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Mo˝liwoÊci tworzenia intermodalnych w´z∏ów transportowych
na bazie dost´pnej infrastruktury transportu kolejowego –
na przyk∏adzie Województwa Wielkopolskiego2
Europejskie koncepcje budowy sieci
centrów logistycznych z poczàtków lat
90. XX wieku zak∏ada∏y tworzenie krajowych intermodalnych sieci logistycznych, których punktami w´z∏owymi by∏y intermodalne w´z∏y logistyczne w postaci centrów logistycznych z funkcjonujàcymi na ich terenie terminalami
kontenerowymi, Êwiadczàcymi us∏ugi
prze∏adunkowe na rzecz operatorów
przewozów kombinowanych. Autorzy
tych koncepcji dà˝yli do tego, aby intermodalne w´z∏y logistyczne by∏y równomiernie roz∏o˝one na obszarze kraju.
Lokowano je zarówno tam, gdzie koncentrowa∏a si´ dzia∏alnoÊç produkcyjna
i dystrybucyjna, jak i w miejscach,
w których obecnoÊç centrum logistycznego mia∏a pobudziç rozwój gospodarczy poprzez „przyciàganie” przedsi´biorstw ró˝nych bran˝ atrakcyjnoÊcià
oferty us∏ug logistycznych. Realizacja
tego rodzaju koncepcji wymaga∏a
znacznych publicznych Êrodków finansowych, niezb´dnych dla budowy podstawowej infrastruktury: pozyskiwania
i uzbrajania nieruchomoÊci, budowy
terminali kontenerowych, bocznic
i dróg dojazdowych, a tak˝e dostosowania sfery legislacyjnej w taki sposób,
aby mo˝liwe by∏o w∏àczanie si´ instytucji sektora publicznego w przedsi´wzi´cia inwestycyjne o charakterze publiczno-prywatnym i anga˝owanie do ich realizacji Êrodków publicznych oraz kapita∏u prywatnego.
W aktualnych uwarunkowaniach krajowych podobne koncepcje sà skazane
na niepowodzenie, poniewa˝ wymagajà stworzenia odpowiedniego programu realizacyjnego, warunków prawnych oraz przydzielenia niema∏ych

Êrodków finansowych, czego nie zrobiono. Odmienna jest równie˝ sytuacja
w stosunku do lat poprzednich w zakresie dost´pnoÊci nowoczesnych powierzchni magazynowych. Inicjujàc
w minionych latach programy budowy
centrów logistycznych ich realizatorzy
dà˝yli do tego, aby nowe obiekty magazynowe, budowane ze wzgl´du na du˝y
popyt na tego rodzaju powierzchnie,
powstawa∏y na terenie centrów logistycznych. W paƒstwach europejskich,
które doprowadzi∏y do powstania sieci
centrów logistycznych, uzyskano efekt
w postaci koncentracji nowoczesnych,
wielkopowierzchniowych obiektów
magazynowych w bezpoÊrednim sàsiedztwie terminali kontenerowych, budowanych równolegle z przygotowywaniem nieruchomoÊci pod obiekty magazynowe. Brak podobnych dzia∏aƒ w Polsce doprowadzi∏ do sytuacji odmiennej.
Wiele nowych obiektów magazynowych powsta∏o w ró˝nych miejscach,
które z punktu widzenia planowania
urbanistycznego nale˝y uznaç za przypadkowe, bàdê utworzy∏y skupiska tego rodzaju obiektów w pobli˝u g∏ównych dróg bez dost´pu do infrastruktury kolejowej. Kolejne obiekty magazynowe powstajà w podobny sposób.
Poniewa˝ nadal nie istnieje ˝aden program budowy krajowej sieci centrów logistycznych, nale˝y dà˝yç do wzrostu intermodalnoÊci aktualnego kszta∏tu krajowej sieci logistycznej poprzez rozwój
istniejàcych i budow´ nowych terminali
kontenerowych, które uzupe∏ni∏yby sieç
logistycznà, umo˝liwiajàc tym samym
wzrost przewozów intermodalnych wykonywanych w ramach realizowanych
us∏ug logistycznych. Tym bardziej, ˝e

Polska nadal dysponuje jednà z najwi´kszych sieci infrastruktury transportu kolejowego w Europie.

