleju – stan aktualny 

LLookkaalliizzaaccjjaa  NNaazzwwaa  uurrzząąddzzeenniiaa  IIlloośśćć  

WWiiaattaa  

ZZbbiioorrnniikk  zzlleewwoowwyy  nnrr  11  oo    VV==22mm33  11  

ZZbbiioorrnniikkii  mmaaggaazzyynnoowwee  22,,  33,,  44,,  55  nnaa  oolleejj  VV==5500  mm33  44  

SSzzcczzeellnnaa  wwaannnnaa  ppoodd  zzbbiioorrnniikkaammii  11  

PPoommppyy  łłooppaattkkoowwee  ttyypp    RRZZ--8800--225500  ii  RRZZ5500--220000  33  

PPoommppyy  śśrruubboowwee  ttyypp  PPAA33ZZ2211BB  22  

PPoommiieesszzcczzeenniiee  tteecchhnniicczznnee  

ZZbbiioorrnniikk  nnaa  oolleejj  ooppaałłoowwyy  VV==22mm33  22  

SSeeppaarraattoorr  ddwwuukkoommoorroowwyy  oolleejjuu  ttyypp  PPEEKK--33000011  pprroodduukkccjjii  OOyy  LLaabbkkoo  AABB  11  

SSyyggnnaalliizzaattoorr  zzaaoolleejjeenniiaa  wwooddyy,,  mmooddeell  SSZZWW--11AA  11  

WWiirróówwkkii  ttyypp  MMAAPPXX  330099  BB  pprroodduukkccjjii  WWSSKK  KKrraakkóóww  66  

PPooddggrrzzeewwaacczz  oolleejjuu  tteerrmmaallnneeggoo  ttyypp  EENN--OODD  550000  zz  ppaallnniikkiieemm  oolleejjoowwyymm  pprroodduukkccjjii  

ZZBBIIKKOO  GGddyynniiaa  
11  

OOddoolleejjaacczz  AAQQUUAAMMAARRIINN  ttyypp  GGEEDDFF__IIAAPP//wwff  11  

OOddoolleejjaacczz  NNeeppttuunn  ttyypp  11AA11MM  11  

SSpprręężżaarrkkaa  ttyypp  WWAANN  KK--11  11  

ZZbbiioorrnniikk  bbeezzooddppłłyywwoowwyy  VV==88mm33  11  

ZZeessppóółł  zzaassiillaajjąąccoo  ––  sstteerruujjąąccyy  EERRGGOO  ((wweennttyyllaattoorr  RROO44//EE))  11  

NNaa  zzeewwnnąąttrrzz  oobbookk  

ppoommiieesszzcczzeenniiaa  tteecchhnniicczznneeggoo  
OOssaaddnniikk  ddwwuukkoommoorroowwyy  IImmhhooffffaa  oo  VV==5500mm33  11  
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Tabela 8 - Urządzenia i zabezpieczenia służące ochronie środowiska 

UUrrzząąddzzeenniiee  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  

DDwwuukkoommoorroowwyy  sseeppaarraattoorr  oolleejjuu  PPEEKK  

SSeeppaarraattoorr  oolleejjuu  PPEEKK  mmaa  zzaaddaanniiee  zzaattrrzzyymmaanniiee  wwoollnnyycchh  cczząąsstteekk  oolleejjuu..  NNaa  pprrzzeewwooddzziiee  

ooddppłłyywwoowwyymm  zz  sseeppaarraattoorraa  zzaaiinnssttaalloowwaannyy  jjeesstt  zzaawwóórr  ppłłyywwaakkoowwyy  aauuttoommaattyycczznniiee  

ooddcciinnaajjąąccyy  ooddppłłyyww  śścciieekkóóww  zz  sseeppaarraattoorraa  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  ppoojjaawwiieenniiaa  ssiięę  zzbbyytt  dduużżeejj  iilloośśccii  

ssuubbssttaannccjjii  rrooppooppoocchhooddnnyycchh..  NNaa  oobbuuddoowwiiee  zzaawwoorruu  ppłłyywwaakkoowweeggoo  uummiieesszzcczzoonnyy  jjeesstt  ffiillttrr  

kkooaalleesscceennccyyjjnnyy  wwyykkoonnaannyy  zz  ddrroobbnnoooocczzkkoowweejj  ssiiaattkkii  PPEE..  SSeeppaarraaccjjaa  oolleejjuu  zzaacchhooddzzii  nnaa  

ddrrooddzzee  sswwoobbooddnneejj  fflloottaaccjjii  oolleejjuu  wwssppoommaaggaanneejj  pprroocceesseemm  kkooaalleesscceennccjjii..  KKoolleeaasscceennccjjaa  

zzaacchhooddzzii  nnaa  ffiillttrrzzee  kkooaalleesscceennccyyjjnnyymm..  ZZjjaawwiisskkoo  kkooaalleesscceennccjjii  ttoo  łłąącczzeenniiee  ssiięę  ddrroobbiinneekk  

oolleejjoowwyycchh,,  kkttóórree  nniiee  ssąą  ww  ssttaanniiee  ssaammooiissttnniiee  wwyyfflloottoowwaaćć,,  ww  wwiięękksszzee  cczząąsstteecczzkkii  oolleejjuu  

mmooggąąccee  wwyyppłłyynnąąćć  nnaa  ppoowwiieerrzzcchhnniięę..  

FFiillttrr  ttkkaanniinnoowwyy  
FFiillttrr  ttkkaanniinnoowwyy  wwcchhooddzzii  ww  sskkłłaadd  ooddoolleejjaacczzaa  kkooaalleesscceennccyyjjnneeggoo  NNeeppttuunn  ttyypp  11AA11MM,,  nnaa  

kkttóórryymm  zzoossttaajjąą  ooddddzziieelloonnee  ddrroobbnnee  zzaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  cciiaałł  ssttaałłyycchh  zzaawwaarrttee  ww  zzaaoolleejjoonneejj  

wwooddzziiee..  

MMiieerrnniikk  iilloośśćć  ssuubbssttaannccjjii  rrooppooppoocchhooddnnyycchh  

zz  ssoonnddąą  ssyyggnnaalliizzaaccyyjjnnąą    

MMiieerrnniikk  wwsskkaazzuujjee  iilloośśćć  ssuubbssttaannccjjii  rrooppooppoocchhooddnnyycchh  ww  wwooddzziiee..    

WW  pprrzzyyppaaddkkuu,,  kkiieeddyy  ppoozziioomm  ssuubbssttaannccjjii  rrooppooppoocchhooddnnyycchh  pprrzzeekkrroocczzyy  ddooppuusszzcczzaallnnyy  

wwsskkaaźźnniikk,,  ttoo  wwooddyy  bbęęddąą  wwóówwcczzaass  kkiieerroowwaannee  ddoo    oossaaddnniikkaa  IImmhhooffffaa,,  zz  kkttóórreeggoo  bbęęddąą  

zzaawwrraaccaannee  ppoonnoowwnniiee  ddoo  pprroocceessuu..  

OOssaaddnniikk  IImmhhooffffaa  
DDwwuukkoommoorroowwyy  oossaaddnniikk  IImmhhooffffaa  oo  ppoojjeemmnnoośśccii  5500  mm33  ––  cczzaassoowwee  ggrroommaaddzzeenniiee  

ooddzzyysskkaanneejj  wwooddyy  tteecchhnnoollooggiicczznneejj  zz  iinnssttaallaaccjjii  IIPPPPCC..  

WWaannnnaa  
SSzzcczzeellnnaa  wwaannnnaa  ppoodd  zzbbiioorrnniikkaammii,,  wwyykkoonnaannaa  nnaa  ppooddłłoożżuu  ggrruunnttoowwyymm  zzaabbeezzppiieecczzoonnyymm  

pprrzzeedd  pprrzzeeddoossttaawwaanniieemm  ssiięę  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  rrooppooppoocchhooddnnyycchh  ddoo  śśrrooddoowwiisskkaa..  

SSttaałłee  łłąącczzee  ppoommiięęddzzyy  ssttuuddzziieennkkąą  

ooddcciieekkoowwąą  aa  zzbbiioorrnniikkiieemm  

OOddcciieekkii  zz  ooddwwooddnniieenniiaa  lliinniioowweeggoo  kkiieerroowwaannee  ssąą  ddoo  zzbbiioorrcczzeejj  ssttuuddzziieennkkii..  PPoo  jjeejj  

nnaappeełłnniieenniiuu,,  wwooddaa,,  ppoopprrzzeezz  ssttaałłee  łłąącczzee  zzee  zzbbiioorrnniikkiieemm  ppoommppoowwaannaa  jjeesstt  ddoo  zzbbiioorrnniikkaa  

mmaaggaazzyynnoowweeggoo  wwóódd  zzęęzzoowwyycchh..  SSyysstteemm  tteenn  uunniieemmoożżlliiwwiiaa  pprrzzeeddoossttaawwaanniiee  ssiięę  wwooddyy  zzee  

ssttuuddzziieennkkii  ppoozzaa  wwaannnnęę..    

IInnssttaallaaccjjee  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowwee  
IInnssttaallaaccjjaa  ppoossiiaaddaa  ggłłóówwnnyy  wwyyłłąącczznniikk  nnaappiięęcciiaa..  IInnssttaallaaccjjaa  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowwaa  ssuucchhaa,,  ww  

ooppaarrcciiuu  oo  ssiieećć  hhyyddrraannttóóww  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowwyycchh  wweewwnnęęttrrzznnyycchh  ØØ5522  mmmm..  

 

 

Tabela 9 - Wykaz odbiorców odpadów wytwarzanych w CTL Północ sp. z. o.o.: 

Nazwa Adres Rodzaj odpadów 

Separator Service Sp. z o.o. 
Piaseczno, ul. Gen. Okulickiego 4 
tel. 22 750 07 80 

odpady olejowe z separatorów i z instalacji 
odzysku olejów 

WOLAR Sp. z o.o. 
63-112 Brodnica,  Szołdry 2 
tel. 61 282 35 98 

odpady olejowe i inne 

RAN – SIGMA sp. z o.o. 
58-306 Wałbrzych, ul. Wrosławska 142 a 
tel. 74 840 21 91 

oleje przepracowane 

Oiler Sp. z o.o. 
83-110 Tczew, ul. Malinowska 24 a 
tel.  602 52 31 05 

filtry olejowe, oleje przepracowane,  
wody zaolejone, osady z separatorów  
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5.3.1.3 Charakterystyka techniczno-technologiczna urządzeń odbiorczych i transportowych 
śmieci 

Do transportu kontenerów na odpady stałe służą dźwigniki na podwoziu samochodowym: 
  Samochód ciężarowy do przewozu kontenerów; GA 2264K: 

Typ: Bramowe 
Marka: Star A 200 
Rok produkcji: 1983 
Dopuszczalna masa całkowita (administracyjna): 10 800 kg 
Dopuszczalna ładowność (administracyjna): 6 000 kg 

◼ Samochód ciężarowy do przewozu kontenerów; GA 58134:  
Marka samochodu: Mercedes 1824 
Typ: Bramowe 
Rok produkcji: 1995 
Dopuszczalna masa całkowita (administracyjna): 18 000 kg 
Dopuszczalna ładowność (administracyjna): 9 040 kg 

◼ Samochód ciężarowy do przewozu kontenerów; GA 55587 
Typ: Hakowe 
Marka samochodu: STAR 1142/HS Janco 
Rok produkcji: 1998 
Dopuszczalna masa całkowita (administracyjna): 12 000 kg 
Dopuszczalna ładowność (administracyjna): 5 320 kg 
Napęd: hydrauliczny, napęd pompy silnikiem pojazdu 

◼ Samochód ciężarowy do przewozu kontenerów; GA 6927N 
Marka pojazdu:  MAN 26,293 DFC 
Typ: Hakowe wraz z dźwigiem HDS 
Rok produkcji: 1996 
Dopuszczalna masa całkowita (administracyjna): 26 000 kg 
Dopuszczalna ładowność (administracyjna): 9 425 kg 

◼ Samochód ciężarowy do przewozu kontenerów; GA 7482N 
Marka pojazdu:  MAN TGA 18.310 
Typ: Hakowe 
Rok produkcji: 2005 
Dopuszczalna masa całkowita (administracyjna): 18 000 kg 
Dopuszczalna ładowność (administracyjna): 10 350 kg  
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Żródło: CTL Północ Sp. z o.o. 

Odpady stałe (śmieci) ze statków przewożone są w kontenerach: 

− kontenery zakryte V = 8 m3       - 60 szt. oznakowane, część służy do przewozu 
odpadów niebezpiecznych; 

− kontenery odkryte V = 7 m3       - 10 szt. oznakowane; 

− kontenery odkryte V = 6 m3       - 8 szt. oznakowane; 

− kontenery odkryte V = 5 m3      - 6 szt. oznakowane; 

− pojemniki typu Mulda V = 7 m3   - 2 szt. do obsługi promów Stena Line; 

− kontenery typu Mulda V=10 m3  ~ 7 szt. 

− kontenery duże V=28 m3   ~4 szt. 

Odbierane przez firmę CTL Północ Sp. z o.o. odpady ze statków wpływających do Portu 

w Gdyni są częściowo posegregowane. W wyniku wstępnej segregacji prowadzonej na statkach 

możliwe jest odzyskanie poniżej wymienionych odpadów: 

LLpp..  
KKoodd  

ooddppaadduu  
RRooddzzaajj  ooddppaadduu  

11  1155  0011  0011  OOppaakkoowwaanniiaa  zz  ppaappiieerruu  ii  tteekkttuurryy  

22  1199  1122  0011  PPaappiieerr  ii  tteekkttuurraa  

33  1155  0011  0022  OOppaakkoowwaanniiaa  zz  ttwwoorrzzyyww  sszzttuucczznnyycchh  

44  1199  1122  0044  TTwwoorrzzyywwaa  sszzttuucczznnee  ii  gguummaa  

55  1155  0011  0033  OOppaakkoowwaanniiaa  zz  ddrreewwnnaa  

66  1155  0011  0044  OOppaakkoowwaanniiaa  zz  mmeettaallii  

77  1199  1122  0022  MMeettaallee  żżeellaazznnee  

88  1155  0011  0055  OOppaakkoowwaanniiaa  wwiieelloommaatteerriiaałłoowwee  

99  1155  0011  0066  ZZmmiieesszzaannee  ooddppaaddyy  ooppaakkoowwaanniioowwee  

1100  1155  0011  0077  OOppaakkoowwaanniiaa  zzee  sszzkkłłaa  

1111  1199  1122  0055  SSzzkkłłoo    

1122  1155  0011  0099  OOppaakkoowwaanniiaa  zz  tteekkssttyylliióóww  

1133  1199  1122  0088  TTeekkssttyylliiaa    

1144  1199  1122  0033  MMeettaallee  nniieeżżeellaazznnee  
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Część posegregowanych odpadów ze statków jest przekazywana do ponownego 

wykorzystania przez wyspecjalizowane firmy (poniższa tabela), natomiast śmieci zmieszane są 

wywożone na Komunalne Składowisko Odpadów w Łężycach. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 808/2003 z dnia 12 maja 2003 r. zmieniającym 

Rozporządzeniem (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3.10.2002 r. 

ustanawiającego przepisy zdrowotne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, odpady gastronomiczne ze środków transportu 

międzynarodowego uznane zostały za materiał kategorii 1 (szczególnego ryzyka), których 

sposób odbioru, przewozu i utylizacji musi zostać zaakceptowany przez powiatowego lekarza 

weterynarii. W związku z powyższym odpady kuchenne ze statków zawijających do Portu 

Gdynia  odbierane pod kodem 20 01 08 są zdawane w szczelnych pojemnikach i przekazywane 

uprawnionym firmom, a następnie poddawane spaleniu.  

