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Dokument wykonany w ramach projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, dofinansowanego z Funduszu Spójności i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wstęp i ograniczenie odpowiedzialności
Wstęp
Niniejszy dokument przedstawia wersję finalną wstępnej analizy programowo-przestrzenna dotyczącej planu budowy centrum logistycznego wraz z terminalem przeładunkowym w Gorzowie Wielkopolskim („Projekt”).
Prezentowane wstępne analizy obejmowały analizę kluczowych determinantów i uwarunkowań realizacji Projektu, analizę interesariuszy, zdefiniowanie zarysu modelu biznesowego, wstępną analizę lokalizacji i
dostępności transportowej, analizę SWOT i ryzyk oraz analizę finansową wraz z rekomendacją odnośnie dalszych kroków.
Przedstawione wyliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy i wymagają doprecyzowania na kolejnych etapach przygotowania i ewaluacji Projektu, w tym w zakresie szczegółowej analizy rynkowej, analizy popytu
oraz analiz technicznych (w tym analizy hydrologicznej i nawigacyjnej), w tym również w kontekście szerszego kontekstu realizacji programu rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce prowadzonego na szczeblu
rządowym i regionalnym.
Dokument wykonany w ramach projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, dofinansowanego z Funduszu Spójności i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020.

Ograniczenie odpowiedzialności
Na potrzeby analiz PwC otrzymało informacje i dane od Klienta oraz Ministrestwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. PwC przyjęło także założenie, iż wszelkie dane, informacje i udzielone wyjaśnienia
przekazywane, odnoszące się do założeń technicznych oraz ekonomiczno-finansowych, są rzetelne oraz prawdziwe, i w związku z tym nie weryfikowało ich niezależnie. PwC dokonało przeglądu materiałów i
informacji źródłowych, pod kątem spójności oraz wyeliminowania oczywistych błędów.
Prognozy przyjęte na potrzeby analizy ekonomiczno-finansowej Projektu bazują na założeniach makroekonomicznych, wstępnych szacunkach w zakresie założeń sektorowych przygotowanych w oparciu o dostępne
informacje rynkowe, opracowania niezależnych, renomowanych instytucji oraz własne doświadczenie i wiedzę rynkową.
Pragniemy podkreślić, że niniejszy Raport może zawierać założenia lub opinie stanowiące pogląd Doradcy, zgodne z przesłankami w określonym czasie. Informacje te oraz założenia, nie są przedstawiane jako
zapewnienie, że potencjał Projektu zostanie w pełni lub w części wykorzystany, oraz że prognozowane wyniki finansowe zostaną w pełni lub w części osiągnięte. Faktyczne wyniki uzyskane przez Projekt mogą się
znacznie różnić od opisanych w niniejszym dokumencie, a różnice te mogą być istotne wartościowo, co może mieć istotny wpływ na prezentowaną efektywność ekonomiczną Projektu, jak również jego bankowalność
(możliwość pozyskania środków na realizację Projektu).
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Istotny potencjał rynkowy i gospodarczy w regionie, a także korzystne uwarunkowania
lokalizacyjne stanową bardzo dobrą podstawę dla dalszej strukturyzacji Projektu
Kluczowe wnioski z analiz przedwstępnych oraz kluczowe kwestie dla dalszej strukturyzacji
Istotny potencjał gospodarczy w regionie, kraju,
a
także
wśród
kluczowych
partnerów
handlowych Polski
•

Korzystna lokalizacja jest istotnym czynnikiem
wspierającym
•

Rosnący rynek transportowy (prognozuje się, że
polski rynek logistyczny, liczony masą przewiezionych
dóbr (tonaż) urośnie o ponad 20% w latach 20182022, głównie dzięki dynamicznemu tempu wzrostu
transportu drogowego, napędzanego wzrostem
krajowej konsumpcji).

•

•

Pozytywne prognozy rozwoju gospodarczego w kraju
i regionie w długim terminie.

•

•

Korzystny wpływ czynników popytu w regionie (silna
istniejąca baza oraz szacowany dynamiczny wzrost
produkcji przemysłowej).

Projekt ma potencjał ekonomiczny, ale wymaga
fazowania a dla jego realizacji konieczne jest
przeprowadzenie kapitałochłonnych inwestycji
•

Projekt oraz jego dwa komponenty (terminal oraz centrum
logistyczne) charakteryzują się dodatnim NPV przy IRR ok. 8% i
okresem zwrotu ok. 14 lat.

•

Miasto znajduje się na trasie Nowego Jedwabnego
Szlaku* i na trasie korytarza Bałtyk-Adriatyk
(Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego
ze Skandynawii do Grecji).

Należy rozważyć wariant, gdzie centrum logistyczne jest
realizowane w pierwszej fazie (wykorzystując potencjał
lokalnego rynku), terminal w fazie drugiej

•

Najdalej na północny-zachód położony punkt z
dostępem do europejskich śródlądowych dróg
wodnych. Program rozwoju odrzańskich dróg
wodnych, stwarza możliwość budowy lokalnego
centrum konsolidującego przepływy towarów.

Jako warunek wstępny wymagane są znaczne inwestycje w
infrastrukturą rzeczną, portową oraz kolejową, co może istotnie
wpłynąć na ekonomikę. Również należy zaplanować
odpowiednie fazowanie.

Kontynuowanie strukturyzacji Projektu wymaga holistycznego
i skoordynowanego podejścia na szczeblu regionalnym

Umiejscowienie między Szczecinem, Berlinem
i Poznaniem jako prężnie działającymi ośrodkami
gospodarczymi.

Bardzo
dobra
dostępność
transportowa
drogowa, przy ograniczonych zdolnościach
realizacji transportu kolejowego i śródlądowego

Lokalizacja 1 posiada korzystniejszą strukturą
własnościową i potencjalnie brak ograniczeń
środowiskowych, ale nie jest optymalna

•

Bezpośredni dostęp do drogi S3 i dalej autostrady A2.

•

•

Wymagane istotne nakłady na infrastrukturę kolejową
i rzeczną celem umożliwienia rozwoju transportu
multimodalnego do / z Gorzowa Wlkp i regionu.

Ze wstępnej analizy wynika, że należy rozważyć
lokalizację inwestycji w trzech wariantach z czego
Wariant 3 wydaje się opcją najkorzystniejszą, tj.
terminal przeładunkowy w Lokalizacji 1 a centrum
logistyczne, w tym obiekty kubaturowe, w innej
sąsiadującej lokalizacji w SSE lub regionie

•

Rozwój portu w Gorzowie uzależniony jest od połączenia z
korytarzem transportowym Odrzańskiej Drogi Wodnej
obsługującym Port Morski Szczecin i jego połączenia z
zapleczem lądowym, południem Polski oraz Republiką
Federalną Niemiec

•

W kolejnych etapach strukturyzacji Projektu kluczowe jest
prowadzeni skoordynowanych działań dla planowania rozwoju
razem z władzami Kostrzyna, województwa, portów Szczecin
i Świnoujście oraz rządowymi (w tym MGWiŻŚ)

•

Skoordynowanie działań z prowadzonymi regularnie co kilka lat
analizami analiz dot. gospodarki wodnej

•

Należy wziąć też po uwagę ruch handlowy do i z Czech,
Słowacji oraz możliwość współpracy z portem w Bratysławie.
5
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Umiejscowienie między Szczecinem, Berlinem i Poznaniem, niedobór powierzchni magazynowych
w województwie, dostęp do infrastruktury i rozwój lokalnej produkcji pozwalają pozostawić hipotezę nt.
atrakcyjności Gorzowa Wlkp. jako lokalizacji centrum logistycznego z terminalem przeładunkowym
Umiejscowienie Gorzowa Wlkp. z perspektywy infrastruktury

Czynniki przemawiające za szczegółową analizą atrakcyjności lokalizacji
1. Dostęp do infrastruktury

Legenda
Świnoujście

Gdańsk

Linia kolejowa 3
Linia kolejowa 203
Linia kolejowa 367
Droga ekspresowa S3

Szczecin

Autostrada A2
Planowane drogi

Gorzów Wlkp.
Kostrzyn
Poznań

Warszawa

Berlin

Połączenie drogowe (S3) z portami Szczecin-Świnoujście i
Wrocławiem oraz z autostradą A2 prowadzącą do Berlina. Jest
połączony liniami kolejowymi 203 i 367. Linia 367 jest wymieniona w
Koncepcji CPK jako element planowanych połączeń do CPK
(szprycha 9). Rozważana odbudowa linii lokalnych.

2. Dystans do miast
Berlin 140 km
Poznań 136 km
Szczecin 110 km
Zielona Góra 113 km

3. Umiejscowienie na trasach ważnych szlaków tranzytowych w Europie
1. Miasto znajduje się na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku* i na trasie korytarza BałtykAdriatyk (Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego ze Skandynawii do Grecji). W ciągu
najbliższych lat zakończona zostanie modernizacja S3.

Odra

2. Najdalej na północny-zachód położony punkt z dostępem do europejskich śródlądowych
dróg wodnych . Program rozwoju odrzańskich dróg wodnych, stwarza możliwość budowy lokalnego
centrum konsolidującego przepływy towarów.

Łódź
Wrocław

4. Transport w województwie lubuskim
•

Katowice

Transport między-woj.

36,6 mln ton*

Eksport z woj.

5,9 mln ton

Import do woj.

4,0 mln ton

•

W województwie lubuskim dominuje transport krajowy drogowy z niewielką ilością wymiany
handlowej. Całościowy transport, stanowił ok 2,7% przewozów w Polsce
W przewozach samochodowych intermodalnych, do lubuskiego przywieziono 186 ton ładunków, a
wywieziono 308 ton. Stanowiło to 4% takich przewozów w kraju

•
•

W obrębie województwa znajdują się dwa porty: w Kostrzynie nad Odrą oraz w Cigacicach,
w pobliżu Zielonej Góry. W skali kraju porty te mają jednak znikomy udział w przeładunkach
krajowych

•

W województwie lubuskim znajduje się intermodalny terminal kolejowy w Rzepinie (terminal
graniczny) posiadający roczną przepustowość 40 000 TEU, stanowi on istotny punkt na trasie
Nowego Jedwabnego Szlaku oraz transportu Wschód-Zachód

*Nowy Jedwabny Szlak jest to koncepcja utworzenia połączenia Europy z Chinami, Polska jest krajem przez który przebiega pierwotnie planowana trasa
Żródła: Materiały udostępnione przez miasto Gorzów Wielkopolski, Raport Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk 2019, Raport BNP Paribas „Industrial & Logistics market” review, Poland, Raport PwC „T&L Trend Book 2019”; Raport PwC
„Transport Przyszłości”
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Analizowany model biznesowy oparty jest o dwa segmenty działalności operacyjnej: Centrum
logistyczne oraz Terminal przeładunkowy
Perspektywy/obszary modelu biznesowego

Zakres operacji/usług
▪
▪

▪

W ramach modelu biznesowego wyróżniono dwa główne strumienie przychodowe:
Centrum logistyczne oraz Terminal przeładunkowy.
Działalność operacyjna prowadzona w segmencie Centrum logistycznego będzie
polegać na składowaniu towarów w 3 magazynach o łącznej powierzchni
magazynowej 30,0 tys. m2. Założono średni poziom wynajętej powierzchni w
ciągu roku wynoszący docelowo 28,0 tys. m2 (93%). Docelowo w magazynie I
znajdować ma się powierzchnia biurowa.
Działalność operacyjna prowadzona w segmencie Terminala przeładunkowego
polegać będzie na przeładowywaniu i składowaniu towarów. W skład terminala
wchodzić będzie plac składowy o łącznej powierzchni 45,0 tys. m2.

Kluczowa infrastruktura – stan obecny
Obecnie Lokalizacja 1 posiada dostęp do następujących elementów infrastruktury:
• Niezelektryfikowana linia kolejowa 203
• Niezelektryfikowana linia kolejowa 367
• Druga ekspresowa S3
• Autostrada A2
• Druga wodna E70 (klasa II)
• Droga wodna E30 (klasa II)

Zakres obsługiwanych dóbr i docelowy poziom przepływów
Centrum logistyczne
Powierzchnia
Magazyn I: 10,0 tys. m2
Magazyn II: 10,0 tys. m2
Magazyn III: 10,0 tys. m2
Docelowy średni poziom najmu
Magazyn I: 9,0 tys. m2
Magazyn II: 9,5 tys. m2
Magazyn III: 9,5 tys. m2

Terminal przeładunkowy
Powierzchnia
Plac składowy: 40,0 tys. m2

Maksymalna roczna przepustowość
Terminal przeładunkowy: 85,0 tys. TEU
Popyt na usługi transportowe (Gorzów)*
2030: 5,8 tys. TEU
2050: 8,5 tys. TEU

Kluczowa infrastruktura – wymagane inwestycje
Realizacja projektu uwarunkowana jest przeprowadzeniem następujących inwestycji:
• Budowa bocznicy kolejowej w Lokalizacji I
• Budowa wałów przeciwpowodziowych
Następujące inwestycje mogą wpłynąć na wzrost atrakcyjności Projektu:
• Modernizacja linii kolejowych 203 i 367 (inwestycja realizowana będzie poza
Projektem)
• Modernizacja drogi wodnej E30 z klasy II do klasy IV (inwestycja realizowana
będzie poza Projektem)

*przy założeniu wagi TEU na poziomie 24 ton
Żródło: GUS „Mapa dotacji”, UTK „Terminale intermodalne”, EMIS; Strony internetowe oraz sprawozdania finansowe operatorów i właścicieli terminali intermodalnych, dokumenty przekazane przez MGMiZŚ, Analiza PwC
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Przy założeniu 85 000 obsługiwanych rocznie kontenerów* oraz 28 000 m² wynajmowanej
powierzchni magazynowej, okres zwrotu z inwestycji wynosi 14 lat
Wstępna analiza finansowa Projektu
Kluczowe założenia
•
•
•

Przeprowadzona analiza finansowa Projektu obejmowała 21 lat prognozy szczegółowej i okres
rezydualny i obejmowała analizę przepływów w podziale na Centrum Logistyczne (powierzchnia
magazynowa) oraz Terminal (infrastruktura terminalu oraz plac składowy).
Maksymalną przepustowość Terminalu przyjęto jako możliwą do osiągnięcia po 10 latach, a
maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej po 2 latach.
Stopa dyskontowa została przyjęta na poziomie 7,5%** obserwowanym dla podobnych
projektów. Stopa wzrostu w okresie rezydualnym została założona na poziomie 2,5%, zgodnie z
celem inflacyjnym NBP.

Szacunkowe wyniki analizy finansowej Projektu

Zastrzeżenia
•
•

Przeprowadzona analiza finansowa uwzględniała nakłady inwestycyjne oszacowane w
perspektywie prywatnego inwestora, który mógłby rozważać analizowaną inwestycję. Inne
formy inwestycji, jak partnerstwo publiczno – prywatne, nie były analizowane na tym etapie.
Dla uzyskania szczegółowego obrazu opłacalności Projektu, dalsze analizy finansowe powinny
uwzględniać szerszą perspektywę, w tym koszty transformacji terenu finalnie wybranej
lokalizacji, jak i szeroko rozumiane, w tym społeczne, korzyści ekonomiczne wynikające z
Projektu.

IRR
7,9%

NPV
12,7 mln PLN

Okres
zwrotu
14 lat

stopa dyskontowa
6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

3,5%

127,4

83,2

51,7

28,1

9,7

(4,9)

(16,7)

3,0%

100,2

65,5

39,6

19,5

3,5

(9,5)

(20,3)

80,8

52,3

30,2

12,7

(1,6)

(13,4) (23,3)

2,0%

66,2

42,0

22,7

7,0

(5,9)

(16,7) (25,8)

1,5%

54,8

33,7

16,5

2,4

(9,5)

(19,5)

stopa wzrostu
w okresie 2,5%
rezydualnym

(281)

* Dla uproszczenia przyjęto analizę na poziomie obsługi kontenerów jako ekwiwalent skali działalności terminala
** Przyjęta wartość społecznej stopy dyskontowej stanowi sumę realnej stopy dyskontowej, wynoszącej 5% zgodnie z „Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i
projektów hybrydowych na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 17 lutego 2017 r. oraz długofalowego celu inflacyjnego NBP, wynoszącego 2,5%.
Źródło: Analiza PwC
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Kluczowymi mocnymi stronami projektu są korzystna lokalizacja oraz duży popyt na
powierzchnie magazynowe w województwie
Identyfikacja i analiza kluczowych mocnych i słabych stron realizacji Projektu

W

S
Położenie w obrębie KSSSE, przy S3, dobre połączenie do Portów
Morskich Szczecin-Świnoujście

Brak zelektryfikowanej linii kolejowej prowadzącej do Gorzowa
Wielkopolskiego

Potencjał wykorzystania w przyszłości trzech środków transportu
(drogowy, kolejowy, żegluga śródlądowa)

Proponowane lokalizacje wymagają znaczących inwestycji
początkowych

Wysoki udział eksportu polskich produktów rolnych do Niemiec oraz
kluczowa pozycja województwa wielkopolskiego w polskiej produkcji
rolniczej

Dostosowanie terenów dla wskazanych lokalizacji, m. in.
przygotowanie wałów przeciwpowodziowych

Planowane inwestycje w infrastrukturę kolejową, które znacząco
przyśpieszą połączenie Gorzowa z najważniejszymi miastami w
kraju (modernizacja linii 203 oraz linia 367 jako Szprycha 9
prowadząca do CPK

Niska utylizacja przepustowości krajowych lądowych terminali
intermodalnych
Niezbędna modernizacja infrastruktury rzecznej Warty i Noteci
znajdują się dopiero jako III priorytet, po modernizacji dwóch
najważniejszych rzek: Wisły i Odry

Duże zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe w
województwie Lubuskim
Źródło: Analiza PwC
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Kluczową szansą projektu będzie wykorzystanie przyszłych możliwości płynących z
modernizacji lokalnej infrastruktury i wzrostu gospodarczego w kraju
Identyfikacja i analiza kluczowych szans i zagrożeń realizacji Projektu

O

T
Przyciągnięcie nowych przedsiębiorców przez KSSSE
Planowane inwestycje w regionalną infrastrukturę
Rozwój rynku logistycznego w Polsce
Polska stanowi istotny punkt tranzytowy na trasach Nowego
Jedwabnego Szlaku oraz międzynarodowej sieci TEN-T
Planowany przez UE rozwój transportu rzecznego z uwagi na jego
ekologiczność

Trudność w znalezieniu dużych przedsiębiorców, którzy chcieliby
skorzystać z centrum logistycznego i terminalu
Zmiana priorytetów w skali kraju (np. wstrzymanie modernizacji
Warty)
Część planowanych inwestycji zostanie zrealizowana w dalekim
terminie (Szprycha nr 9, modernizacja Warty i Noteci)
Konkurencja ze strony portów rzecznych (m. in. Kostrzyn) oraz
terminali intermodalnych (m. in. Rzepin)
Część inwestycji znajduje się w aktualnych planach ministerstwa
jednak nie ma pewności że zostaną zrealizowane na czas

Planowana budowa Kanału Śląskiego
Obszary chronione na drodze wodnej E70
Możliwość nawiązania współpracy handlowej z miastem-portem
Szczecin

Brak możliwości spławiania barek z kontenerami ustawionymi w 2
poziomach z uwagi na przepustowości mostów

Źródło: Analiza PwC
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Zagrożenia w poszczególnych etapach będą mogły być jednak mitygowane dzięki zastosowaniu
zaplanowanych wcześniej działań zapobiegających (1/2)
Określenie mechanizmów mitygacji ryzyka
Działanie zapobiegające

Ryzyko
Ryzyko dużych inwestycji
początkowych

Ryzyko opóźnień w inwestycjach

Ryzyko braku możliwości
spławiania barek z kontenerami
ustawionymi w 2 poziomach z
uwagi na przepustowości
mostów
Ryzyko konkurencji ze strony
innych portów rzecznych (np.
Kostrzyn, Gliwice) i terminali
przeładunkowych (np. Poznań)

Stopień
zagrożenia

•
•

Wybór najbardziej atrakcyjnego miejsca do projektu
Oszacowanie wszystkich nakładów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania centrum
logistycznego wraz z terminalem

Duże

•
•
•

Przygotowanie długoterminowego planu zakładającego ściśle zdefiniowane cele
Ustawienie kamieni milowych podczas projektu
Ciągła aktualizacja postępu, wraz ze zbieraniem wykorzystanych materiałów

Duże

•
•

Przygotowanie analizy dotyczącej wysokości mostów na odcinku Warty Gorzów-Kostrzyn
Ścisła współpraca z M. Infrastruktury, M. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz
M. Inwestycji i Rozwoju w zakresie planów modernizacji infrastruktury okołorzecznej

Duże

•
•

Przygotowanie analizy konkurencji
Dalsza obserwacja rozwoju portu w Kostrzynie, który będzie warunkowany prowadzoną
regulacją Odry

Duże

Obszar

Źródło: Analiza PwC

PwC
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Zagrożenia w poszczególnych etapach będą mogły być jednak mitygowane dzięki zastosowaniu
zaplanowanych wcześniej działań zapobiegających (2/2)
Określenie mechanizmów mitygacji ryzyka
Działanie zapobiegające

Ryzyko

Stopień
zagrożenia

Ryzyko braku zasadności
ekonomicznej konsolidacji
produktów masowych
w Gorzowie

•

Sporządzenie pogłębionej analizy ekonomiczno-finansowej w rekomendowanym wariancie

Średnie

Ryzyko braku pozyskania
finansowania

•
•
•
•

Przygotowanie programu rządowego w celu rozwoju projektu
Współpraca z niezależnymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców
Przygotowanie szczegółowego studium wykonalności
Przeprowadzenie badania zainteresowania projektem wśród instytucji finansujących

Średnie

•

Ścisła współpraca z M. Infrastruktury, M. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz
M. Inwestycji i Rozwoju

Średnie

Ryzyko popytu na usługi
centrum logistycznego

•

Szczegółowe badanie potrzeb i popytu rynku

Średnie

Ryzyko popytu na usługi
terminalu przeładunkowego

•
•

Szczegółowa analiza rynku i prognoza przepływających towarów w regionie
Przygotowanie programu rządowego w celu rozwoju projektu

Średnie

•

Ścisła współpraca z M. Infrastruktury, M. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz
M. Inwestycji i Rozwoju

Małe

Ryzyko braku elektryfikacji linii
kolejowych

Ryzyko zmiany priorytetów w
skali kraju (np. wstrzymanie
modernizacji Warty)

Obszar

Źródło: Analiza PwC

PwC
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Kluczowymi czynnikami dla dalszych prac przygotowawczych będzie uzgodnienie stosownych
komponentów Projektu, jego fazowanie oraz wpisanie w szerszy kontekst regionalny i krajowy

Warianty lokalizacyjne, komponenty i fazowanie
• Należy rozważyć wykorzystanie lokalizacji 1*
skupionej na infrastrukturze portowej i terminalu
wraz z innymi lokalizacjami w regionie na
potrzeby budowy centrum logistycznego
• Dla przyspieszenia realizacji korzyści, warto
rozważyć fazowanie Projektu (centrum
logistyczne w pierwszej kolejności)
Wariant 1

Wariant 2

Lokalizacja 1

Lokalizacja 1

Terminal przeładunkowy

Wariant 3
Tereny na południe
od Lokalizacji 1

Tereny SSE lub inne
w regionie

Lokalizacja 1

Obiekty kubaturowe

Obiekty kubaturowe

(obiekty magazynowe,
lekka produkcja)

(obiekty magazynowe,
lekka produkcja)

Port oraz terminal
przeładunkowy
wraz z placem
przeładunkowym
(lub przeładunkowo składowym)

Terminal
przeładunkowy

Obiekty kubaturowe
(obiekty magazynowe, lekka produkcja)

Place składowe

Place składowe

Place składowe

Fazowanie

Funkcje

Faza 0

Rodzaj inwestycji

Lokalizacja

Obiekty magazynowe
Lokalne centra składowe

1-2 budynki

Część biurowa (mniej niż 5%
powierzchni magazynowej)

Faza 1

Place przeładunkowo –
składowe / Place składowe

oddalone od portu

Centra skoncentrowane na
import – export

Place przeładunkowe
Liczba budynków zależna
od wyników wywiadu rynkowego

przy nabrzeżu

Podejście holistyczne z uwzględnieniem
kontekstu regionalnego i krajowego
• Ze względu na złożony charakter Projektu,
który wpisuje się w szerszy kontekst sieci
transportowej drogowej, kolejowej oraz
śródlądowej na szczeblu regionalnym oraz
krajowym, należy rozważyć kontynuowanie
dalszych prac nad strukturyzacją Projektu w
skoordynowany sposób z pozostałymi
kluczowymi interesariuszami (w tym miastem
Kostrzyn, władzami regionalnymi i rządowymi
oraz Portami Szczecin i Świnoujście).
• Umożliwienie funkcjonowania centrum
logistycznego o charakterze multimodalnym,
wymaga znaczących inwestycji w zakresie
infrastruktury kolejowej, rzecznej i portowej:
o skoordynowanie planów w zakresie
rozwoju portu w mieście Kostrzyn
o wykorzystanie szansy jaką daje realizacji
inwestycji w zakresie Odrzańskiej Drogi
Wodnej (Gorzów Wlkp. znajduje się w
obrębie oddziaływania projektu)
o wykorzystanie rozwoju sieci kolejowej,
w tym w zakresie realizacji inwestycji CPK

Kolejne kroki dla strukturyzacji i parametryzacji
oraz umocnienia klimatu inwestycyjnego oraz
otoczenia gospodarczego
1. Ustanowienie Komitetu na Rzecz Rozwoju
Miasta i Regionu, który będzie wspierał oraz
wzmacniał istniejącego struktury oraz ich
koordynację.
2. Wypracowanie Strategii Rozwoju
Przedsiębiorczości, Technologii oraz
Innowacyjności w Mieście i regionie.
3. Opracowanie spójnej Strategii Marketingowej
na rzecz rozwoju bazy przedsiębiorców oraz
pozyskania nowych inwestycji uwzględniając
w szczególności wzmocnienie / ustanowienie
współpracy z partnerami strategicznymi.
4. Ustanowienie Zespołu Projektowego na rzecz
rozwoju transportu multimodalnego w regionie
na szczeblu ponad instytucjonalnym
obejmującym m.in. Miasto Gorzów Wlkp.,
Miasto Kostrzyn, inne miasta w regionie,
władze powiatowe i wojewódzkie, Porty
Szczecin i Świnoujście, KSSSE, Ministerstwa.
5. Opracowanie szczegółowych analiz (więcej
informacji w rozdziale 5).