Za∏o˝enia koncepcji
Niniejsza koncepcja budowy sieci
terminali kontenerowych zak∏ada wykorzystanie do tego celu dwóch rodzajów transportowych w´z∏ów intermodalnych:
1. Terminali kontenerowych (TK) – b´dàcych w´z∏ami o trwa∏ym charakterze, spe∏niajàcymi podstawowe wymagania techniczne dla tego rodzaju
obiektów, to jest:
• posiadajàcych mi´dzy innymi 2 tory o d∏ugoÊci minimum 650 m ka˝dy, s∏u˝àce do prze∏adunków intermodalnych jednostek ∏adunkowych
• wyposa˝onych w ∏adowni´ o trwa∏ej nawierzchni, umo˝liwiajàcà dokonywanie prze∏adunków przy pomocy urzàdzeƒ prze∏adunkowych:
dêwignicowych i samojezdnych
• posiadajàcych pola odk∏adcze dla
krótkookresowego sk∏adowania
pe∏nych kontenerów oraz d∏ugoterminowego sk∏adowania kontenerów pustych
• wyposa˝onych w infrastruktur´ i system komunikacji oraz system organizacji umo˝liwiajàcy Êwiadczenie
us∏ug dla wielu niezale˝nych operatorów przewozów intermodalnych.
2. Punktów prze∏adunkowych kontenerów (PPK) – b´dàcych obiektami tworzonymi doraênie dla potrzeb konkretnych u˝ytkowników - odbiorców
intermodalnych jednostek ∏adunkowych. Punktów, posiadajàcych nast´pujàce cechy:

Dr in˝. Ireneusz Fechner, Marcin Hajdul – Instytut Logistyki i Magazynowania; Eugeniusz S∏oma – PKP CARGO S.A., Zak∏ad Przewozów Towarowych w Poznaniu. Artyku∏ recenzowany (przyp. red.).
2 Artyku∏ powsta∏ na podstawie prac badawczych realizowanych w ramach projektu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES o akronimie
CORELOG („Skoordynowana logistyka regionalna”). Projekt CORELOG by∏ realizowany w latach 2005 - 2007, pod przewodnictwem regionu Emilia Romana oraz skupia∏ partnerów z Polski, W´gier, Austrii, S∏owenii i Grecji.
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• dysponujàcych minimum jednym
torem do prze∏adunków, pozwalajàcym obs∏ugiwaç zestaw ca∏opociàgowy lub jego cz´Êç
• posiadajàcych nawierzchni´ trwa∏à
lub wykonanà z elementów prefabrykowanych, umo˝liwiajàcà dokonywanie prze∏adunków przy pomocy dêwigów samojezdnych
• posiadajàcych pola odk∏adcze dla
krótkookresowego sk∏adowania
pe∏nych i pustych kontenerów
• obs∏ugujàcych z regu∏y jednego operatora przewozów intermodalnych.
Transportowe w´z∏y intermodalne,
o których mowa, z chwilà uruchomienia w nich prze∏adunków kontenerów
mogà przekszta∏caç si´ w lokalne platformy logistyczne, które z kolei mogà
tworzyç struktur´ regionalnego klastra
logistycznego. W Województwie Wielkopolskim, dysponujàcym znacznà iloÊcià infrastruktury kolejowej, istniejà
dogodne warunki do budowy sieci intermodalnych w´z∏ów prze∏adunkowych. Ich lokalizacja powinna byç rozpatrywana w dwóch aspektach:
• technicznej mo˝liwoÊci organizacji
w´z∏a
• lokalnych/regionalnych potrzeb na
us∏ugi przewozowe transportem intermodalnym i zwiàzanych z nimi
us∏ug terminalowych.
Bioràc pod uwag´ powy˝sze uwarunkowania, terminale kontenerowe powinny byç budowane w miejscach koncentracji przedsi´biorstw wymagajàcych du˝ej liczby obs∏ug transportowych (obszary przeznaczone pod aktywizacj´ gospodarczà o du˝ej atrakcyjnoÊci inwestycyjnej, specjalne strefy
ekonomiczne i ich cz´Êci, strefy przemys∏owe, miejsca koncentracji obiektów magazynowych), natomiast punkty
prze∏adunkowe w pobli˝u miejsc,
w których prowadzà dzia∏alnoÊç du˝e
przedsi´biorstwa produkcyjne, majàce
du˝e zapotrzebowanie na przewozy
kontenerowe.
Celem proponowanej koncepcji nie
jest budowa wielu terminali kontenerowych i punktów prze∏adunku kontenerów w ka˝dym dogodnym miejscu, ale
wskazanie planistom i decydentom takich mo˝liwoÊci z myÊlà o zachowaniu
infrastruktury i nieruchomoÊci dla takiego wykorzystania w nadarzajàcych