Urządzenia odbiorcze odpadów, będące w posiadaniu CTL Północ Spółka z o.o., mają 

przepustowość umożliwiającą odbiór każdej ilości deklarowanych odpadów ze statków. Istotne 

znaczenie ma tu racjonalne wykorzystanie posiadanego parku maszyn i urządzeń poprzez 

zaplanowanie kolejności odbiorów, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. Urządzenia 

odbiorcze są w stanie dokonać odbioru strumienia odpadów, który powstanie w teoretycznym 

„maksymalnym tygodniu” funkcjonowania portu. Przedsiębiorstwo dysponuje realnymi 

możliwościami organizacji dodatkowej przepustowości urządzeń odbiorczych w przypadkach 

spiętrzeń związanych z „imprezami” o charakterze morskim (Operacja Żagiel, manewry 

okrętów wojennych itp.). 

Tabela 10 - Wykaz odbiorców odpadów wytwarzanych w CTL Północ sp. z. o.o.: 

Nazwa Adres Rodzaj odpadów 

Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Surowców Wtórnych Sp. z 
o.o. 

Gdynia, ul. Krzywoustego 4 
tel.  58 623 32 67 

makulatura, tektura, tworzywa sztuczne 

P.H.U „FOX” 
81-156 Gdynia, ul. Unruga 111 
tel.  501 28 78 45  

opakowania z tworzyw sztucznych, 
makulatura 

„Złomowiec” 
Spółdzielnia Pracy 

80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 1a 
tel.  58 552 20 76 

metale, makulatura, drewno 

Przedsiębiorstwo 
Adam Krynicki 

10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 48/23 
tel.  89 535 32 92 

szkło 

Usługi Transportowe 
Rybacka Elżbieta 

83-400 Kościerzyna, Nowy Klincz 43 
tel. 58 686 45 24 

odpady gastronomiczne ze statków 

ERTRANS Eugeniusz Reclaf 
84-230 Rumia, ul. Targowa 24 
tel. 58 782 22 31 

odpady budowlane 

PPHU Krzysztof Bartuś 
81-601 Gdynia, ul. Amona 47 
tel. 58 679 23 23 

odpady budowlane 

Argum Sp. z o.o. 
Bolechowo, 62-005 Owińsk, ul. Poznańska 1 
tel.  61 812 60 17 

opony 
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5.3.2  Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Sp. z o. o. 

 

Spółka posiada Umowę Nr 01287/10 z 

dnia 25 sierpnia 2010 r. na świadczenie 

usług odbioru nieczystości ciekłych z 

pojazdów asenizacyjnych 

z Przedsiębiorstwem Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni. 

Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Sp. z 

o. o. posiada Decyzję Urzędu Miasta 

Gdynia Nr 3/2016 z dnia 22 sierpnia 

2016 roku udzielającą zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Miasta Gdyni.  

 
Źródło:P.P. „Sieć” Sp. z o.o. 

 

 

Portowe urządzenia odbiorcze ścieków zlokalizowane są w obrębie terenów portowych – przy 
ul. Rotterdamskiej 7 i w budynku Portowej Straży Pożarnej przy ul. Chrzanowskiego i są nimi: 

− Pojazd asenizacyjny MAN 18.222 o pojemności 10 m3 – 1 szt. 
− Pojazd asenizacyjny Star 200 o pojemności 5,2 m3 – 1 szt. 
− Zbiornik z tworzywa sztucznego do posadowienia na nabrzeżu o pojemności 12 m3 – 1 szt.  
− punkty zlewne do kanalizacji sanitarnej (3 szt. własność Zarządu Morskiego Portu Gdynia 

i 1 szt. poza terenem – własność PEWIK Gdynia) 
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Rysunek 18 - Charakterystyka techniczno-technologiczna urządzeń odbiorczych. 

 

Źródło:P.P. „Sieć” Sp. z o.o. 

Do odbioru i transportu ścieków sanitarnych służą: 

1. Samochód asenizacyjny MAN 18.222 – 1. szt. 
    Pojemność zbiornika V = 10 m3 
2. Samochód asenizacyjny Star 200 – 1. szt. 
    Pojemność zbiornika V = 5,2 m3  
3. Zbiornik z tworzywa do posadowienia na nabrzeżu V= 12m3 – 1 szt.  

Do wyposażenia należy zestaw atestowanych węży transportowych wraz ze 
znormalizowanymi złączami o kształcie i wymiarach kołnierzy zgodnych z prawidłem 11 
załącznika nr IV do Konwencji MARPOL. Dodatkowo wykorzystuje się zestawy do redukcji 
połączeń. 

Ścieki sanitarne przewożone są do jednego (najbliższego) z punktów zlewnych i zrzucane do 
portowej lub miejskiej kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja wykorzystywanych punktów 
zlewnych: 

− punkt zlewny na Nabrzeżu inż. T.Wendy (sieć kanalizacji sanitarnej Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.A.), 
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− punkt zlewny na Nabrzeżu Stanów Zjednoczonych – plac XVII (sieć kanalizacji sanitarnej 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.), 

− punkt zlewny na Nabrzeżu Helskim II (sieć kanalizacji sanitarnej Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.A.), 

− punkt zlewny w rejonie Estakady Kwiatkowskiego (sieć kanalizacji sanitarnej 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni). 

Ilość ścieków odprowadzanych poprzez portowe kolektory sanitarne do miejskiej sieci 
sanitarnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni podlega pomiarowi. Ścieki z 
kolektora miejskiego oczyszczane są w Grupowej Oczyszczalni Ścieków „DĘBOGÓRZE”. 

Urządzenia odbiorcze ścieków, będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa Portowego „SIEĆ” Sp. z 
o. o., mają przepustowość umożliwiającą odbiór ścieków ze statków. Istotne znaczenie ma tu 
racjonalne wykorzystanie posiadanego parku maszyn i urządzeń poprzez zaplanowanie 
kolejności odbiorów z co najmniej 24. godzinnym wyprzedzeniem. Urządzenia odbiorcze są w 
stanie dokonać odbioru strumienia odpadów, który powstanie w teoretycznym „maksymalnym 
tygodniu” funkcjonowania portu. Przedsiębiorstwo dysponuje realnymi możliwościami 
organizacji dodatkowej przepustowości urządzeń odbiorczych w przypadkach spiętrzeń 
związanych z „imprezami” o charakterze morskim (Operacja Żagiel, manewry okrętów 
wojennych itp.). 

 

Rysunek 19 - Odbiór ścieków ze statków pasażerskich 
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5.3.3 Instalacja Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. do bezpośredniego zrzutu 
ścieków z promów i statków pasażerskich 

 
Źródło:ZMPG S.A. 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na dzień dzisiejszy posiada dwa przyłącza do odbioru 

ścieków sanitarnych  dla promu Stena Line którego operatorem jest Stena Line Polska Sp. z o.o. 

Wymienione przyłącza znajdują się na Nabrzeżu Helskim II i działają od  jesieni 2010 r.. Do 

wybudowania tych przyłączy wykorzystano istniejące elementy infrastruktury sanitarnej: 

studzienki w nabrzeżu, kanały grawitacyjne, przepompownię ścieków sanitarnych P3 oraz 

komunalne sieci kanalizacyjne odprowadzające ścieki do biologicznej oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Dębogórze.  

Każde przyłącze składa się z rury stalowej zakończonej kołnierzem  Dn=100mm oraz 

odcinkiem ok. 20m węża elastycznego zakończonego końcówką dostosowaną do instalacji 

statkowej. W studzience na nabrzeżu zainstalowano przepływomierz do pomiaru i rejestracji  

przyjętych ścieków. Obsługę eksploatacyjną odbioru ścieków prowadzi P.P. „SIEĆ” Sp. z o.o.  

Główne parametry techniczne systemu odbioru ścieków: 

− Wydajność systemu odbioru ścieków max. 100m3 / h  

− Średnica króćca przyłączeniowego  D=100mm  

− Sposób pomiaru ilości ścieków  przepływomierz  MAG 8000 

− Parametry jakościowe ścieków  wg. umowy z PEWIK Gdynia  

− Sposób kontroli jakości ścieków  zawór probierczy w studni 

− Dyspozycyjność obsługi   24h/ dobę , 7dni/tydzień 

− Sposób rozliczania usługi   raz w miesiącu 
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Rysunek 20 - Lokalizacja  urządzeń systemu odbioru ścieków na Nb. Helskim II 

 
Źródło:ZMPG S.A. 

 

Rysunek 21 - Konstrukcja punktu odbioru ścieków na Nb. Helskim II 

 
Źródło:ZMPG S.A. 
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5.3.4  Stena Recycling Sp. z o.o. Oddział w Gdyni 

ul. Chwaszczyńska 129 −149, 81-571 Gdynia 

tel.: 0 – 58 667 – 01 – 01, fax: 0 – 58 667 – 20 – 01 

e-mail: stena@stena.pl, www: http://www.stena.pl/ 

Rysunek 22 - Lokalizacja firmy „Stena Recycling Spółka z o.o Oddział w Gdyni 

  

STENA RECYCLING Sp. z o.o. Oddział w Gdyni, posiada poniższe wymagane prawem 

dokumenty na odbiór odpadów: 

Decyzja Nr UOD.6233.28.2011.KK z dnia 1 sierpnia 2011 r. wydana przez Prezydenta Miasta 

Gdyni na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. 

Decyzja Nr 1108/OŚ/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. wydana przez Prezydenta Miasta 

Stołecznego Warszawy na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Numer 

rejestrowy 000000969 

Zgodnie z w/w Zakład posiada: 

− zamkniętą halę magazynową dla magazynowania odpadów zbelowanych i luzem 
maksymalnie do: 500 Mg dla makulatury, 20 Mg dla opakowań z tworzyw sztucznych; 

− utwardzony plac przy hali magazynowej z kontenerami do dromadzenia selektywnie 
zelaza i stali, opakowań metalowych, drewna, opakowań ze szkła po 34 m3 każdy. 

Do odbioru i transportu odpadów posegregowanych służą: 

− samochody hakowe (do przewozu kontenerów) firm: MAN, SCANIA i VOLVO − dla 
opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła i opakowań blaszanych, 

− śmieciarka JOAB dla odpadów makulaturowych. 

mailto:stena@stena.pl
http://www.stena.pl/
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5.4 ORGANIZACJA ODBIORU POZOSTAŁOŚCI (RESZTEK) ŁADUNKOWYCH 

Pozostałości ładunkowe (resztki) odbiera odbiorca ładunku, który pokrywa koszty odbioru i 

gospodarowania pozostałościami ładunkowymi. Regułą jest, że resztki ładunkowe dodawane 

są do ładunku (w odrębnej, wydzielonej formie) i transportowane do odbiorcy wraz z 

ładunkiem, gdzie podlegają zagospodarowaniu jako niepełnowartościowy towar lub surowiec. 

Dotyczy to zarówno popłuczyn jak i odpadów w formie stałej. W przypadku odbioru odpadów 

przez odbiorcę tryb i wysokość opłat za odbiór pozostałości ładunkowych ze statków jest 

ustalany w umowie zawartej między odbiorcą ładunku a odbiorcą odpadów świadczącym tę 

usługę. 

Przedsiębiorstwa odbierające  pozostałości (resztki) ładunkowe zobowiązane są do posiadania 

zezwoleń na wytwarzanie, odbiór i transport odpadów innych niż niebezpieczne 

i niebezpieczne oraz przekazania ich kopi do nadzorującego gospodarkę odpadami w 

Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. – Dział Ochrony Środowiska. 

Firmy odbierające pozostałości ładunkowe ze statków są zobowiązane do przekazywania, do 

Działu Ochrony Środowiska Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., w terminie 1 miesiąca od 

zakończenia kwartału, informacji o ilości i rodzajach odebranych pozostałości ładunkowych, 

nazwy statków, z których zostały odebrane oraz o sposobach zagospodarowania odpadów. 

Schemat przepływu informacji i pozostałości ładunkowych w trakcie ich odbioru 

przedstawiono na następnej stronie (Rysunek 9). 

Pozostałości ładunkowe powstają w związku z rozładunkiem towaru ze statku (w imporcie) w 

zależności od charakteru przeładowywanego towaru mogą mieć formę płynną lub stałą, a ich 

agresywność wobec środowiska może być różna. 

Poniżej prezentuje się dane przedsiębiorstw najczęściej odbierających pozostałości ładunkowe 
w Porcie Gdynia w latach 2015-2017 (wstępna lista przedsiębiorstw odbierających pozostałości 
ładunkowe): 

1. Przedsiębiorstwo COMAL Sp. z o.o. 
ul. Kujawska 10 
80-550 Gdańsk 
Tel.: (+48) 58 511 90 90/ Tel./Fax.: (+48) 58 776 20 67 
Tel. kom.: (+48) 519 303 429 
E-mail: office@comal.com.pl 

2. PORT SERVICE Sp. z o. o. 
ul. Mjr Sucharskiego 75 
80-601 Gdańsk 
tel.  58 343 79 77. 

3. SHIP - SERVICE S.A. 
ul. Dębogórska 19-22, 71-717 Szczecin 
tel. +48 91 424 38 23 
kom. +48 693 719 893. 

mailto:office@comal.com.pl




 

 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000082699; 
NIP: 958 13 23 524; Regon: 191920577, kapitał zakładowy i wpłacony: 112 285 300 PLN. 