*Lokalizacja została wstępnie wskazana na podstawie przeprowadzonych wstępnych analiz lokalizacyjnych przy uwzględnieniu obecnie dostępnych informacji, w tym ograniczeń i ryzyk, które zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu. Zastrzegamy, że w przypadku opracowania szczegółowego
projektu budowy portu i / lub zmiany w przyszłości uwarunkowań prawnych, w tym dot. Ochrony środowiska Natura 2000, rekomendacje mogłyby ulec zmianie.
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Realizacja Projektu niesie szereg korzyści dla Miasta Gorzów i pozostałych interesariuszy
działając jako katalizator rozwoju gospodarczego oraz inwestycji w regionie
Wpływ z inwestycji dla budżetu Miasta
•
•
•
•

Wpływ z podatku PIT
Wpływ z podatku CIT
Wpływ z podatku od nieruchomości
Wpływ z tytułu użytkowania wieczystego
Zwiększenie przychodów dla Gminy

•
•

Znaczenie na arenie krajowej I
międzynarodowej
Zwiększenie liczby inwestorów
Realizacja zabudowy magazynowej oraz
produkcyjnej

Poprawa struktury infrastruktury
•
•
•

Zmniejszenie stopy bezrobocia
•

Zmniejszenie ryzyka powodzi

Zwiększenie
zdolności
inwestycyjnych

Zwiększenie zatrudnienia wśród firm

Poprawa
klimatu
inwestycyjnego

Katalityczny
efekt inwestycji
w obszarach
miejskich

Utworzenie nowych miejsc pracy
Poprawa jakości życia

Rozwój oferty usługowej na terenie miasta

Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej

Uregulowanie linii brzegowej
Możliwość wykorzystania zabezpieczonych
gruntów pod kolejne inwestycje

Potrzeby
inwestycyjne
i szanse

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Miasta

Obniżenie koszów i zwiększenie dostępności
usług magazynowo- transportowych dla
lokalnych przedsiębiorców

•
•

Rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej
Modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej
i kolejowej
Potencjalna budowa mostów

•
•
•

Zwiększenie popytu na usługi
Budowa obiektów gastronomicznych
Budowa pracowniczej bazy noclegowej

Zwiększenie
zdolności
ekonomicznych

Realizacja

inwestycji

Wzrost
gospodarczy

Wtórny rozwój gospodarczy oparty o usługi
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ANALIZA PROJEKTU W KONTEKŚCIE ROZWOJU TRANSPORTU

Z uwagi na ograniczenia dróg rzecznych (klasa 2) i dostępną regionalnie produkcję, bardziej
zasadną rolą terminalu (niż lokalna) mogłaby być rola konsolidacyjno-tranzytowa
Podsumowanie analiz rynkowych
A

Transport
drogowy

Transport
rzeczny

Transport
kolejowy

Rynek transportu w Polsce
i czynniki popytu

Rozwój rynku transportu:
• Prognozuje się, że polski rynek
logistyczny, liczony masą przewiezionych
dóbr (tonaż) urośnie o ponad 20% w
latach 2018-2022, głównie dzięki
dynamicznemu tempu wzrostu transportu
drogowego, napędznego wzrostem
krajowej konsumpcji
• Przeładunki intermodalne w Polsce w 2017
r. wyniosły 3,5 mln TEU****, w takiej też
skali przeanalizowany został potencjał
rynku
Korzystny wpływ czynników popytu w
regionie:
• Gorzów Wlkp. jak i całe województwo
charakteryzuje się dynamicznym wzrostem
produkcji przemysłowej, przy czym
istotnymi produktami lokalnymi są wyroby
z metalu, wyroby motoryzacyjne, meble,
wyroby z tworzyw sztucznych. Wartość
produkcji sprzedanej przetwórstwa
przemysłowego w 2017 r. wyniosła 37 mld
zł
• Port w Gorzowie mógłby przeładowywać
na rzekę produkty rolne z woj. lubuskiego
oraz wielkopolskiego, które odpowiada za
ok. 20% wartości towarowej produkcji
rolnej w Polsce

B

Rozwój infrastruktury
w Polsce w kontekście
międzynarodowych
szlaków handlowych

Skala Makro
• Polska stanowi istotny punkt tranzytowy na
trasach Nowego Jedwabnego Szlaku oraz
europejskiej sieci TEN-T, stanowi to
potencjał dla dalszego rozwoju transportu
w kraju
• Dzięki środkom z funsuszu spójności
infrastruktura transportowa (przede
wszystkim kolejowa i drogowa)
w Polsce obecnie jest modernizowana
Potencjał konsolidacji
• W Polsce największe natężenie
infrastruktury logistycznej znajduje się w
środkowej i południowej części kraju,
ściana zachodnia jest wciąż
niezagospodarowana pomimo lokalizacji
na styku Polski i Niemiec, co może
umożliwić dynamiczny wzrost oraz
stworzenie centrum konsolidacyjnego w
Gorzowie
Lokalizacja Gorzowa
• Gorzów znajduje się bezpośrednio na
trasie S3 oraz MDW E70, a także w
sąsiedztwie Nowego Jedwabnego Szlaku
oraz MDW E30, które również mogą być
źródłem potoków wolumenu

C1

Rozwój segmentu transportu
drogowego w Polsce

• Lokalizacja bezpośrednio przy trasie S3,
zapewniająca dostęp do 4 województw
oraz Niemiec w przeciągu poniżej 3h jazdy
ciężarówką** oraz brak dostępności
przestrzeni magazynowych w
województwie stwarza możliwość dalszej
rozbudowy centrów magazynowych

Rozwój segmentu transportu

C2 rzecznego w Polsce

• Dostęp do dróg europejskich, brak planów
rozwoju drogi E70, obecny stan dróg i
niska aktywność portów w regionie
wskazują na zasadność rozwoju terminal
rzecznego
• Obecna w okolicach Gorzowa klasa rzeki 2
sugeruje transport towarów lekkimi
jednostkami*

D1
•

• Przewagę może stanowić niższa liczba
terminali intermodalnych kolejowych w
porównaniu z Polską centralną; rynek
przeładunku kontenerów w Polsce jest
rozproszony i skupiony na przeładunkach
kolei – pojazdy ciężarowe

Wyniki badań wskazują na ograniczony
potencjał dla generowania lokalnych
wolumenów w Gorzowie Wlkp., co
wskazuje na zasadność postawienia
hipotezy o konsolidacyjnym charakterze
portu (do dalszej weryfikacji)

Wyniki analiz benchmarków

D2 rynkowych
•

•
•

Rozwój segmentu transportu

C3 kolejowego w Polsce

Wyniki badania ankietowego
przeprowadzonego wśród
lokalnych przedsiębiorców oraz
modelu transportowego***

•

Na podstawie analizowanych
benchmarków, szacowane zdolności
przeładunkowe terminala wynoszą do 85
tys. TEU/rok z placem składowym 2 tys.
TEU
W.w wielkość przekłada się na ok. 4 ha
powierzchni placu składowego
Przy nakładzie początkowym ok. 100
mln zł i rentowności marży operacyjnej
na poziomie ok. 30%, inwestycja może
zwrócić się po 14 latach
Są to szacunki na podstawie
benchmarków, wymagają zatem
pogłębienia

*klasa 2 umożliwia przemieszczanie się zestawów składających się z 2 barek pchanych o ładowności 500 ton, jednak ograniczeniem może być wysokość prześwitów pod mostami ** Na podstawie analizy nawigacyjnej TOMTOM
***opracowanego w ramach Ministerstwa Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej ****łącznie przeładunki kolej-droga, morze-kolej oraz morze-droga (obydwa kierunki)
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Prognozuje się, że polski rynek logistyczny, liczony masą przewiezioną urośnie o ponad 20% w
latach 2018-2022, głównie dzięki dynamicznemu tempu wzrostu transportu drogowego
Prognoza wzrostu polskiego sektora transportowego
według segmentu 2018-2022 (mln ton)

Kluczowe trendy
•
•

1 714,5
4,0

274,5

1 342,4
5,8

3,7

Transport
drogowy

•
•
Transport
rzeczny

239,9

1 096,7

1 169,6

2017
Kolejowy

F2018
Drogowy

F2022
Transport
intermodalny

Rynek żeglugi śródlądowej w Polsce w ostatnich latach zmalał, w powiązaniu z
pogorszeniem jakości żeglugowej szlaków oraz niedokapitalizowaniem taboru
W związku z relatywnie wysoką wydajnością paliwową tego typu transportu oraz
aspektów ekologicznych, UE wspiera jego rozwój w krajach członkowskich
Do 2030 znaczna część Odry ma zostać dostosowana do najwyższych
standardów żeglugowych, a połączenie z Dunajem oraz użeglownienie Wisły
powinno umożliwić wzrost wolumenów

•

Dla rozwoju polskiej kolei niezwykle ważne są dalsze inwestycje infrastrukturalne
w postaci rozwoju międzynarodowych szlaków handlowych w ramach TEN-T oraz
Nowego Jedwabnego Szlaku

•

Całkowity wolumen przeładunków intermodalnych w Polsce wyniósł 3,5 mln TEU
w 2017 r., dominowały w nim przeładunki kontenerów przewiezionych drogą
morską
Poszerzanie sieci terminali intermodalnych na terenie Polski wspiera rozwój
transport intermodalnego

Transport
kolejowy

948,0

Rzeczny

•

1 436,0

222,5

2016

•

1 423,6

250,3
1 176,7
6,2

•

Jednym z zagrożeń dla rynku będzie istniejący już niedostatek podaży kierowców
Istotnym punktem kreującym przyszłość transportu drogowego będą regulacje
unijne, w tym Pakiet Mobilności
Postępująca automatyzacja i digitalizacja mogą przyczynić się do zmniejszenia
skutków braku wystarczającej liczby kierowców
Wzrost transportu drogowego stymulowany będzie głównie przez zwiększającą się
konsumpcję krajową

•

Źródła: Raport PwC „Transport Przyszłości”; Raport PwC „T&L Trend Book 2019”; GUS “Transport – wyniki działalności”, „Transport wodny śródlądowy w Polsce”, „Transport intermodalny w Polsce”; UTK; Raport MIiR „Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030)”
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Województwo lubuskie charakteryzuje się stabilnym sektorem transportu napędzanym
rozwijającą się m.in. produkcją przemysłową
Produkcja sprzedana przetwórstwa przemysłowego
w województwie lubuskim w latach 2015-2018 (mld zł)

Podstawowe statystyki transportowe województwa
lubuskiego w latach 2015-2018 (mln ton)
55,0

+9%
28,6
1,1
2,2
2,6
2,8
3,6

30,7
1,2
4,0
2,8
2,9
4,0

33,2
1,5
4,2
2,7
3,1

37,0
1,5
4,7
3,1
3,2
4,3

4,1
5,5

6,3

4,8

5,1

11,6

10,7

12,1

13,9

2015

2016

2017

2018

meble

artykuły spożywcze

pozostale

metale i wyroby
z metali

wyroby z drewna,
korka, słomy i wikliny

papier i wyroby
z papieru

pojazdy samochodowe,
przyczepy i naczepy

50,2
3,6
5,4

45,5
3,4
5,1

41,2

4,6
6,1
44,4

37,0

46,5

Import do wojewodztwa

4,0

Eksport z wojewodztwa

5,9

Między województwami*

36,6

2015

2016

2017

2018

Komentarze
•
Transport
drogowy

•
•

W obrębie województwa znajdują się dwa porty: w Kostrzynie nad Odrą oraz w
Cigacicach, w pobliżu Zielonej Góry. W skali kraju porty te mają jednak znikomy
udział w przeładunkach krajowych, a kostrzyńskim porcie w 2018 r. nie zanotowano
żadnych przeładunków, porty te są zatem praktycznie nieoperacyjne

•

W województwie lubuskim znajduje się intermodalny terminal kolejowy w Rzepinie
(terminal graniczny) posiadający roczną przepustowość 40 000 TEU, stanowi on
istotny punkt na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku oraz transportu Wschód-Zachód

Transport
rzeczny

Transport
kolejowy

W województwie lubuskim dominuje transport krajowy drogowy z niewielką ilością
wymiany handlowej. Całościowy transport, stanowił ok 2,7% przewozów w Polsce
W przewozach samochodowych intermodalnych, do lubuskiego przywieziono 186 ton
ładunków, a wywieziono 308 ton. Stanowiło to 4% takich przewozów w kraju

Źródła: Raport GUS „Transport – wyniki działalności”; Urząd Statystyczny w Zielonej Górze „Województwo lubuskie w liczbach”, „XVI Przemysł i budownictwo”, „Biuletyn styczeń 2019”; Eurostat; UTK
*Przyjęto: nadania i przyjęcia ładunków wew. województwa lubuskiego oraz wywozu do i przywozu z innych województw
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Wysoki udział eksportu polskich produktów rolnych do Niemiec oraz kluczowa pozycja województwa
wielkopolskiego w polskiej produkcji rolniczej mogą stanowić potencjalne źródła wolumenu
przeładowywanego w gorzowskim terminalu
Struktura towarowej produkcji rolniczej w Polsce
według województw w 2016 r. (ceny stałe 2015 r.,
% udział w wartości)
Polska
59,2%
40,8%

Udział towarowej
produkcji rolniczej

Produkcja wybranych produktów rolniczych zwierzęcych i roślinnych w
województwie lubuskim i województwach sąsiednich w 2017 r. (tys. ton)
Żywiec w przeliczeniu
na mięso
Mleko (mln litrów)

Lubuskie

Dolnośląskie

Zachodniopomorskie

Wielkopolskie

109,5

93,6

169,0

1 066,0

98,4

180,9

135,5

1 838,4

Zbiory zbóż

889,3

2 760,1

1 782,1

4 745,2

Zbiory buraków
cukrowych

112,5

1 481,8

834,4

3 362,5

Zbiory warzyw

88,4

200,7

77,3

792,3

Handel wyrobami przemysłu spożywczego w Polsce w 2017 r. (mln zł)

20%

118 747,2
10%

18 922,2

1 869,1
82 362,2

38 670,7

0%
Struktura towarowej produkcji rolniczej:

4 163,4
21 259,5

24,1% do
Niemiec

24 007,4

22,1% z
Niemiec

59 285,2

Zwierzęca

32 931,9

Roślinna
Eksport

Przetwory spożywcze

Żywiec i produkty zwierzęce

Import

Produkty roślinne

Tłuszcze i oleje

Źródła: GUS „Rocznik statystyczny rolnictwa 2018”
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Polska stanowi istotny punkt tranzytowy na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku oraz
międzynarodowej sieci TEN-T, stanowi to potencjał dla dalszego rozwoju transportu w kraju
Międzynarodowe szlaki transportowe

Lokalizacja Gorzowa Wlkp.
E70
E30
E40
Bałtyk – Adriatyk
Morze Północne – Bałtyk
Via Carpatia
Nowy Jedwabny Szlak

1

2

Rozwój międzynarodowej sieci TEN-T
Rozbudowa i pełne udrożnienie do 2030 r. dziewięciu nowych korytarzy
transportowych. Kluczowe dla Polski są korytarze:
1. Bałtyk-Adriatyk: Via Baltica
• Rozwój dróg: na terenie Polski rozwijany jest odcinek Śląsk-Szczecin
oraz Śląsk-Gdańsk – w pełni operacyjny od 2024 r.
• Rozwój dróg wodnych: w część tego szlaku włączyć można sieć
połączeń rzecznych (E30) – w pełni operacyjny od N/A
• Rozwój kolei: realizacja przede wszystkim na odcinkach Śląsk-Gdańsk
oraz Śląsk-Szczecin – w pełni operacyjne od 2026 r.
2. Morze Północne-Bałtyk
• Rozwój dróg: w Polsce rozwijany jest odcinek od granicy z Litwą po
granicę z Niemcami – w pełni operacyjny
• Rozwój dróg wodnych: część międzynarodowej drogi wodnej E70 na
terenie Polski przebiega przez Odrę, Wartę, Noteć i Wisłę – odcinek w
pełni operacyjny od 2050 r.
• Rozwój kolei: zakończono pracę nad budową przechodzącego przez
Polskę odcinka

Nowy Jedwabny Szlak
• Rozwój dróg: zgodny ze szlakiem Morze Północne-Bałtyk oraz z europejską
trasą e30 (Berlin-Moskwa) - w pełni operacyjny od 2020 r.
• Rozwój dróg wodnych: n/a
• Rozwój kolei: zwiększająca się wymiana handlowa Chiny-Europa napędza
rozwój kolejowego odcinka NJS. Obecnie wąskim gardłem w transporcie
kolejowym jest przejście Małaszewicze. Dalszy rozwój transportu na tym
szlaku stanowi okazję dla Polski, umożliwiającą rozwój transportu
intermodalnego

Źródła: Raporty PwC „T&L Trend Book 2019”, „Transport Przyszłości”; Komisja Europejska
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Rozdrobniona obecnie infrastruktura transportowa w Polsce jest modernizowana przede
wszystkim dzięki nakładom unijnym płynącym z funduszu spójności (1/2)
Infrastruktura transportowa w Polsce w 2018 roku

Komentarz – obecny stan infrastruktury w Polsce
•

Gdańsk

•
Transport
drogowy

Tczew
Szczecin

Police

Kanał Schwedt
i Odra-Hawela

•

Bydgoszcz

Dzięki wykorzystaniu środków w ramach polityki spójności, nastąpił znaczny
przyrost długości dróg ekspresowych i autostrad w Polsce
Obecnie sieć drogowa w Polsce liczy ponad 19 tys. km dróg krajowych, w tym
1,6 tys. km autostrad i 1,5 tys. km dróg ekspresowych
Kluczowe ciągi transportowe (t.j. autostrada: A1, A2, A4 i drogi szybkiego ruchu:
S3, S19) stanowią część pan-europejskich szlaków transportowych

Toruń

Gorzów Wlkp.
Kostrzyn
Kanał OdraUjście Szprewy
Szprewa

•

Włocławek
Płock

•

Warszawa

Transport
rzeczny

Wrocław

•

•
Kędzierzyn-Koźle

•

Kraków

Rzeki o międzynarodowej klasie żeglowności (IV-V)
Główne międzynarodowe linie kolejowe (uwzględnione w umowie AGC*)
Autostrady, drogi ekspresowe (istniejące, wybudowane odcinki)

Transport
kolejowy

•
•

Szlaki żeglugowe w Polsce nie tworzą spójnej sieci śródlądowych dróg wodnych
– ich długość od 2000 r. ciągle spada
Długość śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (klasa IV i
wyżej) w 2018 r. wyniosła 206 km
Na terytorium Polski przepływają 3 drogi zawierające odcinki o tej klasie: E30,
E40 i E70, a nakłady na ich modernizację do 2030 r. wyniosą powyżej 50 mld
PLN
Wyzwanie dla transportu rzecznego stanowi również mała ilość portów
rzecznych przystosowanych do obsługi ładunków cargo
Barierami dla wzrostu kolejowego transportu intermodalnego w Polsce jest niska
wydajność wyrażana poprzez prędkość handlową (jedna z najniższych w
Europie), nieduża dostępność terminali, niewielka gęstość linii kolejowych, a
także poziom ich zelektryfikowania (1,9 tys. km, czyli 62% ogółu)
Obecnie prowadzony program modernizacji kolei ma na celu poprawę tego
parametru (z średnio 25 km/h obecnie do średnio 40 km/h w 2023)
Kluczowe szlaki kolejowe idące przez Polskę (Nowy Jedwabny Szlak, Morze
Płn.-Bałtyk oraz Bałtyk-Adriatyk) są osią transportu kolejowego w Polsce

Źródła: MIiR „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030)”; MGMiŻŚ „Konwencja AGN”; Raport PwC „T&L Trend Book 2019”; Raport PwC „Transport Przyszłości”; Raporty UTK „Sprawozdanie z
funkcjonowania rynku kolejowego w 2018 r.”, „Średnia prędkość pociągów towarowych”; https://zbiorowy.info/2018/08/polska-siec-kolejowa-na-tle-europy-czy-jest-sie-czym-chwalic/
*Umowa o głównych europejskich liniach kolejowych AGC
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Rozdrobniona obecnie infrastruktura transportowa w Polsce jest modernizowana przede
wszystkim dzięki nakładom unijnym płynącym z funduszu spójności (2/2)
Infrastruktura transportowa w Polsce planowana na 2030 r.

Komentarz – przyszły stan infrastruktury w Polsce
•

Gdańsk

Transport
drogowy

Tczew
Szczecin
Kanał Schwedt
i Odra-Hawela

Bydgoszcz
Toruń

Gorzów Wlkp.

•
•

W ramach AGN* Polska zobowiązała się do modernizacji dróg wodnych o
międzynarodowym znaczeniu co najmniej do klasy IV, w związku z czym w
najbliższych latach podjęte zostaną następujące działania:
Połączenie Odry z Wisłą poprzez Kanał Śląski (11 mld zł) oraz Odry z
Dunajem (w Polsce: kanał Koźle-Ostrawa)
IV klasa na Odrzańskiej Drodze Wodnej: 2,9 mln zł na modernizację 25
stopni wodnych, 6,6 mld zł na budowę 14 nowych stopni wodnych na
odcinku Brzeg Dolny - ujście Nysy Łużyckiej, a także 4,5 mld zł na budowę
8 stopni wodnych na tzw. Odrze Granicznej, 3,1 mld zł na dostosowanie
Kanału Gliwickiego
Użeglowienie dolnej Wisły
Osiągnięcie łącznej długości tras klasy IV do 1186 km

•

Celem na 2030 jest na większe wykorzystanie potencjału kolei w obszarze
transportu zagranicznego, regionalnego, między i wewnątrz aglomeracyjnego, a
także w zakresie przewozów intermodalnych między kontynentami (Jedwabny
Szlak)
Plany budowy Centralnego Portu Komuniacyjnego oraz towarzyszacej osi
transportowej, znacząco poprawią jakość infrastruktury kolejowej

Włocławek
Płock

Kanał OdraSzprewa

Warszawa

Transport
rzeczny

Wrocław

Kraków

Transport
kolejowy

Rzeki o międzynarodowej klasie żeglowności (IV-V)
Główne międzynarodowe linie kolejowe AGC

Sieć TEN-T projektowana kompleksowa

Autostrady, drogi ekspresowe

Rzeki do realizacji w dalszej perspektywie

Priorytetem programów inwestycyjnych jest dokończenie sieci drogowej
zapewniającej połączenia w oparciu o autostrady i drogi ekspresowe pomiędzy
największymi ośrodkami w kraju i połączenia transgraniczne: Via Baltica i Via
Carpatia
Centralny Port Komunikacyjny, będzie stanowił nową oś sieci transportowej w
Polsce, jego realizacja przyczyni się do poprawy dróg i autostrad

•

Źródła: MIiR „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030)”; MGMiŻŚ „Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030„, „Konwencja
AGN”; Raport PwC „T&L Trend Book 2019”; Raport PwC „Transport Przyszłości”; *AGN - Europejskiego Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu
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W Polsce największe natężenie infrastruktury logistycznej znajduje się w środkowej i południowej części
kraju, ściana zachodnia jest wciąż niezagospodarowana pomimo lokalizacji na styku Polski i Niemiec
Komentarz

Infrastruktura logistyczna (pomocnicza) w Polsce

•
15
Gdynia;
Gdańsk

Świnoujście
7

Police

4

•
Transport
drogowy

Elbląg
1

Ełk

•

2

Szczecin

3
1

Bydgoszcz

Białystok

Bielinek Gorzów Wlkp.
Kostrzyn
2

1

Wisła
3

3
4

Odra

•

1

Poznań
4 32

59

Lódź

•

Małaszewicze

Warszawa
34

2

Porty rzeczne

29
3

Wrocław

Lublin

2

•
•

1

7

Region Warszawy, Górnego Śląska, Polski Centralnej oraz Poznania skupia
blisko 70% powierzchni magazynowej w Polsce
W połowie 2019 roku, ogólnopolskie „vacancy rate” wyniosło 5,4%, a najniższe
zanotowano w rejonie woj. lubuskiego (0%), które posiada 2,5% udziału w
rynku
Znaczny popyt będzie determinował dalszą intensywną rozbudowę centrów w
przyszłości. Największe inwestycje planowane są w Lubuskim (~33% wzrostu),
okolicach Warszawy (~10% wzrostu) oraz Górnego Śląska (~20% wzrostu)
W Polsce istnieją tylko 3 porty rzeczne posiadające większe zdolności
przeładunkowe (nie licząc portów morskich)
Dwa z nich leżą na trasie MDW E30: Gliwice i Wrocław oraz jeden na trasie
MDW E70 w Bydgoszczy
Istotną część przeładunków rzecznych realizują porty morskie w ŚwinoujściuSzczecinie oraz w Gdańsku i Gdyni
Pozostałe porty realizują przeładunki okazjonalnie, bądź są własnością dużych
zakładów produkcyjnych (np. Bielinek)

31

•
Kędzierzyn-Koźle

Legenda
#

Terminale oraz ich
liczba w klastrze przy mieście

#

Parki magazynowe oraz ich
liczba w klastrze przy mieście

Sandomierz

43 5
Katowice
Gliwice

1 Rzeszów
1

Kraków

2

6

Terminale
kolejowe

•
•

Największe zdolności przeładunkowe w Polsce posiadają terminale
zlokalizowane przy portach morskich (np. Gdańsk: 3 mln TEU), innymi
znaczącymi lokalizacjami są Poznań, GOP i Warszawa
Rozmieszczenie terminali jest uwarunkowane dostępem do szlaków
transportowych i potrzebami przeładunkowymi na wschodniej granicy
Konkurencja między obszarami jest ograniczona, ponieważ głównym czynnikiem
determinującym wybór terminala jest koszt transportu (zależny od odległości).
Różnice w cenach nie rekompensują kosztów dłuższej trasy

Porty rzeczne
Pozostale istotne ośrodki miejskie

Żródła: MGMiŻŚ „Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym”; Raport BNP Paribas „Industrial & Logistics market review, Poland”; Raport PwC „Transport przyszłości”; UTK;
Eurostat
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Rynek transportu drogowego jest najszybciej rosnącym segmentem transportu w Polsce,
stoi jednak przed szeregiem wyzwań związanych z regulacjami oraz niedoborem kierowców
Prognoza wzrostu polskiego sektora transportu drogowego (mln ton)
1 436,00
1 169,63

1 096,69

947,96

Komentarz
Kluczowe trendy
•

274,25

233,66

822,43

714,30
2016

•

2017

Międzynarodowy

F2018

Krajowy

F2022

Prognoza

Przewozy krajowe

Udział procentowy najważniejszych segmentów w polskim
transporcie drogowym w 2017 r. (%)

•

Międzynarodowy

Krajowy

Rudy metali

•

Produkty spożywcze Metale
podstawowe
13%

31%
Inne 47%

822
mln ton
13%

63%

274
mln ton

13%
11%

•

Drewno i papier

Wyroby mineralne
Surowce wtórne

•
Całkowity Intermodal 0,2 mln ton

Głównym stymulatorem rozwoju branży w Polsce będzie wielkość i chłonność wewnętrznego rynku
i rosnąca zamożność społeczeństwa, przekładająca się na wzrost konsumpcji. Do 2022 r.
prognozowany jest średnioroczny wzrost PKB w Polsce na poziomie 3%. W dłuższej perspektywie
(2030r.) będzie jednak spowalniał
Niedobór kierowców oraz wzrost wolumenów wpływać będzie na presję płacową w sektorze
transportowym. Przekładać się będzie to, bezpośrednio na rosnące koszty logistyki

Przewozy międzynarodowe

Inne

9%

Całkowity Intermodal 11,7 mln ton

Kluczową siłą kształtującą branżę jest postępująca digitalizacja wpływająca na obniżenie bazy
kosztowej. Automatyzacja procesów, platformizacja, zaawansowana digitalizacja oraz wejście
„cyfrowych gigantów” na rynek logistyczny to kluczowe trendy, które będą miały w niedługiej
przyszłości bezpośredni wpływ na rynek
Kluczowym zagrożeniem dla rynku drogowego będzie niedostatek kierowców, który będzie
pogłębiał się do poziomu blisko 200 tys. kierowców (20% popytu na pracę) w 2022 r. (w 2015 r.:
100-110 tys.)