wych i punktów w´z∏owych, w których
nast´puje obs∏uga kolejowych przewozów towarowych. Na podstawie
analizy infrastruktury kolejowej województwa wskazano potencjalne lokalizacje dla terminali kontenerowych
i punktów prze∏adunku kontenerów
w Województwie Wielkopolskim, które przedstawiono w tabeli 1 i pokazano na rysunku1.
Na terenie Województwa Wielkopolskiego znajdujà si´ dwa centra logistyczne oraz dwa miejsca wymieniane
jako atrakcyjne dla ich budowy pod
Lokalizacja terminali
wzgl´dem lokalizacyjnym, z punktu wikontenerowych i punktów
dzenia regionalnych uwarunkowaƒ gospodarczych i transportowych (tabela
prze∏adunku kontenerów
2). Centra logistyczne, zgodnie z ogólw Województwie Wielkopolskim nà koncepcjà ich tworzenia, powinny
wspomagaç funkcjonowanie transportu
Polskie Linie Kolejowe dysponujà na intermodalnego posiadajàc w swej
terenie Województwa Wielkopolskie- strukturze terminale kontenerowe lub
go rozbudowanà siecià linii kolejo- mieç z nimi dogodne po∏àczenia, aby
si´ okolicznoÊciach. Samorzàdy lokalne
majàc ÊwiadomoÊç mo˝liwoÊci wykorzystania infrastruktury w´z∏a do wzrostu aktywnoÊci gospodarczej powinny
uwzgl´dniaç t´ okolicznoÊç podczas
tworzenia studiów uwarunkowaƒ i koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz podczas uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a tak˝e planujàc inwestycje
w rozwój lokalnej infrastruktury transportu i jej remonty.

Tab. 1. Potencjalne lokalizacje terminali kontenerowych (TK) i punktów prze∏adunku kontenerów (PPK) w Woj. Wielkopolskim. èród∏o: opracowanie na podstawie danych PKP.

Wskazanie lokalizacji terminala kontenerowego w Poznaniu nie jest wynikiem analizy zawartoÊci za∏àcznika nr 1, ale wynika z potencja∏u gospodarczego aglomeracji poznaƒskiej.
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Rys.1. Istniejàce i proponowane lokalizacje terminali kontenerowych i punktów prze∏adunku kontenerów na terenie Województwa Wielkopolskiego. èród∏o: opracowanie w∏asne.

zapewniç operatorom logistycznym
prowadzàcym dzia∏alnoÊç w centrum
logistycznym mo˝liwoÊç korzystania
z przewozów intermodalnych.
W przypadku WCL Konin - Stare Miasto S.A. dogodnym miejscem do budowy terminalu kontenerowego sà tereny
przy stacji kolejowej Konin, nale˝àce
do PKP. W przypadku aglomeracji poznaƒskiej mo˝liwe sà ró˝ne lokalizacje:
• rozbudowa terminalu kontenerowego w Gàdkach k. Poznania, nale˝àcego do POLZUG Intermodal Sp. z o.o.
• budowa terminalu kontenerowego

na terenie CLIP Sp. z o.o. w Swarz´dzu - Jasinie
• budowa terminalu kontenerowego
przy stacji rozrzàdowej Poznaƒ - Franowo.
Wymienione obiekty posiadajà nast´pujàce uwarunkowania inwestycyjne:
Terminal w Gàdkach wymaga wyd∏u˝enia torów prze∏adunkowych oraz rozbudowy prze∏adowni i placu sk∏adowego
dla kontenerów, jest natomiast bardzo
dobrze skomunikowany z infrastrukturà
drogowà (znajduje si´ w bezpoÊrednim
sàsiedztwie modernizowanej drogi eks-

Tab. 2. Istniejàce i mo˝liwe do budowy centra logistyczne w Woj. Wielkopolskim. èród∏o: opracowanie w∏asne.
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presowej nr 11 ∏àczàcej go z odleg∏ym
o 2 km w´z∏em autostrady A2),
Terminal na terenie CLIP Sp. z o.o. wymaga budowy od podstaw. Ponadto, aktualnie ograniczeniem rozwoju CLIP
jest jego s∏abe skomunikowanie z drogà krajowà nr 2 (do centrum prowadzi
droga jednojezdniowa o dwóch pasach
ruchu z wiaduktem w Swarz´dzu nad linià kolejowà CE-20). Brak alternatywnego dojazdu do centrum logistycznego.
Plany inwestycyjne, dotyczàce rozwoju
infrastruktury transportu w celu poprawy dost´pu do centrum logistycznego,
wskazujà na jego du˝y potencja∏ rozwojowy,
Terminal przy stacji rozrzàdowej Poznaƒ
- Franowo wymaga budowy od podstaw.
Istotnym ograniczeniem transportowym tej lokalizacji jest brak jej skomunikowania z infrastrukturà drogowà
w bezpoÊrednim otoczeniu.
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Tab. 3. Powiàzanie proponowanych centrów logistycznych i punktów prze∏adunku kontenerów
z infrastrukturà drogowà. èród∏o: opracowanie w∏asne.

