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ANALIZA ORGANIZACJI ODBIORU ODPADÓW ZE STATKÓW MORSKICH  

NA PRZYKŁADZIE PORTU SZCZECIN, HAMBURG I ROTTERDAM  

 

W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu obowiązujących, międzynarodowych regulacji prawnych z zakresu  

ochrony środowiska morskiego oraz dokonano analizy organizacji odbioru odpadów ze statków morskich na przykładzie wy-

branych portów europejskich. W pracy zwrócono szczególną uwagę na przebieg organizacji odbioru odpadów ze statków, 

procedurę powiadamiania o odpadach znajdujących się na zmierzającym do portu statku oraz na obowiązujący w portach 

system opłat  w tym zwolnienia i wyłączenia. 

Zamieszczone w niniejszym artykule informacje pochodzą ze źródeł literaturowych krajowych i zagranicznych oraz z ogól-

nodostępnych planów gospodarowania odpadami w wybranych portach UE.   

 

WSTĘP 

Stale wzrastający poziom wykorzystania wód morskich, przy-
czyniający się do eskalacji zanieczyszczenia środowiska morskiego, 
bezpośrednio wpływa na obecny stan świadomości ekologicznej 
społeczeństwa. Prowadzi to do podejmowania działań w celu uregu-
lowania pod względem prawnym sposobu funkcjonowania człowie-
ka ze środowiskiem [1].  

Stworzenie regulacji międzynarodowych pozwala na korzysta-
nie z wszelkich dóbr środowiska jednakże jest to związane z pono-
szeniem odpowiedzialności za naruszenie jego stanu. Poprawnie 
sformułowane przepisy prawa międzynarodowego są istotnym 
elementem służącym do ochrony stanu środowiska zarówno mor-
skiego jak i lądowego [1].  

1. ODBIÓR ODPADÓW ZE STATKÓW MORSKICH  
W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWYCH AKTÓW 
PRAWNYCHTYTUŁ ROZDZIAŁU 

Statki wpływające do portów morskich są producentami wielu 
odpadów. Do wiodących aktów prawnych z zakresu ochrony środo-
wiska morskiego, regulujących problematykę gospodarowania 
odpadami zaliczamy m.in. Międzynarodową konwencję o zapobie-
ganiu zanieczyszczenia morza przez statki MARPOL 73/78, kon-
wencję o zatapianiu oraz konwencję helsińską obejmującą swoim 
zakresem obszar Morza Bałtyckiego [1]. 

1.1. Konwencja MARPOL 73/78 

Międzynarodowa konwencja MARPOL 73/78 jest najważniej-
szym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym. Jej pierwotna 
wersja została sporządzona w 1973 roku i reguluje zagadnienia 
związane z ochroną środowiska morskiego. Konwencja składa się z 
6 załączników, z czego każdy z nich odnosi się do innego źródła 
zanieczyszczeń wód morskich pochodzącego ze statków. Regulacje 
zamieszczone w w/w konwencji odnoszą się do wszystkich typów 
jednostek oraz platform wiertniczych, a państwa będące stroną 
konwencji są zobligowane do wdrożenia zawartych w niej prawideł. 
Wyjątkiem są zanieczyszczenia powstające w wyniku przeprowa-
dzanych badań i użytkowania dna morskiego [6]. Do przepisów 
omawianych w konwencji MARPOL 73/78 zaliczamy: 

– Załącznik I. Przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami. 
Zgodnie z założeniami konwencji każdy ze statków zobligowany 
jest do posiadania międzynarodowego świadectwa o zapobie-
ganiu zanieczyszczenia olejami. Ponadto konwencja zabrania 
zrzutów odpadów olejowych ze statków do wód morskich. Ar-
matorzy jednostek są zobowiązani do wyposażenia ich w spe-
cjalne urządzenia służące do przechowywania tychże odpadów, 
aż do momentu zdania ich do urządzeń zdawczoodbiorczych w 
porcie. Jest to konieczne w celu egzekwowania przepisów za-
wartych w wymienionych załącznikach .  

– Załącznik II. Przepisy o zanieczyszczaniu szkodliwymi substan-
cjami ciekłymi przewożonymi luzem. W niniejszym załączniku 
określone zostały wytyczne dla urządzeń odbiorczych oraz wy-
posażenia terminali do odbioru szkodliwych substancji ciekłych. 
Strony konwencji są zobowiązane do zastosowania się do okre-
ślonych w załączniku regulacji. 