Na poziomie UE, planowane są fundamentalne zmiany regulacji dotyczących transportu
drogowego, w tym przepisy Pakietu Mobilności. Operatorzy staną przed obowiązkiem zapewniania
kierowcom noclegu poza kabiną pojazdu czy regularnego powrotu pojazdów do bazy (puste
przebiegi). Istotne są również konieczność posiadania siedziby firmy w państwie, w którym
świadczy się usługi transportowe oraz skrócenie kabotażu do 3 dni
Barierą wzrostu będzie zmiana w zasadach zatrudniania kierowców, np. obowiązek rejestrowania
ich w wielu państwach członkowskich UE

Źródła: GUS; Raport PwC „Transport Przyszłości”; Raport PwC „T&L Trend Book 2019”; Analiza PwC
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Bezpośrednie połączenie ze Szczecinem zapewnione przez drogę S3 łączy Gorzów Wielkopolski
z korytarzem transportowym Bałtyk-Adriatyk
Drogi krajowe w regionie Gorzowa Wielkopolskiego
Trójmiasto

Trasa S3
Dostępność

Jest łącznikiem z zagranicznymi autostradami, otwiera wiele kierunków transportu
europejskiego (Malmo, Kopenhaga, Hamburg, Berlin, Czechy)

Plany

Według rządowych zapewnień, w 2023 r. zostanie zakończona modernizacja,
dzięki której trasą S3 będzie można przejechać od Świnoujścia do granicy z
Czechami łącząc się z Czeską drogą D11. S3 ma być fragmentem
Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego prowadzącym od Skandynawii
(Malmö, Szwecja) na południe Europy, aż do Adriatyku, do greckiej miejscowości
Chania na Krecie

Szczecin

Poznań

Droga 22

Gorzów Wielkopolski
Łódź

Dostępność

Droga łączy Gorzów z Kostrzynem nad Odrą na zachodzie oraz Elblągiem i
Trójmiastem na północy

Plany

Zaplanowany jest remont drogi na odcinku Gorzów Wielkopolski-Strzelce
Krajeńskie, w celu przywrócenia standardu drogi klasy GP przez dostosowanie
nośności. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2024-2026. Rozbudowane będzie
połączenie DK 22, do skrzyżowania z DK 24, a modernizacja umożliwi szybsze
połączenie z Poznaniem

Wrocław
Drogi krajowe

Autostrada A2

S3
22

Dostępność

A2

Plany

Autostrada A2 kontynuuje przebieg niemieckiej autostrady A12 w kierunku Berlina.
Łączy stolicę Niemiec z Poznaniem, Łodzią i Warszawą. W okolicach Łodzi
krzyżuje się z autostradą A1
A2 ma być rozbudowana na wschód od Warszawy, co umożliwi transport towarów
do Białorusi

Źródła: Dane dostarczone przez Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski,; GDDKiA; Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk „Raport Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce, stan infrastruktury
liniowej oraz punktowej na rok 2019”
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Mimo licznych, potencjalnie konkurencyjnych parków logistycznie w dobrze skomunikowanych
aglomeracjach zachodniej Polski, wciąż wysoki popyt na powierzchnię magazynową ze strony lokalnych
i transnarodowych firm pozwala na dalszą rozbudowę parków w województwie lubuskim
Obszary i przykłady parków magazynowych w zachodniej części Polski
Obszary
Dostępna powierzchnia magazynowa: 0,7 mln m²
W budowie: 0,03 mln m²

Obszar I:
Szczecin

Przykład parku logistycznego w obszarze

Komentarz

Panattoni Park
Szczecin I

• Bliskość granicy, północnych miast Polski, autostrady i
międzynarodowych tras kolejowych sprawiają, że Szczecin
jest istotnym partnerem dla firm z Niemiec i Skandynawii
• Blisko 50% powierzchni magazynowej w Szczecinie
zajmują BTS dla Amazon i Zalando

doki rozładunkowe, place manewrowe; produkcja; biura

Czynsz: 3,0-3,8
EUR/m²/miesiąc
I

Najemcy: Svendsen Sport, Marol, Pierce AB
Dostępność: drogi, kolej

Dostępna powierzchnia magazynowa: 1,9 mln m²
W budowie: 0,16 mln m²

SEGRO Logistics
Park Komorniki

Vacancy rate: 7,6%
II
Czynsz: 2,8-3,5 EUR/m²/miesiąc

III

Dostępna powierzchnia magazynowa: 0,43 mln m²
W budowie: 0,13 mln m²

Infrastruktura: 9 budynków magazynowych; doki
przeładunkowe, place manewrowe 4 drogi wewnętrzne; lekka
produkcja

Powierzchnia: 63 000 m2 (docelowo: 125 000 m2)
Infrastruktura: 7 budynków magazynowych dla różnych branż.
Najemcy : Expondo Polska, reszta cross-dock, multitenant

IV
Czynsz : 3,0-3,8 EUR/m²/miesiąc
Liczba parków: 5

Dostępność: drogi, kolej

Vacancy rate: 2,1%

Czynsz: 2,7-3,75 EUR/m²/miesiąc
Liczba parków: 31

• Głównymi zaletami Komorników (Poznań) jest
wykwalifikowana kadra (doskonałość logistyczna), bliskość
autostrady i drogi krajowej
• Swoje magazyny posiadają tu takie firmy jak Amazon czy
DPD

Dostępność: drogi
Panattoni Park
Zielona Góra I, II

Vacancy rate: 0%

Dostępna powierzchnia magazynowa: 1,8 mln m²
W budowie: 0,33 mln m²

Obszar IV:
Wrocław

Powierzchnia: 250 000 m2

Najemcy: Getinge IC Production, możliwości BTS

Liczba parków: 32

Obszar III:
S3 GorzówZG-Legnica

Infrastruktura: 5 budynków magazynowych,

Vacancy rate: 0%
Liczba parków: 7

Obszar II:
Poznań

Powierzchnia: 112 000

m2

Prologis Park
Wrocław V

Powierzchnia 182 000 m2
Infrastruktura: 10 budynków magazynowych (w tym dla
żywności); produkcja; biura
Najemcy: Hi Logistics Europe, Eko Holding, Neonet, Tradis,
Raflatac

• Czynnikami wspierającymi jest bliskość granic, dróg oraz
KSSSE, a 52% powierzchni zajmują BTS (12 magazynów
tego typu)
• 0% vacancy rate i dominacja schematu BTS stanowi okazję
dla Gorzowa do wybudowania magazynu dla konkretnej
firmy lub typu multitenant z opcją dostosowania do BTS
• W Błoniach (Wrocław) znajduje się obszar skupiający
wszystkie magazyny i hale z regionu, dodatkowo
zachęcając firmy bliskością dwóch granic, autostrady i drogi
ekspresowej

Dostępność: drogi

Źródła: Raport BNP Paribas „Industrial & Logistics Market* Review, Poland”; Raport JLL „Rynek magazynowy w Polsce”; Analiza PwC
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Zmniejszenie przewozów w transporcie rzecznym w Polsce w ostatnich latach odbyło się na tle braku
nakładów infrastrukturalnych oraz pogarszającej się sytuacji dróg wodnych
Prognoza wzrostu polskiego sektora transportu rzecznego (mln ton)
6,21

Kluczowe trendy

5,78

3,24

Komentarz

4,00

3,70

3,24

•

•
2,97

2,54

2016

2017

•
Międzynarodowy

Krajowy

F2018

F2022

Prognoza

Przewozy krajowe

Udział procentowy najważniejszych segmentów w polskim
transporcie rzecznym w 2017 r. (%)

•

•

Międzynarodowy

Krajowy

•

Inne
Rudy metali

4%

Koks

26%

23%
2,54
mln ton

47% Rudy metali

Inne 48%

26%
Węgiel

Główną barierą dla wzrostu transportu rzecznego jest brak infrastruktury i pogarszająca się
sytuacja hydrologiczna. Mała sieć dróg wodnych, słaby ich stan oraz brak terminali ograniczają
dynamiczny wzrost, zauważalny w innych gałęziach transportu
Transport rzeczny jest najbardziej ekologicznym oraz efektywnym kosztowo środkiem transportu w
porównaniu do kolei czy transportu drogowego
Szerokie plany rozwoju szlaków wodnych, wspierane przez Unię Europejską mogą w dalekiej
przyszłości (do 2050 roku) wesprzeć rozwój tego środka

3,24
mln ton
15%

Krótkie odcinki przewozów krajowych (zwykle mniej niż 30 km) są głównie spowodowane brakiem
możliwości żeglugi niektórymi odcinkami przez większą część okresu nawigacyjnego oraz dużą
zmiennością jakości odcinków
Blisko 78% krajowych przewozów rzecznych w Polsce w 2017 r. odbywało się lokalnie w obrębie
województwa dolnośląskiego oraz zachodniopomorskiego
Inwestycje pozwolą na powolne, acz nieznaczne wydłużanie się średnich długości odcinków
przewozów rzecznych do 2030 r. i 2050 r.

Przewozy międzynarodowe
Metale
podstawowe

11%
Wyroby mineralne

•

•
•

Ponad 90% przewozów międzynarodowych stanowią przewozy ładunków obcych pomiędzy
portami zagranicznymi tzw. kabotaż (w 93% na relacji Niemcy-Niemcy)
UE planuje skupić się na zwiększaniu wydajności transportu rzecznego i stosowaniu systemów i
paliw, które ograniczą emisję szkodliwych substancji
Najważniejszym jednak czynnikiem umożliwiającym wzrost wolumenów w transporcie rzecznym są
planowane kapitałochłonne inwestycje

Brak przewozów intermodalnych

Źródła: MIiR „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030)”; GUS; Analiza PwC
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Transport rzeczny realizowany przez polskich przewoźników odbywa się głównie na Dolnym Śląsku oraz w
Niemczech, a jedynym polskim portem, w którym można zaobserwować stabilny wzrost przeładunków w
ostatnich latach jest Wrocław
Kluczowe statystki kierunków transportu rzecznego w Polsce

1,06

0,39

0,57

2,97

Dolnośląskie Dolnośląskie

2017

Zachodniopomorskie Zachodniopomorskie
1,19

0,78

0,16
0,41

2,54

Kujawsko-pomorskie Kujawsko-pomorskie

2017

2016

0,95

2016

Kluczowe kierunki transportu międzynarodowego (mln ton)

Kluczowe kierunki transportu krajowego (mln ton)

Kabotaż**
2,19

0,78

0,27 3,24

Eksport
Pozostałe
(w tym import i
cross-trade*)

2,31

0,73

0,20 3,24

Pozostałe

Statystki przeładunków w polskich portach (mln ton)
Wroclaw
Szczecin
Świnoujście
Bielinek
Gliwice
Bydgoszcz
Elbląg
Kędzierzyn - Koźle
Police
Stepnica

2016

2017

2018

1,90
1,94
0,65
0,33
0,32
0,78
0,04
0,00
0,08
0,01

2,48
1,70
0,38
0,42
0,18
0,82
0,06
0,00
0,03
0,02

2,61
1,52
0,63
0,28
0,21
0,14
0,06
0,05
0,03
0,01

Źródła: GUS „Transport – wyniki działalności 2017”, Eurostat
*Cross-trade – Przewozy ładunków obcych pomiędzy portami zagranicznymi; ** Kabotaż - Przewozy ładunków obcych pomiędzy portami zagranicznymi tego samego kraju

Pozostałe
7%

93%

Niemcy Niemcy
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Przykład Holandii i Niemiec pokazuje, że przy dobrej organizacji śródlądowy transport wodny
towarów może być istotnym ogniwem łańcucha transportowego
Udział pracy przewozowej poszczególnych krajów w całkowitej pracy
przewiezionej transportu wodnego śródlądowego w UE w 2018 r. (%)

Transport rzeczny w Europie w 2018 r.

Holandia

34,9%

Niemcy

Holandia
6 595

Niemcy

Polska

7 675

3 653

42,3%
5,3

8,5%

34,6%

Rumunia

0,3%

2,4
Francja

9,1%

Belgia

8,5%

Francja

5,4%

Bulgaria

3,6%

Inne

4,0%

5 060
2,7%
0,5

Słowacja

Struktura ładunków przewożonych transportem wodnym
śródlądowym w UE* w 2018 r.

172
Rudy i kruszywa

3,1%
6,0%
6,0%
11,0%

26,0%

Surowce energetyczne
Wyroby rolne i spożywcze
Kontenery

Długość dróg wodnych śródlądowych (km)

11,0%

Udział transportu rzecznego w ogóle przewozów
Wolumen przewozu kontenerów rzekami (mln TEU)

15,0%

Chemikalia

25,0%

Metale
Inne

Źródła: Eurostat; Raport GUS „Transport – wyniki działalności 2018” - GUS; Raport Central Commission for the Navigation of the Rhine „Inland Navigation in Europe – Market observation 2019”
*z uwzględnieniem Szwajcarii
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Polska nie wykorzystuje istotnego potencjału tkwiącego w relatywnie długiej sieci rzecznej - inwestycje (m.
in. użeglowienie Odry na całej jej długości oraz budowa Kanału Śląskiego) znacząco wesprą atrakcyjność tego
środka transportu
Mapa rzek Polski według klasy żeglowności wraz z kluczowymi danymi

Komentarz
Polskie drogi wodne i ich wykorzystanie

Gdańsk
Świnoujście

Elbląg

Łączna długość
dróg wodnych
śródlądowych
w Polsce

Szczecin

Kanał Schwedt
i Odra-Hawela

Bydgoszcz
Gorzów
Kostrzyn

Kanał OdraSzprewa

Warszawa

5 107 tys. ton

klasa I

Wrocław
Kędzierzyn-Koźle

kanał
Planowany Kanał Śląski
Porty rzeczne o znaczeniu
międzynarodowym według AGN

0,2%
Udział transportu
wodnego
śródlądowego w
przewozach ładunków
w Polsce w 2018 r.

Gliwice
Kraków

Pod względem długości dróg wodnych, Polska zajmuje 5.
miejsce w Europie, jednakże udział transportu rzecznego
w całkowitym krajowym transporcie jest kilkadziesiąt razy
mniejszy niż np. w Niemczech czy Holandii
Najważniejszą rzeką w Polsce jest Odra, na którą
przypada 80% przewozów towarów krajowymi drogami
rzecznymi, głównie dzięki wymianie handlowej z
Niemcami oraz lokalnymi przewozami na Dolnym Śląsku

Kanał Śląski jako szansa na rozwój żeglugi

•

39,8 km

klasa IV
klasa V

•

Transport
śródlądowy
towarów
drogą wodną w 2018 r.

klasa II
klasa III

•

3653 km

Średnia odległość
przewozu 1 tony
ładunku w transporcie
krajowym

•

•

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
planuje skupić się na budowie Kanału Śląskiego, w celu
połączenia Wisły z Odrą w ich górnych odcinkach i w ten
sposób włączenia się w rzeczną wymianę handlową
wzdłuż sieci TEN-T
Kanał Śląski ma mieć 90 km długości i przebiegać przez
Kuźnię Raciborską, Żory, Tychy, Rybnik i Bieruń, na
południe od Kanału Gliwickiego, od Oświęcimia do
Kędzierzyna-Koźla
Koszt budowy Kanału Śląskiego szacuje się na ok. 11 mld
zł, a prace powinny zostać zakończone do 2030 r.

Źródła: Eurostat; GUS „Transport – wyniki działalności 2018”, „Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2018”; MGMiŻŚ „Weryfikacja wstępnych wariantów trasy Kanału Śląskiego”, „Uwarunkowania rozwoju portów rzecznych”, „Stan prac w
zakresie opracowania koncepcji budowy Kanału Śląskiego”, „Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej Informacja o stanie przygotowania”
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Brak modernizacji międzynarodowej drogi wodnej E70 ze względów przyrodniczych może
przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gorzowskiego portu w regionie
Mapa rzek Polski wchodzących w skład MDW E70

Komentarz
Nie będzie modernizacji MDW E70 na terenie Polski

Gdańsk

POLSKA

•

Elbląg

Kanał Bydgoski
Noteć
Odra
Kostrzyn

Gorzów
Wielkopolski

•

Wisła

•

Bydgoszcz

Brak modernizacji szansą dla Gorzowa

I klasa

•
•

Znaczenie Warty i Noteci
•

•
•

W rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
przewidywano modernizację drogi wodnej Wisła-Odra wzdłuż Noteci i Warty jako III priorytet rozwoju szlaków
rzecznych
Rozważano 2 warianty – modernizację do klasy II lub do klasy IV. Minimalne nakłady inwestycyjne w
pierwszym wariancie miałyby wynieść 0.5 mld zł, natomiast drugi wariant pochłonąłby ponad 6 mld zł
W związku ze znacznymi walorami przyrodniczymi terenów wzdłuż MDW E70 oraz wysoką wartością
potencjalnych nakładów, modernizacja trasy rzecznej Odra-Wisła nie zostanie zrealizowana

Wykorzystanie Warty i Noteci w celach transportowych jest nieznaczne. Rzeki te są
częścią międzynarodowej drogi wodnej E70, łączącej Holandię z Rosją i Łotwą. Odcinki
drogi wodnej w pobliżu Gorzowa administrowane są przez RZGW Poznań oraz Szczecin
Stan hydrologiczny Warty kontrolowany jest z jeziora Jeziorsko, a poprawa warunków na
rzece wymagałaby zmiany sposobu zarządzania
Pod kątem wyrobów masowych, stan rzeki w okolicach Gorzowa umożliwia transport
towarów w zestawie 2 barki pchane po 500 ton

•

•

Gorzów Wielkopolski jest jedynym znaczącym miastem w Polsce znajdującym się na odcinku trasy WisłaOdra, który posiada co najmniej II klasę żeglowności
Modernizacja Warty i Noteci mogłaby przynieść korzyści w postaci przenoszenia na rzekę wolumenów
transportu drogowego z centralnej części Polski, jednakże równolegle postępowałby wzrost konkurencyjności
ze strony portów i przystani znajdujących się wzdłuż tej trasy, m. in. Drezdenka
Wzdłuż Warty i Noteci znajduje się szereg zakładów przemysłowych, np. produkcji urządzeń
elektroenergetycznych Elektrobudowa w Koninie, przetwórstwa zwierzęcego Konspol w Słupcy, a także
zakładów produkcyjnych w Dołach czy Śremie i innych przyrzecznych miastach
W związku z brakiem modernizacji MDW E70, Gorzów staje przed szansą przejęcia wolumenów drogowokolejowych z centralno-zachodniej Polski, w tym z miast zlokalizowanych wzdłuż Warty oraz Noteci i
przeładowywania ich na rzekę w stronę Niemiec oraz Republiki Czeskiej, a także krajowo – do województwa
Zachodniopomorskiego i Dolnośląskiego

Źródła: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk „Raport Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce, stan infrastruktury liniowej oraz punktowej na rok 2019”; MGMiŻŚ „Ekspertyza w zakresie
rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”
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Porty o znaczeniu międzynarodowym zlokalizowane są przy głównych ośrodkach miejskich oraz na
przecięciach międzynarodowych szlaków transportowych, jednakże zły stan infrastruktury zmniejsza ich
potencjalną konkurencyjność
Mapa wybranych polskich portów rzecznych wraz z przykładami
Powierzchnia: N/A
Infrastruktura: 3 linie kolejowe, basen portowy, dźwig
Dostępne środki transportu: rzeka, kolej, drogi
Zdolności przeładunkowe: 619 tys. ton
Główne typy towarów: ładunki masowe, drobnicowe,
obecnie wyłącznie kruszywa wydobywane z Wisły

Gdańsk

Świnoujście

Elbląg

Szczecin

Bydgoszcz

Powierzchnia 5,94 ha (w tym magazynowa: 1,5 tys. m²)
Powierzchnia 50
tys. m²samojezdnych
(pow. składowa:
2.9 tys.16TEU)
Infrastruktura:
5 żurawi
(udźwig:
ton),
Infrastruktura:
4 tory kolejowe,
2 suwnice bramowe
basen
portowy, nabrzeża
przeładunkowe
Dostępne środki
środki transportu:
transportu: rzeka,
żegluga,
kolej,
drogi
Dostępne
kolej,
drogi
Zdolności przeładunkowe:
przeładunkowe: 01.6
Zdolności
tonmln ton
Główne typy
typy towarów:
towarów: ładunki
masowe,
wyroby obecnie
stalowe brak
Główne
masowe,

Gorzów
Kostrzyn

Warszawa

klasa I
klasa II

Wrocław

klasa III
klasa IV

Kędzierzyn-Koźle

klasa V
kanał
porty rzeczne o znaczeniu
międzynarodowym według AGN*

Gliwice

przeładunków
Powierzchnia 24 ha
Infrastruktura: połączenie kolejowe, magazyny, place
składowe, dźwigi, basen portowy
Dostępne środki transportu: rzeka, kolej, drogi
Zdolności przeładunkowe: 1-2 mln ton
Główne typy towarów: ładunki masowe, drobnicowe
(głównie kruszywa i piasek)
Powierzchnia 50 tys. m² (pow. składowa: 2,9 tys. TEU)
Infrastruktura: 4 tory kolejowe, 2 suwnice bramowe,
place składowe. basen portowy
Dostępne środki transportu: rzeka, kolej, drogi
Zdolności przeładunkowe: 1,6 mln ton
Główne typy towarów: masowe, wyroby stalowe

Komentarz
•

•
•

•

•

Większość polskich portów śródlądowych
notuje w ostatnich latach spadki
obsługiwanych wolumenów, co może być
związane ze pogarszającym się stanem
infrastruktury szlaków rzecznych oraz taboru
Dodatkowo, żaden port rzeczny w Polsce nie
zajmuje się przeładunkiem kontenerów
Według porozumienia AGN, w pierwszej
kolejności eliminowane będą wąskie gardła
wokół wyznaczonych przez konwencję
kluczowych portów o międzynarodowym
znaczeniu
Dominacja krótkich przewozów (~30 km)
sprawia, iż porty w Bydgoszczy, Gliwicach
czy Wrocławiu nie będą w najbliższych
latach stanowić konkurencji dla portów w
województwie lubuskim
W przypadku realizacji planowanej
modernizacji szlaków rzecznych, najbardziej
konkurencyjnym dla Gorzowa portem będzie
port w Kostrzynie, z racji dogodnej lokalizacji
na skrzyżowaniu rzek. Gorzów posiada
jednak dobre połączenie z trasą S3 oraz
silne zaplecze produkcji przemysłowej
lokalnie, a także wzdłuż Warty i Noteci

*AGN – Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu
Źródła: MGMiŻŚ „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych W Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”, „Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym”
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Port w Gorzowie mógłby sprawować funkcję zaplecza dla portu morskiego w Szczecinie, udostępniając swoją
powierzchnię składową w momentach sezonowego szczytu wolumenu
Struktura obrotów ładunkowych w portach morskich
Gdańsk, Szczecin, Świnoujście

Obroty ładunkowe w głównych polskich portach morskich
(mln ton)

34,40

8,00

12,80

18,00

8,50

69,00

14,90

78,00

2014

17,00

Gdańsk

2017

29,00

43%

2017

2014

2,20
27%

40%

28%

23%

2%

3%
1%

33%

Szczecin

Police

2017

2014

Struktura obrotów ładunkowych w polskich portach
morskich ogółem (mln ton)
16,00

22,00

27,00

25,00

Masowe ciekłe

Kontenery duże

Masowe suche

Ładunki toczne

15,00

17,00

8,00 3,00 69,00

9,00

5,00 78,00

2017

Świnoujście

2014

Szczecin

Świnoujście

Gdynia

2017

Gdańsk

2014

2,20
13%

60%

18%

12%

23%

7%

50%

6%

42%

30%

36%

1%

39%

20%

26%

5% 5%

4%
3%

Pozostałe ładunki drobnicowe

Masowe ciekłe

Kontenery duże

Toczne niesamobieżne

Masowe suche

Toczne samobiezne

Pozostałe ładunki drobnicowe

Źródło: Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej
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Analiza punktowa wskazuje na niewielki potencjał pozyskania wolumenu rzecznego w okolicach Gorzowa,
jednakże szansę tworzyć może nieuwzględniony w analizie rosnący tranzyt kolejowy na terenie Polski
Prognoza kierunku rzecznych potoków ładunków
z wykorzystaniem portu w Gorzowie w 2023 r.*

Dane punktowe dla potencjalnych ilości ładunków obsługiwanych przez
port w Gorzowie w latach 2023-2050 (tys. ton) - szacunek*

138

138

138

141

2028

2030

2035

2040

192

205

2045

2050

39
2023

Tranzyt na terenie Polski w latach 2016-2018 (tys. ton)

10 160

8 138

3 933

10 692
3 169

3 709

4 429
2016
*Prognozowane przez MGMiŻŚ potoki wolumenu nie uwzględniają tranzytu
Źródła: Dane punktowe dostarczone przez MGMiŻŚ; GUS „Transport – wyniki działalności 2018”, „Tansport – wyniki działalności 2017”

Kolej
6 227

2017

7 523

Droga

2018
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Kluczowym czynnikiem dla rozwoju kolei w Polsce będzie wzrost znaczenia kontenerowego transportu
intermodalnego zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo, m.in. na trasie Jedwabnego Szlaku
Prognoza wzrostu polskiego sektora transportu kolejowego (mln ton)
222,56

239,46

68,19

74,90

154,37

164,56

2016

Krajowy

•

F2018

F2022

Prognoza

•
•

Międzynarodowy

Krajowy

•

Inne

Węgiel

19%
164.6 47% Węgiel
mln ton

9%

26%
Inne 48%

74.9
mln ton
15%

25%
Kruszywo, pisaek
Całkowity Intermodal 4,4 mln ton

Kluczowym czynnikiem dla transportu kolejowego będzie dalszy rozwój Nowego Jedwabnego
Szlaku oraz stabilny rynek węgla oraz kruszyw, a m. in. dzięki dotacjom Chin zauważalny jest
znaczący wzrost transportu intermodalnego wzdłuż NJS
Na trasie północnego korytarza eurazjatyckiego (przez Chiny, Kazachstan, Rosję, Białoruś,
Polskę), przewiduje się zwiększenie ruchu z 325 tys. TEU w 2018 r. do 437-4’800 tys. TEU do
2030 r., w zależności od wielkości i kontynuacji dotacji w Chinach oraz modernizacji infrastruktury,
głównie w Polsce i na Białorusi

Przewozy krajowe

Udział procentowy najważniejszych segmentów w polskim
transporcie kolejowym w 2017 r. (%)

Produkty
rafinacji ropy

Kluczowe trendy
•

2017

Międzynarodowy

274,52

250,25

Komentarz

Przewozy międzynarodowe
Metale
podstawowe

11%
Koks, produkty rafinacji ropy
Całkowity Intermodal 9,8 mln ton

Na przewozy na polskim rynku kolejowym pozytywnie oddziaływać będzie wzrost wymiany
handlowej drogą lądową z Chinami
Rynek nie będzie podlegał jednak znacznym zmianom do 2030 r. głównie poprzez wciąż bardzo
duży udział przewozów węgla (przemysł energetyczny) oraz kruszyw (inwestycje infrastrukturalne)
Duży progres możliwy jest w przypadku kontenerów, szczególnie na przebiegających przez Polskę
korytarzach towarowych RFC. Wymaga to jednak znacznych inwestycji infrastrukturalnych, które
mogą nie zostać zrealizowane nawet do 2030 r.