„PORTOWY PLAN GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ POZOSTAŁOŚCIAMI ŁADUNKOWYMI ZE STATKÓW” 
− AKTUALIZACJA 2018 

 

 

 

TERRA CONSULTING 
dr inż. Mariola Olszak − Pawelec 

ul. Porazińskiej 14C/2, 81−593 Gdynia 

REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68 

77 

Rysunek 23 - Odbiór pozostałości ładunkowych schemat ideowy przepływu informacji 
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odpadów i sprawozdanie/ kwartał Zbiorcze zestawienie o ilościach i rodzajach 

odpadów / rok 

mailto:srodowisko@port.gdynia.pl


 

 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000082699; 
NIP: 958 13 23 524; Regon: 191920577, kapitał zakładowy i wpłacony: 112 285 300 PLN. 

„PORTOWY PLAN GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ POZOSTAŁOŚCIAMI ŁADUNKOWYMI ZE STATKÓW” 
− AKTUALIZACJA 2018 

 

 

 

TERRA CONSULTING 
dr inż. Mariola Olszak − Pawelec 

ul. Porazińskiej 14C/2, 81−593 Gdynia 

REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68 

78 

6 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA 

6.1 BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

Biorąc pod uwagę jednostki geologiczno – strukturalne Polski, teren Portu Gdynia znajduje się 

w zasięgu obniżenia perybałtyckiego. Biorąc pod uwagę jednostki hydrogeologiczne Polski, port 

położony jest w podregionie gdańskim (V 1) regionu gdańsko-elbląskiego (V). W podregionie 

gdańskim główny użytkowy poziom wodonośny znajduje się w utworach czwartorzędowych, 

kredy górnej i lokalnie trzeciorzędu (oligocenu): 

− w utworach czwartorzędowych – piaskach i żwirach poziom użytkowy występuje 

przeważnie na głębokości 10  80 m (miejscami do 120 m), nie jest izolowany 
od powierzchni terenu, ma swobodne zwierciadło wody. Wydajność studni przeważnie 

w granicach 10  70 m3h-1, w rejonie opracowania brak jest izolacji pierwszego poziomu 
użytkowego lub jest on połowiczny, 

− w utworach trzeciorzędowych (górnomioceńskich) - poziom wodonośny występujący na 

głębokości 30  150 m, wydajności do 120 m3h-1 (najczęściej 10  50 m3h-1). 

− w utworach mezozoicznych (kredy górnej) – piaskach i marglach poziom użytkowy, 

występuje na głębokości 100  250 m. Wydajność studni w części północnej podregionu 

waha się w granicach 70  120 m3h-1.  

Budowa geologiczna analizowanego terenu wskazuje na występowanie utworów 

czwartorzędowych, o średniej miąższości 30 ÷ 40 m, reprezentowanych głównie poprzez 

plejstoceńskie piaski wodnolodowcowe o zróżnicowanej granulacji, gliny zwałowe oraz osady 

mulisto-ilaste. Poniżej zalegają osady przedczwartorzędowe (mioceńskie i oligoceńskie) o stropie 

silnie zróżnicowanym w wyniku erozyjnej działalności lądolodu. 

Omawiany teren znajduje się w południowo – wschodniej części czwartorzędowego, pradolinnego 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 (Pradolina Kaszuby) typu porowego. Przepływ 

wód w kierunku GZWP nr 110 jest średnio szybki (30÷100 m/a) i szybki (100 ÷ 300 m/a) i należą 

one do I klasy jakości wód.  

Na terenie Portu Gdynia występują dwa poziomy wodonośne w obrębie plejstoceńskiego 

kompleksu wodonośnego: 

I poziom wodonośny posiada zwierciadło o charakterze swobodnym (ok. 2 m ppt) i jest zasilane 

lateralnie z wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego oraz z infiltracji opadów. Nie posiada warstwy 

ekranującej, co może powodować występowanie zanieczyszczeń antropogenicznych 

pochodzących z tego obszaru.  

II poziom wodonośny posiada zwierciadło o charakterze subartezyjskim i charakteryzuje się 

znaczną zasobnością. Środowisko wodonośne tworzą żwiry oraz piaski grubo– i średnioziarniste 

o miąższości ok. 9-15 m, znajdujące się pod warstwą utworów słaboprzepuszczalnych 

(ok. 9-metrową warstwą mułków). Poziom ten ma charakter użytkowy, m.in. przez ujęcie portowe 

o głębokości studni 48,0-52,0 m i ich wydajności eksploatacyjnej 65-155 m3/h. 
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Lokalizacja Portu na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 oraz  brak naturalnej 

izolacji warstwy wodonośnej stwarza zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń wraz z wodami 

opadowymi.  

6.2 WARUNKI HYDROLOGICZNE 

Pod względem hydrograficznym obszar Gdyni znajduje się w obrębie regionu Przymorza, 

rozciągającego się stosunkowo wąskim pasem od ujścia Odry na zachodzie do ujścia Wisły na 

wschodzie. W przylegającym do Zatoki Gdańskiej fragmencie tego regionu, wyznaczonego 

granicami administracyjnymi miasta, występuje zaledwie pięć stałych, ale niewielkich cieków 

uchodzących bezpośrednio do morza. Z punktu widzenia położenia geograficznego, roli 

w powstaniu i rozwoju miasta i portu najważniejszym elementem hydrograficznym jest morze, 

nad którym rozciąga się Gdynia na przestrzeni kilkunastu kilometrów. 

Przez tereny portowe przepływa Potok Chyloński i Chylonka, spływające z wysoczyzny do 

Pradoliny Kaszubskiej. Potok Chyloński to krótki, bo liczący około 3,2 km ciek, z dorzeczem 8,2 

km2. Źródła zlokalizowane są w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego − początek potoku 

znajduje się w południowej części dzielnicy Chylonia, wypływając wartkim strumieniem z 

sąsiadujących z dzielnicą lasów. Następnie w Pradolinie Kaszubskiej płynie między innymi 

uregulowanym korytem przez Park Kiloński i dalej skanalizowany dociera na torfowe łąki, gdzie 

pod wpływem silnej działalności ludzkiej włącza się do rozległego systemu kanałów i rowów 

melioracyjnych. Przepływ wody sięga kilkudziesięciu litrów na sekundę.  

Wpływ działalności ludzkiej wyraźnie widoczny jest w dolnym biegu, na zatorfionym terenie 

w okolicy portu (rowy melioracyjne). Obecnie Potok Chyloński płynie całkowicie sztucznym 

korytem. Jego górny odcinek został wcześniej przełożony, w celu ominięcia terenu 

Elektrociepłowni EC III i częściowo ujęty w zamknięty przewód. Dużej zmianie uległy również 

warunki hydrologiczne Potoku, związane przede wszystkim z odbiorem wód opadowych 

z terenów utwardzonych EC III oraz istniejących na tym terenie placów składowych i terenów 

komunikacyjnych. Badania wód, przeprowadzone w latach 2003  20049, wykazały ich złą jakość, 

charakteryzującą się wysokim obciążeniem materią organiczną i azotem organicznym, zwłaszcza 

w II połowie roku, oraz żelazem i wysokim poziomem zawiesin ogólnych.  

 

                                                 

9 Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Portu Zachodniego w 
Gdyni, PROEKO, Gdańsk, 2006 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Kaszubskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chylonia
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pradolina_Kaszubska&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Kilo%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3w_melioracyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3w_melioracyjny
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6.3 STAN CZYSTOŚCI WÓD BASENÓW PORTOWYCH 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów  poziomów w środowisku substancji lub energii przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (dz. U. z 2011 r. nr 140, 

poz. 824) Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. dwa razy do roku, w 28 punktach pomiarowych 

wykonuje analizy poziomu substancji zanieczyszczających w wodach basenów portowych (rys. 

15)  

 

 

Pomiary zanieczyszczeń wód w basenach portowych wykonuje się dla substancji i parametrów 

odniesienia zgodnie z metodykami referencyjnymi podanymi w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 , poz. 

1187). 

Rysunek 24 - Lokalizacja miejsc pobierania próbek wody z basenów portowych Portu Gdynia 
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1. Stężenia elementów fizykochemicznych: tj. wartości odczynu (pH) wody pobranej we 

wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych mieszczą się w zakresie wartości 

granicznych ustanowionych dla II klasy jakości jednolitych części wód powierzchniowych, 

takich jak wody przejściowe, określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 

r., poz. 1187).  

2. Stężenia specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, będących 

wskaźnikami jakości wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego: tj. cynku i węglowodorów ropopochodnych w wodach basenów Portu Gdynia 

kształtują się poniżej granicznych wartości dla wód powierzchniowych, określonych w 

załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187). 

3. Stężenia substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń: tj. kadmu i jego związków 

oraz ołowiu i jego związków ujętych w załączniku nr 9, do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 

r., poz. 1187) kształtują się poniżej określonego w nim maksymalnego dopuszczalnego 

stężenia dla tych substancji.  

4. Podsumowując zgodnie z definicją klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych, określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 

258, poz.1549), do celów poglądowych oceniono stan chemiczny badanych wód, jako dobry 

(jedynie na podstawie pomiarów Pb i Cd przeprowadzonych w październiku 2018 r.). 
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6.4 STAN CZYSTOŚCI OSADÓW DENNYCH 

W związku z planowanymi pracami podczyszczeniowymi i czerpalnymi Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.A. regularnie zleca analizę czystości osadów dennych, zalegających dno akwenów 
portowych. 

Do końca roku 2012 pomiary wykonywane były zgodnie z procedurami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń 
substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. z 2002 r. Nr 55, poz. 498) oraz 
zgodnie z Zarządzaniem Porządkowym Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dn. 18 lipca 
1998 r. Przepisy portowe (Dz. U. Woj. Pom. Nr 78, poz.474). 

W roku 2013 r. nastąpiła zmiana Ustawy o odpadach i analiza osadów dennych zalegających dno 
akwenów portowych była wykonywana w oparciu o wytyczne do Konwencji Helsińskiej 
HELCOM Guidelines for the disposal of dredged material at sea adopted in June 2007 

W badanych próbach dokonywało się pomiarów stężeń: 

• metali: arsenu, chromu, cynku, kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, rtęci 

• wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA): benzo(a)antracenu, 
benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu, benzo(a)pirenu, 
dibenzo(a,h)antracenu, indeno(1,2,3-c,d)iprenu 

• polichlorowanych bifenyli (PCB): suma kongenerów PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 i 180 

Zgodnie z powyższymi zaleceniami do Konwencji Helsińskiej zalecane były następujące 
zależności pomiędzy kubaturą urobku, a liczbą punktów poboru prób. 

W roku 2013 przeprowadzono pomiar czystości osadów dennych w pasie 50 m i do głębokości 1,5 
m w obrębie wszystkich eksploatowanych nabrzeży, w sumie 74 próby czerpakowe, Stwierdzono 
przekroczenie stężenia metali ciężkich i WWA przy Nabrzeżu Węgierskim. Przy pozostałych 
nabrzeżach nie stwierdzono żadnych przekroczeń. 
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Rysunek 25 - Lokalizacja miejsc pobierania prób rdzeniowych osadów z dna akwenów Portu Gdynia 

 

Źródło: Dział Ochrony Środowiska ZMPG S.A. 
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6.5 STAN JAKOŚCI POWIETRZA W REJONIE PORTU GDYNIA 

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla miasta Gdyni, w tym rejonu ZMPG 

S.A. jest wzmożony transport, przede wszystkim drogowy (spalanie paliw płynnych), przemysł 

(procesy technologiczne w zakładach wytwórczych − Stocznia Gdynia, Stocznia „Nauta”, Stocznia 

Marynarki Wojennej) i energetyka cieplna (spalanie paliw stałych szczególnie węgla i koksu − EC 

III). Zanieczyszczenie powietrza ma charakter okresowy i nasila się w miesiącach zimowych 

(sezon grzewczy). Na terenie Portu w Gdyni istotnym źródłem zanieczyszczeń pyłowych jest 

Morski Terminal Masowy w rejonie Basenu III. Obecnie obserwowany jest wzrost emisji tlenków 

azotu związanych właśnie z emisją zanieczyszczeń do atmosfery ze środków transportu. Istotną 

uciążliwością w tym zakresie charakteryzują się  również place manewrowe i parkingi dla TIR-ów 

oraz place samochodowe dla samochodów osobowych. W związku z powyższym, szczególna rola 

przypada tu Estakadzie Kwiatkowskiego i terminalom kontenerowym (GTC i BCT). 

Ponadto, w sąsiedztwie zlokalizowane są zakłady przemysłu stoczniowego, bazy transportowe 

wraz warsztatami remontowymi, które to obiekty mogą być źródłem różnorakich zanieczyszczeń 

specyficznych związanych m.in. z obróbką i spawaniem elementów stalowych, nakładaniem 

powłok lakierniczych itp. Ze względu na zaistniałą sytuację w przemyśle stoczniowym, 

zmierzającą do jego likwidacji w Porcie Gdynia, w chwili obecnej jego wpływ na jakość powietrza 

w zachodniej części portu można uznać za nie mający znaczącego wpływu.  

Na terenie Gdyni, w tym m.in. w rejonie Portu Gdynia (stacja pomiarowa AM 10) prowadzony jest 

monitoring stanu atmosfery w sieci ARMAAG10. Głównymi zanieczyszczeniami atmosfery 

monitorowanymi przez stacje pomiarowe sieci ARMAAG są: 

− ditlenek siarki (SO2);  

− ditlenek azotu (NO2)  i tlenki azotu (NOx); 

− pył PM10; 

− ozon − główne zanieczyszczenie powstające w wyniku reakcji chemicznych zachodzących 
pod wpływem promieniowania słonecznego w powietrzu zanieczyszczonym tlenkami 
azotu i węglowodorami. Stężenia ozonu w czystym powietrzu, w przyziemnej warstwie 
atmosfery, dochodzą chwilowo do 120 mg/m3, natomiast w obecności tlenków azotu i 
węglowodorów (tzw. prekursorów ozonu) mogą być znacznie większe. Formowaniu 
ozonu w dolnej atmosferze sprzyja wysoka temperatura powietrza oraz duże natężenie 
promieniowania słonecznego. 

Uogólniając wyniki pomiarów można stwierdzić, że stan powietrza w Gdyni jest dobry, z 

wyjątkiem stężenia pyłu zawieszonego PM 10, szczególnie w okolicach Portu Gdynia. Według 

WIOŚ brak możliwości jednoznacznego określenia źródeł emisji czy występowania zjawisk emisji 

wtórnej oraz brak korelacji miedzy emisją i imisją sprawia problem z interpretacją wyników 

                                                 
10 Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (Fundacja ARMAAG). 



