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Koncepcja dzielnic magazynowych z lat 70.1
Poszukujàc sposobów skutecznej realizacji w Polsce centrów logistycznych
odwo∏ujemy si´ cz´sto do przyk∏adów
innych paƒstw, które skutecznie wprowadzajà programy budowy tych centrów. Ich realizacja rozpocz´∏a si´
w ró˝nych latach, a poczàtki si´gajà
cz´sto czasów, kiedy nie u˝ywano jeszcze powszechnie poj´cia logistyka. Mówiàc o rozwoju logistyki w Polsce, lokujemy poczàtek jej intensywnego rozwoju w nieodleg∏ym przedziale czasu, to
jest na prze∏omie lat 80. i 90. Mo˝e
warto zapoznaç si´ z wczeÊniejszym
dorobkiem logistyki – nawet je˝eli jej
nazwa nie by∏a jeszcze popularna – na
przyk∏adzie projektowanych w Polsce
w latach 70. zintegrowanych dzielnic
magazynowych.
W 1976 r. ówczesny Centralny OÊrodek Gospodarki Magazynowej z siedzibà w Poznaniu2 opracowa∏ „Koncepcj´
dzielnicy magazynowej dla aglomeracji
poznaƒskiej”[1], która w owym czasie
by∏a nowoczesnym, modelowym rozwiàzaniem o charakterze dzisiejszego
centrum logistycznego. Koncepcja zak∏ada∏a skoncentrowanie dzia∏alnoÊci
magazynowej w lokalizacji zapewniajàcej dost´p do infrastruktury drogowej
aglomeracji, z uwzgl´dnieniem wp∏ywu
skoncentrowanej dzia∏alnoÊci magazynowej i dystrybucyjnej na funkcjonowanie przedsi´biorstw i inne sfery miasta.
Koncepcja uwzgl´dnia∏a ró˝ne aspekty wspó∏czesnej logistyki, podobnie jak
uwzgl´dniajà to aktualne koncepcje budowy centrów logistycznych:
• wp∏yw na system transportowy i wykorzystanie zasady jego intermodalnoÊci
• mo˝liwoÊç realizacji us∏ug logistycznych na rzecz dostawców i odbiorców
• wykorzystanie efektu synergii w dzia∏alnoÊci operatorów i mo˝liwoÊç redukcji kosztów operacyjnych
• wspó∏dzielenie zasobów i infrastruktury
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• efektywnà obs∏ug´ potrzeb aglomePod wzgl´dem stopnia koncentracji
racji poznaƒskiej zwiàzanych z roz- us∏ug rozró˝niano dwa rodzaje dzielnic
wojem przestrzennym i dalszymi magazynowych:
mo˝liwoÊci jej rozwoju.
1.z pe∏nà centralizacjà – grupujàce magazyny obs∏ugujàce wszystkie rodzaWyró˝niono dwie formy organizacyjje dzia∏alnoÊci gospodarczej (centraline dzielnic magazynowych [2]:
zacja ca∏kowita)
a. zgrupowane bazy i pojedyncze 2.z centralizacjà specjalistycznà – gruobiekty magazynowe po∏o˝one na tepujàce magazyny obs∏ugujàce wyrenach wyodr´bnionych w ogólnym
∏àcznie sfer´ handlu lub produkcji
planie zagospodarowania przestrzen(centralizacja zakresowa).