•

•

Istotny dla kolei będzie zwiększający się przeładunek w portach morskich. Szczególnie może
wzrosnąć atrakcyjność portów niemieckich po planowanych obniżkach stawek dostępu do
infrastruktury kolejowej
Zgodnie z Białą Księgą Transportu opublikowaną przez Komisję Europejską w 2011 r., 30%
drogowego transportu towarowego realizowanego na odległościach przekraczających 300 km do
2030 r. powinno zostać przesunięte na inne rodzaje transportu, np. kolej lub transport wodny
(morski bądź śródlądowy)

Źródła: Raport Komisji Europejskiej „Analysis of the potential of the development of rail container transport market in Poland 2019”; GUS; Raport UTK „Grupy w transporcie kolejowym”
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Terminale Rzepin, Szczecin, Poznań i Gliwice, znajdujące się na głównych szlakach
transportowych, mogą stanowić konkurencję dla realizacji inwestycji w MOF Gorzowa
Mapa z polskimi terminalami intermodalnymi wraz z przykładami
1 1 Gdynia
1 1

DB Szczecin

Gdańsk

1 Świnoujście

Ełk 1

1 Szczecin

Chryzanów 1

1 Szamotuły

2 Warszawa
1 Kutno 1
Pruszków 2
1 Stryków
Małaszewicze

4 Poznań

1 Rzepin

Metrans Gądki Powierzchnia: 16 ha (składowa: 1,5 tys. TEU)
(Poznań)
Infrastruktura: kolejowa, miejsca dla ciężarówek
Zdolności przeładunkowe: 385 tys. TEU
Intermodal: kontenery, nadwozia wymienne, naczepy
siodłowe
Stałe kierunki: Trójmiasto, Wrocław, Niemcy, Belgia
Usługi: depot, składowanie, mycie, naprawy, plombowanie

2

Łódź

Brzeg dolny 1
1

1 Siechnice

Kąty
wrocławskie

Dąbrowa
górnicza
Gliwice 1

1

1

1

2 Radomsko
1 Sławków

Włosienica

Nałęczów

Kolbuszowa
Żurawica
1

1
1 Brzesko

Powierzchnia: 12,7 ha (składowa: 3,5 tys. TEU)
Infrastruktura: kolejowa, morska, rzeczna, miejsca dla
ciężarówek
Zdolności przeładunkowe: 150 tys. TEU
Intermodal: kontenery
Stałe kierunki: Niemcy, UK, Norwegia
Usługi: depot, składowanie, mycie, naprawy, formowanie

Rail Rzepin

1
1

Medyka

Powierzchnia: 1,6 ha (składowa: 0,5 tys. TEU)
Infrastruktura: kolejowa, miejsca dla ciężarówek.
Zdolności przeładunkowe: 40 tys. TEU
Intermodal: nadwozia, kontenery
Stałe kierunki: Belgia, Holandia, Niemcy, Chiny
Usługi: depot, naprawy, plombowanie

Komentarz
•

•

•

•

Rodzaje terminali intermodalnych:
Kolejowy
Kolejowy, drogowy

PCC Gliwice

Kolejowy, drogowy, morski
Kolejowy, drogowy, morski, śródlądowy
Kolejowy, drogowy, morski, barkowy
# Liczba terminali w okolicach danej lokalizacji

Powierzchnia 5 ha (składowa: 2,9 tys. TEU)
Infrastruktura: kolejowa, miejsca dla ciężarówek
Zdolności przeładunkowe: 150 tys. TEU
Intermodal: kontenery ISO, nadwozia wymienne, naczepy
Stałe kierunki: GOP, Trójmiasto, Poznań, Niemcy, Belgia
Usługi: depot, składowanie, mycie, naprawy, plombowanie,
regulacja temperatury

•

Średni poziom wypełnienia terminali
intermodalnych w Polsce w 2018 r. był
dość wysoki i wahał się w granicach 3050%, wciąż stwarza jednak potencjał do
zagospodarowania już oferowanej obecnie
podaży przestrzeni składowania (poziom
70% jest uznawany za bardzo wysoki)
Do 2030 r. na terenie Polski planowane są
inwestycje w 21 multimodalnych węzłów
przeładunkowych, w celu wygenerowania
popytu na usługi intermodalne na szlakach
północ-południe i wschód-zachód
Wiodące terminalne, poza usługami
podstawowymi, zwiększają przewagi
konkurencyjne poprzez dodatkowe usługi
m. in. mycie, naprawy, ważenie czy
możliwość chłodzenia i grzania kontenerów
4 przeanalizowane terminale stanowią
istotną konkurencję dla Gorzowa, oferując
swoje przewozy za zachodnią granicę, w
kraju czy nawet na Daleki Wschód. Możliwa
jest jednak kooperacja z terminalem w
Szczecinie w postaci zaplecza w Gorzowie
Innymi istotnymi konkurencyjnymi
terminalami są jednostki zlokalizowane we
Wrocławiu, Brzegu Dolnym, Szamotułach,
Siechnicach i Świnoujściu

Źródła: Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Raport PwC „Transport przyszłości”; UTK; Analiza PwC
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Na obecnym wstępnym etapie analiz przedrealizacyjnych przeprowadzono wstępne konsultacje
z wybranymi przedsiębiorstwami**
Market sounding
Opinie pozytywne

•

Gorzów może zostać niewielkim terminalem przeładunkowym z uwagi na dogodne położenie geograficzne, istniejącą infrastrukturę drogową, wodną, kolejową, niskie koszty
pracy

•

Na korzyść lokalizacji przemawia również bliskość granicy; bliskość dobrze prosperującej KSSE; dostęp do rzeki; wysoka stopa bezrobocia stanowiąca szansę dostępności
potencjalnych pracowników; brak bezpośredniej konkurencji w postaci dużego centrum logistycznego

Opinie niepozytywne
•

Niektóre firmy nie dostrzegają obecnie potencjału gospodarczego regionu oraz zasadności budowy terminala przeładunkowego w Gorzowie Wlkp. Wskazując jednocześnie na
istniejącą konkurencję ze strony istniejących centrów logistycznych, aktywności gospodarczej i transportowej Poznania i Szczecina.

•

Przedstawiciele firm wskazali, że władze lokalne powinny zwiększyć wsparcie dla przedsiębiorców, zwiększyć integrację środowisk biznesowych oraz zwiększyć promocji miasta i
regionu jako ośrodka innowacji w przemyśle oraz rozwinąć lokalną infrastrukturę (brak zelektryfikowanej kolei, lotniska, portu)

Zainteresowanie typem inwestycji (l. podmiotów)

Ocena parametrów inwestycji (1-5)*
Obecna
Infrastruktura
drogowa

Obecna
Infrastruktura
Kolejowa

Atrakcyjność
lokalizacji

Obecna
Infrastruktura
magazynowa

Terminal przeładunkowy
rzeczny

Centrum logistyczne

Terminal przeładunkowy
intermodalny

4,0

2,6

3,8

3,6

2

3

4

*1- ocena zła, 5 ocena bardzo dobra, ** Wstępne komentarze w odpowiedzi na przesłaną ankietę przekazało ok. 5 podmiotów; z częścią z podmiotów przeprowadzono dodatkowe rozmowy.
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Rozważając realizację projektuw Gorzowie należy monitorować rozwój innych projektów w Polsce m.in. Port
rzeczny Bydgoszcz-Solec Kujawski oraz terminal intermodalny w Emilianowie
Lokalizacja oraz koncepcja zagospodarowania analizowanej
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski

Kluczowe komentarze oraz aspekty budowy platformy w Bydgoszczy

1

Głównymi czynnikami przemawiającymi za analizą budowy platformy multimodalnej w Bydgoszczy zintegrowanej z
portem i centrum logistyczno-magazynowym były: stały wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku i Gdyni
oraz wzrost obciążenia linii kolejowych i dróg lądowych Trójmiasto-południe

2

Platforma miałaby integrować transport wodny, drogowy, kolejowy i lotniczy a jej zaletą byłaby dogodna lokalizacja: na
skrzyżowaniu MDW E40 i E70, w pobliżu linii kolejowych nr 18 i 201 oraz dróg A1, S5 i planowanej S10

3

Założeniem była uniwersalność portu: przeładunek towarów masowych, drobnicowych, spaletyzowanych i
ponadgabarytowych oraz płynnych i działalność operatorów 3PL, 4PL. W okresach niskiej żeglowności rzeki, przychody
miałyby pochodzić z działalności magazynowej i przeładunków kolej-droga

4

Platforma multimodalna zostałaby włączona w istniejący układ dróg wodnych na 768 km Wisły. Całkowita powierzchnia
wyniosłaby 106,2 ha, w tym: 30,1 ha platformy multimodalnej, 59,1 ha korytarzy infrastruktury kolejowej i drogowej oraz
17 ha terenów poza wałem przeciwpowodziowym

Terminal intermodalny w Emilianowie
▪
▪
▪
▪

W wtorek 17 września 2019 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie terminala intermodalnego w Emilianowie koło Bydgoszczy. Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie nowego łańcucha
logistycznego
Sygnatariuszami porozumienia są wojewoda kujawsko-pomorski, gmina Nowa Wieś Wielka, PKP S.A., PKP Cargo, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny i
zarząd Portu Morskiego w Gdyni.
Terminal kolejowo-drogowy w Emilianowie będzie częścią pierwszego w Kujawsko-Pomorskiem węzła multimodalnego, w którym przeładowywane będą towary przewożone koleją, samochodami, ale też
samolotami i transportem rzecznym. Ma to być tzw. suchy port dla portów w Gdańsku i Gdyni.
Plan budowy terminala towarowego w Emilianowie k. Bydgoszczy zakłada, że terminal będzie oparty o platformę kolejowo-drogową w pobliżu węzła linii kolejowej 201 (Trójmiasto – Chorzów), drogę
ekspresową S10, port lotniczy Bydgoszcz – Szwederowo, a także port rzeczny nad Wisłą

Źródła: Studium lokalizacyjne dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Platforma multimodalna oparta na transporcie wodnym, kolejowym, drogowym i lotniczym z centrum logistyczno-magazynowym i portem rzecznym zlokalizowanym na
wskazanym obszarze lewego brzegu Wisły (km 766-771), z uwzględnieniem obszaru miasta Bydgoszczy i gminy Solec Kujawski”; www.bydgoszcz.pl
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W celu osiągnięcia sukcesu rynkowego należy stosować się do najlepszych praktyk rynkowych
oraz uwzględniać kluczowe czynniki sukcesu
Kluczowe czynniki sukcesu*
Dogodna lokalizacja
Bliska odległość od centrów produkcyjnych oraz ośrodków miejskich do obszaru zlewni/portu, które mogą zapewnić wystarczający popyt do zapewniania opłacalności
projektu. Uzależnienie od jednego klienta lub grupy klientów oraz jednego operatora żeglugi śródlądowej może stanowić znaczne ryzyko.
Dostępność odpowiedniego terenu
Zdolność dostosowania terenu do wstępnej budowy oraz późniejszego rozwoju. W tym celu wymagane jest dostosowanie właściwych, sprzyjających regulacji dot. Terenu
i nieruchomości przez władze lokalne.
Solidne i konkurencyjne usługi kolejowe
Zapewnienie dobrych połączeń kolejowych oraz konkurencyjnych usług kolejowych. Uzależnienie od jednej linii kolejowej lub operatora usług kolejowych może stanowić
znaczące ryzyko do osiągnięcia opłacalności.

Dobry dostęp do sieci autostrad
Bezpośrednie połączenie do głównych arterii drogowych, autostrad.

Etapowy rozwój
Etapowy rozwój, który może ograniczyć wielkość nakładów inwestycyjnych.

* Inland Container Terminal Analysis - http://www.th.gov.bc.ca/PacificGateway/documents/061215_Inland_Container_Terminal_Analysis.pdf str. 17
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Przenalizowane porty rzeczne wskazują na to, że standardową praktyką w przypadku rozwijania
multimodalnego terminala rzecznego jest integrowanie go z infrastrukturą zarówno drogową, jak i kolejową
Wybrane benchmarki portów śródlądowych w Polsce i Europie

Duisburg

1

Multimodalność zmniejsza utrudnienia i pozwala upłynnić transport
podczas zdarzeń losowych takich jak wypadki, susze czy problemy
logistyczne

2

Każdy z badanych portów rzecznych posiada dobre połączenie z
liniami kolejowymi i drogami krajowymi, maksymalizując w ten sposób
dostępny wolumen przeładunkowy

3

Przewagą transportu rzecznego jest niższy koszt, zarówno towarów
masowych jak i skonteneryzowanych

4

Port rzeczny w Bydgoszczy, nie ma połączenia z drogami wodnymi
zachodniej Europy a porty w Gliwicach i Wrocławiu mają na poziomie
takim jak Gorzów Wlkp. (2ga klasa rzeki)

Bydgoszcz

48,1 mln ton
Kostrzyn

140 tys. ton
Gliwice

-

Liege

Kluczowe wnioski na podstawie działalności analizowanych portów

214 tys. ton

16 mln ton
Wrocław

2,6 mln ton

Bratysława

1,1 mln ton

Strasburg

5,9 mln ton

Ennshafen

485 tys. ton

Wybrane porty śródlądowe

Wolumen przeładowany w portach w 2018 r.

Źródła: Eurostat; CCNR (Central Commision for the navigation of the Rhine); Analiza PwC
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Duisburg jest portem multimodalnym ulokowanym w sercu największego rynku konsumenckiego w Europie
oraz kluczowym partnerem Chin na trasie NJS, która przebiega przez Polskę
Port w Duisburg – kluczowe informacje operacyjne wraz z położeniem
Informacje ogólne

Opis
Amsterdam

Kraj
Niemcy

Rzeka
Ren

•

•

Rok założenia
1926 r.

Właściciel
Duisburger Hafen AG

Dostępne środki transportu
Żegluga śródlądowa, drogowa, kolejowa

Przeładowany wolumen rocznie
48,1 mln ton / 4,1 mln TEU (2018)
Główny typ przewożonych produktów
Ładunki masowe, kontenery, produkty
wielkogabarytowe

•

Port w Duisburgu jest największym na świecie portem
śródlądowym i wiodącym centrum logistycznym w Europie
Zachodniej. Znajduje się w sercu największego rynku
konsumenckiego w Europie z ponad 30 milionami
konsumentów w promieniu 150 kilometrów.
Rocznie na terenie Duisburga przeładowane jest 20 000
statków i 25 000 pociągów. Port wyróżnia się bardzo dużą
powierzchnią wynoszącą 1 550 ha, w tym 8 terminali
kontenerowych, 21 suwnic, 5 terminali węglowych, oraz 19
zbiorników na surowce płynne zapewniających ponad 0,6
mln m³ pojemności.

Rotterdam

Hannover

Nilmegen
Munster

Duisburg

Antwerp
Dunkirk
Brussels

Cologne

Lille
Liege
Valenciennes

Nadrenia Północna-Westfalia jest wiodącym regionem
logistycznym w Europie z około 28 000 firmami oraz ponad
600 000 pracownikami. Hub logistyczny w Duisburgu
posiada 400 połączeń kolejowych z Portu, przez region
Zagłębia Ruhry do praktycznie każdego miejsca w Europie.

Koblenz

Trier

Franlfurt amMain

Luxembourg

Mannheim
Metz

•

Duisburg ściśle współpracuje z rynkiem chińskim i znajduje
się na terenie Nowego Jedwabnego Szlaku. W Duisport
przeładowuje się 25% pociągów towarowych między
Chinami i EU, przewożących 75% towarów pod względem
wartości na tej trasie. Tygodniowo między Chinami a
Duisburgiem kursuje ok. 30 pociągów, wszystkie
przejeżdżają przez Polskę.

Stuttgart
Strasbourg

Paris

Basel

Źródła: Eurostat; Central Commission for the navigation in Rhine „Inland Navigation in Europe, Market observation”; Komisja Europejska „Analysis of the potential of the development of rail container transport market in Poland”
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Multimodalny Port w Liège znajduje się na skrzyżowaniu 2 transeuropejskich sieci korytarzy transportowych
oraz stanowi zaplecze dla 4 głównych portów morskich Morza Północnego
Port w Liège – kluczowe informacje operacyjne wraz z położeniem
Informacje ogólne

Opis
Amsterdam

Kraj
Belgia

•

Rzeka
Moza
•

Dostępne środki transportu
Żegluga śródlądowa, drogowa, kolejowa

Przeładowany wolumen rocznie
16 mln ton / 900 tys. TEU (2018)

Rotterdam

Hannover

Nilmegen
Munster

Duisburg
Antwerp

Rok założenia
1937 r.

Właściciel
Niezależny Port w Liege

Port w Liège jest największym belgijskim portem
śródlądowym i trzecim portem śródlądowym w Europie.
Znajduje się na zapleczu 4 głównych portów morskich
Morza Północnego (Antwerpii, Zeebrugge, Rotterdamu i
Dunkierki), na skrzyżowaniu 2 transeuropejskich sieci
korytarzy Renu-Alpine i Morza Północnego-Bałtyku.
Niezależny port w Liège zarządza 32 obszarami portowymi,
26 km nabrzeży i 370 ha terenów portowych. W 2017 r.
przez centrum logistyczne przetransportowano 21,2 mln ton
towarów. Podział na środki transportu wyglądał następująco:
75,6% żeglugi śródlądowej
17,2% transport drogowy
7,2% transport kolejowy

Dunkirk
Brussels
Cologne

Lille

Liege
Valenciennes

Koblenz

Trier

•

W 2015 r. podjęto decyzję, by zainwestować w
multimodalność portu poprzez wsparcie rozwoju drogowego
oraz kolejowego, tworząc Liège Trilogiport. Całkowite
inwestycje szacuje się na ponad 160 mln EUR.
Powierzchnia platformy multimodalnej Liège Trilogiport
wynosi 120 ha, a powierzchnia portowego terminala
kontenerowego: 15 ha.

Główny typ przewożonych produktów
Ładunki masowe, kontenery

Franlfurt amMain

Luxembourg

Mannheim
Metz

Stuttgart
Strasbourg

Paris

Basel

Źródła: Eurostat: Central Commission for the navigation in Rhine „Inland Navigation in Europe, Market observation”; Strona internetowa Portu Liège
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Port w Strasburgu również obsługuje różne typy ładunków, a jego strategia na kolejne lata opiera się na
dalszych inwestycjach w multimodalność oraz zwiększanie zdolności przeładunkowych
Niezależny port w Strasburgu – kluczowe informacje operacyjne wraz z położeniem
Informacje ogólne

Opis
Amsterdam

Kraj
Francja

•

Rotterdam

•

Rzeka
Ren

Rok założenia
1926 r.

Właściciel
Niezależny Port w Strasburgu

Dostępne środki transportu
Żegluga śródlądowa, drogowa, kolejowa

•

Hannover

Port w Strasburgu to drugi największy port we Francji.
W 2017 r. w porcie przewieziono 8 mln ton towarów,
natomiast w 2018 r. liczba ta spadła do 5,9 mln ton. Spadek
aktywności był spowodowany długim okresem niskiego
poziomu wody w rzece (połowa lipca-koniec grudnia 2018
r.). Statki musiały ograniczyć swoje ładunki, a barki
kontenerowe przestać żeglować na okres dwóch miesięcy.
W konsekwencji wiele ładunków przesunięto w kierunku
transportu kolejowego, co spowodowało zwiększony ruch
kontenerów koleją o 19%. Pomimo trudnego roku port
planuje inwestycje rozbudowy terminali kontenerowych.

Nilmegen
Munster

Duisburg
Antwerp
Dunkirk
Brussels
Cologne

Lille
Liege
Valenciennes

W 2017 r. zarząd Portu w Strasburgu przyjął nową strategię
na następne dziesięć lat pod nazwą „Phénix”. W strategii
podjętej przez zespół między innymi znajduje się:
Rozwój multimodalności
Zwiększenie atrakcyjności obszarów portowych
Zwiększenie zdolności przeładunkowych portu

Koblenz

Trier

Franlfurt amMain

Luxembourg

Mannheim
Metz

Stuttgart

Przeładowany wolumen rocznie
5,9 mln ton (2018) / 421 tys. TEU (2017)

Główny typ przewożonych produktów
Kontenery. ładunki masowe

Paris

Strasbourg

Basel

Źródła: Eurostat; Central Commission for the navigation in Rhine „Inland Navigation in Europe, Market observation”

46

2C

BADANIE RYNKU ORAZ NAJLEPSZE PRAKTYKI

Trimodalny Port w Enns stanowi węzeł łączący drogę wodną Ren-Men-Dunaj z koleją północ-południe oraz
autostradą, a w jego obrębie znajdują się dwa duże centra handlowo-usługowe
Port w Enns – kluczowe informacje operacyjne wraz z położeniem
Informacje ogólne
Kraj
Austria

Opis
•

Rzeka
Dunaj

Rok założenia
1974 r.

•
Właściciel
ENNSHAFEN OÖ GmbH, ENNSHAFEN NÖ GmbH

Dostępne środki transportu
Żegluga śródlądowa, drogowa, kolejowa

Przeładowany wolumen rocznie
485 tys. t / 365 tys. TEU (2018)

Główny typ przewożonych produktów
Kontenery, ładunki masowe, stal

•

Port Enns jest nowoczesnym portem publicznym w Austrii.
Łączy główne szlaki transportowe dla ładunków
międzynarodowych, drogę wodną Ren-Men-Dunaj z
zachodu na wschód oraz kolej północ-południe rozciągającą
się od Morza Północnego do Adriatyku. Dzięki
bezpośredniemu dostępowi do autostrad i głównych dróg,
port Enns oferuje dobre połączenia drogowe. Połączenia
wodne, kolejowe i drogowe wzmacniają port jako węzeł
transportowy dla towarów i towarów w międzynarodowych
operacjach logistycznych oraz dla lokalnych firm.
Ennshafen zajmuje powierzchnię 350 ha na granicy Górnej i
Dolnej Austrii. Jest największym obszarem budownictwa
przemysłowego w regionie Górnego Dunaju. Na obszarze
portu znajduje się przystań przeładunków masowych i
gabarytów, terminal kontenerowy, terminal Ro-Ro, a w
bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się również 2 duże parki
biznesowe

Frankfurt am Main

Nuremberg
Regensburg
Pfelling
Hofkirchen

Germany

Linz

Kienstock

Slovakia

Vienna
Bratislava
Wildungsmauer

Hungary

Austria

Baja

Romania
Croatia
Belgrade
Constanta

Jako partnerstwo publiczno-prywatne, Ennshafen stanowi
wspólne przedsięwzięcie rządu i biznesu. W Austrii porty są
zorganizowane w formie prawnej „GmbH” (spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością). Nie ma szczególnych
przepisów dotyczących elementów PPP w formie prawnej
podmiotu zgodnie z prawem prywatnym (np. austriackie
„GmbH”), nawet jeśli jest to „organ równoważny
publicznemu”. Strona publiczna i prywatna opublikowały
szczegółową strategię dotyczącą rozwoju portu.

Serbia
Ruse

Bulgaria

Źródła: Eurostat; Europlatforms – Corporate Presentation, October 2015; Enshaffen Fact sheet 2018
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Port w Bratysławie znajduje się na skrzyżowaniu dróg Ren-Dunaj oraz Morze Bałtyckie-Adriatyk, obsługując
głównie ładunki masowe oraz gabarytowe, ale również kontenery
Port w Bratysławie – kluczowe informacje operacyjne wraz z położeniem
Informacje ogólne
Kraj
Słowacja

Opis
•

Rzeka
Dunaj

Rok założenia
1919

Właściciel
Publiczne porty Słowacja

Dostępne środki transportu
Żegluga śródlądowa, drogowa, kolejowa

Przeładowany wolumen rocznie
1,1 mln t (2018) / 1,7 tys. TEU (2016)

•

•

•

Port w Bratysławie jest najważniejszym portem na Słowacji.
Obecnie pełni funkcje uniwersalnego portu cargo i
pasażerskiego. Port znajduje się w strategicznym położeniu
geograficznym na skrzyżowaniu Renu-Dunaju i Morza
Bałtyckiego-Adriatyku, korytarzy sieci transportowych TEN-T
oraz posiada dobry dostęp do innych europejskich stolic i
ważnych portów w Wiedniu i Budapeszcie.
Całkowita powierzchnia portu wynosi 157 ha, a
powierzchnia dostępna do dalszego rozwoju – 95 ha.
Większość przeładowywanych towarów to oleje, materiały
sypkie, transformatory, rolki stalowe, nawozy i węgiel.
Większa część przeładowanych towarów jest eksportowana,
a są to głównie produkty naftowe (olej napędowy, benzyna),
towary sypkie, nawozy sztuczne oraz stalowe cewki i szyny.
Obecnie planowany jest projekt budowy terminalu LNG.
Celem jest nie tylko zwiększenie usług w porcie publicznym
w Bratysławie, ale poprawa infrastruktury dla paliw
alternatywnych, które zastąpią obecne, bardziej szkodliwe
dla środowiska.

Frankfurt am Main

Nuremberg
Regensburg
Pfelling
Hofkirchen

Germany

Linz

Kienstock

Slovakia

Vienna
Bratislava
Wildungsmauer

Hungary

Austria

Baja

Romania
Croatia
Belgrade
Constanta

Serbia
Ruse

Bulgaria

Główny typ przewożonych produktów
Ładunki masowe, kontenery, towary wielkogabarytowe

Źródła: Eurostat; Daphne „Container Market report 2018, „Port infrastructure & industrial development 2017”
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Port w Gliwicach jest połączony z Odrą poprzez Kanał Gliwicki, obecnie obsługuje wyłącznie ładunki
masowe, a w jego obrębie zlokalizowany jest terminal intermodalny kolejowo-drogowy
Port w Gliwicach – kluczowe informacje operacyjne wraz z położeniem
Informacje ogólne
Kraj
Polska

Opis
•

Rzeka
Kanał Śląski

Rok założenia
1939 r.