 

 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000082699; 
NIP: 958 13 23 524; Regon: 191920577, kapitał zakładowy i wpłacony: 112 285 300 PLN. 

„PORTOWY PLAN GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ POZOSTAŁOŚCIAMI ŁADUNKOWYMI ZE STATKÓW” 
− AKTUALIZACJA 2018 

 

 

 

TERRA CONSULTING 
dr inż. Mariola Olszak − Pawelec 

ul. Porazińskiej 14C/2, 81−593 Gdynia 

REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68 

85 

szczególnie dla Portu Gdynia, gdzie poza emisją pyłu PM 10 ze statków i promów dochodzą 

emisje z transportu kolejowego, samochodowego i prac przeładunkowych.  

Zarówno stężenia dwutlenku siarki (SO2), jak i dwutlenku azotu i tlenki azotu (NO2 i NOx) 

nie przekroczyły wartości dopuszczalnych w badanym okresie 2015-2017. 

Widoczny jest w latach 2015-2017 trend spadkowy stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego 

PM10 i wartości te nie przekraczały wartości dopuszczalnych. Jednakże, we wszystkich latach 

odnotowane zostały przekroczenia stężenia średniodobowego zarówno w sezonie grzewczym jak i 

letnim. 

Przekroczenia stężeń dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 w omawianym przedziale 

czasowym były odnotowane w całej aglomeracji trójmiejskiej dlatego też, Wojewoda Pomorski 

przyjął Uchwałę Nr: 352/XXXIII/17    Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia: 2017-03-27 w 

sprawie aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której 

został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy 

benzo(a)pirenu . Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego powiększonego o 

margines tolerancji spowodowane są głównie emisją ze źródeł powierzchniowych (komunalnych), 

pochodzącą z procesów spalania węgla na cele grzewcze i bytowe oraz z komunikacji. W ramach 

powyższego programu w przypadku prowadzenia wszelkich prac ziemnych należy je wykonywać 

w sposób ograniczający pylenie czyli ze zraszaniem. 

Jedynymi źródłami emisji wynikającymi bezpośrednio z działalności Zarządu Morskiego Portu 

Gdynia S.A. są kotłownie oraz emisja ze środków transportu. Na dzień dzisiejszy w skład 

infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A wchodzą cztery kotłownie olejowe 

rozmieszczone na terenie całego portu (Zgłoszenie instalacji, której eksploatacja wymaga 

zgłoszenia nr DS-280/32/DM/16 z 17 marca 2016 roku). 

W związku z usytuowaniem Portu Gdynia w bezpośredniej bliskości Dzielnicy Gdynia 
Śródmieście od 28 września 2018 roku działa pełny komplet specjalistycznych czujników 
zainstalowanych w sześciu różnych miejscach w ramach kompleksowego systemu yetiSense, który 
przez całą dobę monitoruje jakość powietrza, szczególnie poziom emisji pyłu węglowego 
powstającego w wyniku prowadzonych przeładunków (Rys. 17 – mapa z punktami)  

Nowoczesny i kompleksowy system monitoringu jakości powietrza stworzyła firma SeaData z 
Gdyni. Zastosowane w nim zaawansowane uczące się algorytmy sztucznej inteligencji (ang. 
machine learning) umożliwiają yetiSense przewidywanie potencjalnego zagrożenia z 
kilkudniowym wyprzedzeniem. W przypadku wykrycia anomalii, system natychmiast alarmuje 
ZMPG S.A. o przekroczeniu dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza. 

System monitoringu ma na celu zminimalizowanie ryzyka. Czujniki zbierają stężenia pyłów, 
wysyłają je co 10 min do platformy, gdzie są analizowane. W ten sposób ZMPG S.A. wpływa 
bezpośrednio na utrzymanie reżimu przeładunkowego poszczególnych terminali, tak aby 
maksymalnie wyeliminować emisję szkodliwych pyłów. 

Monitoring powietrza można obserwować w tzw. czasie rzeczywistym na internetowej stronie 
portowej https://www.port.gdynia.pl/pl/ochrona-srodowiska/monitoring-srodowiska/1211-

https://www.port.gdynia.pl/pl/ochrona-srodowiska/monitoring-srodowiska/1211-zegary-z-aktualnymi-pomiarami-srodowiska
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zegary-z-aktualnymi-pomiarami-srodowiska oraz na http://yetimap.com/#PortGdynia  
[yetimap.com]. 

 

 

6.6 STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W REJONIE PORTU GDYNIA 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. nr 
140, poz. 824) pomiary zostały wykonane w dniach od 27.10 do 29.10.2015 r. przez firmę 
HYDROACUSTIC Piotr Hilszer podczas normalnych prac załadunkowo – rozładunkowych oraz 
transportowych na terenie całego Portu Gdynia. 

Większość prac związana z emisją hałasu do środowiska prowadzona jest w rejonie 
poszczególnych nabrzeży w znacznym oddaleniu od terenów podlegających ochronie przed 
hałasem. 

Rysunek 26 - Lokalizacja stacji pomiarowych zanieczyszczenia powietrza w Porcie Gdynia 

https://www.port.gdynia.pl/pl/ochrona-srodowiska/monitoring-srodowiska/1211-zegary-z-aktualnymi-pomiarami-srodowiska
http://yetimap.com/#PortGdynia
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Uzyskane wyniki pomiarów i obliczeń wskazują na przekroczenia wartości dopuszczalnych na 
granicach terenów podlegających ochronie przed hałasem jedynie w kilku punktach: w rejonie 
BCT Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o., w rejonie ulicy Arkadiusza Rybickiego i 
Alei Jana Pawła II oraz ulicy Węglowej. 

Jednakże, klimat akustyczny na terenach wokół portu kształtowany jest nie tylko hałasem z portu, 
ale także hałasem pochodzącym z innych źródeł, przede wszystkim komunikacyjnych. Dotyczy to 
szczególnie obszaru wokół BCT Bałtyckiego Terminala Kontenerowego Sp. z  o.o. 

 

 
Źródło: Dział Ochrony Środowiska ZMPG S.A. 

Rysunek 27 - Lokalizacja punktów pomiarowych poziomu hałasu w środowisku 



 

 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000082699; 
NIP: 958 13 23 524; Regon: 191920577, kapitał zakładowy i wpłacony: 112 285 300 PLN. 

„PORTOWY PLAN GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ POZOSTAŁOŚCIAMI ŁADUNKOWYMI ZE STATKÓW” 
− AKTUALIZACJA 2018 

 

 

 

TERRA CONSULTING 
dr inż. Mariola Olszak − Pawelec 

ul. Porazińskiej 14C/2, 81−593 Gdynia 

REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68 

88 

 

6.7 UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE 

Najbliżej położone tereny podlegające ochronie, w tym ochronie w ramach obszarów Natura 2000 
znajdują się w kierunkach: 

południowym, 

południowo − zachodnim, 

południowo − wschodnim 

Trójmiejski Park Krajobrazowy (ok. 2 km), 

Rezerwat Cisowa (ok. 7 km), 

Rezerwat Kępa Redłowska (ok. 5,5 km), 

Rezerwat Kacze Łęgi (ok. 6 km), 

Rezerwat Łęg nad Swelinią (ok. 7 km), 

północnym 

Nadmorski Park Krajobrazowy (ok. 9 km), 

Rezerwat Beka (ok. 14 km), 

Rezerwat Mechelińskie Łąki (ok. 10 km), 

północno − wschodnim 
Obszar „Zatoka Pucka” PLB220005 (bezpośrednie 

sąsiedztwo), 

północnym 

Obszar „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” PLH220032 

(ok. 5 km). 

Obszar „Klify i Rafy Kamienne Orłowa” PLH220105 (ok. 

3 km). 

6.8 OBSZARY CHRONIONE W RAMACH EUROPEJSKIEJ SIECI EKOLOGICZNEJ NATURA 

2000 

Teren portu Gdynia graniczy bezpośrednio na linii falochronu z obszarem specjalnej ochrony 

ptaków „Zatoka Pucka” (PLB220005), należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 
Obejmuje on  powierzchnię: 

o 61 107,6 ha znajdującą się na wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, 
o 937,9 ha położoną na terenie województwa pomorskiego w obrębie gmin nadmorskich od 

Helu po Gdańsk. 

Obszar zajmuje wody zachodniej części Zatoki Gdańskiej, pomiędzy wybrzeżem Półwyspu 
Helskiego na północy, wybrzeżem od Władysławowa do ujścia Wisły Śmiałej na zachodzie 
i południu i linią pomiędzy ujściem Wisły Śmiałej a końcem Helu od strony wschodniej. Zawiera 
samą Zatokę Pucką (powierzchnia 10 400 ha o średniej głębokości 3 m) i część głębszych wód 
Zatoki Gdańskiej, rozpościerających się na wschód od niej. Granicę wschodnią stanowi linia 
łącząca cypel Półwyspu Helskiego i ujście Wisły Śmiałej. Obszar obejmuje również łąki 
nadmorskie koło Osłonina i Rewy. 
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Obszary morskie stanowią 98% pokrycia; siedliska łąkowe i zaroślowe oraz torfowiska, bagna, 
roślinność na brzegach wód, młaki – po 1%. Obszar ma znaczenie jako ostoja ptasia o randze 
europejskiej.  

W Standardowym Formularzu Danych − Karcie Informacyjnej Obszaru NATURA 2000 PLB220005 
działalność portowa nie została zdefiniowana jako zagrożenie. 

W odległości ok. 5 km na północ od terenów portowych znajduje się specjalny obszar ochrony 

siedlisk „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” (PLH220032), który obejmuje Półwysep Helski 
i Zatokę Pucką Wewnętrzną oraz fragment Wybrzeża od Władysławowa do Mechelinek (Kępy 
Oksywskiej). 

Obszary morskie stanowią 85% pokrycia; siedliska łąkowe i zaroślowe oraz torfowiska, bagna, 
roślinność na brzegach wód, młaki - po 5%.  

W Standardowym Formularzu Danych − Karcie Informacyjnej Obszaru NATURA 2000 
PLH220032 działalność portowa nie została zdefiniowana jako zagrożenie. 

W odległości ok. 3 km na południe od terenów portowych znajduje się specjalny obszar ochrony 

siedlisk „Klify i Rafy Kamienne Orłowa” (PLH220105) o powierzchni 335,68 ha,  zatwierdzony 
przez Komisję Europejską. Obszary morskie stanowią 61,26% pokrycia. Ostoja obejmuje fragment 
wód Zatoki Gdańskiej oraz przylegający fragment Kępy Redłowskiej, stanowiący  rezerwat 
przyrody "Kępa Redłowska", a także (oddzielony Obniżeniem Redłowskim z doliną rzeki Kaczej) 
wąski, przymorski pas krawędzi wzgórz Gdańsko-Wejherowskich, wraz z ujściowymi odcinkami 
rzek Swelini i Potoku Kolibkowskiego. Morska część ostoi stanowi mozaikę różnych siedlisk, 
skupionych na małym obszarze, począwszy od głazowisk, z wielkich głazów narzutowych, 
obrośniętych bogatymi zbiorowiskami roślin, w tym wyjątkowo cennym przyrodniczo gatunkiem 
wieloletniego krasnorostu - widlikiem Furcellaria lumbricalis. Towarzyszą im poletka 
piaszczystego dna między kamieniami, pokryte płatami łąk trawy morskiej Zostera marina oraz 
obszary dna wybrukowane małymi kamieniami. Kamienne usypisko koło Orłowa jest 
wyjątkowym miejscem dla Zatoki Gdańskiej; w Polsce tego rodzaju siedlisko występuje głównie 
na otwartym wybrzeżu. W wodach ostoi występuje bogata fauna, z udziałem rzadkich i objętych 
ochroną gatunków ryb, jak m.in. babka mała Pomatoschistus minutus, babka piaskowa P. microps, 
iglicznia Syngnathus typhle, wężynka Nerophis ophidion, a także innych gatunków, jak np. 
rzadkie w Polsce morskie bezkręgowce, m.in. koślatki Caprella. Część lądową ostoi stanowi 
głównie zalesiona powierzchnia morenowej wysoczyzny Kępy Redłowskiej, rozcięta siecią 
głębokich dolin erozyjnych, w większości suchych. Zwarty kompleks leśny obejmuje płaty: Galio 
odorati-Fagetum (dominujący typ zbiorowiska leśnego), Luzulopilosae-Fagetum, Fago-
Quercetum, Stellario-Carpinetum, a lokalnie w dnach dolin erozyjnych oraz na terasach 
nadmorskich - Fraxino-Alnetum. Wysoczyzna urywa się nad brzegiem morskim stromymi i 
wysokimi klifami żywymi i martwymi. Od strony wysoczyznowego zaplecza ostoja graniczy ze 
zwartą zabudową Gdyni-Redłowa.  

W skład obszaru wchodzi odcinek wybrzeża klifowego, długości 2,5 kilometra w części północnej: 
pomiędzy 83,56 km, a 81,1 km polskiego wybrzeża, a także ok. 1,5 km długości, w części 
południowej (pomiędzy 80,48 km, a 78,8 kilometrem). W granicach ostoi znajduje się najbardziej 
aktywny klif na wybrzeżach Zatoki Gdańskiej - Cypel Redłowski (Orłowski), o długości około 650 
m.  
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W Standardowym Formularzu Danych − Karcie Informacyjnej Obszaru NATURA 2000 
PLH220105 działalność portowa nie została zdefiniowana jako zagrożenie. 

Rysunek 28 - Lokalizacja obszarów Natura 2000 w rejonie Poru Gdynia 
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7 WPŁYW PORTOWYCH URZĄDZEŃ ODBIORCZYCH NA ŚRODOWISKO 

Portowe urządzenia odbiorcze zlokalizowane są w obrębie Portu Gdynia. Są to urządzenia i 
obiekty, które funkcjonowały już wcześniej – wykonane były w ramach budowy infrastruktury 
portowej (np. punkty zlewne ścieków) lub w ramach modernizacji (urządzenia do separacji wód 
zaolejonych w spółce OILER S.A.). Pozostałe elementy urządzeń odbiorczych mają charakter 
„zmienny” – środki transportu, pojemniki itp. ale wszystkie były wcześniej uwzględniane w 
analizach wpływu Portu Gdynia na stan środowiska.  

