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ODBIÓR ŚCIEKÓW Z PROMÓW PASAŻERSKICH  

NA PRZYKŁADZIE PORTU W ŚWINOUJŚCIU 

 

Odbiór ścieków z promów pasażerskich w porcie Świnoujście jest niezwykle istotnym zadaniem ze względu na lokalizację 

portu w obszarze wrażliwym Morza Bałtyckiego. Niniejszy artykuł stanowi przegląd promów pasażerskich korzystających z portu 

w Świnoujściu, przedstawia analizę ilości ścieków zdawanych oraz procedurę sposobu zgłaszania zamiaru zdania ścieków w 

porcie. Ponadto w artykule omówiono proces odbioru ścieków jak również zwrócono uwagę na problemy wynikające podczas 

tejże operacji oraz zwrócono uwagę na możliwości rozwoju portu w zakresie odbioru ścieków z promów pasażerskich. 

 

WSTĘP 

Port w Świnoujściu położony jest na najbardziej wysuniętych na 
północy-zachód Polskich wyspach Uznam i Wolin, graniczących z te-
rytorium Niemiec. Świnoujski port przystosowany jest do obsługi jed-
nostek morskich o dopuszczalnym zanurzeniu nie przekraczającym 
13,5 metra oraz o długości do 270 metrów i ma bezpośrednią stycz-
ność z południowym akwenem Morza Bałtyckiego [12].  

Do głównych elementów portu możemy zaliczyć największy 
w Polsce terminal przystosowany do obsługi suchych ładunków ma-
sowych (przede wszystkim węgiel) oraz terminal promowy wyposa-
żony w 6 stanowisk do obsługi promów pasażersko-samochodowych 
i samochodowo-kolejowych na trasie z/do Szwecji oraz terminal LPG 
do obsługi skroplonego gazu ziemnego [12]. 

Terminal promowy jest największym w Polsce pod względem za-
winięć promów i wielkości ruchu pasażersko-towarowego. Stanowi 
on waży węzeł komunikacyjny w transporcie z Polskiego portu do 
Szwecji (Ystad, Trelleborg). Armatorzy dysponują łącznie 11 jednost-
kami morskimi , dzięki czemu zapewniają średnio 7 odejść do/z Ystad 
i 4 odejścia do/z Trelleborga dziennie [13].  

Aktualnie terminal promowy jest obsługiwany przez 3 armato-
rów: Unity Line, Polferries i TT-Line[13].  

Na rysunku 1. Przedstawiono zestawienie promów korzystają-
cych z terminalu promowego w Świnoujściu z uwzględnieniem para-
metrów jednostek. 

 

 
Rys.1. Promy pasażerskie i pasażersko-towarowe pływające ze Świ-
noujskiego terminala promowego do Szwecji [9,10,11]. 

Przedstawione na rys 1. promy pływają ze Świnoujścia do Szwe-
cji w ramach regularnego rozkładu. Na schemacie uwzględniono po-
dział wg armatorów, wskazano nazwy promów jak również dane licz-
bowe tj. długość i szerokość jednostki oraz liczbę miejsc pasażer-
skich. 

Analizując informacje przedstawione na powyższym rysunku 
można zauważyć, że z Terminala Promowego w Świnoujściu korzy-
stają 4 promy, których głównym przeznaczeniem jest przewóz pasa-
żerów. Należą do nich m.in.: 
– Mazovia, należąca do armatora Polferries, która może zabrać na 

swoim pokładzie ok. 1000 pasażerów [10]; 
– Cracovia, należąca do armatora Polferries, mająca zdolność 

przewozu ok. 650 pasażerów [10]; 
– Polonia, należąca do armatora Unity Line. Prom może zabrać na 

swoim pokładzie ok. 918 pasażerów [9]; 
– Skania, należąca do armatora Unity Line, która mieści na swoim 

pokładzie ok. 900 pasażerów [9]. 
Wymienione powyżej promy maja możliwość przewozu zarówno 

pasażerów jak i samochody osobowe, ciężarowe i ładunki – jednak 
głównym ich przeznaczeniem jest transport pasażerski [9,10,11].  