•

Właściciel
Śląskie centrum logistyki SA

•
Dostępne środki transportu
Żegluga śródlądowa, drogowa, kolejowa

Przeładowany wolumen rocznie
214 tys. ton (2018) / 0 TEU

Port w Gliwicach jest jednym z większych polskich portów
śródlądowych, i wchodzi w skład Śląskiego Centrum
Logistycznego S.A., które w swojej infrastrukturze zawiera
również kolejowo-drogowy terminal intermodalny. ŚCL leży
nad Kanałem Gliwickim, połączonym z Odrą. ŚCL należy w
75% do samorządu Gliwic, a mniejszościowi akcjonariusze
to DB Cargo Polska oraz OT Logistics.
Kolejowo-drogowy terminal intermodalny w Gliwicach ma
powierzchnię 5 ha, powierzchnię składową 2 900 TEU,
roczne możliwości przeładunkowe na poziomie 150 000
TEU, a dostępność transportowa jest wspierana przez 4 tory
kolejowe oraz 2 suwnice bramowe, jednakże nie obsługuje
przeładunku w trybie rzeka-kolej.
Obecnie na dokończenie lub przeprowadzenie planowanych
modernizacji – przy wsparciu środków unijnych – oczekują
cztery z sześciu śluz Kanału Gliwickiego. W ramach
Odrzańskiej Drogi Wodnej w latach 2021 – 2030 planowane
jest wybudowanie kanału Koźle-Ostrawa, który byłby polską
częścią drogi wodnej do Dunaju. W 2018 roku przy
współpracy z PKP PLK przebudowano tory, które łączą
stację Gliwice Port z linią Gliwice- Kędzierzyn Koźle (linia
137). Na inwestycję przeznaczono ponad 32 mln zł.

Sobieszewo
Kiezmark

Szczecin
Bydgoszcz
Solec Kujawski

Gorzów Wlkp.

Wisła

Kostrzyn nad Odrą

Odra

Wilczkowice
Górne

Głogów
Malczyce

Wrocław
Zawichost

Gliwice

Tursko małe
Szczucin
Nowy Korczyn
Kraków
Niepołomice
Facimiech

Główny typ przewożonych produktów
Ładunki masowe, wyroby stalowe

Źródła: Eurostat; MGMiŻŚ „Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym”; Strona internetowa Śląski ego Centrum Logistyki
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Port w Kostrzynie położony jest na skrzyżowaniu Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz MDW E70 oraz znajduje
się w bliskim sąsiedztwie dwóch linii kolejowych, jednakże w ostatnich latach nie realizuje przeładunków
Port w Kostrzynie nad Odrą – kluczowe informacje operacyjne wraz z położeniem
Informacje ogólne
Kraj
Polska

Rzeka
Warta/Odra

Opis
•

•

Rok założenia
1949 r.

•
Właściciel
BONAVENTURA SP. Z O.O.

Dostępne środki transportu
Żegluga śródlądowa, drogowa, kolejowa

Przeładowany wolumen rocznie
0 ton / 0 TEU

•

Port w Kostrzynie nad Odrą jest usytuowany na przecięciu
międzynarodowych dróg wodnych E-30 oraz E-70, u zbiegu
Odry i Warty. W odległości kilkudziesięciu km od portu
zlokalizowane są kanały w Hohoensaaten oraz
Eisenhüttenstadt, łączące Odrę z Niemcami.
Całkowita powierzchnia portu wynosi 5.94 ha, a składają się
na nią m. in. basen portowy, nabrzeża przeładunkowe i
postojowe a powierzchnia placów magazynowych to 1 450
m². Port jest wyposażony w 5 żurawi samojezdnych, o
udźwigu 16 t każdy.
Dużą zaletą portu jest bliskość skrzyżowania dwóch linii
kolejowych: Krzyż-Gorzów-Kietz i Szczecin-Wrocław oraz
obszar KSSSE. Z węzłów kolejowych w Bydgoszczy i
Poznania możliwy jest dalszy tranzyt w kierunku
wschodnim. Wiele możliwości transportu drogowego
zapewnia bliskość do granicy niemieckiej oraz Berlina.
W ostatnich latach w porcie nie odbywały się żadne
przeładunki towarów, a teren podlegał stopniowej
degradacji. Rzeka w okolicy wymaga uregulowania i
pogłębienia.

Sobieszewo
Kiezmark

Szczecin

Gorzów Wlkp.

Bydgoszcz
Solec Kujawski

Kostrzyn nad Odrą

Wisła

Odra

Wilczkowice
Górne

Głogów
Malczyce

Wrocław
Zawichost
Gliwice

Tursko małe
Szczucin
Nowy Korczyn
Kraków
Niepołomice
Facimiech

Główny typ przewożonych produktów
Ładunki masowe

Źródła: Eurostat, MGMiŻŚ „Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym”
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Port w Bydgoszczy położony jest na skrzyżowaniu MDW E40 oraz MDW E70 oraz posiada dogodny dostęp
do autostrady A1, jednakże używany jest wyłącznie do przeładunku i składowania wydobywanych z dna Wisły
kruszyw i piasku
Port w Bydgoszczy – kluczowe informacje operacyjne wraz z położeniem
Informacje ogólne
Kraj
Polska

Rzeka
Brda

Opis
•

•

Rok założenia
XIV w.

•
Właściciel
Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. (OT Logistics)

Dostępne środki transportu
Żegluga śródlądowa, drogowa, kolejowa

•

Port w Bydgoszczy jest usytuowany na przecięciu
międzynarodowych dróg wodnych E-40 oraz E-70 (droga
wodna ciągnąca się przez Holandię, Niemcy, Polskę, Rosję
oraz Litwę), a precyzyjniej nad rzeką Brdą.
Wykorzystywany jest praktycznie wyłącznie do przeładunku
oraz składowania piasku i kruszyw pozyskanych z dna
Wisły. Największe znaczenie ma zatem odcinek łączący port
rzeczny z Wisłą, wzdłuż którego odbywa się transport
kruszywa.
Kluczową zaletą bydgoskiego portu jest dostępność
transportowa, w postaci 3 okolicznych linii kolejowych:
z Gdyni przez Bory Tucholskie,
z Gdańska przez Tczew,
Odcinek Elbląg – Malbork, Chełmża – Bydgoszcz.

Sobieszewo
Kiezmark

Szczecin

Bydgoszcz
Gorzów Wlkp.

Solec Kujawski
Wisła

Kostrzyn nad Odrą

Port posiada również dogodny dostęp do dróg krajowych
oraz autostrady A1, co zwiększa możliwości transportu
drogowego.

Przeładowany wolumen rocznie
140 tys. ton (2018) / 0 TEU

Odra

Wilczkowice
Górne

Głogów
Malczyce

Wrocław
Zawichost
Gliwice

Tursko małe
Szczucin
Nowy Korczyn
Kraków
Niepołomice
Facimiech

Główny typ przewożonych produktów
Ładunki masowe (kruszywo) oraz drobnicowe

Źródła: Eurostat, MGMiŻŚ „Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym”; Strona internetowa Żeglugi Bygoskiej;
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Port we Wrocławiu leży na MDW E30, posiada dogodne połączenia drogowe z innymi miastami Polski oraz
Niemcami wspomagane przez łatwo dostępne rzeczne połączenia kanałowe, a realizuje w większości
przeładunki węgla
Port we Wrocławiu – kluczowe informacje operacyjne wraz z położeniem
Informacje ogólne
Kraj
Polska

Opis
•

Port we Wrocławiu nad Odrą jest usytuowany na
międzynarodowej drodze wodnej E-30.

•

Obecnie w porcie realizuje się głównie usługi w zakresie
przeładunków towarów masowych i drobnicowych
(kruszywa i piasek), składowania na placach składowych
oraz usługi kolejowe.

•

Całkowita powierzchnia portu wynosi 24 ha, a w skład jego
infrastruktury wchodzi m. in. basen portowy usytuowany
równolegle do Odry, magazyny, place składowe i dźwigi.
Port posiada połączenie kolejowe, a efektywny transport jest
wspomagany przez pobliską autostradę A4, drogi krajowe
oraz łatwo dostępne połączenia kanałami do Niemiec.

Rzeka
Odra

Rok założenia
1901 r.

Właściciel
OT Logistics

•
Dostępne środki transportu
Żegluga śródlądowa, drogowa, kolejowa

Przeładowany wolumen rocznie
2,6 mln ton (2018) / 0 TEU

Sobieszewo
Kiezmark

Szczecin

Gorzów Wlkp.

Grupa kapitałowa OT Logistics jest największym operatorem
portowym w Polsce i jednym z największych na
południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego w zakresie
obsługi ładunków masowych, suchych i drobnicy. Zarządza
flotą ok. 800 jednostek śródlądowych, co czyni ją największą
firmą transportu śródlądowego w Niemczech Wschodnich i
Polsce.

Bydgoszcz
Solec Kujawski
Wisła

Kostrzyn nad Odrą

Odra

Głogów
Malczyce

Wrocław

Wilczkowice
Górne

Zawichost
Gliwice

Tursko małe
Szczucin
Nowy Korczyn
Kraków
Niepołomice
Facimiech

Główny typ przewożonych produktów
Masowe (węgiel), drobnicowe

Źródła: Eurostat, MGMiŻŚ „Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym”; Strona internetowa OT Logistics
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WSTĘPNA ANALIZA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ

Umiejscowienie między Szczecinem, Berlinem i Poznaniem, niedobór powierzchni magazynowych
w województwie, dostęp do infrastruktury i rozwój lokalnej produkcji pozwalają pozostawić hipotezę nt.
atrakcyjności Gorzowa Wlkp. jako lokalizacji centrum logistycznego z terminalem przeładunkowym
Umiejscowienie Gorzowa Wlkp. z perspektywy infrastruktury

Świnoujście

Czynniki przemawiające za szczegółową analizą atrakcyjności lokalizacji
1. Niedobór powierzchni magazynowych w województwie
Aktualnie w województwie lubuskim jest niedobór wolnych powierzchni magazynowych. W
połowie 2019 roku, ogólnopolski współczynnik wolnych powierzchni wyniósł 5,4%, natomiast w
rejonie woj. lubuskiego wyniósł on 0%. Istnieje potencjał na wykorzystanie popytu na
potrzebne powierzchnie

Gdańsk

2. Rozwój gospodarczy MOF Gorzowa
Szczecin

Gorzów Wlkp.
Kostrzyn
Poznań

Warszawa

Berlin
Odra

Łódź
Wrocław

Praga
Katowice

Legenda
Linia kolejowa 3
Linia kolejowa 203
Linia kolejowa 367
Droga ekspresowa S3
Autostrada A2
Planowane drogi

Największe miasto w regionie. Wzrost produkcji wiodących branż przetwórstwa przemysłowego
w województwie >22% na przestrzeni 3 lat (2015-18). Należy do KSSSE. Obecnie w lokalnej strefie
działalność prowadzi ~14 inwestorów. W granicach Gorzowa zlokalizowana jest strefa produkcyjnomagazynowa o powierzchni około 500 ha w tym około 70% wciąż niezainwestowanych.

3. Dostęp do infrastruktury
Połączenie drogowe (S3) z portami Szczecin-Świnoujście i
Wrocławiem oraz z autostradą A2 prowadzącą do Berlina. Jest
połączony liniami kolejowymi 203 i 367. Linia 367 jest wymieniona w
Koncepcji CPK jako element planowanych połączeń do CPK
(szprycha 9). Rozważana odbudowa linii lokalnych.

4. Dystans do miast
Berlin 140 km
Poznań 136 km
Szczecin 110 km
Zielona góra 113 km

5. Umiejscowienie na trasach ważnych szlaków tranzytowych w Europie
1. Miasto znajduje się na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku* i na trasie korytarza BałtykAdriatyk (Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego ze Skandynawii do Grecji). W ciągu
najbliższych lat zakończona zostanie modernizacja S3.
2. Najdalej na północny-zachód położony punkt z dostępem do europejskich śródlądowych
dróg wodnych . Program rozwoju odrzańskich dróg wodnych z równoczesnym brakiem planów
rozwoju drogi rzecznej E70 (Warta-Noteć), stwarza możliwość budowy lokalnego centrum
konsolidującego przepływy towarów.

*Nowy Jedwabny Szlak jest to koncepcja utworzenia połączenia Europy z Chinami, Polska jest krajem przez który przebiega pierwotnie planowana trasa
Żródła: Materiały udostępnione przez miasto Gorzów Wielkopolski, Raport Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk 2019, Raport BNP Paribas „Industrial & Logistics market” review, Poland, Raport PwC „T&L Trend Book 2019”; Raport PwC
„Transport Przyszłości”

PwC
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Gorzów Wielkopolski posiada potencjał do objęcia pozycji głównego węzła transportowego na
zachodniej części kraju
Transport
Drogowy

Wnioski
1.
2.

1.

Kolejowy
2.

3.
4.

1.
Rzeczny

2.

Hipotezy

Gorzów Wielkopolski znajduje się w pobliżu najważniejszych ciągów
transportowych w regionie: Autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S3.
Droga S3 i A2 są łącznikami z zagranicznymi autostradami. S3 ma być
fragmentem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, natomiast
autostrada A2 ma być rozbudowana aż do granicy z Białorusią.

1.

Linia kolejowa 203 jest głównym szlakiem kolejowym dla Gorzowa
Wielkopolskiego, łączy miasto z Kostrzynem nad Odrą, oraz w Krzyżu z linią
Poznań- Szczecin
Linia kolejowa 367 łączy Gorzów Wielkopolski z linią międzynarodową nr 3
Warszawa - Berlin (linia znajduje się w planach budowy infrastruktury
prowadzącej do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) - Szprycha nr 9
Rozpatrywana linia 415 jest wskazana do odtworzenia* oraz istnieje
możliwość jej wpięcia do linii 203
Gorzów Wlkp. jest jedynym miastem wojewódzkim bez dostępu do
zelektryfikowanej sieci linii kolejowych

1.

Na podstawie dostępnych materiałów stwierdza się, iż szacunkowy koszt
modernizacji drogi wodnej E70 do klasy IV przekracza 6 mld zł i nie obejmuje
budowy infrastruktury technicznej, tj. portów, dróg dojazdowych, zmiany
infrastruktury w miastach leżących na szlaku żeglownym. Dodatkowo
modernizacja E70 może być utrudniona z uwagi na obszary chronione
znajdujące się na terenie drogi wodnej.
Dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej priorytetem jest
modernizacja drogi wodnej na Odrze i Wiśle. Rzeka Warta jest trzecim
priorytetem

1.

Żródło: Dane dostarczone przez Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski, Raport Korytarza Transportowego Bałtyk- Adriatyk 2019
*zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2018

2.

2.

2.

Dobre połączenie ze Szczecinem może pozwolić na zainicjowanie
współpracy z portami Szczecin-Świnoujście
Drogi S3 i A2 zapewniają połączenie ze znaczącymi szlakami w
Europie: 1) Korytarz Bałtyk- Adriatyk 2) Nowy Jedwabny Szlak
Po modernizacji linii 203 i 367 Gorzów Wielkopolski znacząco
poprawi swoje połączenie kolejowe z Warszawą, Berlinem i
Poznaniem
Linia 415 ma potencjał by być wykorzystywana na potrzeby obsługi
terenów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i
nowo powstającej strefy produkcyjno-magazynowej- około 500 ha.
Odbudowa linii kolejowej 415 może usprawnić połączenie z ościenną
gminą Lubiszyn i miastem Myślibórz co wpisuje się w plan
zrównoważonego centrum podróży i rozwoju publicznego transportu
w regionie
Początkowo z uwagi na niski poziom techniczny drogi wodnej można
rozpatrzeć przewóz towarów małogabarytowych
Szacowany koszt modernizacji (6 mld zł) i niski priorytet wskazuje że
inwestycja jest niepewna i istnieje ryzyko że droga wodna między
Gorzowem Wielkopolskim i Bydgoszczą przez długi okres czasu nie
osiągnie IV klasy żeglowności
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Gorzów Wielkopolski jest dobrze skomunikowany z wieloma znaczącymi miastami w Polsce i
Niemczech
Odległość
liniami
kolejowymi*

Odległość
drogami

Szacunkowy
czas podróży
drogami**

Szczecin

143 km

110 km

1h 10 min

Gdańsk

324 km

323 km

4h 50 min

Połączenie

Linie kolejowe w regionie Gorzowa Wielkopolskiego

Szczecin

Gorzów Wielkopolski

Krzyż
Trójmiasto
Elbląg
Bydgoszcz

Kostrzyn n. Odrą
Bydgoszcz

184 km

Poznań

143 km

Kostrzyn n.
Odrą
Wrocław

Berlin

43 km

242 km

135 km

211 km

3h 15 min

136 km

1h 45 min

51 km

55 min

272 km

3h 40 min

Poznań
Berlin
Linie kolejowe

140 km

2h 30 min

Eksploatowane

Do odtworzenia

367

414

203

415

273
358

Żródło: Analiza PwC na podstawie dostępnych map, *szacunkowe odległości pomiędzy miastami, szacunkowy czas podróży na podstawie google maps
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Gorzów Wielkopolski jest najbliższym miastem posiadającym infrastrukturę i potencjał
gospodarczy pozwalający na skuteczną współpracę z portami morskimi Szczecin-Świnoujście
Miasto jest połączone ze Szczecinem drogą ekspresową S3, oraz drogą kolejową prowadzącą przez Kostrzyn lub Krzyż Wlkp.
Współpraca Portów morskich z Gorzowem Wielkopolskim
Szczecin

•

•

Jednym z głównych celów strategicznych rozwoju portów morskich w Szczecinie i
Świnoujściu jest lepsza integracja zespołu portowego w morsko-lądowym korytarzu
transportowym Północ-Południe
Gorzów Wielkopolski jest najbliższym dużym miastem, które dzięki centrum
logistycznemu mogłoby upłynnić ruch towarów wewnątrz kraju

Krzyż Wlkp.
Gorzów
Wielkopolski

Infrastruktura łącząca Szczecin- Gorzów Wielkopolski
•

Poznań

•
•
•

Kostrzyn

Planowane inwestycje w regionie, w tym przedsiębiorstwa działające w
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej uzasadniają potencjał
współpracy z portami morskimi w Szczecinie-Świnoujściu
Droga ekspresowa S3 zapewnia odpowiednie połączenie
Połączenie kolejowe jest zapewnione liniami prowadzącymi przez Kostrzyn, lub
Krzyż Wlkp. Obecnie trwa opracowanie studium wykonalności dla modernizacji linii
203 (wraz z elektryfikacją odcinka Piła- Kostrzyn)
Połączenie śródlądowe będzie mogło być rozpatrywane podczas modernizacji dróg
wodnych prowadzących przez Wartę (E-70), oraz Odrę(E-30)

Współpraca Portu Gdynia z terminalem multimodalnym k. Bydgoszczy

Obecna infrastruktura łącząca Szczecin i Gorzów
Wielkopolski to droga S3, lub koleją liniami
prowadzącymi przez Kostrzyn lub Krzyż Wlkp. (linią
203)

Połączenia Gorzów
Wielkopolski- Szczecin
Linia kolejowa p. Krzyż Wlkp.
Linia kolejowa p. Kostrzyn
Droga ekspresowa S3

•

We wrześniu podpisano porozumienie o współpracy na rzecz powstania terminala
intermodalnego w Emilianowie k. Bydgoszczy. Na podstawie analiz rynkowych
planowany terminal intermodalny ma odciążyć rosnący obrót ładunków w portach w
Gdańsku i Gdyni. W latach 2014- 2018 łączne obroty ładunkowe Gdańska i Gdyni
wzrosły o 37%, a podobny wzrost odnotowuje także port w Szczecinie-Świnoujściu.
Gorzów Wielkopolski również ma szansę do tego by rozpocząć partnerstwo z
portem Szczecin-Świnoujście

Żródło: Raport Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce 2019, Analiza PwC

PwC
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Rekonstrukcja linii kolejowej 415 może się przyczynić do powstania tzw. kolei aglomeracyjnej
(1/2)
Linia kolejowa 415 przebiega w okolicy drogi
ekspresowej S3

Linia 415 była jedyną linią kolejową łączącą bezpośrednio Gorzów Wlkp. z Myśliborzem
•
•
•

Myślibórz

•

Linia 415 łączyła Gorzów Wlkp. z Myśliborzem. Linia miała 48,6 km długości w połowie przechodząc przez Lubiszyn.
Myślibórz znajdujący się na końcu linii jest niewielkim miastem wielkości, niecałe 12 tysięcy mieszkańców.
W 2006 roku linia została usunięta z ewidencji PKP PLK. Aktualnie linia 415 nie znajduje się w ewidencji linii
kolejowych, trakcja szynowa jest częściowo zdemontowana i nie funkcjonuje od ok 13 lat.
W efekcie budowy węzła na S3 został przerwany bieg linii kolejowej 415, a odtworzenie wymagałoby nowego
wytrasowania w trudnym terenie.
Według informacji uzyskanych z UM Gorzów Wlkp. w dokumencie informacji, iż w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Lubuskiego, uchwalonym w 2018 r., linia 415 została wskazana do odtworzenia.

Linia może być wykorzystana do transportu pasażerów i towarów z KSSSE
Dawna linia
kolejowa 415

Droga ekspresowa
S3

•

Linia ma potencjał by być wykorzystywana na potrzeby obsługi terenów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej i nowo powstającej strefy produkcyjno-magazynowej- około 500 ha. Odbudowa linii kolejowej 415 może
znacznie usprawnić połączenie z ościenną gminą Lubiszyn i miastem Myślibórz co wpisuje się w plan
zrównoważonego centrum podróży i rozwoju publicznego transportu w regionie.

Lubiszyn
Odbudowa linii 415 jako przedłużenie „gorzowskiej odnogi” szprychy nr 9 do Szczecina
KSSE w Gorzowie Wlkp.

•

Gorzów
Wielkopolski

•

•

•

„Przedłużenie „gorzowskiej odnogi” szprychy nr 9 do Szczecina. Rozwiązanie to, jako np. wytrasowanie nowego
połączenia, częściowo śladem zlikwidowanej linii nr 415, stanie się alternatywą odciążającą linię nr 351 Poznań Gł Szczecin Gł oraz linię nr 273 Wrocław Gł. – Szczecin Gł. tzw. „Nadodrzankę”.
PKP stale notuje spadek średniej prędkości przewozów towarowych, spowodowanych koniecznością dzielenia szlaku
kolejowego z przewozami pasażerskimi. Ponadto obecnie pociągi pasażerskie dalekobieżne jadące liniami nr 351 i 273
w kierunku Szczecina, nie przejeżdżają przez tak duży ośrodek miejski jakim jest Gorzów Wlkp.
Przedłużenie szprychy nr 9 posiada nie tylko ekonomiczne uzasadnienie, ale będzie miało fundamentalne znaczenie
dla poprawy skomunikowania Szczecina z Gorzowem Wlkp. i Zieloną Górą oraz Wrocławiem, co także pozwoli
skomunikować mniejsze ośrodki powiatowe.
W obecnym układzie komunikacyjnym, Gorzów Wlkp. nie posiada bezpośredniego połączenia ze Szczecinem
(odległość ok.120 km) czy też z południem Polski.

Żródło: Dane dostarczone przez Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
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Istnieją przesłanki do odtworzenia linii 415, w tym celu powinny zostać wykonane dodatkowe
analizy, a następnie kwalifikacja linii do programu Kolej Plus (2/2)
Możliwość wpięcia linii 415 w linię 203*
•

•

Odtworzenie linii kolejowej 415 z technicznego punktu widzenia jest osiągalne. Jednakże ze
względu na kolizję istniejącego korytarza niniejszej linii kolejowej z węzłem drogi ekspresowej
S3 konieczna byłaby zmiana trasowania, która mogłaby wiązać się z likwidacją obiektów
kubaturowych zlokalizowanych przy ul. Słowackiego (Bogdaniec).
W celu poznania pełnej oceny możliwości przywrócenia linii i ryzyka z nią związanych należy
wykonać kompleksowe analizy techniczne w ramach odrębnego zadania

Szczegółowe analizy do oceny potencjału regionu
•

•

•

W dalszej analizie projektu należałoby spojrzeć na potencjał regionu, w obszarze między
Gorzowem Wlkp. Kostrzynem n. Odrą oraz Szczecinem. Przedsiębiorstwa zlokalizowane
między Gorzowem, a Szczecinem mogłyby być zainteresowane transportem towarów i
produktów do Szczecina, jednakże obecnie nie istnieje alternatywa dla infrastruktury
drogowej. Realizację tego celu mogłoby wesprzeć odtworzenie linii 415 i jej przedłużenie do
Szczecina.
Działanie wymaga zaangażowania przedstawicieli biznesu, PKP PLK, samorządów i
inwestorów w celu omówienia potencjały gospodarczego i korzyści rozwoju infrastruktury
lokalnej.
Dopiero takie konsultacje mogą pomóc w zdefiniowaniu korzyści, kosztów, barier rozwoju
regionu, a tym zasadności budowy terminala rzecznego. Podczas analizy należy
przeanalizować wysokość marszrut, korzyści dla przedsiębiorców (m.in. szybkości
transportu, łatwości przeładunków, kosztów) z tytułu korzystania potencjalnych nowych linii
kolejowych oraz transportu rzecznego.

Możliwość wykorzystania funduszy z programu Kolej Plus

•

•

3 grudnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o transporcie
kolejowym, a także uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania Lokalnej i
Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku, przedłożone przez ministra
infrastruktury.
Główne założenia Programu Kolej Plus to:
•
Wyeliminowanie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców
•
Tereny kolejowe, które obecnie są niewykorzystywane zostaną przywrócone do
ponownego użytku na cele transportowe
•
Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez
samorządy
•
Ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych. Będzie to możliwe pod warunkiem
uzyskania zgody ministra infrastruktury.
•
Oczekiwanym efektem będzie przywrócenie ponownego eksploatowania infrastruktury
kolejowej na terenach aktualnie nieczynnych lub po zlikwidowanej infrastrukturze
kolejowej.
•
Na realizację przeznaczonych zostanie prawie 6,6 mld zł w latach 2019-2028. ok. 5,6
mld zł pochodzić będzie z dokapitalizowania spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA; ok.
1 mld zł ma być wkładem własnym jednostek samorządu terytorialnego (np. obligacje,
kredyty).

Źródło: Dane dostarczone przez Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
*Informacja pozyskana od wykonawcy studium wykonalności elektryfikacji linii 203 przez firmę TPF Sp. z o.o. ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa
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W 2019 roku podpisano porozumienie w sprawie podjęcia działań na liniach kolejowych nr
363, 364 oraz 368 (1/2)
Linie kolejowe 363, 368, 364 znacząco usprawnią połączenie Gorzowa Wielkopolskiego i pobliskich gmin z Poznaniem
Tło

Stan
techniczny

•
•

Projekt powstał w porozumieniu 19 gmin (8 gmin z województwa Lubuskiego i 11 z Wielkopolskiego)
Uruchomienie nieczynnych obecnie linii kolejowych ma na celu przyczynienie się do przyspieszenia rozwoju
społeczno – gospodarczego pobliskich terenów i polepszenie dostępności mieszkańców do publicznego
transportu zbiorowego

•
•

Linia 363 – jest obecnie nieprzejezdna i w 2006 roku została usunięta z ewidencji PKP PLK
Linia 368 – W roku 2012 znaczna część linii była nieprzejezdna ze względu na zły stan mostu. W ostatnich
latach eksploatacji pogarszał się stan techniczny torów, co w konsekwencji spowodowało wprowadzenie
obostrzeń i zamknięcie torów na stacji Międzychód

•

Inne

Wpływ na
rozwój
w Gorzowie

•
•
•

Od wielu lat planowana jest rewitalizacja wymienionych linii jednak nie znajdują się one w planach
ministerstwa. Obecnie na wykupionym terenie przez gminę Pniewy realizowana jest inwestycja drogowa,
która utrudnia rewitalizację linii kolejowej 363. Część linii kolejowej 368 przebiega w pobliżu Sierakowskiego
Parku Krajobrazowego. Na dzień dzisiejszy PKP nie sporządziło studium wykonalności odbudowy
powyższych linii.