Dotychczasowe ustalenia w zakresie oddziaływania funkcjonującego „Portowego planu 
gospodarki odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi” w Porcie Gdynia na większość 
elementów środowiska wskazują, że odbiór odpadów powstających na statkach oraz pozostałości 
ładunkowych nie miał istotnego wpływu na środowisko. Dodatkowo należy podkreślić, iż 
wdrożenie gospodarki odpadami statkowymi w roku 2004 do chwili obecnej spowodowało 
wyeliminowanie nielegalnych zrzutów wód zęzowych do wód akwenów portowych co ma 
znaczący pozytywny wpływ na środowisko morskie. 

7.1 ODDZIAŁYWANIE NA JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Do zanieczyszczeń powstających i emitowanych do atmosfery w trakcie funkcjonowania urządzeń 
odbiorczych należą: 

− zanieczyszczenia komunikacyjne (SOx, NOx, CO, węglowodory, aldehydy) powstające w 
pracujących silnikach spalinowych stosowanych pojazdów – autocysterny i dźwigniki 
samochodowe. Funkcjonowanie tych źródeł emisji nie wpływa, w istotny sposób na 
oddziaływanie Portu Gdynia na jakość powietrza atmosferycznego w okolicy. Ilość 
zanieczyszczeń komunikacyjnych, powstających w trakcie odbioru odpadów ze statków 
stanowi niewielką część całości zanieczyszczeń powstających w funkcjonującym porcie 
(transport samochodowy, układarki, holowniki i statki pomocnicze) oraz komunikacji 
samochodowej związanej z okolicznymi trasami komunikacyjnymi miasta Gdynia.   

− zanieczyszczenia związane z odbieranymi odpadami zwłaszcza płynnymi – olejowe 
(węglowodory, merkaptany), ścieki sanitarne (H2S, NH3, merkaptany i inne związki siarki 
złowonne charakterystyczne dla ścieków), pozostałości ładunkowe (węglowodory i inne lotne 
związki). Generalnie zanieczyszczenia gazowe odparowujące z mieszanin odpadów mają niską 
koncentrację, węglowodory z zanieczyszczeń olejowych są o niskiej prężności par i w związku 
z tym ich wpływ na jakość powietrza jest nieistotny. 

− zanieczyszczenia pyłowe związane z operacjami odbioru stałych (pylistych) odpadów 
ładunkowych. Ilość takich zanieczyszczeń jest pomijalnie mała w bilansie przeładunków. 
Wielkość odpadów stanowi ok. 5% ładunku. Odpady te przekazywane są odbiorcy ładunku, 
gdyż stanowią niepełnowartościowy towar. Załadunek odpadów odpowiada warunkom 
załadunku towaru. Analizy dokonywane w Porcie Gdynia dotyczące wpływu przeładunku 
ładunków masowych na stan aerosanitarny otoczenia wskazują na ich niewielki wpływ. Stąd 
też operacje związane z resztkami ładunkowymi nie wpłyną na pogorszenia jakości powietrza.  
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− zanieczyszczenia emitowane w trakcie funkcjonowania (napełnianie zbiorników płynnymi 
odpadami olejowymi) urządzeń do separacji substancji ropopochodnych. Prężność par 
substancji ropopochodnych separowanych w urządzeniach zlokalizowanych w OILER S.A. 
przy Al. Solidarności 2 w Gdyni jest niska (odpowiada swoim poziomem ciężkim olejom 
opałowym). Emisje węglowodorów, które powstają w procesach napełniania zbiorników są w 
związku z tym pomijalnie małe i nie wpływają na pogorszenie jakości środowiska. 

Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery w trakcie funkcjonowania portowych urządzeń 
odbiorczych nie wpływają na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego w otoczeniu. 

7.1.1 Oddziaływanie na klimat akustyczny otoczenia 

W trakcie odbioru odpadów powstających na statkach i funkcjonowania portowych urządzeń 
odbiorczych wyróżnić można następujące źródła hałasu: 

− praca silników spalinowych stosowanych pojazdów – autocysterny i dźwigniki samochodowe. 
Funkcjonowanie tych źródeł hałasu nie wpływa, w istotny sposób na oddziaływanie portu 
Gdynia na klimat akustyczny otoczenia. Odbiór odpadów następuje w strefie przybrzeżnej. W 
najbliższej okolicy nie występują obiekty wymagające ochrony akustycznej – budynki 
mieszkalne, szkoły, szpitale i inne. Praca urządzeń jest maskowana przez hałas przemysłowy 
panujący w porcie, który kształtuje się na poziomie 50 – 65 dB oraz przez hałas dobiegający z 
tras komunikacyjnych Gdyni otaczających z wielu stron tereny portowe. 

− funkcjonowanie (napełnianie zbiorników płynnymi odpadami olejowymi) urządzeń do 
separacji substancji ropopochodnych – praca pomp w OILER S.A. przy Al. Solidarności 2 w 
Gdyni nie wpływa na ponadnormatywne oddziaływanie na granicy zakładu pod względem 
akustycznym. W bezpośrednim sąsiedztwie zakładu znajduje się ruchliwa trasa 
komunikacyjna (dojazd do stoczni i portu) oraz tory kolejowe o średniej intensywności ruchu, 
które to źródła maskują oddziaływanie pomp instalacji do separacji ropopochodnych.  

Praca portowych urządzeń odbiorczych nie wpływa na pogorszenie klimatu akustycznego 
okolicznych terenów. 
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7.1.2 Oddziaływanie na jakość ścieków sanitarnych 

Ścieki sanitarne odbierane ze statków przewożone są one do jednego (najbliższego) z punktów 

zlewnych i zrzucane są do portowej lub miejskiej kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja 

wykorzystywanych punktów zlewnych: 

− punkt zlewny na Nabrzeżu inż. T. Wendy (sieć kanalizacji sanitarnej Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.A.), 

− punkt zlewny na Nabrzeżu Stanów Zjednoczonych – plac XVII (sieć kanalizacji sanitarnej 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.), 

− punkt zlewny na Nabrzeżu Helskim II (sieć kanalizacji sanitarnej Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.A.), 

− punkt zlewny w rejonie Estakady Kwiatkowskiego (sieć kanalizacji sanitarnej 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni); 

Ilość ścieków odprowadzanych poprzez portowe kolektory sanitarne do sieci sanitarnej 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni podlega pomiarowi. Ścieki z kolektora 

miejskiego oczyszczane są w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze.  

Jakość ścieków odpowiada normalnym ściekom sanitarnym.  

Parametry ścieków odbieranych mogą się wahać w zależności od działającego na statku systemu 

odbioru ścieków (np. grawitacyjny ma zawsze większą ilość wody i mniejsze BZT5 i zawiesinę w 

stosunku do systemów podciśnieniowych zużywających o połowę mniej wody).  

Ścieki statkowe zrzucane do portowej sieci kanalizacyjnej ulegają zmieszaniu ze ściekami 

portowymi, co powoduje uśrednienie ich parametrów, następnie po przekazaniu do miejskiego 

kolektora sanitarnego PEWIK są kontrolowane. W ramach powyższych kontroli sporadycznie 

wykrywane są przekroczenia niektórych parametrów ścieków, jednakże nie jest możliwe 

stwierdzenie, iż przekroczenia są spowodowane rzutem ścieków ze statków. 

Jakość przekazywanych ścieków, zostanie ponownie uśredniona w kolektorze miejskim i nie 

wpłynie na warunki oczyszczania w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze, dodatkowo 

wielkości ścieków zdawanych ze statków nie wpłyną negatywnie na wydajność oczyszczalni.   

Powyższa sytuacja ulegnie zmianie w roku 2019 ze względu na przyjętą 15 lipca 2011 r. Rezolucję 

MEPC.200(62) wprowadzającą zmiany do Załącznika IV Konwencji MARPOL.  

W świetle tych zmian Morze Bałtyckie zostało ustanowione Obszarem Specjalnym w myśl 

załącznika IV Konwencji MARPOL. W związku z tym w obszarze Morza Bałtyckiego będzie 

obowiązywał zakaz zrzutu ścieków ze statków pasażerskich do morza dla: 

− nowych statków pasażerskich po 1 czerwca 2019 r.; 

− istniejących statków pasażerskich po 1 czerwca 2021 r., 

Jednakże na dzień dzisiejszy nie jest możliwe oszacowanie wielkości ścieków, których można 

spodziewać się ze statków pasażerskich i promów w Porcie Gdynia po roku 2019. Zgodnie 

z prawem okres 2018-2020 będzie wymagał ponownego sporządzenia „Portowego planu 

gospodarki odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków” i na tym etapie zostanie 
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ponownie przeanalizowany wpływ portowych urządzeń odbiorczych na jakość ścieków 

sanitarnych. 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ubiega się o dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa 

infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia” z 

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020,  

PRIORYTET: Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, 

DZIAŁANIE: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń 

multimodalnych, Typ projektu: A - Transport morski 4. Inwestycje ograniczające zanieczyszczenia 

środowiska przez statki, w tym budowa infrastruktury do odbioru ścieków sanitarnych oraz 

zasilania statków w energię elektryczną. 

Inwestycja, która będzie realizowana w latach 2019-2021, ma na celu wykonanie na terenie Portu 

Gdynia nowej i dostosowanie istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej do odbierania ścieków 

sanitarnych ze statków i zrzutu tych ścieków do sieci kanalizacyjnej będącej we władaniu PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o. Zbiorczy system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej do odbioru 

ścieków ze statków realizowany będzie w II etapach: 

Etap I / Faza 1: 

1.1.1. Budowa na nab. Francuskim i Belgijskim instalacji zrzutowej do odbioru ścieków 

sanitarnych ze statków pasażerskich 

1.1.2. Budowa układu nr 1: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej do odbioru, ze 

studni zbiorczej instalacji zrzutowej nab. Francuskiego, ścieków sanitarnych ze statków 

pasażerskich cumujących przy nab. Francuskim, wraz z włączeniem w zespół zbiorników 

retencyjno – wyrównawczych na placu XXVII przy ul. Polskiej, 

1.1.3. Budowa układu nr 2 – sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej do odbioru, 

z przewidzianej dla Publicznego Terminalu Promowego pozaukładowej studni zbiorczej, 

ścieków sanitarnych z promów cumujących przy nab. Polskim, wraz z włączeniem 

w przywołany w punkcie 1.1.4. zespół zbiorników retencyjno - wyrównawczych , 

1.1.4. Budowa zespołu zbiorników retencyjno – wyrównawczych na placu XXVII przy ul. 

Polskiej wraz z ich podłączeniem do sieci kanalizacyjnej będącej we władaniu PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o., 

1.1.5. Budowa studni zlewnej, włączonej w zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych, 

przygotowanej do zrzutu ścieków sanitarnych pochodzących z jednostek pływających 

obsługiwanych przez wozy asenizacyjne, cysterny i przenośne zbiorniki należące do 

portowego operatora, 

Etap I/Faza 2 

1.2.1. Budowa mechaniczno – chemicznej podczyszczalni ścieków sanitarnych 

usytuowanej na placu XXVII przy ul. Polskiej w Porcie Gdynia wraz z zagospodarowaniem 

terenu zajętego pod obiekty podczyszczalni i terenu przynależnego obiektom, 



 

 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000082699; 
NIP: 958 13 23 524; Regon: 191920577, kapitał zakładowy i wpłacony: 112 285 300 PLN. 

„PORTOWY PLAN GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ POZOSTAŁOŚCIAMI ŁADUNKOWYMI ZE STATKÓW” 
− AKTUALIZACJA 2018 

 

 

 

TERRA CONSULTING 
dr inż. Mariola Olszak − Pawelec 

ul. Porazińskiej 14C/2, 81−593 Gdynia 

REGON: 220221570 NIP: 957–009–33–68 

95 

1.2.2. Budowa awaryjnego podłączenia istniejącego układu grawitacyjno – tłocznego 

kanalizacji sanitarnej zlewni przepompowni PS-1, obsługującego obiekty stacjonarne na 

terenie Portu Gdynia, do zespołu zbiorników retencyjno-wyrównawczych, 

1.2.3. Przebudowa parkingu dla samochodów ciężarowych na pozostałej części placu 

XXVII, nie zajętej pod obiekty podczyszczalni ścieków. 

Etap II: 

2.1. Budowa na nabrzeżach instalacji do odbioru ścieków sanitarnych ze statków handlowych 

cumujących przy następujących nabrzeżach: Rumuńskim – na odcinku nasadowym, Węgierskim, 

Czeskim, Stanów Zjednoczonych, Rotterdamskim, Holenderskim, Szwedzkim – na odcinku BBM, 

inż. Tadeusza Wendy i Śląskim 

2.2. Przebudowa i dostosowanie istniejącego, portowego układu kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno – tłocznej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków handlowych cumujących przy 

nabrzeżach jak w punkcie 2.1, 

2.3. Przebudowa i dostosowanie istniejącego portowego układu kanalizacji sanitarnej  

grawitacyjno – tłocznej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków handlowych cumujących przy 

nabrzeżach , na których instalacje do odbioru tych ścieków zostały już wykonane, bądź są 

przewidziane do realizacji w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych  - dotyczy nabrzeży: 

Rumuńskiego, Norweskiego, Indyjskiego, Helskiego, 

2.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do odbioru z przewidzianej do realizacji, w ramach 

odrębnego przedsięwzięcia, pozaukładowej studni zbiorczej ścieków sanitarnych ze statków 

handlowych  cumujących przy nab. Polskim wraz z włączeniem w grawitacyjno – tłoczny układ 

Nr 2. 
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7.1.3 Oddziaływanie sposobu zagospodarowania odpadów na środowisko 

Odpady niebezpieczne płynne i stałe gromadzone są po wyładowaniu ze statku w szczelnych, 
odizolowanych od środowiska pojemnikach i przewożone do miejsc zagospodarowania lub 
unieszkodliwiania. Do najczęstszych metod zagospodarowania należą:  

− separacja substancji ropopochodnych, odzysk frakcji (zwłaszcza olejowych) w Rafinerii 
Jedlicze,  

− unieszkodliwianie odpadów stałych (typu zaolejone szmaty, odpady konserwacyjne itp.) przez 
spalenie lub pirolizę; 

− oczyszczanie popłuczyn zawierających substancje niebezpieczne metodami 
fizykochemicznymi lub biologicznymi. 

Dalsze zagospodarowanie odpadów odbieranych ze statków odbywa się zgodnie z decyzjami – 
pozwoleniami na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi odbiorców odpadów. 

Odpady inne niż niebezpieczne płynne i stałe, po wyładowaniu ze statku, gromadzone są w 
szczelnych i odizolowanych od środowiska pojemnikach. Dalej zagospodarowywane są w 
zależności od rodzaju odpadu, stopnia selektywności gromadzenia i metod zagospodarowania 
potwierdzonych decyzjami na odbiór: 

− składowanie na składowisku (dotyczy niesegregowanych odpadów komunalnych); 
− zagospodarowania składowanych selektywnie surowców wtórnych – papier, szkło, metale, 

tworzywa sztuczne. 