Pozostałe 7 promów ma ograniczoną zdolność do przewozu pa-
sażerów, a ich głównym zadaniem jest przemieszczanie ładunków 
do/z Szwecji [9,10,11].  

Ponadto 2 promy mają możliwość przewozu na swoim pokładzie 
wagonów kolejowych ponieważ są wyposażone w linie torów kolejo-
wych. Należą do nich: 
– Śniadecki, prom armatora Unity Line pływający pod Cypryjską 

banderą. Posiada na swoim pokładzie głównym 590,5 m linii ko-
lejowych [9]; 

– Kopernik, prom należący do armatora Unity Line pływający pod 
Polską banderą. Wyposażony jest w 600 m linii kolejowych na 
podkładzie głównym [9].  
Najmniejszą zdolność do przewozu pasażerów ma prom Śnia-

decki. Został przystosowany do przewozu ok. 57 pasażerów na 
swoim pokładzie i jest to typowy prom kolejowo/samochodowy [9]. 

1. ŚCIEKI 

Ze względu na coraz większe znaczenie ochrony środowiska 
morskiego, prawidłowe gospodarowanie ściekami ze statków mor-
skich jest omawiane w wielu krajowych i międzynarodowych aktach 
prawnych. Do jednych z najważniejszych przepisów odnoszących się 
do zapobiegania zanieczyszczenia morza ściekami ze statków jest 
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Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczenia Mo-
rza przez Statki MARPOL 73/78 [1].  

Według IV załącznika konwencji MARPOL 73/78 ścieki genero-
wane na statku morskim można podzielić na: 
– ścieki szare – „niefekalne” to takie, które zawierają wodę bez fe-

kaliów. Pochodzą głównie z pryszniców, pralek, pentr i kuchni. 
– ścieki czarne (ang. Black water) – tzw. Ścieki fekalne, to takie 

które napływają z przewodów rurowych podłączonych do toalet 
i pisuarów. Nalezą do nich odpływy i inne wody zużyte, pocho-
dzące z różnego rodzaju toalet, pisuarów i kratek podłogowych w 
ubikacjach; odpływy z pomieszczeń medycznych poprzez umy-
walki, wanny i kratki podłogowe zainstalowane w tych pomiesz-
czeniach; odpływy z pomieszczeń zajmowanych przez żywe 
zwierzęta; inne wody zużyte, zmieszane ze ściekami określonymi 
powyżej [1].  
Wymagania określone w 3 prawidle IV załącznika konwencji 

Marpol 73/78, zabraniają zrzutu ścieków ze statków pasażerskich 
w obszarze specjalnym do którego zaliczamy m.in. Morze Bałtyckie 
dla: 
– Nowych statków pasażerskich w dniu 1 czerwca 2019 lub po tej 

dacie jeżeli urządzenia odbiorcze znajdujące się na linii brzego-
wej dla statków pasażerskich na obszarze specjalnym będą wy-
starczalne by spełnić potrzeby statków pasażerskich oraz gdy 
urządzenia te będą prawidłowo funkcjonowały nie powodując 
przy tym opóźnień statków pasażerskich.  

– Istniejących statków pasażerskich w dniu 1 czerwca 2021 roku 
lub po tej dacie jeżeli urządzenia odbiorcze znajdujące się na linii 
brzegowej dla statków pasażerskich na obszarze specjalnym 
będą wystarczalne by spełnić potrzeby statków pasażerskich 
oraz gdy urządzenia te będą prawidłowo funkcjonowały nie po-
wodując przy tym opóźnień statków pasażerskich [4] 
Wyjątkiem są sytuacje określone w prawidle 11b konwencji Mar-

pol 73/78, gdy na statku pasażerskim znajduje się sprawna oczysz-
czalnia ścieków – spełniająca wymagania eksploatacyjne uznane 
przez Administrację, a ścieki które przejdą proces oczyszczania nie 
spowodują pływania po tafli wody widocznych cząsteczek stałych ani 
zmiany zabarwienia otaczającej wody [1].  

