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Informacja o trybie i sposobie odbioru odpadów ze 

statków w Porcie Gdynia. 

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że niniejszy cennik obowiązuje 

od 01stycznia 2021 roku. 

 

Odbiór odpadów ze statków w Porcie Gdynia odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 

2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze 

statków (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1344) oraz zasadami określonymi w 

"Portowym planie gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków" 

zatwierdzonym decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Cennik za odbiór odpadów statkowych w Porcie Gdynia obowiązujący od 01 stycznia 2021 

roku, przyjęto Uchwałą Zarządu Spółki ZMPG S.A. nr 179/VIII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

Tabela 1. Zestawienie limitów odpadów statkowych odbieranych w Porcie Gdynia. 

LP Rodzaj odpadów Jednostka 

Lokalizacja ostatniego portu 
zdania odpadu 
Morze 
Bałtyckie 

Morze Północne, 
Cieśniny Skagerrak i 
Kattegat 

Pozostałe 
akweny 

Odpady zaolejone zgodnie z załącznikiem I Konwencji MARPOL 

1. Zaolejone wody zęzowe m3 

2,5 6,5 11,5 2. Zużyte oleje przepracowane m3 

3. 
Szlamy tj. szlamy z odwirowywania 
paliw i olejów smarnych 

m3 

Ścieki zgodnie z załącznikiem IV Konwencji MARPOL 

4. Ścieki m3 

3 6 7 

1/3 zdanej ilości ścieków przez 
statki pasażerskie i promy 

Odpady stałe (śmieci) zgodnie z załącznikiem V Konwencji MARPOL 

5. Odpady żywnościowe m3 1/4 zdanej ilości śmieci 

6. 
Stałe odpady zaolejone tj. zaolejone 
czyściwo, szmaty, filtry paliwowe i 
olejowe 

m3 1/4 zdanej ilości śmieci 

7. 

1. odpady gospodarcze 
posegregowane (plastiki, oleje 
jadalne) 

2. posegregowane odpady 
niebezpieczne (lampy, baterie, 
puszki po farbach, itd.) 

3. inne odpady nie wymienione 

m3 

0,4 0,5 0,6 

1/3 zdanej ilości śmieci przez statki 
pasażerskie i promy 
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Tabela 2. Zestawienie opłat dodatkowych i specjalnych 

Rodzaj opłaty Stawka 

I odbiór odpadów  zaolejonych  

1. Odbiór ilości ponadnormatywnych  280 PLN/m3 

2. Brak podgrzania szlamu oraz olejów do temperatury 
umożliwiającej sprawne dostosowanie odbioru, jednak nie 
przekraczającej 60oC 

130 PLN/godz. 

3. Odbiór płynnych odpadów olejowych  przy wydajności  
pompowania pomp statkowych poniżej 7,5 m3/h lub ze 
wspomaganiem pomp firmy odbierającej 

130 PLN/godz. 

II Odbiór ścieków  

4. Odbiór ilości ponadnormatywnych 100 PLN/m3 

III Odbiór śmieci   

5. Odbiór ilości ponadnormatywnych  300 PLN/m3 

6. Odbiór ilości ponadnormatywnych stałych odpadów zaolejonych  325 PLN/m3 

7. Odbiór ilości ponadnormatywnych odpadów żywnościowych 150 PLN/m3 

Inne opłaty specjalne   

8. Odbiór śmieci i ścieków nie spełniających warunków odbioru 90 PLN/m3 

9. Odbiór w niedziele i święta  60 PLN/m3 

10. Brak zdania odpadów z winy  statku pomimo wcześniejszego 
pisemnego zgłoszenia odbioru w PHICS 

250 PLN/ 
zdarzenie 

 