Jak wynika z danych zawartych w informatycznym systemie „Statystyka Zawinięć i 
Przeładunków Statków” (SZiPS), funkcjonującym w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. i 
stanowiącym główne źródło informacji o ruchu statków, w latach 2015-2017 zanotowano ogółem 
10 364 zawinięć jednostek pływających różnego typu (Tabela 11). Z tego statki odpowiedzialne za 
ruch towarów i pasażerów stanowią około 90 % całej ilości zawinięć. Właśnie jednostki 
pasażerskie i handlowe są głównie odpowiedzialne za wytwarzanie odpadów statkowych w 
Porcie Gdynia. 

Ruch statków w Porcie Gdynia jest stabilny zarówno pod względem ilości zawijających statków 
jaki i ich typów. W związku z tym oraz uwzględniając trendy w światowej gospodarce morskiej w 
latach 2018-2020 nie przewiduje się wzrostu ilości generowanych odpadów statkowych w 
stosunku do trzech ostatnich lat, za wyjątkiem ścieków. 

Reasumując, ze względu na nie ulegający zmianie sposób postępowania z odpadami statkowymi 
oraz stałą strukturę zawinięć wpływ gospodarki odpadami statkowymi na środowisko nie ulegnie 
pogorszeniu.
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Tabela 11 - Ilość zawinięć statków w latach 2015-2017 

Lp.  Typ statku Ilość statków  

1 Badawczy                                           36 

2 Barka                                              104 

3 Chłodniowiec                                       22 

4 Drobnicowiec                                       2231 

5 Holownik                                           280 

6 Jacht lub Żaglowiec                                12 

7 Kadłub (statek w budowie)                          47 

8 Kontenerowiec                                      2232 

9 Masowiec                                           583 

10 Okręt wojenny                                      48 

11 Pasażerski (wycieczkowy)                           155 

12 Pchacz                                             28 

13 Ponton                                             111 

14 
Prom, Katamaran 
(wycieczkowy)                      81 

15 Ro-ro inne                                         594 

16 Ro-ro kontenery                                    20 

17 Ro-ro pasażerski (Prom)                            2663 

18 Rozmaite                                           17 

19 Samochodowiec                                      102 

20 Specjalistyczne                                    175 

21 Statek  przybrzeżny                                16 

22 Statek rybacki (kuter)                             4 

23 Statek szkolny                                     40 

24 Trawler                                            12 

25 Wielozadaniowy                                     1 

26 Zaopatrzeniowiec                                   8 

27 
Zbiornikowiec do 
chem.płynnych                     530 

28 Zbiornikowiec do gazu                              109 

29 Zbiornikowiec inny                                 103 

SUMA 10364 
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7.1.4 Oddziaływanie na wody powierzchniowe, na grunty i wody podziemne 

Odbiór odpadów może wywierać wpływ na jakość wód powierzchniowych (wody basenów 
portowych) lub grunty i wody podziemne w rejonie portu praktycznie jedynie w sytuacjach 
awaryjnych. Stosowane urządzenia odbiorcze są dobrze odizolowane od środowiska wód 
powierzchniowych. Do odbioru odpadów płynnych używa się atestowanych węży 
połączeniowych, a kołnierze łączące odpowiadają wymaganiom konwencji MARPOL 73/78. 
Odpady stałe transportowane są szczelnych pojemnikach, które uniemożliwiają rozsypywanie się 
odpadów po powierzchni wody. 

Konstrukcja i sposób użytkowania urządzeń odbiorczych gwarantują, że grunty i wody 
podziemne są odizolowane od bezpośredniego wpływu odbieranych odpadów. Dodatkowym 
zabezpieczeniem jest utwardzona powierzchnia nabrzeży, placów i dróg, wyposażona w 
kanalizację deszczową. W znacznej części została ona zmodernizowana poprzez zainstalowanie 
osadników i separatorów substancji ropopochodnych przed wylotami do basenów portowych. 

 

 

 

Rysunek 29 - Wyloty kanalizacji deszczowej w Porcie Gdynia 
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W trakcie odbioru odpadów ze statków w Porcie Gdynia mogą wystąpić następujące sytuacje 
awaryjne: 

1. Rozlew olejów, szlamów olejowych lub wód zaolejonych na skutek pęknięcia węża 
odbiorczego, nieszczelności złącza kołnierzowego, przelania się medium ze zbiornika 
autocysterny itp. 

2. Rozlew ścieków sanitarnych na skutek pęknięcia węża odbiorczego, nieszczelności złącza 
kołnierzowego, przelania się medium ze zbiornika autocysterny itp. 

3. Rozrzucenie odpadów niebezpiecznych – zaolejonych szmat i odpadów konserwacyjnych na 
skutek awarii pojemnika. 

Najniebezpieczniejszym z wymienionych scenariuszy jest rozlew olejów i wód zaolejonych, w 
wyniku których skażeniu mogą ulec wody powierzchniowe na znacznym obszarze lub grunty i 
wody gruntowe.  

CTL Północ Spółka z o.o. posiada instrukcję odbioru wód zaolejonych w relacji 

statek − autocysterna, w której przeanalizowano mogące wystąpić scenariusze awaryjne i 
wyznaczono sposób postępowania i środki przeciwdziałania powstawaniu sytuacji awaryjnych a 
także usuwania skutków zaistniałych awarii. (omówione szerzej w rozdziale ”Sytuacje awaryjne”)  

Na terenie funkcjonowania urządzeń separujących wody zaolejone – OILER S.A. wody opadowe z 
dachu wiaty przykrywającego tacę urządzeń separujących odprowadzane są rurami spustowych 
do kanalizacji przebiegającej pod placem dojazdowym do stanowiska separacji.  

Wody opadowe z placu o nawierzchni asfaltowej w otoczeniu urządzeń, istniejącymi wpustami 
odprowadzane są do istniejącej kanalizacji deszczowej, a następnie odprowadzane są do basenu 
portowego Nr 5 poprzez istniejący separator koalescencyjny zlokalizowany na placu XVIII przy 
wiacie „B”. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. posiada pozwolenie wodno-prawne dla tego 
wylotu. 

Odcieki z urządzeń separujących na betonową tacę szczelną zbierane będą do odwodnienia 
liniowego ACO DRAIN S100K klasa B umocowanego w tacy wzdłuż jej dłuższego boku od strony 
placu dojazdowego. Odcieki kierowane będą z odwodnienia liniowego do zbiorczej studzienki 
wykonanej z cegły klinkierowej – dno studzienki również wykonane z cegły klinkierowej. W 
studzience umieszczono pompę zanurzeniowa np. firmy KSB typ AMAREX KRT F50 – 160 o mocy 
N = 0,8 KW. Odprowadzanie odcieków do zbiornika zlewowego na tacy nastąpi po ręcznym 
uruchomieniu pompy naciągiem stalowym. Wyłączenie pompy nastąpi wyłącznikiem 
pływakowym będącym na jej wyposażeniu.  
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Grunty i wody podziemne są dobrze odizolowane od 
potencjalnego wpływu urządzeń separujących. Jest to 
szczególnie istotne w tym rejonie ze względu na brak 
naturalnych warstw izolujących grunty i wody 
podziemne od wpływów zewnętrznych. Obszar, na 
którym położony jest Port Gdynia, według „Mapy 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych” 
opracowanej przez Instytut Hydrogeologii i Geologii 
Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie - 1990 r., usytuowany jest w strefie 
najwyższej ochrony (ONO) zbiornika nr 110, który jest 
jednym z najzasobniejszych zbiorników w kraju.  

 

 http://www.kzg.p 

Obszar GZWP 110 charakteryzuje się następującymi warunkami kwalifikującymi go do objęcia 

siecią monitoringu: 

− posiada znaczące ilości zasobów; 
− są one intensywnie użytkowane i przeeksploatowane; 
− wartość zasobów jest istotna dla gospodarki wodnej regionu; 
− jakość ulega zmianom w czasie i przestrzeni; 
− podlega i będzie podlegać w przyszłości intensywnej antropopresji.l 

Jakość wód gruntowych w rejonie funkcjonowania urządzeń będzie monitorowana poprzez sieć 
piezometrów usytuowanych, na kierunku spływu wód podziemnych, wokół urządzeń 
separujących. 

7.1.5 Oddziaływanie na obszary cenne przyrodniczo, w tym obszary NATURA 2000 

Na obszary cenne przyrodniczo, w tym obszary sieci Natura 2000 negatywny wpływ mogłyby 

wywrzeć sytuacje awaryjne mogące wystąpić w trakcie odbioru odpadów ze statków w Morskim 

Porcie Gdynia, wcześniej wymienione już w punkcie ”Oddziaływanie na wody powierzchniowe, 

na grunty i wody podziemne niniejszego  „Portowego Planu...” 

Najniebezpieczniejszym w skutkach byłby rozlew olejów i wód zaolejonych, w wyniku których 

skażeniu mogłyby ulec wody powierzchniowe na znacznym obszarze, co nie byłoby obojętne dla 

fauny i flory obszarów objętych ochroną. 

Należy tutaj zaznaczyć, że Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. posiada opracowane stosowne 

plany i programy, zawierające procedury postępowania oraz zestawienia sił i środków, 

szczegółowo omówione w następnym rozdziale, które ograniczają negatywny wpływ na 

środowisko morskie wód basenów do minimum. Dlatego wydaje się, iż  zanieczyszczenie 

akwenów portowych spowodowane odbiorem odpadów statkowych będzie miało charakter 

pomijalny.  
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Jednocześnie wody akwenów portowych są oddzielone od wód morskich zatoki, falochronem, co 

dodatkowo ogranicza możliwość przedostania się zanieczyszczeń z terenu portu. Falochron 

pozwala służbom portowym,  w łatwy sposób odizolować akweny portowe od wód otwartych 

(zamknięcie ich zaporami) i prowadzić działania mające na celu usunięcie skutków np. rozlewu w 

granicach wód portowych.  

7.2 SYTUACJE AWARYJNE 

W trakcie odbioru odpadów ze statków w Morskim Porcie Gdynia mogą wystąpić następujące 
sytuacje awaryjne: 

− rozlew olejów, szlamów olejowych bądź wód zaolejonych spowodowany pęknięciem węża 
odbiorczego, nieszczelności złącza kołnierzowego, przelania się medium ze zbiornika 
autocysterny itp.; 

− rozlew ścieków sanitarnych wskutek pęknięcia węża odbiorczego, nieszczelności złącza 
kołnierzowego, przelania się medium ze zbiornika autocysterny itp.; 

− rozrzucenie odpadów niebezpiecznych – zaolejonych szmat i odpadów konserwacyjnych na 
skutek awarii pojemnika. 

Najniebezpieczniejszym z wyżej wymienionych scenariuszy jest rozlew olejów i wód zaolejonych, 
w wyniku których skażeniu mogą ulec wody powierzchniowe na znacznym obszarze lub grunty i 
wody gruntowe.  
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7.2.1.1 Instrukcja odbioru wód zaolejonych w relacji statek − autocysterna 

CTL Północ Spółka z o. o. posiada instrukcję odbioru wód zaolejonych w relacji 

statek − autocysterna, w której przeanalizowano mogące wystąpić scenariusze awaryjne i 
wyznaczono sposób postępowania i środki przeciwdziałania powstawaniu sytuacji awaryjnych a 
także usuwania skutków zaistniałych awarii.  

Określone w niej zostało m.in. niżej podane. 

1. Przygotowanie właściwych węży do odbioru wód zaolejonych. Każdy wąż lub zestaw węży o 
średnicy wewnętrznej większej niż 75 mm ( 3 cale), który jest stosowany do odbioru wód 
zaolejonych spełnia wymagania: 

a) minimalne ciśnienie rozrywające, zgodnie z określeniem producenta powinno przekraczać 
czterokrotnie ciśnienie, na które zostały nastawione zawory bezpieczeństwa (lub 
czterokrotnie przekraczać ciśnienie maksymalne wytwarzane przez pompy jeśli nie ma 
zaworów bezpieczeństwa), plus ciśnienie wywierane przez wysokość statyczną w punkcie 
podłączenia węża należącego do urządzenia bunkrującego. 

b) minimalna wartość ciśnienia zwiotczenia węża jest ustalona zgodnie z przyjętymi normami. 

c) każdy wąż powinien nosić trwałe i nieusuwalne oznaczenia; 

− „ Do oleju „. 

− datę produkcji, 

− ciśnienie rozrywające, 

− ciśnienie robocze, 

− daty ostatnich badań, 

− ciśnienie stosowane podczas badań, 

− data następnego badania ( okres używalności ). 

2. Przed rozpoczęciem operacji odbioru wód zaolejonych osoby odpowiedzialne za prowadzenie 
tej operacji ze strony zdającego i odbiorcy powinni zapewnić: 

a) należyte zacumowanie statku, 

b) bezpieczny dostęp do statku, 

c) odpowiedni stan ilościowy obsługi przy autocysternie. 

d) na statku zdającym celem bezpiecznego przeprowadzenia tej operacji: 

− uziemienie statku i autocysterny, 

− niezawodną łączność między statkiem a autocysterną, 

− właściwe podłączenie węży, łączników i podpór, 

− dokładne ześrubowanie i uszczelnienie połączeń kołnierzowych tam gdzie są one 
zastosowane, 

− właściwe oświetlenie miejsc pracy i wyposażenia używanego podczas operacji, 
zamknięcie wszystkich zaworów oraz sprawdzenie stopnia ich zamknięcia celem 
zabezpieczenia się przed wydostaniem się zdawanych wód zaolejonych do morza, na 
nabrzeże lub pokład oraz zabezpieczenie ich przed przypadkowym otwarciem, 
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− zabezpieczenie kratek ściekowych na nabrzeżu rejonie zdawania wód zaolejonych przed 
przedostaniem się do wód portowych, 

− zabezpieczenie spływników (szpigatów) na statku, 

− posiadanie przy autocysternie wanienek o pojemności minimum 50 l celem podłożenia 
ich pod połączeniami na wężach i zaworach, 

− posiadanie na wyposażeniu autocysterny zestawu do prowadzenia neutralizacji 
drobnych wycieków, 

− właściwe wyregulowanie zaworów bezpieczeństwa pomp, 

− właściwe rozumienie i wykonywanie poleceń ze statku w przypadku stwierdzonych 
awarii, rozlewu lub pożaru. 