W związku z wchodzącymi nowymi regulacjami wszystkie statki 
konwencyjne tj. jachty morskie, łodzie motorowe, które mają wydane 
upoważnienie do przewozu 16 lub więcej osób powinny być dostoso-
wane do wymagań technicznych określonych w IV załączniku kon-
wencji MARPOL 73/78 w zakresie konstrukcji i wyposażenia. 

Obowiązkowo statki morskie powinny być wyposażone 
w oczyszczalnie ścieków, które spełniają wymagania wydane w re-
zolucjach IMO m.in. odnośnie stopnia czystości oczyszczonych ście-
ków sanitarnych usuwanych za burtę, tj. MEPC.2(VI) [5] - dla oczysz-
czalni zainstalowanych przed 1 stycznia 2010 roku, MEPC.159(55) 
[6] – dla oczyszczalni zainstalowanych w dniu 1 stycznia 2010 roku 
oraz od 1 stycznia 2016 roku bądź na nowym statku pasażerskim, 
odbywającym rejsy po obszarach specjalnych – zgodnie z wytycz-
nymi IMO. Oczyszczalnie ścieków mogą być zastąpione na jednost-
kach morskich kadłubowym bądź wstawianym zbiornikiem retencyj-
nym, do którego są doprowadzone rurociągi ścieków fekalnych i in-
nych wód odpływowych [3].  

1.1. Procedura odbioru ścieków w porcie Świnoujście 

Procedura odbioru ścieków w porcie Świnoujście została scha-
rakteryzowana w portowej informacji o trybie i sposobie odbioru od-
padów ze statków korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w gra-
nicach portu morskiego w Szczecinie i Świnoujściu [2].  

Całość systemu funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 
12.09.2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz 
pozostałości ładunkowych ze statków. 

Prawidłowy przepływ informacji na temat ilości ścieków znajdu-
jących się na jednostce jest niezwykle istotny ze względu na potrzebę 
zaplanowania niezbędnego taboru oraz doboru terminu i czasu na 
wykonanie operacji odbiorczej.  

Procedura powiadamiania o ilości odpadów planowanych do 
zdania w Świnoujskim porcie odbywa się za pomocą Systemu Kon-
trolno-Informatycznego dla Polskich Portów – PHICS (ang. Polish 
Harbours Information & Control System) [2]. 

Zgłoszenie wystawione przez kapitana bądź agenta statkowego 
trafia do systemu PHICS przed planowanym zawinięciem jednostki 
morskiej do portu w Świnoujściu. Kapitan/agent statku jest zobligo-
wany do szczegółowego i poprawnego wypełnienia Informacji o od-
padach znajdujących się na statku przed zawinięciem do portu mor-
skiego. Informacje te odnoszą się do rodzaju, ilości oraz składu od-
padów, które znajdują się na danej jednostce [2].  

Procedura przewiduje terminy w których należy zgłaszać infor-
macje: 
– na 24 godziny przed zawinięciem statku do portu; 
– natychmiast po uzyskaniu przez kapitana statku informacji, w któ-

rej określony jest port przeznaczenia. Ten warunek jest ważny w 
sytuacji gdy informacja ta nie jest znana na 24 godziny przed 
przybyciem statku do portu przeznaczenia 

– najpóźniej przed wyjściem z ostatniego portu, jeżeli czas podróży 
do portu jest krótszy niż 24 godziny [2].  
Po przekazaniu informacji o odpadach znajdujących się na 

statku firma odbierająca odpady uzgadnia z kapitanem/agentem 
statku termin odbioru odpadów. Po wykonaniu operacji odbioru - ka-
pitan otrzymuje potwierdzenie stwierdzające odbiór odpadów ze stat-
ków z podaniem dokładnej ilości oraz rodzajów odebranych odpa-
dów. Ponadto na dokumencie zaznaczone są również wszelkie  nie-
spełnione warunki odbioru, tj. inna ilość odpadów niż deklarowana, 
korzystanie z urządzeń technicznych firmy odbierającej odpady ze 
względu na awarię bądź brak odpowiedniego wyposażenia statku [2].  