368

363
364

Utworzenie bezpośredniego połączenia kolejowego z Poznaniem
Obniżenie długości przejazdu między Gorzowem Wielkopolskim, a Poznaniem.
Modernizacja linii kolejowych wpisuje się również w koncepcję Zintegrowanego Centrum Podróży i usprawni
pobliskim gminom komunikację z Gorzowem Wielkopolskim
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W 2019 roku podpisano porozumienie w sprawie podjęcia działań na liniach kolejowych nr
363, 364 oraz 368 (2/2)
Linie kolejowe 363, 368, 364 znacząco usprawnią połączenie Gorzowa Wielkopolskiego i pobliskich gmin z Poznaniem
Wytrasowanie nowego połączenia szprychy nr 9 pomiędzy Poznaniem i Gorzowem Wielkopolskim
•

•

•
•
•

Istnieje możliwość przetrasowania szprychy nr 9 przez Międzychód jako alternatywnego połączenia do Szczecina po
odbudowie linii 415. Studium wykonalności odbudowy ww. linii planowane jest przez Starostę Międzychodzkiego ponadto linia
w roku 2020 zostanie wpisana do Planu transportowego województwa wielkopolskiego.
Utworzenie połączenia z Poznania do Gorzowa Wlkp. w przebiegu w okolicach Międzychodu np. po trasie nieczynnej obecnie
linii 363 Rokietnica – Skwierzyna, pozwoli nie tylko w powiązaniu z zaproponowanym przedłużeniem szprychy nr 9 z Gorzowa
Wlkp. w kierunku Szczecina, odciążyć linię nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny, ale także umożliwi na wysokości
Gorzowa Wlkp. realizację nowego połączenia w kierunku Berlina linią 203, co stanowić będzie alternatywę dla obecnego
połączenia kolejowego ze stolicą Niemiec realizowanej na linii nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice, ponieważ podobnie jak
w przypadku linii nr 351 (Poznań – Szczecin) i nr 273 (Wrocław-Szczecin), linia ta obecnie jest mocno obciążona, szczególnie
po uruchomieniu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że Gorzów Wlkp. jako duży ośrodek miejski jest położony najbliżej wielkiego węzła
przesiadkowego Europy Zachodniej (Berlin) oraz kilku tysięcy km Kolei Dużej Prędkości.
Odtworzenie powyższych linii mogłoby być początkiem wytrasowania bezpośredniego położenia do Zielonej Góry, gdyż
obecnie linie nr 351 (Poznań – Szczecin) i nr 273 (Wrocław-Szczecin) nie są bezpośrednio połączone.
Odbudowa powyższych linii kolejowych mogłaby zostać sfinansowana z Programu Kolej Plus, który ma przyczynić się do
eliminowania wykluczenia komunikacyjnego niewielkich miejscowości.

368

363
364
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Analizie poddano dwie lokalizacje z dostępem do Warty, które znajdują się w południowej
części miasta Gorzów Wlkp.

Lokalizacja 2

•

Lokalizację 1 stanowią tereny zlokalizowane w południowozachodniej części miasta. Są one ograniczone rzeką Wartą od
północy i zachodu, wałem Długim od południa oraz wałem
Poprzecznym od wschodniej granicy. Łączna powierzchnia
obszaru wynosi ok. 350 ha.

•

Lokalizacja 2 zlokalizowana jest w południowo-wschodniej
części miasta, po przeciwległych brzegach rzeki Warty. Jest
ograniczona ulicą Warszawską od strony północnej i wałem
Śluzy od strony południowej. Łączna powierzchnia obszaru
wynosi ok. 340 ha.

•

Obie lokalizacje stanowią tereny niezabudowane,
wykorzystywane jako tereny rolnicze. Charakteryzują się
dostępem do rzeki.

•

Na obecnym etapie analiz trudna jest szczegółowa ocena
potencjalnej emisji hałasu, jakości powietrza i innych zniszczeń.
Niniejsze analizy powinny być szczegółowo przeprowadzone
podczas szczegółowej analizy lokalizacyjnej i warunków
środowiskowych. Obecnie zostały przedstawione analizy
porównawcze dla podobnych projektów.

•

Na obecnym etapie analiz trudne do oceny jest wysokość
nakładów inwestycyjnych na przygotowanie infrastruktury
towarzyszącej projektowi, w tym infrastruktury dojazdowej.

Lokalizacja 1
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Aktualne oraz planowane dokumenty planistyczne nie umożliwiają wprowadzania zabudowy
kubaturowej
Analiza dokumentów planistycznych
•

•
•

RP1

W

ZM1

•
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego nr XVII/174/2015
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30
września 2015 r.

Projekt studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego nr XVII/174/2015 Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 r., obszar Lokalizacji jest jest
objęty w przeważającej części terenami stanowiącymi użytki rolne bez
prawa zabudowy (RP1). Południowa część jest przeznaczona pod wody
otwarte (W).
Dla Gminy Gorzów Wielkopolski prowadzona jest aktualizacja SUiKZP.
Zgodnie z projektem, Lokalizacja 1 zlokalizowana jest na terenie strefy
zieleni naturalnej, strefy rolniczej oraz strefy wód powierzchniowych. Na
terenach objętych strefą rolniczą (ZM) ustala się wprowadzenie terenów
rolniczych. Dopuszcza się na tych terenach utrzymanie istniejącej zabudowy
bez zmian funkcji, lokalizację obiektów nie będących budynkami związanymi
z funkcją rolniczą, natomiast zakazuje się lokalizacji budynków. W obrębie
strefy zieleni naturalnej ustala się tereny zieleni naturalnej oraz dopuszcza
się utrzymanie istniejącej zabudowy bez zmiany funkcji. Zakazuje się
natomiast lokalizacji nowych budynków.
Zgodnie z kartą jednostki urbanistycznej ZM1, wyzwaniem jest zapewnienie
odpowiedniej infrastruktury i zagospodarowania nadbrzeża dla żeglownego
charakteru rzeki Warty (wykorzystywanej w komunikacji turystycznopasażerskiej, towarowej oraz w zawodach sportowych).
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Lokalizacja 1 objęta jest jedynie niewielkim fragmentem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Analiza dokumentów planistycznych
•

Południowy fragment Lokalizacji 1 jest objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie
Wielkopolskim w rejonie ul. Kasprzaka przyjętego uchwałą nr XLV/761/2008
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2008 r.

•

Zgodnie z poniższym MPZP fragment lokalizacji 1 jest przeznaczony pod:

- WPP – tereny wałów przeciwpowodziowych
- WS/US – tereny wód powierzchniowych sportu i rekreacji
•

Na terenach WPP dopuszcza się wprowadzanie dróg wewnętrznych, ciągów
pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych, obiekty i urządzenia infrastruktury
technicznej, budowle i urządzenia hydrotechniczne itp.

•

Na terenach WS/UP dopuszcza się lokalizację mostów oraz urządzeń
hydrotechnicznych.

Źródło: Analiza PwC na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wielkopolskim w rejonie ul. Kasprzaka przyjętego uchwałą nr XLV/761/2008 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia
17 grudnia 2008 r.
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Przeważająca część rozważanych lokalizacji leży w granicach szczególnego zagrożenia powodzią o wysokim
ryzyku wystąpienia raz na 10 lat. Jedynie na niewielkich fragmentach istnieje ryzyko wystąpienia raz na 100
lat.
Analiza hydrologiczna i uwarunkowania hydrotechniczne
•
•

•

•

Północna granica Lokalizacji 1 graniczy bezpośrednio z rzeką Wartą.
Za północno-zachodnią granicą obszaru znajduje się wał przeciwpowodziowy,
który odpycha strumień wody w stronę centralną analizowanej lokalizacji. Wały
przeciwpowodziowe znajdują się także po wschodniej i południowej stronie
obszaru.
W południowej części lokalizacji znajduje się sztucznie przekopany Kanał Ulgi,
który również przyczynia się do zabezpieczenia śródmieścia Gorzowa
Wielkopolskiego przez zagrożeniem powodziowym. W trakcie obniżonych
stanów wody stanowi on szereg niewielkich zbiorników wodnych, zasilanych
głównie opadami atmosferycznymi oraz wodami gruntowymi.
Lokalizację stanowią tereny wysokiego zagrożenia powodzią, na których
powódź przewiduje się raz na 10 lat.

Legenda
Granica analizowanej lokalizacji
Wody powierzchniowe
Tereny podmokłe – stale i
okresowo
Dział wodny
Wał przeciwpowodziowy

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest wysokie i wynosi raz na 10 lat
na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest średnie i wynosi raz na 100 lat
na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest niskie i wynosi raz na 500 lat
Obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego

Źródło: Aktualizacja opracowanie ekofizjograficznego dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 14.07.2017 r. – Mapa 4. Wody powierzchniowe
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Obecnie występujące warunki geologiczne mogą stanowić przeszkodę podczas planowania zabudowy w
analizowanych lokalizacjach. Odpowiednie przygotowanie terenu może stać się niezbędne przed
wprowadzeniem zabudowy
Analiza warunków geologicznych
•
•

•
•
•
•
Legenda
Holocen
piaski aluwialne

torfy, namuły rzeczne
mady rzeczne

Legenda

W obrębie Lokalizacji 1 występują gleby powstałe w Holocenie. Całość
stanowią gleby typowe dla obszarów towarzyszących zbiornikom wodnym –
piaski aluwialne, torfy, namuły rzeczne oraz mady rzeczne.
Torfy ze względu na niewielką nośność klasyfikowane są jako nieprzydatne do
zabudowy. Piaski oraz muły rzeczne wytworzone w holocenie stanowią grunty
naturalnie luźne, średniozagęszczone o przydatności zależnej od nawodnienia.
Ze względu na lokalizację na terenach o wysokim zagrożeniu powodzią, uznaje
się za nieprzydatne do zabudowy.
Lokalizacja znajduje się w obszarze doliny Warty oraz rzeki Kłodawki. Pod
względem zabudowy jest to rejon o średnich lub pogarszających się
warunkach posadowienia.
Z uwagi na poziom wód gruntowych poniżej dwóch metrów, warunki
posadowienia budynków są złe lub bez możliwości jakiejkolwiek zabudowy.
W przypadku posadowienia budynków we wskazanej lokalizacji należy
uwzględnić także możliwość nierównomiernego osiadania gruntu.
W celu wprowadzania nowej zabudowy, zalecane jest przeprowadzenie
dodatkowych badań wodno-gruntowych oraz przeprowadzenie czynności
melioracyjnych.

Warunki posadowienia średnie i pogarszające się w
miejscach przewarstwień z gruntami spoistymi i
organicznymi
Złe warunki posadowienia budynków, możliwość
nierównomiernego osiadania gruntów

Grunty nienośne bez możliwości jakiejkolwiek zabudowy

Źródło: Aktualizacja opracowanie ekofizjograficznego dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 14.07.2017 r. – Mapa 2.4. Mapa geologiczna powierzchni; Mapa 2.1. Geologiczne warunki posadawiania zabudowy
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Lokalizacja 1 odznacza się znacznym udziałem gruntów będących własnością Skarbu Państwa,
natomiast lokalizacja 2 składa się głównie z działek osób prywatnych
Analiza własnościowa
•
•

Lokalizacja 1 obejmuje działki z obrębu ewidencyjnego 0010 Gorzowa (gmina
miejska). Ponad 56% gruntów stanowią działki Skarbu Państwa, natomiast 42%
stanowi własnością miasta.
Niewielki udział podmiotów prywatnych stanowi ważną zaletę podczas
planowanej inwestycji z uwagi na stosunkowo niewielkie ryzyko braku
porozumienia z właścicielami gruntów.

Struktura własności gruntów [ha]
196
146
Legenda
Własność gruntu
Skarb Państwa
Miasto Gorzów
Osoby prywatne

7
Skarb Państwa

Miasto Gorzów

Osoby prywatne

Źródło: Analiza PwC na podstawie danych uzyskanych od Klienta
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Ze względu na niewielkie występowanie sieci towarzyszących na terenie Lokalizacji 1, istnieje
możliwość konieczności poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na rozbudowę
infrastruktury
Analiza dostępności sieci towarzyszących
•
•
•

Na znacznej części obszaru nie występuje infrastruktura techniczna
(gazociągi, sieć ciepłownicza) oraz nie jest obecnie projektowana.
Jedynie przez wąski, zachodni fragment Lokalizacji 1 przechodzi linia
energetyczna o napięciu 110 kV.
Przez południowo wschodni kraniec Lokalizacji 1 przebiega ropociąg
Przyjaźń, jednak zahacza on jedynie o graniczną działkę.

Legenda
Granica analizowanej lokalizacji
Linia 110 kV
Sieć ciepłownicza

Ropociąg Przyjaźń

Źródło: Analiza PwC na podstawie danych uzyskanych od Klienta
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Lokalizacja 1, mimo graniczenia z odcinkiem linii kolejowej, wymaga rozbudowy sieci z uwagi
na niewielką możliwość wykorzystania obecnej infrastruktury.
Analiza dostępności sieci kolejowej
•
•
•

Lokalizacja 1 sąsiaduje bezpośrednio z linią kolejową nr 367.
Obecnie nie planuje się budowy dodatkowej linii kolejowej na tym obszarze.
Podczas planowania budowy centrum logistyczno-przeładunkowego na tym
terenie wskazana byłaby rozbudowa infrastruktury kolejowej. Zaletą byłaby
możliwość dostosowania jej przebiegu do potrzeb. Stanowiłoby to
dodatkowy koszt podczas realizacji inwestycji.

Legenda
Granica analizowanej lokalizacji
Linia 203
Linia 367

Dawna linia kolejowa 415

Źródło: Analiza PwC na podstawie danych uzyskanych od Klienta
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Planowana budowa drogi wojewódzkiej poprawi komunikacje kołową na terenie miasta oraz
umożliwi komunikację Lokalizacji 1 z centrum miasta
Analiza istniejącej i planowanej infrastruktury drogowej
•

•

•

Lokalizacja 1 zlokalizowana jest w odległości ok. 2 km w linii prostej od
planowanego Zintegrowanego Centrum Podróży, które będzie stanowić
centrum przesiadkowe miasta. Projekt jest ściśle związany z projektem
Systemu Zrównoważonego Transportu w Gorzowie Wielkopolskim.
Połączenie z Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym zapewniają
planowana linia tramwajowa, której pętla znajdzie się kilkaset metrów za
wschodnią granicą oraz istniejące linie autobusowe i tramwajowe
zlokalizowane na południowy-wschód od granic terenu.
Wzdłuż wschodniej planowana jest budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej
przedłużenie ulicy Olimpijskiej, która umożliwi lepsze skomunikowanie
Lokalizacji 1 z centrum miasta Gorzów Wielkopolski.

Legenda
Granica analizowanych lokalizacji

Sieć autobusowa (istniejąca i planowana)

Zintegrowane Centrum Podróży

Droga krajowa

Sieć kolejowa

Droga wojewódzka

Sieć tramwajowa (istniejąca i planowana)

Droga powiatowa

Źródło: Studium komunikacyjne wykonane w latach 2018-2019 na potrzeby obecnie opracowywanej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
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Aktualne oraz planowane dokumenty planistyczne nie umożliwiają wprowadzania zabudowy
kubaturowej, za wyjątkiem fragmentu w północno-zachodniej części obszaru
Analiza dokumentów planistycznych
•

•

RP1

D5

•
RP1

•

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego nr
XVII/174/2015 Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 r.

Projekt studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

•

•

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego nr XVII/174/2015 Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 r., obszar Lokalizacji jest objęty w
przeważającej części terenami stanowiącymi użytki rolne bez prawa
zabudowy (RP1).
Zgodnie z projektem Lokalizacja 2 zlokalizowana jest na terenach strefy
zieleni naturalnej. W obrębie tej strefy ustala się tereny zieleni naturalnej
oraz dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy bez zmiany funkcji.
Zakazuje się natomiast lokalizacji nowych budynków.
W północno-zachodnim fragmencie znajduje się strefa zabudowy usługowej,
dopuszczająca utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz
lokalizację funkcji produkcyjnej jako uzupełniającej dla istniejącej funkcji
usługowej i dostosowanej skalą do zabudowy sąsiadującej.
Zgodnie z kartą jednostki urbanistycznej D5, wyzwaniem jest utworzenie
rezerwy terenowej pod port rzeczny, natomiast wyzwaniem zgodnie z ZM1,
jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i zagospodarowania nadbrzeża
dla żeglownego charakteru rzeki Warty (wykorzystywanej w komunikacji
turystyczno-pasażerskiej, towarowej oraz w zawodach sportowych).
Zgodnie z Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Santok fragment obszaru
Lokalizacji 2 stanowi tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę.
Dla Gminy Santok prowadzona jest aktualizacja SUiKZP.
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Fragment Lokalizacji 2 dla której jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, nie dopuszcza wprowadzania zabudowy kubaturowej
Analiza dokumentów planistycznych
•

•

•

•

Południowa część Lokalizacji 2 jest objęta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul.
Poznańską a rzeką Wartą, przyjętego uchwałą nr VII/161/2019 Rady Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2019 r.
Zgodnie z powyższym MPZP, południowa część lokalizacji 2 jest
przeznaczony pod:
- R, ZN, Wm – tereny rolne, tereny objęte formami ochrony przyrody, tereny
urządzeń melioracji wodnych
- W – tereny infrastruktury wodociągowej

`

W zakresie R, ZN, Wm ustala się zakaz zabudowy budynkami i obiektami
małej architektury, minimalną powierzchnię biologicznie czynną 100%, zakaz
lokalizowania miejsc parkingowych, zaraz wszelkich działań mogących
utrudniać przepływ wód powierzchniowych oraz obowiązek gospodarowania
terenem zgodnie z zasadami przyjętymi dla tego obszaru.
W zakresie terenów W dopuszcza się wprowadzanie infrastruktury technicznej
innej niż wodociągowa.

Źródło: Analiza PwC na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą, przyjętego uchwałą nr VII/161/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 maja
2019 r.
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Lokalizacja 2 jest objęta dwiema formami ochrony przyrody: Natura 2000 i Obszarem
Chronionego Krajobrazu, co wpływa na niewielki potencjał inwestycyjny obszaru
Analiza form ochrony środowiska
•

Lokalizacja 2 jest zlokalizowana na terenach objętymi dwiema formami
ochrony środowiska: Natura 2000 i Obszar Chronionego Krajobrazu.

•

Obszar objęty programem Natura 2000 – Dolina Dolnej Noteci jest obszarem
specjalnej ochrony ptaków. Występuje tu co najmniej 26 lęgowych gatunków
ptaków oraz 38 gatunków regularnie migrującą. W okresie lęgowym obszar
zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków:
kania czarna, kania ruda, rybitwa czarna; w stosunkowo wysokim
zagęszczeniu występują: błotniak stawowy, derkacz, dzięcioł średni, kropiatka.
Do największych zagrożeń na tym terenie należą: zaniechanie gospodarki
pastwiskowej, melioracje, regulacja koryt rzecznych, zanieczyszczenie wód.

•

Na podstawie uchwały nr XLII/625/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie
„Dolina Warty i Dolnej Noteci”. Głównym założeniem jest czynna ochrona
ekosystemów, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki leśnej i rybackiej,
polegająca na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych
dolin rzecznych Kotliny Gorzowskiej.

•

Na terenie Lokalizacji 1 nie występują formy ochrony przyrody.

Legenda
Natura 2000 – Dolina Dolnej Noteci

Obszar Chronionego Krajobrazu – Dolina Warty i Dolnej Noteci

Źródło: Analiza PwC na podstawie danych ze strony internetowej http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Obszary objęte formami ochrony przyrody, podlegają licznych obostrzeniom, co ma wpływ na
możliwość wprowadzania dodatkowych inwestycji
Natura 2000

Obszar Chronionego Krajobrazu

Zgodnie z zapisanymi w art. 33 ustawy o ochronie przyrody generalnymi
zasadami postępowania na obszarach Natura 2000, zabrania się
podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności mogących:

Zgodnie z uchwałą nr XLII/625/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia
26 lutego 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina
Warty i Dolnej Noteci” na terenie objętym obszarem chronionego krajobrazu o
nazwie „Dolina Warty i Noteci” zakazuje się m.in.:

•

pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i
zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000

•

•

wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony
obszar Natura 2000

dokonywania stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub równoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych
oraz racjonalna gospodarka wodne i rybacka

•

pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z
innymi obszarami

likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów
wodno-błotnych

•

budowania nowych obiektów w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych

•
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Przeważająca część rozważanych lokalizacji położona jest w granicach szczególnego zagrożenia
powodzią o wysokim ryzyku wystąpienia raz na 10 lat
Analiza hydrologiczna i uwarunkowania hydrotechniczne
•

•
•
•

•

Lokalizacja 2 zlokalizowana jest wzdłuż północnej i południowej granicy rzeki
Warty. Na jej terenie znajdują się dodatkowo tereny podmokłe.
Północna część obszaru obejmuje także dwie odnogi rzeki – Jezioro Bielawa
oraz Jezioro Krzywe.
We wschodniej części lokalizacji znajdują się liczne mniejsze zbiorniki wodne,
które także zasilane są przez Wartę. Dlatego też ich głębokość zależy od stanu
rzeki.
Po południowej stronie terenu znajdują się dwa wały przeciwpowodziowe
ograniczające zabudowę mieszkaniową, które w przypadku wystąpienia
powodzi zatrzymują wodę na analizowanym obszarze.
Zdecydowaną większość Lokalizacji 2 stanowią tereny wysokiego zagrożenia
powodzią, na których powódź przewiduje się raz na 10 lat.

Legenda
Granica analizowanej lokalizacji
Wody powierzchniowe
Tereny podmokłe – stale i
okresowo
Dział wodny
Wał przeciwpowodziowy

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest wysokie i wynosi raz na 10 lat
na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest średnie i wynosi raz na 100 lat
na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest niskie i wynosi raz na 500 lat
Obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego

Źródło: Aktualizacja opracowanie ekofizjograficznego dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 14.07.2017 r. – Mapa 4. Wody powierzchniowe
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Obecnie występujące warunki geologiczne mogą stanowić przeszkodę podczas planowania zabudowy w
analizowanych lokalizacjach. Odpowiednie przygotowanie terenu może stać się niezbędne przed
wprowadzeniem zabudowy
Analiza warunków geologicznych
•
•

•
•
•
•
Legenda
Holocen
piaski aluwialne

torfy, namuły rzeczne
mady rzeczne

Legenda
Warunki posadowienia średnie i pogarszające się w
miejscach przewarstwień z gruntami spoistymi i
organicznymi

Lokalizacja 2, znajduje się na terenie gleb powstałych w Holocenie. Obszar
stanowią gleby typowe dla obszarów towarzyszących zbiornikom wodnym –
piaski aluwialne, torfy, namuły rzeczne oraz mady rzeczne.
Torfy ze względu na niewielką nośność klasyfikowane są jako nieprzydatne do
zabudowy. Piaski oraz muły rzeczne wytworzone w holocenie stanowią grunty
naturalnie luźne, średniozagęszczone o przydatności zależnej od nawodnienia.
Ze względu na lokalizację na terenach o wysokim zagrożeniu powodzią, uznaje
się za nieprzydatne do zabudowy.
Lokalizacja znajduje się w obszarze doliny Warty oraz rzeki Srebrnej. Pod
względem zabudowy jest to rejon o średnich lub pogarszających się
warunkach posadowienia.
Miejscowo, z uwagi na poziom wód gruntowych poniżej dwóch metrów,
warunki posadowienia budynków są złe lub bez możliwości jakiejkolwiek
zabudowy.
W przypadku posadowienia budynków we wskazanej lokalizacji należy
uwzględnić także możliwość nierównomiernego osiadania gruntu.
W celu wprowadzania nowej zabudowy, zalecane jest przeprowadzenie
dodatkowych badań wodno-gruntowych oraz przeprowadzenie czynności
melioracyjnych.

Złe warunki posadowienia budynków, możliwość
nierównomiernego osiadania gruntów

Grunty nienośne bez możliwości jakiejkolwiek zabudowy

Źródło: Aktualizacja opracowanie ekofizjograficznego dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 14.07.2017 r. – Mapa 2.4. Mapa geologiczna powierzchni; Mapa 2.1. Geologiczne warunki posadawiania zabudowy

80

3B

WSTĘPNA ANALIZA LOKALIZACJI – LOKALIZACJA 2

Duże rozdrobnienie gruntów oraz przewaga nieruchomości we własności osób prywatnych na
terenie Gminy Santok jest niekorzystne przy tworzeniu nowych inwestycji. Grunty należące do
Gorzowa Wielkopolskiego charakteryzują się korzystną strukturą własnościową
Analiza własnościowa
•
•

Lokalizacja 2 obejmuje działki obrębu ewidencyjnego 003 Gorzowa (gmina
miejska) oraz obrębu ewidencyjnego 005 Gminy Santok. Największy udział w
strukturze własnościowej (37%) maja osoby prywatne.
Znaczne rozdrobnienie gruntu, a tym samym duża liczba niezależnych
właścicieli, może przyczynić się do znacznych utrudnień podczas realizacji
inwestycji. Brak chęci współpracy lub wysokie wymagania finansowe mogą
znacznie wpłynąć na opłacalność.

Struktura własności gruntów [ha]
128
112
Legenda

97

Własność gruntu
Skarb Państwa
Miasto Gorzów
Osoby prywatne

4

Gmina Santok

Skarb Państwa

Miasto Gorzów

Osoby prywatne

Gmina Santok

Źródło: Analiza PwC na podstawie danych uzyskanych od Klienta
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Ze względu na występowanie sieci towarzyszących na terenie Lokalizacji 2, istnieje niewielkie
prawdopodobieństwo konieczności poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na
rozbudowę infrastruktury
Analiza dostępności sieci towarzyszących
•
•
•

Przez centralny obszar północnego fragmentu Lokalizacji 2 przebiegają dwie
linie elektryczne o napięciu 110 kV.
Linia elektryczna o większym napięciu 220 kV przebiega przez wschodni
fragment obszaru.
W bliskim sąsiedztwie znajduje się sieć ciepłownicza.