3. Każdorazowe rozpoczęcie operacji zdawania wód zaolejonych może być wykonane po 
spełnieniu następujących warunków: 

a) uzyskanie zgody Kapitanatu Portu Gdynia na przeprowadzenie takiej operacji ( co najmniej 
na 6 godzin przed, rozpoczęciem takiej operacji), 

b) w przypadku odbioru wód zaolejonych w porze nocnej pisemnej zgody Kapitana Portu, 

c) przed rozpoczęciem odbioru wód zaolejonych w miejscu wyznaczonym czas rozpoczęcia i 
zakończenia zgłosić do oficera dyżurnego Kapitanatu Portu oraz na stanowisko 
dowodzenia Portowej Straży Pożarnej portu Gdynia, 

d) ustalenie ilości odbieranych wód zaolejonych oraz uzgodnienie warunków prowadzenia tej 
operacji. 

4. Obowiązki obsługi autocysterny związane z ochroną środowiska: 

a) sprawdzenie stanu technicznego węży odbiorczych używanych do odbioru wód 
zaolejonych, 

b) sprawdzenie stanu technicznego zaworów w autocysternie, 

c) zabezpieczenie na nabrzeżu na, którym będzie prowadzona operacja odbioru wód 
zaolejonych studzienek ściekowych i burzowych w rejonie autocysterny przed dostaniem 
się do nich odbieranych wód zaolejonych, 

d) przygotowanie i wystawienie podręcznych środków do likwidacji ewentualnych wycieków 
na nabrzeże: 

− wanienki pod złącza i zawory, 

− podręczny zestaw do neutralizacji, 

− szmaty, czyściwo, 

− piasek , trociny, 

− łopata, 

− rękawy sorpcyjne, 

e) w trakcie prowadzenia operacji zdawania wód zaolejonych dokonywać okresowy nadzór 
nad połączeniami oraz stanem węży w celu natychmiastowego wykrycia ewentualnych 
nieszczelności lub wycieków, 

f) ustalenie z osobą odpowiedzialną ze statku systemu łączności UKF lub wzrokowego w 
związku z prowadzonym odbiorem oraz utrzymywanie jej przez cały czas, 

g) w przypadku łączności za pomocą radiostacji UKF ustalić kanał główny i zapasowy, 
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h) potwierdzenie u kapitana statku ilości zdawanej substancji, 

i) ustalenie szybkości zdawanej substancji oraz sygnałów w zakresie tej operacji: 

− w pogotowiu, 

− rozpoczęcie, 

− zwolnienie, 

− przyspieszenie, 

− wstrzymanie 

j) ustalenie awaryjnego zatrzymania w przypadku szczególnego zagrożenia - „ Pompy Stop”, 

k) podłączenie węża tłocznego do zdawania statku, 

l) rozpoczęcie zdawania powinno zacząć się przy minimalnych wydajnościach, tak aby w 
przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości, można by było operację 
zatrzymać, 

m) podczas dopełniania zbiorników na sygnał z autocysterny, podanego z odpowiednim 
wyprzedzeniem, szybkość tłoczenia należy zmniejszyć, 

n) po zakończeniu zdawania wyłączyć system odbioru wód zaolejonych, 

o) odłączyć węże ssawne od rurociągu,  

p) zaślepić wąż tłoczny zaślepką kołnierzową, 

q) odsączyć pozostałość z węża tłocznego do wanienki ściekowej lub do autocystemy, 

r) w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zanieczyszczenia na nabrzeżu zlikwidować i 
zneutralizować je przy pomocy podręcznego sprzętu, 

s) w przypadku zanieczyszczeń których wielkość przekroczy możliwości ich samodzielnego 
zlikwidowania, natychmiast powiadomić Kapitanat Portu Gdynia i oficera operacyjnego 
Portowej Straży Pożarnej, który zadysponuje odpowiednie środki i sprzęt do ich 
neutralizacji. 

Ponadto obsługa autocysterny i statku powinna wykonywać swoje obowiązki związane z 
ochroną p.poż. 

5. W przypadku zaistnienia rozlewu należy wykonywać następujące czynności: 

a) przerwać operację odbioru, 

b) powiadomić załogę statku o zanieczyszczeniu , 

c) przystąpić do natychmiastowej likwidacji i neutralizacji tego zanieczyszczenia, 

d) powiadomić przełożonych, 

e) powiadomić oficera dyżurnego Kapitanatu Portu, 

f) w przypadku zanieczyszczenia wód kanału portowego oraz dużego zanieczyszczenia na 
nabrzeżu, z którego prowadzona jest operacja odbioru, powiadomić dodatkowo oficera 
operacyjnego Portowej Straży Pożarnej, który w wypadku konieczności zadysponuje 
niezbędne jednostki specjalistyczne do likwidacji i neutralizacji zanieczyszczeń. 

6. Procedura związana z operacją odbioru wód zaolejonych: 

a) przyjęcie zlecenia na odbiór wód zaolejonych, 

b) sprawdzenie stanu wyposażenia i technicznego autocysterny, 

c) przybycie w rejon odbioru wód zaolejonych, 
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d) powiadomienie oficera dyżurnego kapitanatu Portu i Portowej Straży Pożarnej o 
rozpoczęciu odbioru wód zaolejonych, 

e) rozwinięcie systemu odbioru, 

f) przygotowanie sprzętu ppoż i przeciwrozlewowego na statku zdającym i przy 
autocysternie,  

g) nawiązanie łączności ze statkiem zdającym, 

h) podłączenie węża ssawnego do systemu statku,  

i) rozpoczęcie odbioru wód zaolejonych,  

j) okresowa kontrola połączeń, węży i zaworów, 

k) zakończenie operacji odbioru wód zaolejonych, 

l) odłączenie węża ssawnego od statku zdającego, 

m) odsączenie węża ssawnego, 

n) zwinięcie systemu odbioru w autocysternie, 

o) sprawdzenie stanu czystości wokoło autocysterny oraz wód portowych w obrębie odbioru 
wód zaolejonych. W przypadku małych wycieków, zlikwidować je przy pomocy sprzętu i 
środków będących na wyposażenie autocysterny lub statku zdającego, 

p) w przypadku zanieczyszczeń wód morskich uniemożliwiających ich likwidację za pomocą 
własnych sił i środków, powiadomić oficera dyżurnego Kapitanatu Portu oraz Portową 
Strażą Pożarną, 

q) o zakończeniu operacji odbioru wód zaolejonych powiadomić oficera dyżurnego 
Kapitanatu Portu oraz Portową Straż Pożarną. 

7.2.1.2 Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych  

W celu zabezpieczenia środowiska morskiego przed negatywnym wpływem działalności portowej 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. opracował „Plan zwalczania  zagrożeń i zanieczyszczeń wód 

portowych dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.” zatwierdzony przez Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Gdyni Decyzją nr IOŚ-WW-8201/01/16. 

Niniejszy plan zostały wprowadzony Zarządzeniem nr 17/2016 z 28 października 2016 r. 

Powyższy plan identyfikuje zagrożenia dla wód portowych wynikające z funkcjonowania portu, 

sposoby ich ograniczenia oraz procedury postępowania w przypadku zdarzenia. 

Wyciąg z ww. planu jest dostępny na witrynie internetowej Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

Na wodach użytkowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. likwidacja zanieczyszczeń 

realizowana jest przez specjalistyczne służby (Tabela nr 18.).  

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. mając w obowiązku dbanie o czystość wód basenów 

portowych, poza własnymi środkami zawarł umowę ze specjalistyczną firmą DELFIN R.M. Firma 

Usługowa Jarosław Kryszewski, z siedzibą: 80-646 Gdańsk, ul. Kutnowska 8/1 w celu 24 godz. 

zabezpieczenia akwenów portowych na wypadek wystąpienia zanieczyszczenia wód, w tym 

usuwania rozlewów olejowych z wód basenów portowych. W celu usunięcia zanieczyszczeń 

ropopochodnych z wód basenów portowych firma posiada łódź motorową „DELFIN II”, 
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stacjonującą przy Nabrzeżu Portowym w Porcie Gdynia. Ponadto firma dysponuje łodzią 

motorową „ŁM – Delfin I” do sprzątania substancji stałych z akwenu. 

Dodatkowo, w celu spójnego monitoringu bezpieczeństwa i ochrony obszaru portu powstał 

system telewizji dozorowanej, który poprzez zamontowanie ok. 60 kamer na obszarze ponad 240 

ha, umożliwia m. in. obserwację bram wjazdowych do portu, nabrzeży portowych, wejść do portu, 

miejsc przeładunków ładunków, także niebezpiecznych oraz miejsc przebywania pasażerów. 

System ten umożliwia również wykrywanie sytuacji powodujących zanieczyszczenia środowiska 

naturalnego. Monitoring ten jest narzędziem pomocnym w zapobieganiu i szybkim wykrywaniu 

zanieczyszczaniu wód basenów portowych, w szczególności substancjami ropopochodnymi. 
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Tabela 12 - Wykaz sił i środków do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na wodach portowych 

Jednostka/ 
podmiot 

Wykaz sił i środków  
Miejsce stacjonowania/ 

przechowywania  

Nr z mapy 
(załącznik nr 

1) 

Portowa 
Straż 
Pożarna  
ZMPG S.A. 

Stała instalacja gaśnicza wodno – pianowa  
BPPP Falochron  1 

Pompownia pożarowa 
BPPP Falochron  1a 

Stała instalacja gaśnicza wodno - pianowa 
Nabrzeże Duńskie  2 

Pompownia pożarowa 
Nabrzeże Duńskie 2a 

Zapora przeciwrozlewowowa FLEXI 750 
62 odcinki długości 20 mb – całość 1240 mb 

Nabrzeże Duńskie 
Garaż PSP 

3 
4 

Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy  
GCBA 11/50 Scania Garaż PSP  4 

Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy  
GCBA 5/32 Scania  

oraz sorbent mineralny – 20 kg Garaż PSP 4 

Średni samochód ratownictwa chemicznego  
SRCh Mercedes 

oraz sorbent mineralny – 60 kg 
Garaż PSP 4 

Samochód operacyjny SOp  
Renault Traffic 

Garaż PSP 4 

Lekki samochód rozpoznawczo ratowniczy SLRR 
SLRR Nissan Navara 

Garaż PSP 4 

Łódź ratownicza – ”Stroża”  Garaż PSP 4 

Rękawy sorbentowe – 24 szt. – 77 mb Garaż PSP  4 

Poduszki sorbentowe: 
30x30 – 25 szt. 
60x60 – 28 szt. 

Garaż PSP 4 

Trociny w workach  - 0,75 m3 Garaż PSP 4 

Wapno chlorowane proszkowe w workach – 20 kg Garaż PSP 4 

Damsorb – sorbent mineralny – 220 kg  Garaż PSP  4 

Preparat dyspergująco – myjący BM – 32 – 10 
litrów 

Garaż PSP 4 

Środek pianotwórczy do zapobiegania 
powstawaniu oparów substancji chemicznych 
Master foam – 800 kg 

Garaż PSP  4 

Trociny w workach  - 0,4 m3 
BCT Posterunek ratownictwa chemicznego 
(własność BCT) 

5 

Wapno chlorowane proszkowe w workach – 250 
kg 

BCT Posterunek ratownictwa chemicznego 
(własność BCT)  

5 

Piasek – 500 kg 
BCT Posterunek ratownictwa chemicznego 
(własność BCT) 

5 

Holownik pożarniczy –  
Centaur II, Fairplay – 26, Fairplay VII 11 

Nabrzeże Indyjskie (własność Fairplay Towage 
Polska Sp. z o.o. Sp. k.) 

6 
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Dane dotyczące łodzi ratowniczej  „Stroża” 

− symbol klasy* bKM12 IV hyb13 pat14 x15 n16, 
− długość 6,50 m, 
− szerokość  2,65 m, 
− wysokość boczna 0,95 m, 
− szybkość max.  30 kn, 
− moc silnika  103,0 kW, 
− załoga max.  8 osób. 

Dane dotyczące holownika pożarniczego Centaur II 

− symbol klasy* *KM17  
  TUG/ FIRE FIGHTING SHIP 118 II19 L320 AUT21 

− szerokość 9,80 m, 
− długość 28,49 m, 
− zanurzenie 3,65 m, 
− pojemność 337 BRT, 
− rozwijana prędkość  13,3 węzła, 
− napęd 2 silniki spalinowe o mocy 2850 kW (3875 KM), 2 pędniki azymutalne, 
− wyposażenie specjalistyczne:  

▪ 1 pompa pożarowa o wydajności 2 650 m3 /h, 
▪ 2 działka wodno-pianowe o sumarycznej wydajności 2 400 m3 /h, 
▪ środek pianotwórczy 5 m3, 
▪ instalacja kurtyny wodnej. 

Dane dotyczące holownika pożarniczego Fairplay-26 

− szerokość 11,0 m, 
− długość 36,0 m, 
− zanurzenie 4,655 m, 
− napęd silniki o mocy 5500 kM 
− wyposażenie specjalistyczne:  

▪ 2 pompy pożarowe o wydajności 2 700 m3 /h, 
▪ 2 działka wodno-pianowe o sumarycznej wydajności 2 600 m3 /h, 
▪ środek pianotwórczy 2 x 8 m3, 
▪ instalacja kurtyny wodnej. 

    Dane dotyczące holownika pożarniczego Fairplay VII 

− szerokość 9,0 m, 
− długość 26,0 m, 
− zanurzenie 3,148 m, 
− napęd silniki o mocy 3059 kM 
− wyposażenie specjalistyczne:  

▪ 1 pompa pożarowa o wydajności 750 m3 /h, 
▪ 2 działka wodno-pianowe o sumarycznej wydajności 600 m3 /h, 
▪ środek pianotwórczy 2 x 9,5 m3, 
▪ instalacja kurtyny wodnej. 