W przypadku, gdy odbiór podanych w formularzu odpadów jest 
niemożliwy, firma zajmująca się odbiorem powiadamia o takim zda-
rzeniu kapitana bądź agenta statku. Następnie dział koordynacji ob-
rotu portowego wydaje kapitanowi bądź agentowi statku zaświadcze-
nie o niemożliwości wykonania odbioru odpadów ze statku (w języku 
polskim i angielskim) wraz ze wskazaniem najbliższego portu bądź 
przystani morskiej, która jest przygotowana do odbioru odpadów z 
tego statku [2]. 

Warunkiem zdania ścieków w porcie Świnoujście jest wyposa-
żenie statku w sprawne pompy zdawcze ścieków. Ponadto standar-
dowe przyłącza kołnierzowe powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w konwencji MARPOL. Port w Świnoujściu umożliwia 
odbiór ścieków tylko i wyłącznie od strony lądu, w przypadku gdy od-
biór od strony lądu nie jest możliwy - port nie podejmuje się odbioru 
[2]. 

Opłaty za odbiór ścieków 

Na podstawie informacji przekazanych przez system PHICS 
oraz wnoszonej opłaty tonażowej dla każdej jednostki morskiej zo-
staje ustalony jednorazowy limit ilości i rodzajów odpadów, które 
mogą zostać zdane w Świnoujskim porcie w ramach wysłanego zgło-
szenia. 

Według Taryfy Opłat za Usługi opracowanej przez Zarząd Mor-
skich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. minimalna wysokość opłaty 
tonażowej wynosi 50 zł netto. Według rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 maja 2003 r., w sprawie udzielania statkom zwol-
nień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu – do 
statków posiadających zwolnienie Dyrektora Urzędu Morskiego w 
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Szczecinie z każdorazowego zdawania odpadów przed opuszcze-
niem portu możemy zaliczyć m.in. statki pasażerskie żeglugi przy-
brzeżnej, które uprawiają żeglugę liniową [7]. 
 

Tab. 1. Limit ilości ścieków przyznany w ramach opłaty tonażowej 
wnoszonej przez statki pasażerskie żeglugi przybrzeżne uprawia-

jące żeglugę liniową [7] 
Ścieki wg IV załącznika konwencji MARPOL 73/78 

Limit ilości ścieków 
zdawanych w ra-
mach opłaty tona-

żowej 

Obszar Mo-
rza Batyc-

kiego 

Obszar wód pół-
nocno-zachodnio 

europejskich 
Pozostałe obszary 

1/3 zdanej ilości ścieków 

  
Przedstawione w tabeli 1 dane odnoszą się do ścieków wg IV za-

łącznika konwencji MARPOL. W przypadku statków pasażerskich, 
ZMPSiŚ ustalił jednakowy limit ilości ścieków zdawanych do porto-
wych urządzeń odbiorczych w ramach opłaty tonażowej bez względu 
na to z którego obszaru statek zmierza do portu. Limit ten wynosi 1/3 
ilości zdanych ścieków. Pozostałe 2/3 ilości ścieków zdanych w Świ-
noujskim porcie wiąże się z kosztami rzędu 25 zł/m3. Dodatkowe ilo-
ści ścieków zdawanych w porcie są objęte taryfikatorem określonym 
w opłatach specjalnych [7].  

Każde nieprzewidziane zdarzenie związane z koniecznością od-
bioru dodatkowych odpadów/ścieków wynikające z błędnego zgło-
szenia wystawionego w systemie PHICS, skrócenie standardowego 
czasu realizacji bądź niedostosowanie jednostki do wymagań okre-
ślonych przez port wiąże się z koniecznością poniesienia dodatko-
wych opłat sklasyfikowanych w taryfikatorze opłat specjalnych [7]. 

W tabeli 2 przedstawiono zestawienie opłat specjalnych obowią-
zujących w Świnoujskim porcie. 

 
Tab. 2. Opłaty specjalne obowiązujące w Świnoujskim porcie[7] 

 
W przypadku gdy zaistnieje konieczność dodatkowego zgłosze-

nia o konieczności odbioru odpadów w porcie konieczne jest przeka-
zanie do zarządcy portu formularza Deklaracji zdania odpadów w 
porcie morskim w Świnoujściu, na podstawie którego zostaje nali-
czone obciążenie zgodnie z taryfikatorem opłat specjalnych [7].  