– Załącznik III. Przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu sub-
stancjami szkodliwym przewożonymi morzem w opakowaniach. 
W prawidłach określono sposób opakowania materiałów, rodzaj 
zastosowanych opakowań , oznakowaniu, niezbędnych doku-
mentach przewozowych, rozmieszczeniu substancji oraz ich 
prawidłowym zamocowaniu na statku.  

– Załącznik IV. Przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu ście-
kami ze statków. Regulacje odnoszą się do wymagań odnośnie 
uzyskania przez statek międzynarodowego świadectwa o zapo-
bieganiu zanieczyszczenia morza ściekami fekalnymi. Doku-
ment ten może zostać wydany po dokonaniu na jednostce prze-
glądu zasadniczego bądź po jego odnowieniu zgodnie z okre-
ślonymi w załączniku wymaganiami. Ponadto w załączniku 
określono, że strony konwencji zobligowane są do wyposażenia 
swoich portów morskich w urządzenia do odbioru ścieków ze 
statków zapewniające optymalną obsługę jednostki.  

– Załącznik V.  Przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu śmie-
ciami ze statków. Prawidła załącznika V mają zastosowanie do 
wszystkich rodzajów jednostek morskich. Zamieszczone w nim 
prawidło 7, odnosi się do wymogów odnośnie urządzeń porto-
wych służących do odbioru śmieci ze statków.  

– Załącznik VI. Przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu powie-
trza przez statki. Reguluje przepisy odnośnie emisji zanieczysz-
czeń powietrza. W niniejszym załączniku określono wszelkie 
wymogi odnośnie przeprowadzania kontroli, wykrywania i egze-
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kwowania przepisów z zakresu zanieczyszczeń powietrza przez 
statki. Określono dopuszczalne emisje związków  negatywnie 
wpływających na warstwę ozonową, tj. tlenki siarki (SOx), tlenki 
azotu (NOx) oraz lotnych związków organicznych. Ponadto w VI 
załączniku konwencji MARPOL 73/78 sprecyzowano wymaga-
nia odnośnie jakości paliwa stosowanego na statkach morskich 
[6].  

1.2. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez 
zatapianie odpadów i innych substancji  

Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zata-
pianie odpadów i innych substancji weszła w życie 30 sierpnia 1975 
roku. Strony konwencji za cel postawiły sobie podjęcie działań 
minimalizujących negatywny wpływ zanieczyszczeń na środowisko 
morskie. Głównym zagadnieniem poruszanym w konwencji jest 
skuteczne zapobieganie zanieczyszczeniu poprzez zatapianie 
odpadów i innych substancji. Kraje przynależne do niniejszej kon-
wencji zobligowane są do stosowania wszelkich środków i technik 
przyczyniających się do ograniczenia ilości oddawanych do mórz 
odpadów. W celu prawidłowego przestrzegania konwencji, zdefi-
niowano pojęcie zatapianie, które oznacza „każde rozmyślne usu-
wanie do morza odpadów lub innych substancji ze statków, samolo-
tów, platform lub innych urządzeń umieszczonych w morzu”[4].  

Konwencja składa się z trzech załączników. W załączniku I za-
warto informacje na temat odpadów i substancji, których zatapianie 
zostało całkowicie zabronione (rtęć, chlorowcopochodne związki 
organiczne, masy plastyczne itp.). Natomiast załącznik II odnosi się 
do odpadów, których zatopienia wymaga specjalnego zezwolenia. 
Należą do nich m.in.: materiały nietoksyczne, których duże ilości 
mogą obniżyć warunki środowiska, pojemniki metalowe i inne odpa-
dy o dużej objętości stanowiące zagrożenie dla nawigacji i rybołów-
stwa morskiego oraz odpady bogate w miedź, beryl, arsen, cynk, 
ołów, nikiel, itp.[4]. 

Ostatni załącznik III jest zbiorem informacji odnoszących się do 
sposobu ustalania kryteriów przyznawania pozwoleń, dzięki którym 
możliwe jest zatopienie substancji w morzu[4].  

1.3. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru 
Morza Bałtyckiego  

Konwencja Helsińska została przyjęta w 1974 roku w Helsin-
kach. Strony konwencji zobowiązały się do podejmowania wspól-
nych działań na rzecz ochrony środowiska Morza Bałtyckiego. W 
niniejszej konwencji uwzględniono oraz zaostrzono przepisy za-
mieszczone w konwencji MARPOL 73/78 .  

Najnowsza wersja konwencji Helsińskiej została przyjęta w 
1992 roku. Określono w niej obszar morski objęty regulacjami praw-
nymi, przedstawiono zakres odpowiedzialności za wyrządzone 
szkody oraz zasady rozstrzygania sporów [5] .  