`

Legenda
Granica analizowanej lokalizacji
Linia 110 kV
Linia 220 kV

Sieć ciepłownicza

Źródło: Analiza PwC na podstawie danych uzyskanych od Klienta
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Lokalizacja druga odznacza się bardzo dobrą dostępnością infrastruktury kolejowej z uwagi na
graniczenie z długim odcinkiem linii i obecność bocznicy kolejowej
Analiza dostępności sieci kolejowej
•
•

•

Wzdłuż północnej granicy Lokalizacji 2 przebiega niezelektryfikowana linia
kolejowa nr 203 łączącą stacje Gorzów Wielkopolski z Krzyżem.
W połowie północnej granicy Lokalizacji 2 jest zlokalizowana bocznica po
zakładach Stilon, potencjalnie do wykorzystania przy budowie magazynów
poza zaznaczonym terenem.
Przy skrzyżowaniu bocznicy oraz linii nr 203 występuje rozgałęzienie torów
długości około 750 m.

`

Legenda
Granica analizowanej lokalizacji
Linia 203
Linia 367

Bocznica

Źródło: Analiza PwC na podstawie danych uzyskanych od Klienta
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W okolicach Lokalizacji 2 nie są planowane znaczące inwestycje w ramach infrastruktury
drogowej
Analiza istniejącej i planowanej infrastruktury drogowej
•
•

Lokalizacja 2 znajduje się w odległości około 2 km od planowanego
Zintegrowanego Centrum Podróży.
Połączenie z Zintegrowanym Centrum Podróży zapewniają istniejące sieci
autobusowe i tramwajowe. Obecnie nie planuje się rozwoju żadnej z nich na
obszarze analizowanej lokalizacji.

Legenda
Granica analizowanych lokalizacji

Sieć autobusowa (istniejąca i planowana)

Zintegrowane Centrum Podróży

Droga krajowa

Sieć kolejowa

Droga wojewódzka

Sieć tramwajowa (istniejąca i planowana)

Droga powiatowa

Źródło: Studium komunikacyjne wykonane w latach 2018-2019 na potrzeby obecnie opracowywanej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

84

3C
Pozostałe kluczowe uwarunkowania lokalizacyjne

3C

POZOSTAŁE KLUCZOWE UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE

Gorzów znajduje się w obrębie KSSSE, która jest jedną z najszybciej rozwijających się stref ekonomicznych w
Polsce. Miasto Gorzów Wielkopolski wciąż posiada wolne przestrzenie gotowe do zainwestowania

Inwestycje w ramach KSSSE i w Gorzowie Wielkopolskim
• Strefa znajduje się na terenie 3 województw. Na terenie całej strefy działa ponad 80
firm
• W granicach miasta Gorzowa Wlkp. zlokalizowana jest strefa produkcyjno –
magazynowa o powierzchni około 500 ha. Obecnie 70% powierzchni jest ciągle
niezainwestowana
• Działalność gospodarczą w lokalnej strefie KSSSE prowadzi wielu inwestorów,
aktywnie działających w branży budowlanej, motoryzacyjnej, czy usługowej
• Po wschodniej stronie miasta znajdują się tereny po byłych zakładach ZWCH Stilon,
w ramach, których obecnie funkcjonuje wiele zakładów z branży chemicznej
• Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa jako niezależna organizacja wspiera
interesy lokalnych przedsiębiorstw na rzecz tworzenia coraz to lepszych warunków
gospodarczych
Wybrane firmy działające w regionie Gorzowa Wielkopolskiego:**
W ramach KSSSE:
▪ Yetico S.A. Ziel-Bruk. SP. Z O.O.
▪ I.M.C. Engineering Poland
▪ K-Shop Tech SP. Z O.O. Sp.K.
▪ Nordic Fastening Group Sp. Z O.O.
▪ Faurecia Gorzów S.A. .
▪ TPV displays Polska Sp. Z O.O.
▪ Victory Precision Technology Polska Sp. Z O.O.
▪ Faurecia Gorzów Sp. Z o.o.
▪ HMP Heidenhain-Microprint Sp z o.o.
▪ Borne Furniture Sp. Z o.o.
Poza KSSSE:
▪ Holding- Zremb Gorzów S.A

Na terenie Województwa, prowadzone były już inwestycje
przez Panattoni – między innymi dedykowany magazyn BTS
Faurecja Gorzów. W Gorzowie Wielkopolskim planowane
jest nowe centrum dystrybucyjne o powierzchni
przekraczającej 69 000 m²

Faurecia
Gorzów

TPV Displays
Polska

Tereny po
zakładach
ZWCH Stilon
Lokalizacja 2

Jeronimo Martins
Polska S.A *

Branże w regionie:
▪ Motoryzacyjna
▪ Budowlana
▪ Usługi
wykończeniowe

Lokalizacja 1

* Zaznaczone tereny, na których
znajduje się inwestycja Jeronimo
Martins są potencjalnymi terenami
do pozyskania przez KSSE

Źródło: Analiza PwC na podstawie map PKP PLK SA, informacji dostępnych o KSSSE, materiałów dostarczonych przez Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski, materiałów prasowych
** Wybrane firmy mogą być zainteresowane wszystkimi lub tylko wybranymi komponentami analizowanego projektu – Centrum Logistycznym, Terminalem rzecznym. Wynikać to może od rodzaju działalności, charakteru produktów, towarów (część z nich może mieć ograniczenia co do transportu wodnego)

PwC
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Rzeka Warta na odcinku Kostrzyn – Santok charakteryzuje się niewielką najmniejszą
głębokością tranzytową co może stanowić ograniczenie w transporcie rzecznym
Analiza głębokości tranzytowej
Kluczowe wnioski
•
•

•

Głównym czynnikiem limitującym transport na drogach wodnych jest brak
spójności systemu transportu wodnego i jego integracji z innymi gałęziami
transportu.
Wnioski z analiz transportowych wskazują na kluczową rolę przewozu
ładunków w linii wschód-zachód, która pomimo, że nie została objęta
zakresem badań, wskazuje na duży potencjał w kontekście rozwoju
transportu wodnego śródlądowego. W tym zakresie analizy wskazują, że
niezwykle istotne dla rozwoju żeglugi śródlądowej zarówno na Odrze jak i
na Wiśle jest połączenie Brda - Kanał Bydgoski – Noteć - Warta,
obsługujące ładunki na linii wschód-zachód.
Rozwój portu w Gorzowie uzależniony jest od połączenia z korytarzem
transportowym Odrzańskiej Drogi Wodnej obsługującym Port Morski
Szczecin i jego połączenia z zapleczem lądowym, południem Polski oraz
Republiką Federalną Niemiec.

Analiza nawigacyjna
•

•

Głębokość tranzytowa, czy najmniejsza głębokość szlaku żeglownego odcinka
rzeki Warty na odcinku Kostrzyn – Santok wynosi 95 cm i osiąga II klasę
żeglowności.
Na wysokości Gorzowa Wielkopolskiego nie zidentyfikowano dodatkowych
przeszkód.

.
Głębokości tranzytowe na dzień 06.12.2019 r.

Gorzów Wielkopolski

95 cm
65 cm

.
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Analizując potencjał rzeki Warta należy w przyszłości wziąć pod uwagę również kwestie
retencji wody oraz wykorzystania w tym celu Warty
Analiza retencji
Według informacji otrzymanych z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) w
przyszłości podczas przeprowadzania szczegółowej analizy lokalizacyjnej, należy wziąć pod uwagę również
retencję wody na terenie dorzecza rzeki Warty:

•

Kluczową rolę pełni zbiornik Jeziorsko, o pow. 42.3 km2 i pojemności 202.8 mln m³ wody. Należy
zwrócić uwagę na przywrócenie zadań alimentacyjnych zbiornika Jeziorsko dla rzeki Warty, która to
funkcja podstawą powstania tego zbiornika na rzece Warcie.

•

Ponadto konsultowany Program Przeciwdziałania Skutkom Suszy (dalej PPSS)w załączniku 1 do
projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu rozwoju retencji na lata
2021-2027 z perspektywą do roku 2030" przewiduje realizację zbiornika retencyjnego Wielowieś
Klasztorna na rzece Prośnie, założenie uzyskania pojemności ok.50,0 mln m³ wody na powierzchni 1
704 ha terenu.

•

Zalew Skwierzyna

Kolejne dwa projekty retencji to : na rzece Noteci zbiornik Drezdenko pow. wody 1 520 ha oraz
zbiornik Skwierzyna na rzece Warcie o pow. wody 1000 ha szczegóły odpowiednio w załącznikach.
Według MGMiŻŚ autorami wniosków o powstanie obu zbiorników są mieszkańcy Gorzowa Wlkp.
oraz Radni Miasta Gorzów Wlkp., którzy przedstawili mi własne opracowania. UM Gorzów Wkp. wraz
Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową prowadzą rozmowy o możliwościach realizacji wskazanych
zbiorników retencyjnych z przedstawicielami Wód Polskich Zlewnia Gorzów Wlkp. w ramach
konsultacji PPSS. Projekty te mogłyby stanowić poprawę gospodarki wodnej w obszarze alimentacji
drogi wodnej rzeki Warty, oraz mogą wypełnić funkcje poprawy warunków wodno-gruntowych dla
rolnictwa w okresach suszy, poprawę bezpieczeństwa powodziowego terenów poniżej zbiorników
oraz funkcje turystyczne i rekreacyjne stanowiące lokalną wartość dodaną.

Zalew Drezdenko
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Analizy przeprowadzone dla infrastruktury portowej wskazują na ograniczony charakter
oddziaływania na tkankę miejską z perspektywy hałasu
Przykład portu w Livorno

Przykład portu w Amsterdamie
Hałas w ograniczonym zakresie przenosi się w głąb
miasta. Jednakże tereny w bezpośrednio bliskim
sąsiedztwie są w zakresie wpływu oddziaływania
portu.

Przykład portu w Livorno - wszystkie źródła hałasu (dzień oraz noc)

Źródło: Good Practice Guide on Port Area Noise Mapping and
Management, NoMEPorts
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Zgodnie z przeprowadzoną analizą, obecność portów przeładunkowych nie powoduje
przekraczania dopuszczalnych poziomów wskaźników zanieczyszczeń
Ocena wpływu na środowisko
•
•

Transport wodny śródlądowych uznaje się za jedną z najmniej uciążliwych dla środowiska sektorów m.in. ze względu na niską emisję zanieczyszczeń powietrza oraz relatywnie
niewielkie zanieczyszczenie wód. Przyczynia się do niskiego wpływu na środowisko naturalne, co znajduje odzwierciedlenie w najniższych w porównaniu do innych gałęzi
transportu kosztach zewnętrznych.
W ramach analizy zanieczyszczenia powietrza wskazano wysokość średniej rocznej emisji dwutlenku azotu, pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 oraz benzenu w stacjach pomiaru
zlokalizowanych najbliżej analizowanych portów przeładunkowych we Wrocławiu, Szczecinie, Gliwicach, Bydgoszczy i Elblągu. Pomimo wpływu wielu czynników na jakość
powietrza, przeprowadzona analiza nie wykazała znaczących przekroczeń dopuszczalnych poziomów określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i roślin.
•

Średnia roczna pomiarów wybranych wskaźników [µg/m3]
Odległość
od portu

Lokalizacj
Stacja pomiaru
a portu

1 Wrocław

2 Elbląg
3 Szczecin
4 Gliwice

Wrocław,
ul. Korzeniowskiego
Elbląg,
ul. Bażyńskiego
Szczecin,
ul.Piłsudzkiego
Gliwice, ul. Mewy

Bydgoszcz,
5 Bydgoszcz
Plac Poznański
poziom dopuszczalny µg/m3

NO2

PM10

PM2.5

(dwutlenek
azotu)

(pył
zawieszony)

(pył
zawieszony)

C6 H6
(benzen)

40

40

25/20*

5

0.5 km

22

32

22

0,4

1.0 km

13

25

19

1

4.5 km

25

26

20

2

5.5 km

23

40

33

b/d

6.5 km

28

40

28

2

•

•

Żegluga śródlądowymi drogami wodnymi może być potencjalnym źródłem
zanieczyszczeń wód i gleb powodowanych odpadami ze statków lub wodą zęzową.
Istnieje również ryzyko przypadkowych wycieków na skutek zderzenia się statków lub
awarii. Niemniej jednak transport wodny śródlądowy uważa się za bardzo
bezpieczny. W ostatnich dziesięcioleciach nie odnotowano w tym sektorze
żadnych znaczących wypadków ani innych zdarzeń o poważnych
konsekwencjach dla środowiska (w tym zanieczyszczenia gleb i wód)
Nowoczesny rozwój śródlądowych dróg wodnych może odgrywać ważną rolę nie tylko
w łagodzeniu potencjalnych niekorzystnych skutków nowych przedsięwzięć, ale także
pomagać w aktywny sposób wspierać ekologię oraz naturalne funkcjonowanie
uregulowanych rzek, przynosząc korzyści zarówno rzekom, jak i ich użytkownikom, w
tym w odniesieniu do transportu wodnego śródlądowego.
Ilość zanieczyszczeń do wód i gleb będzie uzależniony od rodzaju materiału, który
będzie przeładowywany i składowany na terenie centrum logistycznego. Szczegółowe
analizy powinny zostać przeprowadzone na kolejnym etapie prac.

* poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2.5 do osiągnięcia do dnia 01.01.2020 r.

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza – Raporty wojewódzkie za rok 2018 – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, opracowania naukowe
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Lokalizacja 1 charakteryzuje się korzystniejszą strukturą własnościową oraz brakiem
ograniczenia wynikającego z form ochrony środowiska Natura 2000*
Kategoria

Lokalizacja 1

Ocena

Lokalizacja 2

Przeznaczenie w aktualnym
Studium Uwarunkowań i
Przeważającą część stanowią tereny o przeznaczeniu
Zagospodarowania
na użytki rolne bez prawa do zabudowy.
Przestrzennego

Przeważającą część stanowią tereny o przeznaczeniu
na użytki rolne bez prawa do zabudowy

Przeznaczenie w
projektowanym Studium
Uwarunkowań i
Zagospodarowania
Przestrzennego

Przeważającą część stanowią tereny o przeznaczeniu
na użytki rolne bez prawa do zabudowy. Wymagane
jest wprowadzenia zmian na tym etapie

Przeważającą część stanowią tereny o przeznaczeniu
na zieleń naturalną bez prawa do zabudowy. Wymagane
jest wprowadzenia zmian na tym etapie oraz
zabezpieczenie tych gruntów przy projektowaniu
nowego SUiKZP dla Gminy Santok

Struktura własnościowa

Przeważającą część stanowią grunty we własności
Skarbu Państwa i Gminy Gorzów

Przeważającą część stanowią grunty we własności osób
prywatnych

Ochrona środowiska

Nie występują formy ochrony środowiska

Cały obszar objęty jest programem Natura 2000 oraz
stanowi obszar chronionego krajobrazu

Bocznica kolejowa

Występuje konieczność budowy bocznicy kolejowej

Zagrożenie powodziowe

Na całym obszarze występuje wysokie zagrożenie
powodzią, na których powódź przewiduje się raz na 10
lat. Występuje konieczność utworzenia zabezpieczeń
przeciwpowodziowych oraz przygotowanie gruntów
pod inwestycję

Lokalizacja posiada już bocznicę kolejową, natomiast
występuje konieczność budowy bocznicy obsługującej
inwestycję
Na całym obszarze występuje wysokie zagrożenie
powodzią, na których powódź przewiduje się raz na 10
lat. Występuje konieczność utworzenia zabezpieczeń
przeciwpowodziowych oraz przygotowanie gruntów pod
inwestycję

Warunki geologiczne

Podłoże terenu stanowią piaski, muły rzeczne i torfy
oraz występuje wysoki poziom wód gruntowych

Podłoże terenu stanowią piaski i muły rzeczne oraz
występuje wysoki poziom wód gruntowych

Ocena

*Oceny zostały opracowane przy założeniu uregulowania koryta Warty, przeprowadzenia koniecznych prac hydrologicznych oraz przystosowania dojazdowej infrastruktury kolejowej i drogowej. Na obecnym etapie wstępnych analiz trudno ocenić
szczegółowe nakłady inwestycyjne potrzebne do przygotowania wspomnianych prac inżynieryjnych. Lokalizacja została wstępnie wskazana na podstawie przeprowadzonych wstępnych analiz lokalizacyjnych przy uwzględnieniu obecnie dostępnych
informacji, w tym ograniczeń i ryzyk, które zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu. Zastrzegamy, że w przypadku opracowania szczegółowego projektu budowy portu i / lub zmiany w przyszłości uwarunkowań prawnych, w tym dot. Ochrony 92
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Ze dwóch wskazanych lokalizacji, jako właściwszą do dalszych, szczegółowych analiz
należałoby uznać Lokalizację 1*
Ze dwóch wskazanych lokalizacji, Lokalizacja 1 charakteryzuje się:
Potencjalnie brakiem form ochrony środowiska
Na obszarze nie występują żadne formy ochrony środowiska, które uniemożliwiały lub ograniczałyby możliwość wprowadzenia nowej inwestycji (wymaga EIA do potwierdzenia).

Korzystną strukturę własnościową
Grunty w 98% stanowią własność Skarbu Państwa lub Miasta Gorzowa, co wyklucza konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu wykupu lub dzierżawy gruntu.

Możliwością wykorzystania istniejącego ciągu wodnego
Istnieje możliwość wykorzystania istniejącego Kanału Ulgi zlokalizowanego pomiędzy Wałem Poprzecznym i Długim do obsługi transportu rzecznego. Wpłynie to na zmniejszenie wysokości
ponoszonych nakładów.

Korzystniejsze ułożenie w stosunku do centrum miasta
Obszar zlokalizowany jest na południe od centrum miasta Gorzowa Wielkopolskiego, po przeciwnej stronie rzeki Warty. Wpłynie to na mniejsze oddziaływanie na miasto pod kątem
zanieczyszczeń środowiska oraz będzie miało mniejszy wpływ na estetykę krajobrazu z punktu widzenia mieszkańców.

Potencjalną możliwością wykorzystania planowanej infrastruktury drogowej
Zgodnie ze Studium komunikacyjnym wykonanym w latach 2018-2019 Miasto planuje realizację nowej drogi wojewódzkiej stanowiącej przedłużenie ul. Olimpijskiej. Droga mogłaby być
potencjalnie wykorzystana do obsługi transportu kołowego i umożliwiłaby komunikację zarówno z centrum miasta, jak i drogą ekspresową S3.

*Lokalizacja została wstępnie wskazana na podstawie przeprowadzonych wstępnych analiz lokalizacyjnych przy uwzględnieniu obecnie dostępnych informacji, w tym ograniczeń i ryzyk, które zostały
przedstawione w niniejszym opracowaniu. Zastrzegamy, że w przypadku opracowania szczegółowego projektu budowy portu i / lub zmiany w przyszłości uwarunkowań prawnych, w tym dot. Ochrony środowiska
Natura 2000, rekomendacje mogłyby ulec zmianie.
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Ze wstępnej analizy wynika, że należy rozważyć lokalizację inwestycji w Wariancie 3
stanowiące kombinację wykorzystania lokalizacji 1 oraz innych adekwatnych
Wariant 3 wydaje się opcją najkorzystniejszą biorąc pod uwagę charakterystykę Projektu oraz uwarunkowania urbanistyczne Miasta
Wariant 1
Lokalizacja 1

Wariant 2
Lokalizacja 1

Terminal przeładunkowy

Obiekty kubaturowe
(obiekty magazynowe, lekka produkcja)

Wariant 3
Tereny na południe
od Lokalizacji 1

Lokalizacja 1

Tereny SSE lub inne
w regionie

Obiekty kubaturowe

Obiekty kubaturowe

(obiekty magazynowe,
lekka produkcja)

(obiekty magazynowe,
lekka produkcja)

Port oraz terminal
przeładunkowy
wraz z placem
przeładunkowym
(lub przeładunkowo składowym)

Terminal
przeładunkowy

Place składowe

Place składowe

Place składowe
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WSTĘPNY ZARYS ZAGOSPODAROWANIA LOKALIZACJI

W ramach projektu, została zaprojektowana wstępna koncepcja zakładająca budowę obiektu
magazynowanego wraz z placami przeładunkowo-składowymi przy porcie rzecznym
Wstępny zarys potencjalnego układu schematycznego zagospodarowania*
Inwestycja została zaprojektowana w południowo-zachodnim fragmencie Lokalizacji 1
ze względu na:
• zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na dodatkową komunikację drogową i
kolejową
• brak dodatkowych opłat z tytułu dzierżawy lub użytkowania wieczystego ze
względu na wykorzystanie gruntów we własności Gminy
• zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na projektowany ciek wodny poprzez
częściowe wykorzystanie Kanału Ulgi
• możliwość mitygacji hałasu oraz zanieczyszczeń w związku z oddaleniem od
centrum miasta
• zmniejszenie nakładów na dostosowanie podłoża i budowę wałów
przeciwpowodziowych ze względu na zwarte zagospodarowanie terenu
Koncepcja stanowi wstępny projekt możliwości zagospodarowania terenu. Nie może
być traktowana jako docelowa propozycja ze względu na konieczność wykonania
dodatkowych badań np. wodno-gruntowych.

Legenda

propozycja rozbudowy

* Zarys prezentuje wyłącznie indykatywny, przykładowy schemat poszczególnych komponentów Projektu. Szczegółowa koncepcja oraz projekt powinny zostać opracowane na kolejnych etapach analizy.
Wlot do Kanału Ulgi obecnie znajduje się od strony wschodniej. Wg informacji uzyskanych od UM Gorzów Wlkp., w przypadku wysokiego stanu wód, nurt Warty potrafi przenieść się właśnie do Kanału. W ten sposób mogłaby istnieć możliwość przepłynięcia całym Kanałem Ulgi z pominięciem odcinka Warty
biegnącego bliżej miasta tj. starym korytem. W ten sposób, w przyszłości do żeglugi mógłby być wykorzystywany wyłącznie Kanał, natomiast „stare koryto” Warty mogłoby pełnić funkcję turystyczną. Gdyby w przyszłości Kanał Ulgi mógł być wykorzystany w ten sposób, to może się to przyczynić do budowy
97
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W ramach wstępnego zarysu, istnieje możliwość rozbudowy inwestycji o dodatkowe kubatury
wraz z placem przeładunkowo-składowym
Wstępny zarys potencjalnego układu schematycznego zagospodarowania*
Ze względu na prognozowany wzrost wolumenu transportowanego towaru, zakładamy
dodatkowe dwa scenariusze rozwoju, które umożliwiają powiększenie obszaru
centrum logistycznego o dodatkowe magazyny wraz z placem przeładunkowoskładowym. Proponowane rozwiązanie umożliwią dodatkowe rozszerzenie terenu o
kolejne moduły.
Zgodnie z projektem, komunikację kolejową zapewni zaprojektowana linia łączącą się
z istniejącą linią kolejową nr 367. Komunikację drogową zapewni projektowana droga,
doprowadzona do planowanej drogi wojewódzkiej.
3

Inwestycja wymagałaby przekopanie oraz uregulowanie kanału o długości ok. 2,5 km.
2

1

Legenda

propozycja rozbudowy

* Zarys prezentuje wyłącznie indykatywny, przykładowy schemat poszczególnych komponentów Projektu. Szczegółowa koncepcja oraz projekt powinny zostać opracowane na kolejnych etapach analizy. Podczas szczegółowych analiz należy przeprowadzić dokładne badanie terenu (w tym ukształtowanie
terenu) oraz parametrów transportowych, czy teren przy LK367 pozwoli na „odejście” na zachód pociągiem towarowym. Należy sprawdzić czy ciężkie składy kolejowe będą zdolne do „wejścia w zaprojekowane łuki na trasie” (ciężkie składy mogą wymagać łagodnych łuków, tak jak przy odejściu od LK203 w
stronę elektrociepłowni. Uwzględnienie tychże parametrów technicznych może wymagać znacznej rezerwy terenu.
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Całkowita struktura inwestycji będzie uzależniona od analizy podobnych projektów oraz
wyników szczegółowego wywiadu rynkowego
Fazowanie

Funkcje

Faza 0

Rodzaj inwestycji

Lokalizacja

Obiekty magazynowe
Lokalne centra składowe
Część biurowa (mniej niż 5%
powierzchni magazynowej)

1-2 budynki

oddalone od portu

Place przeładunkowo –
składowe / Place składowe

Faza 1

Centra skoncentrowane na
import – export

Place przeładunkowe
Liczba budynków zależna
od wyników wywiadu rynkowego

przy nabrzeżu
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W ramach modelu biznesowego wyróżniono dwa główne strumienie przychodowe:
Centrum logistyczne oraz Terminal przeładunkowy
Strumienie przychodów
Terminal przeładunkowy

Centrum logistyczne

•

Działalność operacyjna prowadzona w segmencie Centrum logistycznego będzie
polegać na składowaniu towarów w 3 magazynach o łącznej powierzchni magazynowej
30,0 tys. m2. Założono średni poziom wynajętej powierzchni w ciągu roku wynoszący
docelowo 28,0 tys. m2 (93%). Docelowo w magazynie I znajdować ma się
powierzchnia biurowa.

•

Powierzchnia - Magazyn I-III: 10,0 tys. m2

•

Docelowy średni poziom najmu - Magazyn I: 9,0 tys. m2/ Magazyn II-III: 9,5 tys. m2

•

Działalność operacyjna prowadzona w segmencie Terminala przeładunkowego
polegać będzie na przeładowywaniu i składowaniu towarów. W skład terminala
wchodzić będzie plac składowy o łącznej powierzchni 45,0 tys. m 2.

•

Powierzchnia - Plac składowy: 45,0 tys. m 2

•

Maksymalna roczna przepustowość – 85,0 tys. TEU

Wybrane firmy w regionie Gorzowa Wlkp. wg branż (potencjalni klienci)*
Budowlana
•
•
•
•
•
•
•

Holding- Zremb Gorzów S.A. (przedsiębiorstwo
remontowo-montażowe, przemysłu mat.
budowlanych)
Yetico S.A. (płyty styropianowe)
Ziel-Bruk. SP. Z O.O. (wyroby z betonu, gipsu
cementu
I.M.C. Engineering Poland (konstrukcje metalowe)
K-Shop Tech SP. Z O.O. Sp.K. (wyroby z drewna,
tworzyw sztucznych)
Nordic Fastening Group Sp. Z O.O. (metalowakotwy metalowe)
Borne Furniture Sp. Z o.o. (meblowa – płyty
meblowe)

Motoryzacyjna
•
•

Faurecia Gorzów S.A. (motoryzacyjna)
Auto Galeria Sp. Z o.o.

Elektroniczna
•
•
•

TPV displays Polska Sp. Z O.O. (urządzenia
optyczne- telewizory, monitory LCD)
Victory Precision Technology Polska Sp. Z O.O.
(urządzenia elektryczne i optyczne- obudowy do
odbiorników telewizyjnych i inne elementy)
HMP Heidenhain-Microprint Sp. Z o.o. (urządzenia
elektryczne i optyczne)

Źródło: Analiza PwC na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski, materiałów prasowych
*Wybrane firmy mogą być zainteresowane wszystkimi lub tylko wybranymi komponentami analizowanego projektu – Centrum Logistycznym, Terminalem rzecznym. Wynikać to może od rodzaju działalności, charakteru produktów, towarów (część z nich może mieć ograniczenia co do transportu
wodnego)
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Wyniki wstępnej analizy finansowej Projektu
Analiza wskaźników opłacalności realizacji Projektu
Możliwe NPV Projektu zostało oszacowane na poziomie 12,7 mln PLN, z czego 3,4 mln PLN stanowi Centrum Logistyczne,
a Terminal 9,2 mln PLN. IRR Projektu oszacowano na 7,9%

IRR
7,9%

NPV
12,7 mln
PLN

Takie NPV jest możliwe do osiągnięcia przy założeniu docelowego rocznego wolumenu przeładowanych i składowanych
kontenerów na poziomie 85 000 TEU oraz docelowo wynajmowanej powierzchni magazynów równej 28 000 m. kw.