beli 1) w ka˝dym przypadku wymagajà
budowy od podstaw oraz udro˝nienia
dróg dojazdowych poprzez ich modernizacj´ lub remont nawierzchni.
JakoÊç dróg w otoczeniu proponowanych intermodalnych w´z∏ów logistycznych powinna spe∏niaç wymagania
w zakresie mo˝liwoÊci ich wykorzystania do przewozu intermodalnych jednostek ∏adunkowych, to jest posiadaç
noÊnoÊç 115kN/oÊ oraz odpowiednie
parametry geometryczne (szerokoÊç
drogi i wysokoÊç przeÊwitu pod wiaduktami). W odniesieniu do dróg wskazanych w tabeli 3, drogi szybkiego ruchu spe∏niajà te wymagania, natomiast
wi´kszoÊç dróg g∏ównych i dróg drugorz´dnych w zakresie noÊnoÊci i/lub stanu nawierzchni tych wymagaƒ nie spe∏nia (wed∏ug oceny GDDKiA4 stan oko∏o
23% dróg krajowych jest niezadowalajàcy, a oko∏o 53% z∏y. W Województwie
Wielkopolskim ponad po∏owa dróg krajowych wykazuje stan niezadowalajàcy
lub z∏y5). W tabeli 4 przedstawiono
ocen´ zapotrzebowania na transport
intermodalny w otoczeniu istniejàcych
i proponowanych lokalizacji terminali
kontenerowych oraz punktów prze∏adunku kontenerów.
Poniewa˝ w otoczeniu wi´kszoÊci
wskazanych lokalizacji aktualnie nie
wyst´puje zapotrzebowanie na przewozy intermodalne nale˝y podkreÊliç,
˝e brak terminali kontenerowych
i punktów prze∏adunku kontenerów
jest przyczynà wtórnà. Zasadnicze
przyczyny sà nast´pujàce:
• d∏ugi czas przewozu, niepunktualnoÊç dostaw, niekonkurencyjnoÊç cenowa przewozów kolejowych (opinie
klientów)
• wysokie koszty dost´pu do infrastruktury kolejowej, problemy
z przewozem kontenerów pomi´dzy
terminalami, a punktami nadania
i odbioru kontenerów spowodowane
z∏à jakoÊcià lokalnej infrastruktury
drogowej (opinie operatorów przewozów intermodalnych).

Lokalizacje centrów logistycznych
pokazane w tabeli 2 wskazujà na istniejàce centra logistyczne i najbardziej zaawansowane plany ich realizacji. Nie
wyklucza to mo˝liwoÊci budowy centrów logistycznych w innych miejscach,
4
4

je˝eli pojawià si´ sprzyjajàce po temu
okolicznoÊci. Potencjalnymi lokalizacja- Podsumowanie
mi sà okolice niektórych potencjalnych
Infrastruktura kolejowa na terenie Wopunktów prze∏adunku kontenerów,
wskazanych w tabeli 1. Punkty prze∏a- jewództwa Wielkopolskiego stwarza dudunku kontenerów (wymienione w ta- ˝e mo˝liwoÊci w zakresie budowy sta-

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (przyp. red.).
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad „Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych w 2006 r.” Warszawa marzec 2007.
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Tab. 4. Istniejàce i potencjalne zapotrzebowanie na transport intermodalny.
èród∏o: opracowanie w∏asne.

ne. Przynajmniej cz´Êç tego rodzaju terenów powinna byç wyznaczana w sàsiedztwie potencjalnych terminali kontenerowych i punktów prze∏adunku kontenerów, z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci dojazdu wielkotona˝owego transportu
drogowego do tych w´z∏ów. Ponadto,
tego rodzaju dzia∏ania planistyczne powinny byç skoordynowane z planami remontu lub modernizacji lokalnej infrastruktury drogowej. Spójna koncepcja
lokalizacji terminali kontenerowych
i punktów prze∏adunku kontenerów
w powiàzaniu z terenami wyznaczonymi
pod aktywizacj´ gospodarczà i poprawà
jakoÊci dróg powinna doprowadziç do
stworzenia mapy kluczowych terenów
inwestycyjnych w Województwie Wielkopolskim.
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