Dokument składa się z 7 załączników. Pierwszy z nich odnosi 
się do substancji niebezpiecznych, które zostały podzielone na 3 
grupy: substancje zakaźne i szkodliwe, pestycydy. Załącznik II ma 
na celu propagowanie najlepszej praktyki ekologicznej (NPE) po-
przez zapewnienie populacji dostępu do wszelkich informacji na 
temat ekologii, edukacja itp. Trzeci załączniku niniejszej konwencji 
stanowi kryteria i środki zapobiegające zanieczyszczeniu ze źródeł 
pochodzenia lądowego, należą do nich m.in. ścieki. Konwencja 
helsińska w załączniku IV porusza kwestie związane z zapobiega-
niem zanieczyszczenia morza przez statki. W związku z powyższym 
strony konwencji zobowiązują się do współpracy w zakresie ochrony 
Morza Bałtyckiego. Działania te powinny być zgodnie z przepisami 
wprowadzonymi przez Międzynarodową Organizację Morską [5]. 

Załącznik V, przedstawia regulacje odnośnie zakazu zatapiania 
odpadów w rejonie Morza Bałtyckiego. Zawarto w nim materiały 

będące wyjątkiem od ogólnego zakazu zatapiania, m.in. urobek z 
pogłębiania dna. W przypadku tego opadu procedura zatapiania 
została szczegółowo opisana. VI załącznik konwencji helsińskiej 
zawiera informacje odnośnie zapobiegania zanieczyszczeniu po-
wstającemu w wyniku działalności przybrzeżnej. W myśl konwencji, 
mianem działalności przybrzeżnej obejmuje się poszukiwanie i 
eksploatację ropy naftowej, gazu wykorzystując przy tym stałe bądź 
pływające przybrzeżne konstrukcje i instalacje [5].  

Ostatni, załącznik VII stanowi regulacje odnośnie reagowania w 
przypadku wystąpienia zanieczyszczenia. W związku z powyższym 
strony konwencji są zobowiązane do utrzymywania wszelkiego 
sprzętu, statków oraz ludzi w stanie gotowości. Oprócz tego należy 
stale monitorować rejon Morza Bałtyckiego, m.in. poprzez obserwa-
cje powietrzne[5]. 

2. ANALIZA ORGANIZACJI ODBIORU ODPADÓW  
ZE STATKÓW MORSKICH W WYBRANYCH 
PORTACH UNII EUROPEJSKIEJ 

Biorąc pod uwagę kwestie związane z zarządzaniem odpadami 
w portach morskich niezwykle ważne jest prawidłowe zorganizowa-
nie procesu odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze stat-
ków morskich. Porty morskie są istotnym punktem w transporcie 
morskim, który generuje znaczne ilości zanieczyszczeń pochodzą-
cych zarówno ze statków jak i tych, które powstają w skutek prowa-
dzonej działalności przemysłowej na terenie portu. W świetle aktu-
alnych regulacji prawnych porty morskie są zobligowane do prze-
strzegania wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska . 
Zrealizowanie tych czynności wymaga bardzo dobrej znajomości 
jednostki morskiej, generowanych przez nią odpadów oraz oszaco-
wanie ich ilości [3].  

Wdrożenie w portach morskich optymalnych rozwiązań z za-
kresu odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych jest niezwykle 
skomplikowane. Przyczynia się do tego głównie szeroki zakres 
oddziaływania. Stale wzrastające zainteresowanie i zapotrzebowa-
nie na usługi transportu morskiego niesie za sobą konsekwencje w 
postaci wzrostu ilości odpadów w portach[1].  

Odpady generowane w skutek eksploatacji statków, stanowią 
znaczne zagrożenie zarówno dla życia ludzkiego jak i środowiska 
morskiego ze względu na zawartość w nich dużej ilości szkodliwych 
bakterii. W związku z powyższym staje się konieczne podejmowanie 
działań pozwalających na redukowanie ilości odpadów bezpośred-
nio na statku, wykorzystując przy tym dostępne rozwiązania techno-
logiczne[1].  

W niniejszym artykule analizie poddano porty morskie Unii Eu-
ropejskiej w Szczecinie, Kłajpedzie, Rotterdamie i Hamburgu. W 
badaniach zwrócono szczególną uwagę na przebiegu procesu 
odbioru odpadów ze statków w tym procedurę powiadamiania o 
odpadach znajdujących się na statkach zmierzających do portu oraz 
na pobierane opłaty w portach za świadczone usługi związane z 
odbiorem odpadów ze statków. 