nego miasta (np. dzielnica przemys∏owo-magazynowa), b´dàce samoJako kryterium wyboru optymalnych
dzielnymi jednostkami organizacyj- rozwiàzaƒ koncentracji lokalizacji manymi, wzgl´dnie powiàzane z jed- gazynów i obrotów magazynowych
nostkami macierzystymi, ale nie przyj´to minimalizacj´ ∏àcznych koszzwiàzane ze sobà wspólnà dzia∏alno- tów magazynowania i transportu, przyÊcià gospodarczà i nie posiadajàce padajàcych na jednostk´ obrotu towapowiàzaƒ organizacyjnych
rów. Wymieniano przy tym nast´pujàce
b.zintegrowane zespo∏y magazynowe, korzyÊci wynikajàce z koncentracji
eksploatowane przez ró˝ne przedsi´- us∏ug magazynowych: zmniejszenie nabiorstwa, ale zarzàdzane i obs∏ugiwa- k∏adów na uzbrojenie terenu, zmniejne przez powo∏ywane w tym celu jed- szenie kosztów wykupu gruntów
nostki organizacyjne – tzw. admini- w zwiàzku z ich intensywnà zabudowà
stratorów zespo∏ów (ni˝szy stopieƒ wysokimi obiektami, ni˝sze koszty buintegracji) lub nale˝àce w ca∏oÊci dowy obiektów administracyjnych, sodo okreÊlonych przedsi´biorstw wy- cjalnych i pomocniczych w wyniku
konujàcych us∏ugi magazynowe dla wspólnej ich realizacji, ni˝sze koszty
ró˝nych jednostek organizacyjnych administracji oraz eksploatacji scentra(wy˝szy stopieƒ integracji).
lizowanych obiektów.
W przypadku Poznania dzielnica maZak∏adano tak˝e, ˝e zespo∏y magazy- gazynowa mia∏a byç zlokalizowana na
nowe zlokalizowane obok zespo∏ów wschodnich obrze˝ach miasta w okolicy
przemys∏owych mogà wspólnie utwo- Franowa i zajmowaç obszar o porzyç dzielnic´ przemys∏owo-magazyno- wierzchni 58 ha (rys.1). Wskazana lokawà, wzgl´dnie zlokalizowane obok ze- lizacja wykorzystywa∏a sàsiedztwo kolespo∏ów (baz) transportowych, mogà jowej stacji rozrzàdowej PKP Poznaƒ utworzyç dzielnic´ magazynowo-trans- Franowo, dróg krajowych przebiegajàportowà.
cych przez Poznaƒ oraz optymalny promieƒ dostaw do sieci handlu detaliczneW sk∏ad dzielnic magazynowych mia- go w Poznaniu. Uwzgl´dnia∏a tak˝e bli∏y tak˝e wchodziç ró˝ne podmioty go- skoÊç projektowanej trasy tramwaju
spodarcze z tzw. „narzutu ogólno miej- miejskiego, co rozwiàzywa∏o problem
skiego”, tj.: urz´dy pocztowo – teleko- dojazdu do pracy pracowników dzielnimunikacyjne, restauracje i kawiarnie, cy magazynowej. Jak podajà J. Bieƒkowprzychodnie lekarskie, sklepy i domy ski i M. Karczmarek [3], na propozycj´
towarowe, hotele, stacje obs∏ugi samo- osiedlenia si´ w projektowanej dzielnichodów, stacje paliw, parkingi, pasma cy magazynowej pozytywnie odpowiezieleni izolacyjnej lub parki.
dzia∏o 8 przedsi´biorstw, okreÊlajàc