Ponadto w sytuacji gdy wystąpi konieczność na żądanie kapi-
tana bądź agenta statku odbioru odpadów w terminie krótszym niż 24 

godziny od momentu ich zgłoszenia, zostaje naliczona opłata spe-
cjalna w wysokości 200 zł za zaistniałe zdarzenie [7].  

W przypadku niespełnienia jakichkolwiek warunków odbioru od-
padów przez statek powoduje naliczenie opłaty specjalnej przez 
ZMPSiŚ S.A. Zostały tu uwzględnione takie zdarzenia jak brak goto-
wości statku do zdania odpadów/ścieków, brak pomp do zdania ście-
ków z przyczyn konstrukcyjnych bądź uniemożliwienie ich stosowa-
nia w wyniku awarii, brak konwencyjnych przyłączeń kołnierzowych 
oraz niezdanie odpadów z winy statku pomimo wcześniejszego zgło-
szenia w systemie PHICS [7].  

Ilość ścieków zdawanych do portowych urządzeń odbiorczych 
w porcie Świnoujście 

Terminal promowy w Świnoujściu jest stale obsługiwany przez 
11 statków pasażersko/towarowych, wykonujących rejsy na trasie 
Świnoujście-Ystad/Trelleborg [13]. W związku z wprowadzeniem re-
zolucji MEPC.274(69), regulującej problematykę zrzutu ścieków ze 
statków pasażerskich w obszarze specjalnym, aktualnie jednostki te 
nie mają obowiązku zdawania ścieków bytowych do portowych urzą-
dzeń odbiorczych. Zaostrzenie przepisów nastąpi w przypadku no-
wych jednostek nie wcześniej niż od 1 czerwca 2019 roku, a w przy-
padku starych jednostek nie wcześniej niż od 1 czerwca 2021 roku 
[4].  

Na podstawie danych pozyskanych od Zarządu Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście S.A. ilość zdawanych ścieków bytowych przez 
promy pasażerskie w Świnoujskim przedstawiono na rys 2. 

 

 
Rys. 2. Ilość ścieków bytowych zdawanych do portowych urządzeń 
odbiorczych w Świnoujściu ze statków pasażersko-towarowych upra-
wiających żeglugę regularną z Polski do Szwecji w latach 2010-2016 
[8] 

 
Z przedstawionych na rysunku 2 danych wynika, że w latach 

2010 oraz 2012 żaden ze statków pasażerskich nie zdał ścieków do 
portowych urządzeń odbiorczych w Świnoujściu. W roku 2014 została 
zdana najmniejsza ilość ścieków i wyniosła ona 6 m3/rok. 

Największą ilość ścieków zdano w 2015 roku. Wyniosła ona 178 
m3/rok ,o 172 m3 więcej niż w roku 2014. W roku 2016 zdano o 300% 
więcej ścieków w stosunku do 2014 roku (ok.18 m3/rok).  

Z pozyskanych informacji od zarządców portu Ystad i Trelleborg 
wynika, że w latach 2010-2016 żaden ze statków pasażerskich nie 
zdał ścieków do portowych urządzeń odbiorczych.  

W tabeli 3 przedstawiono ilości ścieków zdawanych w porcie 
Świnoujście z podziałem na poszczególne statki pasażersko-towa-
rowe w latach 2010-2016.

 
 
 

 
 
 

L.p. Wyszczególnienie Stawki opłat specjalnych 

1 

Odbiór odpadów z przyczyn leżących 
po stronie kapitana/agenta statku 

w terminie krótszym niż 24 h od zgło-
szenia ich do odbioru 

200 zł/zdarzenie 

2 
Wezwanie urządzenia odbiorczego do 

ponownego odbioru 
100 zł / przyjazd 

3 
Brak gotowości statku do zdania odpa-
dów bądź zdanie odpadów w ilości po-

niżej 0,05 m3 

100 zł / zdarzenie 

4 

Odbiór odpadów płynnych z wykorzy-
staniem pomp firmy odbierającej z po-
wodu konstrukcyjnego braku pomp na 