2.1. Port Szczecin 

Port morski w Szczecinie (53,4410 / 14.5950), zlokalizowane w 
Polsce, oznaczony kodem UN/LCODE: PLSZZ . Został oddalony od 
Morza Bałtyckiego o 68 km. Dostanie się  do portu w Szczecinie 
związane jest z pokonaniem toru wodnego z redy w Świnoujściu 
(czas trwania takiej operacji wynosi ok 4 godzin). Port ma zdolność 
przyjmowania statków o długości 215 m i max zanurzeniu 9,15 
metra. Jest portem uniwersalnym zdolnym do obsługi towarów 
zarówno masowych jak i drobnicowych. Port wyspecjalizowany jest 
w obsłudze kontenerów, wyrobów hutniczych oraz celulozy[rys 
1.][9]. 



I Organizacja i zarządzanie 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 1787 
 

 
Rys 1. Port Szczecin [9]. 

 
W związku z tym, że Polska zobowiązała się do bycia stroną w 

konwencjach i przepisach międzynarodowych, w porcie powinno się 
sprawować kontrolę nad prawidłową organizacją odbioru odpadów 
ze statków morskich. Potrzeba sprostania przepisom przyczyniła się 
do opracowania planu gospodarowania odpadami uwzględniające-
go aktualne wymogi prawne [2].  

Plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładun-
kowymi ze statków w porcie morskim w Szczecinie został opraco-
wany na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o 
portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości 
ładunkowych ze statków[2].  

Armatorzy statków wchodzących do portu morskiego w Szcze-
cinie są zobligowani do zgłoszenia informacji o odpadach  poprzez 
kapitana bądź agenta, który jest ich przedstawicielem. Powinno się 
to odbyć za pomocą specjalnego formularza dostępnego w porcie 
Szczecin, za pomocą poczty elektronicznej, faksu bądź osobiście 
do Działu Koordynacji Obrotu Portowego Zarządu Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście S.A. Procedura ta musi zostać spełniona 
przed wpłynięciem statku do portu (rys 2). Następnie wyznaczona 
przez port firma zajmująca się odbiorem odpadów za pośrednic-
twem kapitana statku bądź agenta ustala termin wykonania zama-
wianej usługi. W przypadku gdy, port nie będzie w stanie zrealizo-
wać prac, wówczas Dział Koordynacji Ruchu Portowego wystawia 
zaświadczenie, wskazując najbliższy port, który będzie w stanie 
przeprowadzić proces odbioru odpadów ze statku i przekazuje je 
przedstawicielowi statku. Jeżeli port wykona usługę odbioru odpa-
dów ze statku, wówczas przekazuje kapitanowi bądź agentowi 
statkowemu dokument stwierdzający zakres wykonanych prac[2]. 

 
Rys 2. Procedura odbioru odpadów ze statków w porcie Szczecin. 

 
Warto podkreślić, że limit zdawanych odpadów jest przyzna-

wany jednorazowo przed wejściem statku do portu na podstawie 
zgłoszenia. Każde kolejne zgłoszenie jest dodatkowo płatne. Załoga 
statku jest zobowiązana do segregowania odpadów na pokładzie 
statków. Zmieszane odpady traktowane są jako odpady niebez-

pieczne. Czas oczekiwania na realizację usługi przez firmę odbiera-
jąca odpady wynosi 15 minut. Niezależnie od rodzaju jednostki, 
każdy statek jest zobowiązany do posiadania w swoim wyposażeniu 
sprawnie działających pomp zdawczych, służących do odbioru 
odpadów płynnych. Minimalna wydajność urządzeń wynosi 5m3/h 
dla statków do 5 tys. GT i 7,5 m3/ h, w przypadku jednostek powyżej 
5 tys. GT [2]. 

W porcie Szczecin jest stosowana opłata tonażowa, w ramach 
której statki mają prawo zdać określoną ilość odpadów. Jest ona 
ustalana na podstawie długości rejsu, który odbyła jednostka oraz 
regionu z którego wpływa do portu. Im dłuższa podróż, tym większy 
limit [2].  

Obowiązujący w szczecińskim porcie system opłat, dopuszcza 
przyznanie jednorazowo maksymalnego limitu 20 m3. Minimalny 
limit wynosi 0,05 m3. Wyjątkiem są statki zwolnione z wnoszenia 
opłat portowych oraz jednostki specjalnego przeznaczenia. W ich 
przypadku oplata tonażowa wynosi 0 zł. Ponadto dla takich jedno-
stek nie określono limitu ilości odpadów zdawanych do urządzeń 
odbiorczych w porcie [2].  