                                                 
12 bKM IV – symbol klasy łodzi dla żeglugi po morskich wodach przybrzeżnych w odległości nie większej niż 6 mil morskich od linii brzegu oraz po Zatoce 

Pomorskiej (do linii Cypel Nord Perd – Lm Niechorze) i Zatoce Gdańskiej (do linii Lm Hel  - Lm Krynica Morska). 
13 hyb – łódź hybrydowa (RIB). 
14 pat – łódź patrolowa. 
15 x – znak zwolnienia z przeglądu pośredniego łodzi przybrzeżnej; zwolnienie dotyczy łodzi patrolowych i turystycznych o określonym wieku i stanie 

technicznym. 
16 n – znak niezatapialności. 
17 *KM – zasadniczy symbol klasy statku z napędem mechanicznym zbudowanego Polskiego Rejestru Statków 
18 statek pożarniczy przeznaczony do prowadzenia akcji gaśniczej i ratowniczej przy małych pożarach, w bliskiej odległości od źródła 

ognia i przez krótki czas 
19 żegluga po morzach otwartych w odległości do 50 mil morskich od miejsca schronienia, z dopuszczalną odległością między dwoma 

miejscami schronienia do 100 mil morskich o żegluga po morzach zamkniętych, w granicach określonych dla każdego przypadku w 

Świadectwie klasy oraz żegluga po Morzu Bałtyckim 
20 oznaczenie możliwości żeglugi w lekkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy, jeżeli jest to konieczne 
21 znak dla bezwachtowej pracy maszynowni i jednoosobowej obsługi mostku. Znak ten może być umieszczony w symbolu klasy tylko w 

takich przypadkach, gdy siłownia może pracować bez wachty co najmniej 8 godzin bez przerwy 
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Parametry jednostki pływającej − łódź motorowa „DELFIN II” − PRS – 629274 

(własność DELFIN R.M. Jarosław Kryszewski) 

Miejsce 
stacjonowani

a/ 
przechowywa

nia 

Nr z mapy 
(załącznik nr 

1) 

− symbol klasy (bKM1)22 op23 rob24 
− długość 8,20 m, 
− szerokość 2,55 m, 
− zanurzenie 0,66 m,  
− rozwijana szybkość  do 9 węzłów, 
− moc silnika  55 KM 
− wyposażenie specjalistyczne:  

➢ urządzenie do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni wody 
LAMOR_LBC-2 C2700 M: 
• długość 2700 mm, 
• szerokość    480 mm, 
• szerokość zgarniania  3000 mm, 
• wysokość   600 mm, 
• wydajność    32 m3/h, 
• prędkość czyszczenia 1 -2 węzły, 
• wydajność nominalna    82 m3/h, 
• dwie pompy o wydajności      1000 l/min, 
• węże do przepompowywania wód zaolejonych, 
• zapasowy komplet szczotek do urządzenia LAMOR_LBC-2 C2700 M. 

 
Basen II inż. T 
Wendy  

7 

Parametry jednostki pływającej − łódź motorowa „ŁM – DELFIN I” − PRS – 629121 

(własność DELFIN R.M. Jarosław Kryszewski) 

Miejsce 
stacjonowani
a/przechowy

wania 

Nr z mapy 
(załącznik nr 

1) 

− długość 6,62 m, 
− szerokość 2,43 m, 
− zanurzenie 0,70 m,  
− rozwijana szybkość  do 9 węzłów, 
− moc silnika  36 KM 
− wyposażenie specjalistyczne:  

• sprzęt do usuwania zanieczyszczeń stałych, 

• zbiornik na zebrane zanieczyszczenia stałe o pojemności 1,5 m3. 

 
Basen II inż. T. 
Wendy 

7 

Wykaz specjalistycznego sprzętu 

(własność DELFIN R.M. Jarosław Kryszewski) 

Miejsce 

stacjonowania/ 

przechowywania 

Nr z mapy 

(załącznik nr 1) 

− rękawy sorbentowe                        20 sztuk, 
− maty sorbentowe     10 szt., 
− sorbent sypki  - granulat mineralny   3 szt. po 25 l., 
− włóknina sorbentowa                                       400 szt. 
− taśma sorbentowa    4 x 30 m, 
− zbiorniki na zebrane wody zaolejone                  20 x 1000 l., 
− zapora przeciwrozlewowa  dł. 300 mb, 
− żuraw do wyciągania przeszkód nawigacyjnych  nośność: 300 kg, 
− skimmer mobilny    wydajność: 12 m3/ h, 

 

Magazyn  - Basen 

IV im. Piłsudskiego, 

Nabrzeże 

Rotterdamskie, 

Nabrzeże Indyjskie  

 

8 

                                                 
22 symbol klasy łodzi dla żeglugi w rejonie 1, czyli po wodach śródlądowych oraz morskich wodach przybrzeżnych lub wewnętrznych 
zaliczanych do śródlądowych, na których może występować fala o wys. do 2,0 m 
23 łódź otwarta 
24 łódź robocza 
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Rysunek 30 - Schemat powiadamiania awaryjnego (powiadamiać według potrzeb) 

 

 

                       Źródło: ZMPG S.A  
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Rysunek 31 - Podstawowy schemat postępowania operacyjnego dla substancji ropopochodnych 
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Rysunek 32 - Dokumentacja fotograficzna ćwiczeń „ZATOKA 2011” 

  
  

  
  

 
Źródło: Kapitanat Portu Gdynia 
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7.3 SPOSOBY OGRANICZANIA WPŁYWU URZĄDZEŃ ODBIORCZYCH NA ŚRODOWISKO 

Ochrona wód powierzchniowych (wód basenu portowego), wód podziemnych i powierzchni 
ziemi w rejonach funkcjonowania portowych urządzeń odbiorczych odpadów i pozostałości 
ładunkowych powstających na statkach realizowana jest w różnych formach. Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.A. i odbierające, w jego imieniu odpady, przedsiębiorstwa wypracowały, w czasie 
długoletniej praktyki związanej z funkcjonowaniem portu, skuteczne procedury umożliwiające 
właściwą ochronę środowiska naturalnego. Należą do nich: 

1. Organizacja odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków. 
2. Zapobieganie awariom w trakcie odbioru i transportu odpadów. 
3. Środki przeciwdziałania skutkom sytuacji awaryjnych. 
4. Stosowanie urządzeń odbiorczych o możliwie wysokim poziomie techniki. 
5. Wykonywanie systematycznych przeglądów technicznych urządzeń odbiorczych – zgodnie z 

obowiązującymi, w przedsiębiorstwach odbiorczych, instrukcjami eksploatacyjnymi. 
6. Stosowanie wyposażenia (węże odbiorcze i króćce połączeniowe) wyłącznie atestowanego i 

dostosowanego do warunków odbioru odpadów. 
7. Spełnianie wymagań prawa związanych z korzystaniem ze środowiska – uzyskiwanie 

pozwoleń na emisję energii i substancji do środowiska. 
8. Współpraca, w zakresie odbioru odpadów i ich dalszego zagospodarowania, wyłącznie z 

przedsiębiorstwami posiadającymi stosowne pozwolenia. 
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PODSUMOWANIE 

Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków obejmuje 
odbiór ze statków, poprzez portowe urządzenia odbiorcze, następujących odpadów: 

Odpady olejowe i ich mieszaniny – zgodnie z załącznikiem nr I do Konwencji MARPOL 73/78 

1. Odpady olejowe płynne (wody zęzowe i balastowe). 
2. Szlamy olejowo-paliwowe (pozostałości po wirowaniu i separacji). 
3. Szmaty zaolejone i inne odpady niebezpieczne (maszynowe i konserwacyjne). 
4. Oleje przepracowane. 

Ścieki (sanitarne) – zgodnie z załącznikiem nr IV do Konwencji MARPOL 73/78 

1. Ścieki sanitarne. 

Odpady powstające na statku – zgodnie z załącznikiem nr V do Konwencji MARPOL 73/78 i 
wytycznymi do wdrożenia załącznika nr V 

1. Tworzywa sztuczne 

2. Odpady produktów spożywczych 

3. Odpady bytowe 

4. Olej kuchenny 

5. Popiół ze spalarek 

6. Odpady eksploatacyjne 

7. Resztki ładunku 

8. Zwłoki zwierzęce 

9. Urządzenia rybackie  

Pozostałości ładunkowe – zgodnie z załącznikiem nr II, III i V do Konwencji MARPOL 73/78 

1. Resztki ładunkowe płynne i ścieki ładunkowe zawierające substancje niebezpieczne zgodne z 
klasyfikacją X, Y, Z. 

2. Resztki ładunkowe płynne poza klasyfikacją X, Y, Z. 
3. Resztki ładunkowe stałe – niebezpieczne. 
4. Resztki ładunkowe stałe pozostałe. 
5. Opakowania po przewożeniu substancji niebezpiecznych. 

Pozostałości z oczyszczania spalin – zgodnie z aneksem VI do Konwencji MARPOL 73/78 

1. Szlamy olejowe. 
2. Wody zaolejone. 
3. Katalizatory. 
4. Filtry. 

Portowe urządzenia odbiorcze to przede wszystkim autocysterny, instalacja do separacji substancji 
ropopochodnych, punkty zlewne ścieków sanitarnych i pojemniki na odpady.  
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Odbiorcami odpadów są: 

1. Odpady stałe nie będące pozostałościami ładunkowymi – CTL Północ Spółka z o.o.; 
2. Zanieczyszczenia olejowe CTL Północ Spółka z o.o. za pośrednictwem OILER S.A.  

3. Ścieki sanitarne – Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Spółka z o.o.; 

4. Pozostałości ładunkowe, pozostałości z oczyszczania spalin – firmy porozumiewające się 
bezpośrednio z odbiorcą ładunku: 

Przedsiębiorstwo COMAL Sp. z o.o. 
ul. Kujawska 10 
80-550 Gdańsk 
Tel.: (+48) 58 511 90 90 
Tel./Fax.: (+48) 58 776 20 67 
Tel. kom.: (+48) 519 303 429 
E-mail: office@comal.com.pl 

PORT SERVICE Sp. z o. o. 
ul. Mjr Sucharskiego 75 
80-601 Gdańsk 
Tel. 0 58 343 79 77 

     SHIP - SERVICE S.A. 
ul. Dębogórska 19-22, 71-717 Szczecin 
tel. +48 91 424 38 23 

Wykonane w niniejszym opracowaniu analizy ilości mogących powstać w ciągu roku odpadów i 
pozostałości ładunkowych oraz oszacowana maksymalna wielkość odpadów do odbioru ze 
statków w czasie „najgorszego” tygodnia wskazują, że istniejące portowe urządzenia odbiorcze i 
możliwości zorganizowania ich pracy są wystarczające, aby zabezpieczyć potrzeby odbiorowe dla 
wszystkich statków w całym porcie. 

Stosowane urządzenia odbiorcze i sposoby zagospodarowania odpadów w wystarczający sposób 
odizolowane są od środowiska naturalnego – zwłaszcza od środowiska wód basenu portowego 
oraz gruntów i wód podziemnych. Urządzenia odbiorcze, zwłaszcza te odbierające płynne odpady 
ropopochodne, wyposażone są w zestawy do usuwania drobnych skutków sytuacji awaryjnych. 
Wszystkie zaś procedury odbioru odpadów zgodne są z wymaganiami Konwencji MARPOL 
73/78 oraz z obowiązującymi instrukcjami postępowania, w tym również w sytuacjach 
awaryjnych.  

mailto:office@comal.com.pl
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  

1. CTL Północ Sp. z o. o.  

• Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni nr ROG.6233.82.2014.KK z dnia 17.02.2015 r. udzielająca 
zezwolenia na transport odpadów w Gdyni przy al. Solidarności 2 

• Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni nr ROG.6233.83.2014.KK z dnia 17.02.2015 r. udzielająca 
zezwolenia na zbieranie odpadów w Gdyni przy al. Solidarności 2 

- Decyzja - zmiana Decyzja nr ROG.6233.36.2015.KK z dnia 1.10.2015 r.  zezwalającą na 
transport odpadów – wydana przez Prezydenta Miasta Gdynia  
- Decyzja – zmiana Decyzja nr ROG.6233.37.2015.KK  z dnia 8.10.2015 r. zezwalająca na 
zbieranie odpadów - wydana przez Prezydenta Miasta Gdynia 
- Decyzja – zmiana Decyzja Nr ROG.6233.7.2016.KK z dnia 26.02.2016 r.  zezwalającą na 
transport odpadów - wydana przez Prezydenta Miasta Gdynia 

• Decyzja nr 24/2008 – PIW 62-424/25/08 z dnia 18 lipca 2008 r. na prowadzenie działalności 
polegającej na zbiórce i transporcie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – 
wydana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni 

• Zaświadczenie Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki nr 
DGO.7061/2171/2012 z dnia 10.12.2012 r.  

• Decyzja Inspekcji Weterynaryjnej Nr 414/2013 r. z 7.08.2013 r.  

• Decyzja Nr ŚR.Ś.II.6619/7/2005/2006 z dnia 19.08.2006 r. – pozwolenie zintegrowane dla 
instalacji odzysku olejów – wydana przez Wojewodę Pomorskiego. 

- Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego Nr DROŚ.P.Z.ES.7650/3/09 z dnia 9.04.2009 r. 
– wydana przez Marszałka Województwa Pomorskiego 
- Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego Nr DROŚ.P.Z.IS.7650/28/09 z dnia 30.10.2009 
r. – wydana przez Marszałka Województwa Pomorskiego 
- Decyzja -zmiana pozwolenia zintegrowanego Nr DROŚ-S.7222,15.2012.ES z dnia 26 kwietnia 
2012 roku – wydana przez Marszałka Województwa Pomorskiego  
- Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego Nr DROŚ-SO.7222.82.2014.IS z dnia 04.12.2014 
r. – wydana przez Marszałka Województwa Pomorskiego 
- Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego Nr DROŚ-SO.7222.18.2015/2016.IS z dnia 
03.06.2016 r. – wydana przez Marszałka Województwa Pomorskiego 
- Decyzja - Zmiana pozwolenia zintegrowanego  Nr DROŚ-S.7222.9.2018.BA z dnia 14.03.2018 
r. – wydana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  

2. OILER S.A: 

• Decyzja Wojewody Pomorskiego nr ŚR/Ś.IX.6619/4/2006 z dnia 30.11.2006 r. – Pozwolenie 
zintegrowane dla instalacji odzysku lub unieszkodliwiania zlokalizowanej na terenie 
OILER S.A. przy ul. Malinowskiej 24 A w Tczewie  

• Decyzja – zmiana nr DROŚ-SO.7222.89.2014.ES z dnia 4.12.2014 r. udzielająca pozwolenia 
zintegrowanego na czas nieoznaczony z weryfikacją co najmniej raz na 5 lat. 

2. Stena Recycling Sp. z o.o. 

• Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ-SO.7243.59.2014.IS z dnia 
22.12.2014 r. udzielająca zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów  
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• Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr OŚ-II.6233.432.2014.JDM z dnia 5.12.2014 r. 

zezwalająca na transport odpadów  

3. Przedsiębiorstwo Portowe Sieć Sp. z o.o. 

• Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni nr ROG.6233.2.4.2016.AR z dnia 22 sierpnia 2016 roku 
udzielająca zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na ternie Gminy Miasta Gdyni. 

4. Karta przekazania odpadów 

 

 

 

 

 

 