statku 

150 zł / za każdą rozpoczętą 
godzinę 

5 
Odbiór odpadów płynnych z wykorzy-
staniem pomp firmy odbierającej z po-
wodu niesprawnych pomp statkowych 

250 zł / za każdą rozpoczętą 
godzinę 

6 

Nieposiadanie przez statek standardo-
wych przyłączeń kołnierzowych wyma-

ganych przepisami konwencji MAR-
POL 

405 zł / zdarzenie 

7 
Brak zdania odpadów z winy statku 
pomimo wcześniejszego pisemnego 

zgłoszenia odbioru 
200 zł /przyjazd 
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Tab. 3. Ilości ścieków zdawanych w porcie Świnoujście z podziałem 
na poszczególne statki pasażersko-towarowe  

w latach 2010-2016 [8] 

 
Z przedstawionej tabeli 3 obejmującej dane pozyskane z ZMP-

SiŚ S.A. wynika, że wszystkie ścieki, które były zdane do portowych 
urządzeń odbiorczych w Świnoujściu na latach 2010-2016 pochodzą 
z promu armatora Unity Line – Gryf. W przypadku pozostałych pro-
mów nie odnotowano zdawanych ścieków do portowych urządzeń 
odbiorczych. Może to mieć związek z wyposażeniem jednostek w 
specjalistyczne oczyszczalnie ścieków, które pozwalają na odpo-
wiednie przygotowanie ich do zrzutu – zgodne z postanowieniami 
Konwencji Marpol 73/78. 

Problemy związane z odbiorem ścieków ze statków morskich 

Zdawanie ścieków do portowych urządzeń odbiorczych niesie za 
sobą pewne problemy. Są one głównie związane z błędami powsta-
jącymi podczas wypełniania przez kapitana bądź też agenta statku 
zgłoszenia do systemu PHICS. Podanie zbyt małych ilości ścieków, 
które zostaną zdane w porcie może się wiązać z koniecznością wy-
dłużenia operacji odbiorczych ścieków ze statku, a tym samym może 
się to przyczynić do opóźnienia innych operacji wykonywanych w por-
cie [8].  

Ponadto port w Świnoujściu nie jest wyposażony w narzędzie 
służące do pomiaru i szacowania ilości ścieków, które mogą być pro-
dukowane na pokładzie jednostki pływającej, co może w rezultacie 
przyczynić się do niewystarczającego przystosowania nabrzeża por-
towego do wdrożenia nowych wymagań Konwencji Marpol 73/78, 
mających wejść w życie od 1 czerwca 2019 roku. W związku z czym 
może się okazać, że port nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowa-
nia na urządzenia odbiorcze. 

Aktualnie port w Świnoujściu posiada podpisaną umowę z firmą 
Espadon, która jest zobowiązana do odbioru ścieków z jednostek 
morskich od strony lądu. Siedziba firmy oddalona jest o ok. 100 km 
od portu w Świnoujściu (okolice Szczecina). W związku z czym na 
podstawie przekazywanych poprzez system PHICS danych na temat 
ilości ścieków, które zostaną zadane w porcie Świnoujście – przed-
siębiorstwo udostępnia swoje wozy asenizacyjne. Po przyjeździe na 
miejsce za pomocą wozów asenizacyjnych są odbierane ścieki ze 
statków w Świnoujskim porcie, a następnie przemieszczane do por-
towej oczyszczalni ścieków. W przypadku zaplanowania zbyt małej 
pojemności pojazdu bądź liczby pojazdów operacja odbiorcza znacz-
nie się wydłuża co wpływa niekorzystanie na pracę w porcie [8].  

W celu dostosowania portu do nowych wymagań określonych w 
Konwencji Marpol 73/78, port w Świnoujściu może rozszerzyć swoje 
usługi wyposażając swoje nabrzeże w punkt do odbioru ścieków z 
zainstalowaną na stałe instalacją połączoną z portową oczyszczalnią 
ścieków, która umożliwi podpięcie statkowych pomp zdawczych. In-

nym rozwiązaniem mogącym usprawnić pracę portu w zakresie od-
bioru ścieków ze statków pasażerskich jest możliwość wykorzystania 
mobilnych urządzeń portowych, co zapewni elastyczność i możliwość 
dostarczenia jednostki zadaniowej do pożądanej lokalizacji bez ko-
nieczności cumowania statku pasażerskiego w innym miejscu na 
czas odbioru ścieków. 