W tabeli 1 przedstawiono podsumowanie analizy odbioru opa-
dów w porcie Szczecin. 

 
Tab. 1. Analiza organizacji odbioru odpadów w porcie Szczecin 

Port Szczecin Stosowane rozwiązania 

Opłaty - uwzględnione w opłacie tonażowej 
- przyznawanie limitów w oparciu o region 

przybycia statku 
- poza wskazanym limitem obowiązuje dodat-

kowa opłata 

Informacja o odpadach - formularz wysyłany w formie tradycyjnej 

Kryterium naliczania 
opłat 

- przyznawany limit ilości odpadów zdawa-
nych do urządzeń odbiorczych w porcie, uzależnio-
ny od rejonu przybycia statku 

- obowiązywanie opłaty specjalnej dla jedno-
stek zdających odpady na innych warunkach niż 
zostały ustalone przez ZMPSiŚ S.A. 

2.2. Port Rotterdam 

Holenderski port (51.9433050/4.1418120), oznaczony kodem 
UN/LOCODE: NLRTM. Jest to największy port w Europie, którego 
roczna przepustowość wynosi ok 465 milionów ton. Rocznie do 
portu może wpłynąć nawet 30 tysięcy statków morskich. Port jest 
położony nad morzem północnym. Port jest przystosowany do 
przeładunku wszystkich rodzajów towarów. Tor wodny został pogłę-
biony do 23 metrów i wydłużony do 57 km [9]. Na rysunku 3 przed-
stawiono widok z mapy portu Rotterdam. 

 

 
Rys 3. Port Rotterdam [9]. 

 
Obowiązujący w porcie Rotterdam plan gospodarowania odpa-

dami ze statków został utworzony na ogólnie obowiązujących prze-
pisach Unii Europejskiej oraz na konsultacjach społecznych [8].  
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Statki wpływające do portu Rotterdam są zobowiązane do 
wniesienia opłaty, która jest przeznaczana na utrzymanie w spraw-
ności urządzeń portowych. Wniesienie powyższej opłaty uprawnia 
kapitana do dostarczenia określonej ilości odpadów. W przypadku 
gdy kapitan statku chce zdać większą ilość odpadów, armator jest 
zobowiązany uiścić dopłatę. [8] 

Na rysunku 4 przedstawiono procedurę powiadamiania o od-
padach. 

 
Rys 4. Procedura powiadamiania o odpadach w porcie Rotterdam 

 
Przedstawiony na rysunku 5 schemat, przedstawia procedurę 

odbioru odpadów w porcie Rotterdam. W pierwszej kolejności przed 
wejściem statku do portu, kapitan bądź osoba reprezentująca arma-
tora jest zobowiązana do dostarczenia pisemnego zawiadomienia o 
ilości odpadów znajdujących się na pokładzie statku. Dokument ten 
powinien zostać dostarczony do zarządcy portu drogą elektronicz-
ną. Warunkiem koniecznym jest posiadanie specjalnego kodu do-
stępu. Następnie formularz jest wprowadzany do portowej bazy, w 
której jest uzupełniany o brakujące dane dotyczące całego procesu 
odbioru odpadów ze statku. Po wprowadzeniu wszystkich koniecz-
nych danych dokument jest przekazywany za pośrednictwem kapi-
tana portu do osoby reprezentującej jednostkę.  

Port Rotterdam stosuje dopuszczalne okresy dostarczania in-
formacji o odpadach przez kapitana statku: 
– minimum 24 godziny przed wejściem do portu , jeżeli wcześniej 

jest znany port przeznaczenia 
– jeżeli port przeznaczenia jest znany ale informacja o nim jest 

dostępna w okresie na minimum 24 godziny przed zawinięciem 
statku do portu. W takim przypadku, najpóźniej można wysłać 
zgłoszenie po wpłynięciu statku na wody terytorialne 
Dla właściwego i efektywnego zrealizowania usługi, minimalny 

czas na przekazanie informacji wynosi 24 godziny przed wpłynię-
ciem statku do portu. Nie przestrzeganie powyższych norm skutkuje 
brakiem możliwości realizacji zlecenia w określonym terminie [8].  

Port w Rotterdamie stosuje rozwiązanie opłat pośrednich, co 
oznacza, że bez względu na to czy statek zdał w porcie odpady czy 
też nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za ich odbiór. Na 
podstawie weryfikacji rejestracyjnych substancji „S” oraz oświad-
czeń składanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów ze 
statków, port reguluje należności właścicielowi urządzeń do odbioru 
odpadów [8].  