Artyku∏ stanowi fragment ksià˝ki pt. „Centra logistyczne – cel – realizacja – przysz∏oÊç”, która ukazuje si´ w br. w serii wydawniczej „Biblioteka Logistyka”.
Obecnie Instytut Logistyki i Magazynowania.
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Rys. 1. Lokalizacja dzielnicy magazynowej
w Poznaniu – 1976 r. [1]

Rys. 2. Lokalizacja dzielnicy magazynowej
i centrum logistycznego w Poznaniu – 1996 r.

Rys. 3. Lokalizacja g∏ównych centrów magazynowych wraz z promieniem oddzia∏ywania wed∏ug koncepcji z 1978 r. [4]. èród∏o: [7]

Rys. 4 Lokalizacja g∏ównych krajowych centrów logistycznych wed∏ug wyników badaƒ
zamawianego projektu badawczego [8]
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∏àcznie swoje potrzeby w zakresie poWarto przyjrzeç si´ jeszcze jednemu
wierzchni magazynowych na ok. 131 efektowi pracy poznaƒskich specjalitys. m2.
stów. W opracowaniu dotyczàcym budowy zespo∏ów magazynowych w miaNale˝y odnieÊç si´ z uznaniem do wy- stach i aglomeracjach miejskich woj.
ników pracy zespo∏u projektantów po- katowickiego [4] przedstawili oni konznaƒskiej dzielnicy magazynowej, któ- cepcj´ lokalizacji g∏ównych centrów
rzy zaprezentowali zestaw argumen- magazynowych w poszczególnych retów, jakie dotàd sà wykorzystywane gionach kraju. Sà one w du˝ym stopniu
w planowaniu i opracowywaniu kon- zbie˝ne z wspó∏czesnymi koncepcjami
cepcji centrów logistycznych. Koncep- lokalizacyjnymi dla g∏ównych krajocja by∏a tak dalece dojrza∏a, ˝e stanowi- wych centrów logistycznych (rys. 3, 4).
∏a wzorzec dla realizacji podobnych inProblem nie jest wi´c nowy. Próby jewestycji w pozosta∏ych wojewódz- go podejmowania by∏y czynione wczetwach, co znalaz∏o odzwierciedlenie Êniej, a kompetencje ówczesnych prow kolejnej koncepcji przygotowanej dla jektantów systemów logistycznych i inaglomeracji katowickiej [4]. Niestety, frastruktury nie gorsze od nam wspó∏˝adna z nich nie zosta∏a zrealizowana, czesnych. Majàc na uwadze dalszy rozzapoczàtkowujàc tym samym pasmo wój problematyki centrów logistyczniepowodzeƒ, które ciàgnie si´ do dnia nych w Polsce mo˝emy Êmia∏o powiedzisiejszego – sà rozsàdne, przemyÊla- dzieç, ˝e dzia∏alnoÊç ówczesnego Cenne koncepcje budowy centrów logi- tralnego OÊrodka Gospodarki Magazystycznych, które nie sà realizowane. nowej da∏a im dobre podstawy.
DwadzieÊcia lat póêniej, gdy w stolicy
Wielkopolski inicjowano dzia∏alnoÊç na
rzecz utworzenia centrum logistycznego, teren Poznania - Franowa nadal by∏
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najlepszym miejscem do jego budowy
(rys.2) [5].
1. Koncepcja dzielnicy magazynowej dla aglomeKrótki przeglàd prac projektowych
realizowanych w Polsce w latach 70.
(zajmowa∏y si´ tym ró˝ne oÊrodki) pokazuje, ˝e w tamtych latach wyraênie
ujawni∏y si´ wszystkie negatywne skutki rozproszonej dzia∏alnoÊci logistycznej3, które wywo∏a∏y próby dzia∏aƒ
zmierzajàcych do ich eliminacji drogà
koncentracji zasobów i ich nowej organizacji. Nale˝y podkreÊliç dobre przygotowanie krajowych projektantów
i ich znajomoÊç nowoczesnych koncepcji rozwojowych oraz du˝à dojrza∏oÊç
formu∏owanych przez nich koncepcji
realizacji dzielnic magazynowych. Koncepcje te powstawa∏y w ramach obowiàzujàcej wówczas gospodarki scentralizowanej, stàd ich realizacja mia∏a
du˝e szanse powodzenia. Jednak
i wówczas obiekty takie nie powsta∏y,
czego nale˝y ˝a∏owaç, bo stanowi∏yby
podwaliny wspó∏czesnych nam centrów
logistycznych i u∏atwi∏yby ich praktycznà realizacj´. Na przyk∏ad w przypadku
Poznania, ze wzgl´du na zbie˝noÊç ówczesnych i aktualnych planów lokalizacji mielibyÊmy od dawna centrum logistyczne w okolicy Franowa.
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Wskazywa∏a na nie mi´dzy innymi J. Staƒkowska w odniesieniu do aglomeracji warszawskiej [6].

Logistyka 6/2004

13