PODSUMOWANIE 

Ochrona środowiska morskiego odgrywa coraz ważniejszą rolę 
na arenie międzynarodowej. Coraz bardziej istotne staje się ograni-
czanie zrzutów ścieków ze statków morskich bogatych w związki 
azotu i fosforu przyczyniające się do rozwoju eutrofizacji wód mor-
skich. W związku z powyższym Międzynarodowa Organizacja Mor-
ska – IMO, podejmuje działania w celu ograniczania ilości ścieków 
zdawanych do mórz szczególnie w obszarach specjalnych, które ze 
względu na swoją specyfikę stanowią środowisko szczególnie zagro-
żone.  

Port morski w Świnoujściu umożliwia statkom zdawanie ścieków 
do portowych urządzeń odbiorczych poprzez wykorzystanie podsta-
wianych pod jednostkę wozów asenizacyjnych.  

W celu zdania ścieków w Świnoujskim porcie, konieczne jest wy-
pełnienie zawiadomienia o odpadach znajdujących się na statku 
przez kapitana bądź agenta statku poprzez system PHICS. Zgłosze-
nie musi zostać wypełnione zgodnie z określonymi przez port odstę-
pami czasowymi w zależności od położenia w której znajduje się jed-
nostka zmierzająca do portu.  

Statki pasażerskie ze względu na to, że wykonują rejsy regu-
larne na stałej trasie w ramach opłaty tonażowej obowiązującej 
w porcie maja możliwość zdania 1/3 ilości odpadów zdawanych w ra-
mach jednego zgłoszenia. Pozostała ilość odpadów jest naliczana wg 
taryfikatora dodatkowego.  

Pomimo możliwości zdawania ścieków w porcie w ramach opłaty 
tonażowej, statki pasażerskie korzystające z terminalu promowego w 
Świnoujściu w okresie od 2010-2016 roku, nie zdają ścieków do por-
towych urządzeń odbiorczych. Wyjątkiem jest prom Gryf, który w roku 
2011,2013,2014,2015,2016 zdał niewielkie ilości ścieków do porto-
wych urządzeń odbiorczych.  

Zgodnie z nową rezolucją MEPC w obszarze specjalnym do któ-
rego zaliczany jest akwen Morza Bałtyckiego zabrania się zrzutu 
ścieków w przypadku nowych jednostek od 1 czerwca 2019 roku oraz 
w starych jednostek od 1 czerwca 2021 roku. Do tego czasu port po-
winien dostosować swoją infrastrukturę do zapewnienia niezbędnych 
urządzeń odbiorczych do odbioru ścieków bytowych ze statków mor-
skich.  
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Rok Kursujące promy w danym roku 
Ilość ścieków z 
poszczególnych 

promów [m3] 

2010 
Polonia, Gryf, Śniadecki, Wolin, Wawel, Kopernik, 

Galileusz 
  

2011 
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Gryf 49,50 

2012 
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2014 
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Kopernik, Galileusz, Baltivia, Nils Dacke 
  

2015 
Polonia, Skania, Gryf, Śniadecki, Wolin, Wawel, 

Kopernik, Galileusz, Baltivia, Nils Dacke, Mazovia 
Gryf 178,00 

2016 
Polonia, Skania, Gryf, Śniadecki, Wolin, Wawel, 

Kopernik, Galileusz, Baltivia, Nils Dacke, Mazovia 
Gryf 18,00 
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Collection of sewage from passenger ferry  
on the example of the port of Świnoujście 

Receiving sewage from passenger ferries in the port of 

Swinoujscie is an extremely important task due to the location 

of the port in the sensitive area of the Baltic Sea. This article 

reviews the passenger ferries using the port of Swinoujscie, 

presents an analysis of the amount of waste water discharged 

and the procedure for reporting the intention to dispose of 

sewage in the port. In addition, the paper discusses the process 

of waste water collection as well as the problems arising dur-

ing the operation and highlights the possibilities of developing 

the port for the collection of waste water from passenger fer-

rie. 
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