Wszelkie opłaty naliczane są na podstawie pojemności silnika 
głównego Main Engine Capacity (MEC) (tabela 2). W związku z 
powyższym port dysponuje klasyfikacją pojemności silnika jako 
kategorie od A do G do których zostały przypisane zakresu pojem-
ności silników. 

 
 
 

Tab. 2 Klasyfikacja silników głównych [8]. 

Kategoria Pojemność silnika głównego (kW) 

A 1-1,999 

B 2,000-3,999 

C 4,000-7,499 

D 7,500-9,999 

E 10,000-14,999 

F 15,000-29,999 

G ≥30,000 

 
Do ponoszenia opłat w porcie Rotterdam są zobligowane rów-

nie jednostki morskie, której wykonują rejs i wracają ponownie do 
portu ciągu 4 godzin.  

Oprócz opłaty pośredniej stosowane są również odrębne opłaty 
administracyjne w wysokości 15 euro od każdego statku. Opłaty, 
które są pobierane za zdanie odpadów ze statków w ilości większej 
niż określonej w limicie, są przekazywane bezpośrednio do jednost-
ki zajmującej się odbiorem odpadów [8].  

Statki morskie, które korzystają z zasilania paliwem lekkim 
(MGO,MDO,LNG), mają prawo ubiegać się o zwolnienie z opłat za 
odbiór odpadów wyszczególnionych w załączniku I konwencji 
MARPOL 73/78.  

Ponadto w porcie stosowane są m.in. zwroty kosztów za zda-
nie odpadów ujętych w załączniku I konwencji MARPOL 73/78 oraz 
rabat za zdanie wybranych odpadów niebezpiecznych zgodnie z V 
załącznikiem konwencji MARPOL 73/78 [8].  

W porcie Rotterdam przyjęto zasadę naliczania limitu odbioru 
odpadów komunalnych, który jest wliczony w stawkę bazową na 
podstawie liczby członków załogi: 
– dla statków, które posiadają < 12 członków załogi – 3m3 
– dla statków, które posiadają > 12 członków załogi – 6m3. 

Odpady zdawane ze statków morskich powinny być posegre-
gowane. Jeżeli nie zostanie to dopilnowane, armator ponosi wyższe 
koszty związane z odbiorem odpadów [8].  

Armatorzy statków mogą ubiegać się o zwrot nadpłaty za od-
danie odpadów do urządzeń odbiorczych zgodnie z załącznikiem V 
konwencji MARPOL 73/78. Jednakże, żeby uzyskać zwrot należy 
spełnić pewne wymagania, m.in.: 
– zwrot można uzyskać od poniedziałku do soboty (od 7:30 do 

17:30); 
– zgłoszenie powinno nastąpić na 24 godziny przed przybyciem 

statku do portu, jednak nie później niż w chwili wyjścia statku z 
portu poprzedniego, a maksymalny czas zdania odpadów nie 
powinien wynosić więcej niż 30 minut.  

– opłaty powinny być oparte na zasadzie one stop and go, która 
mówi o tym, że statek podpływa do stanowiska przy którym na-
stąpi proces zdania odpadów za pomocą specjalnie do tego 
przystosowanych urządzeń odbiorczych lub samochodu cięża-
rowego [8].  
Niektóre jednostki morskie są zwolnione z wnoszenia opłaty 

pośredniej. Należą do nich m.in. statki handlowe, sportowe i rekrea-
cyjne, które nie zostały przystosowane do przewozu powyżej 12 
osób oraz wszelkie statki rybackie, pogłębiarki, holowniki portowe 
itp. Wyłączenie wymienionych jednostek z uiszczania opłat pośred-
nich zobowiązuje armatorów tych jednostek do zgłaszania informacji 
przed wpłynięciem do portu oraz wnoszenia opłat bezpośrednich 
[8].  

W tabeli 3 ujęto podsumowanie zastosowanych rozwiązań or-
ganizacji odbioru odpadów w porcie w Rotterdamie. 
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Tab. 3. Analiza zastosowanych rozwiązań organizacyjnych w porcie 
Rotterdam. 