Okres
zwrotu
14 lat

Docelowa marża EBITDA Projektu została oszacowana na poziomie 37,6%.
Możliwy okres zwrotu został oszacowany na 14 lat.

Analiza wrażliwości NPV Projektu na zmianę nakładów inwestycyjnych na budowę
terminalu (wył. plac składowy) i stawkę za przeładowanie kontenera
40.0

Składowe NPV Projektu – wartości zdyskontowane (mln PLN)

20.0

nakłady inwestycyjne – terminal (mln PLN)

-
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78
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28,8

26,8

24,9

22,9

21,0

19,0

40

24,6

22,7

20,7

18,8

16,8

14,9

12,9

12,7
-17,1
-17.1

43,4
43.4

(20.0)
(40.0)

stawka za
przeładowanie
kontenera
(EUR/ #)

35

18,5

16,6

14,6

12,7

10,7

8,7

15,5

(60.0)
-76.1
-76,1

(80.0)
(100.0)

6,8 (120.0)

30

12,4

10,5

8,5

6,5

4,6

2,6

0,7

25

6,3

4,3

2,4

0,4

(1,5)

(3,5)

(5,5)

58,7
58.7
-16,7
-16,3
-15,5

(140.0)

36,8
36.8

(160.0)
Mag. I

Terminal

Plac
Mag. II
składowy

Mag. III

EBITDA EBITDA
CL
Terminal

RV CL

RV
NPV
Terminal Projektu

Źródło: Analiza PwC

Nakłady inwestycyjne
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Inwestując w port śródlądowy zintegrowany z terminalem intermodalnym, miasto Gorzów
mogłoby uzyskać ~2% udziału w przeładunku kontenerów w Polsce, obsługując wolumeny z
lokalnej produkcji, wymiany handlowej z Niemcami oraz tranzytu
Estymacja danych operacyjnych terminala w Gorzowie

Komentarz oraz założenia
Wolumen

1

Przeładunki kontenerów w terminalach intermodalnych przewiezionych drogą
morską w Polsce w 2017 r. wyniosły 2,2 mln TEU, a lądową: 1,3 mln TEU

2

W Polsce w 2017 r. było 30 terminali intermodalnych, z czego 24 obsługiwało
przesyłki kolej-droga, a średnia maksymalna roczna przepustowość terminala
lądowego wyniosła 112,5 tys. TEU

3

Miasto Gorzów wolumen czerpałoby głównie z produkcji lokalnej i miast
zlokalizowanych nad Notecią oraz Wartą, wymiany handlowej z Niemcami oraz
tranzytu

4

Zakładając maksymalne roczne przeładunki na poziomie 85 000 TEU, Gorzów
targetowałby ~2% udziału w całkowitym rynku przeładunków kontenerowych w
Polsce.

•

Czynnikami niesprzyjającymi jest konkurencja ze strony terminali kolejowych w centralnej i
zachodniej Polsce (m. in. Rzepin, Poznań), z dogodniejszą lokalizacją pod kątem
transportu wschód-zachód. Sprzyja natomiast wysokie wypełnienie terminali, duży udział
Gorzowa w produkcji sprzedanej i eksporcie/imporcie województwa (głównie do Niemiec),
rosnący tranzyt kolejowy na terenie Polski, niska konkurencyjność portowa

Powierzchnia i infrastruktura

•
•
•

Polskie terminale o zdolnościach przeładunkowych 70-130 tys. TEU posiadają średnio 6,8
ha powierzchni, niektóre firmy prezentują jednak jedynie wielkość samej platformy
intermodalnej, bez infrastruktury towarzyszącej
Średnia powierzchnia składowa we wskazanych terminalach wynosi 2,8 tys. TEU
Kluczowym benchmarkiem jest Śląskie Centrum Logistyczne, którego łączna powierzchnia
wynosi 47,6 ha, a w niej m.in.: platforma intermodalna (5 ha), place składowe 2,9 tys.
TEU, magazyny 28 tys. m², port z 2,5 km nadbrzeżem, stacja kolejowa, terminal celny
oraz parkingi dla ciężarówek

Kluczowy benchmark: Śląskie Centrum Logistyki w Gliwicach

A

B
C
5

Powierzchnia placu skadowego terminala mogłaby mieć ok. 4 ha i pojemność 2
000-2 500 TEU.

D

E

A
B

Port śródlądowy wraz z nadbrzeżem i 2 żurawiami

C

Platforma intermodalna drogowo-kolejowa (4 tory) z
2 suwnicami bramowymi i placem składowym

D
E

Baza magazynowa (5 jednostek), drogi, tory, marina

Miejsca dla ciężarówek, plac składowy

Miejsca dla ciężarówek, terminal celny, drogi, tory

Źródła: GUS „Transport – wyniki działalności 2017”; UTK „Przewozy intermodalne w 2017”, „Terminale intermodalne”; Dane o ŚCL „https://scl.com.pl/o-nas/”; Raport „Analiza stanu transportu województwa lubuskiego wraz z prognozą rozwoju”;
Raport „Strategia rozwoju województwa lubuskiego 2020”; Raport „Strategia rozwoju Polski Zachodniej 2020”; Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
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Zdefiniowanie modelu finansowego oraz wstępnych założeń operacyjnych
Kluczowe założenia operacyjne Projektu
Centrum multimodalne

Jednostka

Założenie

Docelowy wolumen TEU*

# TEU

85 000

lata

10

Ścieżka dojścia do docelowego wolumenu
Nakłady inwestycyjne:

mln PLN

łącznie 159,8

na m. kw. magazynu

PLN/ m. kw.

1 800

na m. kw. placu składowego

PLN/ m. kw.

450

mln PLN

82,0

Powierzchnia placu składowego

m. kw.

40 000

Stawka za przeładowanie kontenera

EUR/ #

35,0

terminal (uwzgl. infrastrukturę kolejową)

Stawka za wynajem placu składowego
Marża operacyjna na działalności terminalu
Dostępna powierzchnia magazynowa

EUR/ #/ dzień

5,3

%

30%

m. kw.

29 500

Stawka za wynajem powierzchni w magazynie

EUR/ m. kw./ msc

2,7, docelowa 2,9

Koszt powierzchni nie wynajętej

EUR/ m. kw./ msc

1,2

Docelowy poziom najmu powierzchni magazynu

%

95%

Stopa dyskontowa**

%

7,5%

Stopa wzrostu w okresie rezydualnym

%

2,5%

Komentarz
•

Analiza finansowa została sporządzona w horyzoncie czasowym 21 lat z uwzględnieniem
wartości rezydualnej.

•

Nakłady inwestycyjne zostały rozłożone na pierwsze 3 lata trwania Projektu (dokładny
harmonogram jest przedstawiony na następnej stronie).

•

Stawka za wynajem placu składowego i za przeładowanie kontenera została oszacowana
na podstawie analizy podobnych projektów na terenie Europy, w tym m. in. PCC
Intermodal oraz studium infrastruktur portowych, przeprowadzonego przez Komisję
Europejską w celu promowania żeglugi jako formy transportu.

•

Marża operacyjna (EBITDA) przyjęta dla działalności terminalu została oszacowana na
podstawie analizy porównywalnych portów przeładunkowych w regionie, m. in. DCT
Gdańsk, BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy, Gdynia Container Terminal i innych.

•

Stawka czynszu za wynajem powierzchni magazynowej została przyjęta na podstawie
analiz podobnych projektów i ogólnie dostępnych informacji o czynszu za wynajem
powierzchni magazynowej w regionie Gorzowa.

•

Docelowa miesięczne stawka czynszu za wynajem przyjęta na poziomie 2.9 EUR/ m.kw.
została uznana za możliwą do uzyskania w przeciągu 5 lat okresu trwania Projektu.
Założenie to bazuje na możliwym wzroście atrakcyjności regionu w wyniku
przeprowadzonej w ramach Projektu inwestycji, a tym samym, wzroście konkurencyjności
Centrum Logistycznego.

Źródło: Analiza PwC na podstawie podobnych projektów w Polsce i Europie
* Dla uproszczenia przyjęto analizę na poziomie obsługi kontenerów jako ekwiwalent skali działalności terminala
** Przyjęta wartość społecznej stopy dyskontowej stanowi sumę realnej stopy dyskontowej, wynoszącej 5% zgodnie z „Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i
projektów hybrydowych na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 17 lutego 2017 r. oraz długofalowego celu inflacyjnego NBP, wynoszącego 2,5%.
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Szacunkowe nakłady inwestycyjne zostały rozłożone na trzy pierwsze lata Projektu
Rozkład nakładów inwestycyjnych w czasie

Magazyn I

Komentarz
•

Nakłady inwestycyjne zostały oszacowane w podziale na powierzchnię
magazynową, infrastrukturę terminalu przeładunkowego oraz plac składowy.
Harmonogram budowy Centrum i Terminalu rozłożono na cztery lata.

•

Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej zbliżonych inwestycji, koszt
budowy infrastruktury terminalu został oszacowany na łącznym poziomie 84,8 mln
PLN (82 mln PLN bez uwzględnienia inflacji).

•

Nakłady odtworzeniowe w okresie rezydualnym zostały założone na poziomie
równym amortyzacji.

•

Przeprowadzona analiza finansowa nie uwzględniała oszacowania kosztów prac
hydrologicznych, osuszania terenu pod inwestycje kubaturowe i podobnych
nakładów, koniecznych dla realizacji inwestycji w konkretnej lokalizacji.
Uwzględnienie tych nakładów implikowałoby konieczność oszacowania korzyści
społecznych z inwestycji, takich jak wpływy podatkowe, zwiększenie aktywności
biznesowej w regionie Gorzowa i innych, których kwantyfikacja nie jest możliwa na
tym etapie analiz.

•

Dalsze analizy projektowe powinny uwzględniać zarówno pełne nakłady
inwestycyjne, możliwe do oszacowania po określeniu bardziej szczegółowych
założeniach projektowych, jak i szeroko rozumiane korzyści ekonomiczne
wynikające z Projektu.

18,4 mln PLN

84,8 mln PLN

Terminal

łącznie 159,8
mln PLN

18,6 mln PLN

Plac
składowy

18,8 mln PLN

Magazyn II

19,2 mln PLN

Magazyn III
1

2

3

rok Projektu

Źródło: Analiza PwC na podstawie podobnych projektów w Polsce i Europie
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Ścieżka dojścia do docelowo obsługiwanych wolumenów i powierzchni magazynowej została
założona na odpowiednio dziesięć i dwa lata

Komentarz

45.0

90
40
80

40.0•

70

35.0
30.0

28

60

20.0

40
18

W ramach magazynu wybudowanego w pierwszym okresie
Projektu wydzielone zostało 5% powierzchni (500 m. kw.)
jako przestrzeń biurowa konieczna do funkcjonowania
Centrum Logistycznego. Ta powierzchnia jest wyłączona z
możliwości najmu stronom trzecim.

•

Docelowy poziom najmu dostępnej powierzchni
magazynowej został przyjęty na poziomie 95%, przy
założeniu ścieżki dojścia do tego poziomu równej dwa lata.

15.0

30
20

10.0•

9

5.0

10

0.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wolumen TUE
TEU
Powierzchnia wynajęta (m. kw.)
Powierzchnia placu składowego (m. kw.)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Rok szczegółowej prognozy

W ramach Projektu założona jest budowa trzech
magazynów w trzech etapach, każdy o powierzchni 10 tys.
m. kw.

•

25.0

50

mkw

Wolumen obsługiwanych kontenerów w tyś.

Wolumen obsługiwanych kontenerów oraz dostępnej powierzchni magazynowej i placu składowego

Biorąc pod uwagę założenie, że budowa trzech magazynów
została rozplanowana na trzy pierwsze lata okresu Projektu,
pełne wykorzystanie dostępnej powierzchni będzie możliwe
począwszy od piątego roku okresu Projektu.

•

Docelowy poziom obsługiwanych przez Terminal
kontenerów przyjęto na 85 tys. kontenerów w skali roku.

•

Ścieżka dojścia do docelowego poziomu obsługiwanych
kontenerów została założona na dziesięć lat, z
uwzględnieniem liniowego wzrostu liczby kontenerów.

•

Przedmiotem przeprowadzanych analiz nie było określenie
ostatecznej formy prawno-organizacyjnej realizacji projektu.

Źródło: Analiza PwC na podstawie podobnych projektów w Polsce i Europie
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Realizacja Projektu niesie szereg potencjalnych korzyści dla Miasta Gorzów i pozostałych
interesariuszy (1/2)
Korzyści z realizacji Projektu dla interesariuszy

Identyfikacja kluczowych interesariuszy

MGMŻŚ
M. Infrastruktury
MIiR
Lokalne
przedsiębiorstwa

Zachodnia Izba
Przemysłowo- Handlowa

Klienci, dostawcy, organy
regulacyjne

Sponsorzy, kierownictwo,
eksperci dziedzinowi
Użytkownicy końcowi,
personel pomocny, osoby,
na których pracę wpłynie
rozwiązanie
Zespół projektowy, Osoby
zaangażowane
w opracowanie
rozwiązania

1

Wpływ z inwestycji dla budżetu Miasta

2

Poprawa jakości infrastruktury

3

Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej

4

Wzrost znaczenia na arenie krajowej i międzynarodowej

5

Zmniejszenie stopy bezrobocia

6

Rozwój oferty usługowej na terenie miasta

Miasto Gorzów

Żródło: Analiza PwC na podstawie danych dostarczonych przez Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
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Realizacja Projektu niesie szereg potencjalnych korzyści dla Miasta Gorzów i pozostałych
interesariuszy (2/2)

Wpływ z inwestycji dla budżetu Miasta
•
•
•
•

Wpływ z podatku PIT
Wpływ z podatku CIT
Wpływ z podatku od nieruchomości
Wpływ z tytułu użytkowania wieczystego

Zwiększenie przychodów dla Gminy

Poprawa struktury infrastruktury

•
•
•

Zwiększenie liczby inwestorów
Realizacja zabudowy magazynowej oraz produkcyjnej

Obniżenie koszów i zwiększenie dostępności usług
magazynowo- transportowych dla lokalnych
przedsiębiorców

•
•

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Miasta

Znaczenie na arenie krajowej I
międzynarodowej

•
•

Rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej
Modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej
i kolejowej
Potencjalna budowa mostów

Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej

Zmniejszenie ryzyka powodzi

Rozwój oferty usługowej na terenie miasta

Zmniejszenie stopy bezrobocia

•

Zwiększenie zatrudnienia wśród firm

Utworzenie nowych miejsc pracy
Poprawa jakości życia

Uregulowanie linii brzegowej
Możliwość wykorzystania zabezpieczonych gruntów
pod kolejne inwestycje

•
•
•

Zwiększenie popytu na usługi
Budowa obiektów gastronomicznych
Budowa pracowniczej bazy noclegowej

Wtórny rozwój gospodarczy oparty o usługi
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Do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (MOF GW) zalicza się
Miasto Gorzów Wielkopolski oraz gminy Lubiszyn, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok
Dynamiczny rozwój regionu wraz z najbliższą strefą oddziaływania skutkować będzie koniecznością lepszego skomunikowania zewnętrznego

Lubiszyn

Kłodawa

Bogdaniec

Gorzów
Wielkopolski

MOF jako odpowiedź na potrzeby i problemy miast i ich
obszarów funkcjonalnych
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zaproponowany przez Komisje Europejską
sposób współpracy samorządów, który ma przyczynić się do lepszego wykorzystania
środków unijnych. Funkcjonowanie ZIT przyczynić się ma do realizacji zintegrowanych
projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich
obszarów funkcjonalnych oraz na zwiększeniu roli miejskiego obszaru funkcjonalnego
(MOF) w zarządzaniu programami operacyjnymi.

Santok

Gorzów Wielkopolski jako główny ośrodek rozwoju
gospodarczego województwa lubuskiego
Korzystny wpływ na rozwój gospodarczy Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. ma
KSSSE. Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie KostrzyńskoSłubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy
regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch
tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy.

Odbudowa i modernizacja linii 415, 363, 364, 368 wpisuje się w
strategię integracji transportu regionalnego

Deszczno

Przy założeniu stałego rozwoju regionu, zwłaszcza w kontekście intensywnego wzrostu
liczby samochodów istnieje możliwość wystąpienia obciążenia komunikacyjnego na
obecnych szlakach transportowych. Odbudowa linii kolejowych prowadzących do gmin
podmiejskich przyczyni się do wzrostu mobilności mieszkańców, oraz odciąży ruch na
drogach.
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Kluczowymi mocnymi stronami projektu są korzystna lokalizacja oraz duży popyt na
powierzchnie magazynowe w województwie
Identyfikacja i analiza kluczowych mocnych i słabych stron realizacji Projektu

W

S
Położenie w obrębie KSSSE, przy S3, dobre połączenie do Portów
Morskich Szczecin-Świnoujście

Brak zelektryfikowanej linii kolejowej prowadzącej do Gorzowa
Wielkopolskiego

Potencjał wykorzystania w przyszłości trzech środków transportu
(drogowy, kolejowy, żegluga śródlądowa)

Proponowane lokalizacje wymagają znaczących inwestycji
początkowych

Wysoki udział eksportu polskich produktów rolnych do Niemiec oraz
kluczowa pozycja województwa wielkopolskiego w polskiej produkcji
rolniczej

Dostosowanie terenów dla wskazanych lokalizacji, m. in.
przygotowanie wałów przeciwpowodziowych

Planowane inwestycje w infrastrukturę kolejową, które znacząco
przyśpieszą połączenie Gorzowa z najważniejszymi miastami w
kraju (modernizacja linii 203 oraz linia 367 jako Szprycha 9
prowadząca do CPK

Niska utylizacja przepustowości krajowych lądowych terminali
intermodalnych
Niezbędna modernizacja infrastruktury rzecznej Warty i Noteci
znajdują się dopiero jako III priorytet, po modernizacji dwóch
najważniejszych rzek: Wisły i Odry

Duże zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe w
województwie Lubuskim
Źródło: Analiza PwC
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Kluczową szansą projektu będzie wykorzystanie przyszłych możliwości płynących z
modernizacji lokalnej infrastruktury i wzrostu gospodarczego w kraju
Identyfikacja i analiza kluczowych szans i zagrożeń realizacji Projektu

O

T
Przyciągnięcie nowych przedsiębiorców przez KSSSE
Planowane inwestycje w regionalną infrastrukturę
Rozwój rynku logistycznego w Polsce
Polska stanowi istotny punkt tranzytowy na trasach Nowego
Jedwabnego Szlaku oraz międzynarodowej sieci TEN-T
Planowany przez UE rozwój transportu rzecznego z uwagi na jego
ekologiczność

Trudność w znalezieniu dużych przedsiębiorców, którzy chcieliby
skorzystać z centrum logistycznego i terminalu
Zmiana priorytetów w skali kraju (np. wstrzymanie modernizacji
Warty)
Część planowanych inwestycji zostanie zrealizowana w dalekim
terminie (Szprycha nr 9, modernizacja Warty i Noteci)
Konkurencja ze strony portów rzecznych (m. in. Kostrzyn) oraz
terminali intermodalnych (m. in. Rzepin)
Część inwestycji znajduje się w aktualnych planach ministerstwa
jednak nie ma pewności że zostaną zrealizowane na czas

Planowana budowa Kanału Śląskiego
Obszary chronione na drodze wodnej E70
Możliwość nawiązania współpracy handlowej z miastem-portem
Szczecin

Brak możliwości spławiania barek z kontenerami ustawionymi w 2
poziomach z uwagi na przepustowości mostów

Źródło: Analiza PwC
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Zagrożenia w poszczególnych etapach będą mogły być jednak mitygowane dzięki zastosowaniu
zaplanowanych wcześniej działań zapobiegających (1/2)
Określenie mechanizmów mitygacji ryzyka
Działanie zapobiegające

Ryzyko
Ryzyko dużych inwestycji
początkowych

Ryzyko opóźnień w inwestycjach

Ryzyko braku możliwości
spławiania barek z kontenerami
ustawionymi w 2 poziomach z
uwagi na przepustowości
mostów
Ryzyko konkurencji ze strony
innych portów rzecznych (np.
Kostrzyn, Gliwice) i terminali
przeładunkowych (np. Poznań)

Stopień
zagrożenia

•
•

Wybór najbardziej atrakcyjnego miejsca do projektu
Oszacowanie wszystkich nakładów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania centrum
logistycznego wraz z terminalem

Duże

•
•
•

Przygotowanie długoterminowego planu zakładającego ściśle zdefiniowane cele
Ustawienie kamieni milowych podczas projektu
Ciągła aktualizacja postępu, wraz ze zbieraniem wykorzystanych materiałów

Duże

•
•

Przygotowanie analizy dotyczącej wysokości mostów na odcinku Warty Gorzów-Kostrzyn
Ścisła współpraca z M. Infrastruktury, M. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz
M. Inwestycji i Rozwoju w zakresie planów modernizacji infrastruktury okołorzecznej

Duże

•
•

Przygotowanie analizy konkurencji
Dalsza obserwacja rozwoju portu w Kostrzynie, który będzie warunkowany prowadzoną
regulacją Odry

Duże

Obszar

Źródło: Analiza PwC
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Zagrożenia w poszczególnych etapach będą mogły być jednak mitygowane dzięki zastosowaniu
zaplanowanych wcześniej działań zapobiegających (2/2)
Określenie mechanizmów mitygacji ryzyka
Działanie zapobiegające

Ryzyko

Stopień
zagrożenia

Ryzyko braku zasadności
ekonomicznej konsolidacji
produktów masowych
w Gorzowie

•

Sporządzenie pogłębionej analizy ekonomiczno-finansowej w rekomendowanym wariancie

Średnie

Ryzyko braku pozyskania
finansowania

•
•
•
•

Przygotowanie programu rządowego w celu rozwoju projektu
Współpraca z niezależnymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców
Przygotowanie szczegółowego studium wykonalności
Przeprowadzenie badania zainteresowania projektem wśród instytucji finansujących

Średnie

•

Ścisła współpraca z M. Infrastruktury, M. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz
M. Inwestycji i Rozwoju

Średnie

Ryzyko popytu na usługi
centrum logistycznego

•

Szczegółowe badanie potrzeb i popytu rynku

Średnie

Ryzyko popytu na usługi
terminalu przeładunkowego

•
•

Szczegółowa analiza rynku i prognoza przepływających towarów w regionie
Przygotowanie programu rządowego w celu rozwoju projektu

Średnie

•

Ścisła współpraca z M. Infrastruktury, M. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz
M. Inwestycji i Rozwoju

Małe

Ryzyko braku elektryfikacji linii
kolejowych

Ryzyko zmiany priorytetów w
skali kraju (np. wstrzymanie
modernizacji Warty)

Obszar

Źródło: Analiza PwC
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Następne kroki

5

NASTĘPNE KROKI

Wdrożenie koncepcji wymaga szeregu działań podejmowanych przestrzeni czasu trwania
inwestycji
Rekomendacja odnośnie dalszych kroków w zakresie Projektu
(w uzupełnieniu do informacji zawartych w Podsumowaniu Zarządczym)
Krótki termin

Etap 1:
Analizy szczegółowe

Długi termin

Średni termin

Etap 2:
Studium, pozyskanie interesariuszy
i uzgodnienie formuły

Etap 3:
Przygotowanie wdrożenia

Etap 4:
Wdrożenie i wzrost w toku rozwoju
otaczającej infrastruktury

▪

Ustanowienie zaplecze instytucjonalnego oraz wypracowanie strategii
i działań wspierających

▪

Szczegółowa analiza i
obserwacja działań konkurencji

▪

Uzyskanie niezbędnych
pozwoleń

▪

Rozbudowa powierzchni
magazynowych

▪

Konsultacje z przedstawicielami biznesu, rządem, samorządami
i inwestorami w celu omówienia potencjału gospodarczego
i korzyści rozwoju infrastruktury lokalnej

Studium Koncepcyjne

▪

Skoordynowanie działań organizacji zajmujących się prowadzeniem
analiz dot. Gospodarki (prowadzone regularnie co kilka lat) wodnej
oraz rozwoju żeglugi śródlądowej

▪
▪
▪

Pozyskanie finansowania

▪

▪
▪
▪

Zapewnienie odpowiednich
funkcji centrum logistycznego
(logistyczne, pomocnicze,
dodatkowe)

Przeprowadzenie pogłębionych analiz rynkowych w celu określenia
dokładnych kosztów przygotowania centrum logistycznego/ terminala
przeładunkowego

▪

Ostateczne potwierdzenie wyboru
lokalizacji

▪
▪

Budowa portu rzecznego

▪

▪

Zdefiniowanie potencjału regionalnego (Gorzów Wlkp., Szczecin,
Kostrzyn n.Odrą) korzyści, kosztów, barier rozwoju regionu, a tym
szczegółowe określenie zasadności budowy terminala rzecznego

▪

Ustalenie modelu realizacji
(publiczna, publiczno- prywatna,
prywatna)

▪

Nadzór i zarządzanie Projektem

▪

Analiza wysokości marszrut, korzyści dla przedsiębiorców (m.in.
Szybkości transportu, łatwości przeładunków, kosztów) z tytułu
korzystania potencjalnych nowych linii kolejowych oraz transportu
rzecznego

▪

Studium Wykonalności
Poszukiwanie stron
zainteresowanych inwestycją

Wybór wykonawców
Przygotowanie niezbędnej
infrastruktury

Zapewnienie odpowiednich
funkcji terminala
przeładunkowego

Rozpoczęcie rozmów
o finansowaniu

Źródło: Analiza PwC
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6

Załączniki

W dalszym procesie analiz należy wziąć pod uwagę opinię przedstawicieli wszystkich interesariuszy. Poniżej
został przedstawiony komentarz Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej (1/2)
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W dalszym procesie analiz należy wziąć pod uwagę opinię przedstawicieli wszystkich interesariuszy. Poniżej
został przedstawiony komentarz Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej (2/2)
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Niniejszy dokument został przygotowany w celu przedstawienia ogólnych wskazówek i tylko w kwestiach będących przedmiotem zainteresowania i nie stanowi
specjalistycznego doradztwa. Nie należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w tym dokumencie bez uzyskania specjalistycznego doradztwa. Wszelkie
postanawiania dotyczące zakresu odpowiedzialności reguluje umowa zawarta pomiędzy PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp .k., a
zamawiającym niniejszy raport.
© 2019 PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszelkie prawa zastrzeżone. W niniejszym dokumencie, “PwC” odnosi się do PwC Advisory
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., która jest członkiem PricewaterhouseCoopers International Limited, gdzie każda firma członkowska jest oddzielnym
podmiotem prawnym.