Port Rotterdam Zastosowane rozwiązania 

Opłaty - stosowanie opłaty administracyjnej w 
wysokości 15 Euro 
- system pośredniego i bezpośredniego 
finansowania 
- stosowanie dodatkowych opłat za nie 
segregowanie odpadów 
- stosowanie zwolnień z opłat pośrednich 
w przypadku wybranych jednostek 
- stosowanie zwrotów kosztów za zdanie 
wybranych odpadów zgodnie z V załącz-
nikiem konwencji MARPOL 73/78 

Informacja o odpadach - dokonywane za pomocą formularza 
wysyłanego w formie tradycyjnej lub 
elektronicznej (za pomocą kodu dostęp-
ności) 

Kryterium naliczania opłat Opłaty naliczane na podstawie pojemno-
ści silnika głównego – Main Engine 
Capacity (MEC) 

2.3. Port Hamburg 

Port Hamburg zlokalizowany w Niemczech ( 53.5070/ 9.96190), 
oznaczony kodem UN/LOCODE: DEHAM. Port położony jest po-
między Morzem Północnym i Morzem Batyckim (rys 5). Jest to port 
uniwersalny obsługujący zarówno ładunki płynne, masowe i drobni-
cowe. Posiada tor wodny o długości 110km o zanurzeniu 12,8 m [9]. 
 

 
Rys 5. Port Hamburg [9] 

 
Wszelkie przepisy nałożone na port w Hamburgu mają za za-

danie przyczynić się do bezpiecznego i ekologicznego ruchu stat-
ków. W związku z powyższym, reprezentanci wszystkich statków 
zmierzających do portu w Hamburgu, powinni zgłaszać swoje przy-
bycie na 24 godziny przez planowanym wejściem do portu w formie 
pisemnej, elektronicznej bądź telefonicznie. Umożliwi to prawidłowe 
rozplanowanie działań zmierzających do przeprowadzenia operacji 
odbioru odpadów ze statków [7].  

Zgłoszenie powinno posiadać dane dotyczące jednostki, infor-
macje o poprzednim porcie z którego statek wyruszył oraz ilość i 
rodzaj odpadów, które znajdują się na jednostce. Procedura prze-
biegu procesu powiadamiana o odpadach została przedstawiona na 
rysunku 6.  

 
Rys 6. Procedura powiadamiania o odpadach w porcie Hamburg. 

 
Zgodnie z dyrektywą Rady 2000/59/EC , wszystkie statki peł-

nomorskie są zobowiązane do uiszczania opłaty za odbiór odpa-
dów, bez względu na to czy zostaną one zdane w porcie. Port kieru-
je się polityką zarządzania „No-special-fee”. Jednostki zdające ilości 
odpadów przyznane przed wejściem do portu na podstawie zgło-
szenia nie ponoszą dodatkowych opłat związanych z odbiorem 
odpadów ze statków. W przypadku przekroczenia limitów, stosowa-
ne są dodatkowe opłaty. W związku z tym wprowadzono klasyfika-
cję statków na kategorię według ich rozmiaru oraz określono mak-
symalne ilości odpadów, które statek powinien posiadać [7]. 

W tabeli 4 przedstawiono dopuszczalne ilości odpadów z 
uwzględnieniem wielkości jednostki[7]. 

 
Tab. 4. Dopuszczalne ilości odpadów w porcie Hamburg dostarcza-

ne na statkach morskich [7]. 
Standardowe ilości odpadów 

Kategoria Rozmiar 
statku 

Max. ilość 
odpadów 
olejowych 

(pompowal-
nych) 

Max. ilość 
odpadów 
olejowych 

(niepompo-
walnych) 

Max. Ilość 
odpadów 
wytwa-
rzanych 

przez 
statek 

Max. ilość 
ścieków 
wytwa-
rzanych 
na stat-

kach 

0  ≤ 2m3 1 m3 6 m3 200 m3 

1 ≥ 1500 GT 2m3 – 4m3 1 m3 6 m3 200 m3 

2 1501 – 3500 
GT 

3m3 - 6m3 1 m3 6 m3 200 m3 

3 3501 – 6000 
GT 

5m3-10m3 1 m3 6 m3 200 m3 

4 6001 – 
10000 GT 

8m3-16m3 1 m3 6 m3 200 m3 

5 10001 – 
50000 GT 

15m3-30m3 1 m3 6 m3 200 m3 

6 ≥ 50000 GT 25m3-50m3 1 m3 6 m3 200 m3 

 
Przedstawione w tabeli 4 dane są punktem bazowym do nali-

czania dodatkowych opłat za przekroczenie limitów odpadów do-
starczanych do portu w Hamburgu.  

W tabeli 5 podsumowano omawiane rozwiązania zastosowane 
w niemieckim porcie Hamburg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Organizacja i zarządzanie 
 

 

   

1790 AUTOBUSY 12/2016 
 

Tab. 5. Analiza zastosowanych rozwiązań organizacyjnych  
w porcie Hamburg. 

Port Hamburg Zastosowane rozwiązania 

Opłaty - stosowanie opłat za administracyjnych 
za wpłynięcie na terytorium portu 
- korzystanie z polityki „No-special-fee” 
- Naliczanie dodatkowych opłat za 
przekroczenie limitów odpadów zosta-
wianych w porcie 

Informacja o odpadach - Przekazywana pisemnie, drogą elek-
troniczną bądź telefonicznie na 24 
godziny przed planowanym wpłynięciem 
do portu 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzona w niniejszym artykule analiza trzech portów 
Europejskich wykazała, że sposób organizacji odbioru odpadów ze 
statków morskich różni się od siebie zarówno pod względem sposo-
bu naliczania opłat, jak i udzielania zwolnień z opłat i przekazywania 
informacji: 
1. Naliczanie opłat za odbiór odpadów ze statków 

Analiza przeprowadzona na wybranych portach wykazała, że 
sposób naliczania opłat jest inny w każdym z wymienionych por-
tów. Może być to powodem braku ujednolicenia sposobu nali-
czania opłat za świadczenie usług odbioru odpadów ze statków. 
Ponadto żadne z przepisów odnoszących się do odpadów ze 
statków nie poruszają kwestii związanej z opłatami ze odbiór 
zanieczyszczeń.  

2. Zwolnienia z opłat za odbiór odpadów generowanych przez 
statek 
W zależności od rodzaju jednostki, jej przeznaczenia, a także 
stosowanego paliwa – porty stosują pewne zwolnienia bądź ulgi 
w opłatach. Kwestie związane ze zwolnieniami z opłat są usta-
lane na podstawie przepisów bądź za zgodą właściwych orga-
nów zarządzających organizacją odbioru odpadów ze statków. 

3. Sposób przekazywania informacji o odpadach znajdujących 
się na statku morskim 
Informacje o odpadach znajdujących się na statku przekazywa-
ne są z reguły na 24 godziny przed planowanym wejściem jed-
nostki do portu w formie papierowej, elektronicznej bądź w innej 
formie (port Rotterdam). Stosowanie elektronicznej wymiany 
danych pozwala na lepszy przepływ danych w porcie oraz bar-
dziej efektywne planowanie działań z zakresu organizacji odbio-
ru odpadów ze statków morskich.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Deja A. Analiza odbioru odpadów ze statków morskich w por-
tach morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Praca doktorancka. 
Szczecin, 2012.  

2. Informacja o trybie I sposobie odbioru odpadów ze statków 
korzystających z nabrzeży portu morskiego w Szczecinie I Swi-
noujściu, Zarząd Morskich Portów Szczecin I Świnoujście S.A., 
Szczecin, 1 stycznia 2011.  

3. Jóźwiak Z., Rola portu szczecińskiego w ochronie środowiska, 
w: Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otocze-
nia – red. K. Chwesiuk, Wyd. Kreos, Szczecin 2005 

4. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zata-
pianie odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, 
Waszyngtonie, Londynie i Meksyku z dnia 29 grudnia 1972 ro-
ku, DzU z 2006, nr 99, poz. 692, zwanej dalej konwencją o za-
tapianiu. 

5. Konwencja sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 
roku o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyc-
kiego, DzU 2000, nr 28, poz.346 

6. Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu 
morza przez statki, 1973/1978 MARPOL, tekst jednolity, Polski 
Rejestr Statków, Gdańsk 2007. 

7. Port information guide. Hamburg 2016/17 www.hamburg-port-
authority.de (dostęp z dnia 09.11.2016r.) 

8. Waste Reception and Handling Plan 2010, Prepared by the Port 
of Rotterdam Authority 2009 

9. www.marinetraffic.com (dostęp z dnia 25.10.2016r.) 
10. www.port.szczecin.pl (dostęp z dnia 02.11.2016r.) 

Analysis of the organization collecting waste from ships  
by the example of the port of Szczecin, Hamburg  

and Rotterdam 

This article focuses on the presentation of the applicable 

international regulations concerning the protection of the 

marine environment and the analysis of organizations to 

collect waste from ships on the example of some European 

ports. The study paid particular attention to the course of the 

organization of waste from ships, the procedure for notifica-

tion of waste on tending to the port of the ship and on effec-

tive ports system of charges including exemptions and exclu-

sions. 

Presented in this article uses information obtained from 

literature sources of domestic and foreign and public waste 

management plans in some EU ports. 
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