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Wyznaczanie lokalizacji logistycznego centrum
dystrybucji w w´êle transportowym (cz. 1)
Budowa logistycznych centrów dystrybucji (LCD) stanowi jeden z priorytetów dostosowania polskiego systemu
transportowego do standardów obowiàzujàcych w Unii Europejskiej. Od d∏u˝szego czasu trwajà dyskusje polityków,
naukowców i praktyków na temat iloÊci
oraz lokalizacji LCD w naszym kraju.
Analizujàc po∏o˝enie podobnych centrów dzia∏ajàcych w Europie Zachodniej
mo˝na sformu∏owaç nast´pujàce wnioski lokalizacyjne:
1. LCD powinny dysponowaç odpowiednià powierzchnià gwarantujàcà ich
prawid∏owà eksploatacj´ i rozwój wynoszàcà od 50 do 150 hektarów
2. LCD powinny byç usytuowane na
obrze˝ach du˝ych miast, w znacznej
odleg∏oÊci od zabudowaƒ mieszkalnych
3. Priorytetowe znaczenie ma dost´p
do infrastruktury transportowej, LCD
powinny znajdowaç si´ w pobli˝u
g∏ównych szlaków komunikacyjnych
o znaczeniu mi´dzynarodowym
4. W miastach portowych du˝à cz´Êç
obrotów LCD stanowià ∏adunki transportu morskiego, stàd ich lokalizacja
powinna byç mo˝liwie blisko obszaru
portu
5. Wielkie aglomeracje miejskie mogà
dysponowaç kilkoma centrami logistycznymi i/lub siecià subcentrów dystrybucyjnych, zlokalizowanych bli˝ej
koƒcowych odbiorców towarów.
Bezsporne jest zatem, ˝e LCD powinno byç zlokalizowane w pobli˝u du˝ego
w´z∏a transportowego. Najcz´Êciej jest
to w´ze∏ zwiàzany z du˝à aglomeracjà
miejskà, np. Warszawy, Poznania, Trójmiasta czy Górnego Âlàska. Dla ka˝dego
z tych w´z∏ów mo˝na wyznaczyç obszar, wewnàtrz którego powinno byç
zlokalizowane LCD. Nazwijmy go obsza1

rem w´z∏a transportowego. Drugi obszar istotny dla dalszych rozwa˝aƒ to
zaplecze dowozowo-odwozowe, czyli
region, który b´dzie obs∏ugiwaç LCD.
Zaplecze to mo˝na te˝ nazwaç zapleczem bli˝szym w odró˝nieniu od zaplecza dalszego, b´dàcego obszarem kraju
oraz zagranicy, powiàzanym transportowo z omawianym LCD. Przewozy pomi´dzy LCD a zapleczem bli˝szym powinny byç realizowane przede wszystkim z u˝yciem transportu drogowego,
natomiast przewozy do i z zaplecza dalszego powinny byç obs∏ugiwane kolejà.
Proponowana metoda wyznaczenia
racjonalnej lokalizacji LCD w okreÊlonym w´êle transportowym ma zastosowanie we wst´pnym etapie realizacji inwestycji w sytuacji, gdy mamy do czynienia jedynie z koncepcjà budowy LCD.
Opiera si´ ona o analiz´ szeregu kryteriów badawczych, decydujàcych o efektywnoÊci lokalizacji. Podstawowym narz´dziem jest analiza porównawcza wybranych wariantów lokalizacji z u˝yciem
kryteriów ró˝nicujàcych. Analiza dotyczy przede wszystkim powiàzaƒ transportowych LCD z jego bli˝szym i dalszym zapleczem.
Aby ∏atwiej mo˝na by∏o zrozumieç
omawianà metod´, przeanalizujmy
przyk∏ad jej praktycznego zastosowania
poprzez dokonanie wyboru racjonalnej
lokalizacji LCD w w´êle szczeciƒskim1.

Podzia∏ kryteriów wyboru
lokalizacji LCD

najmniej efektywnego, za pomocà kryteriów ró˝nicujàcych.
Kryteria warunkujàce decydujà o tym
czy dany teren mo˝e byç brany pod
uwag´ jako lokalizacja LCD. Czy pozwala on na realizacj´ podstawowych zadaƒ
eksploatacyjnych, jakie centrum logistyczne ma do spe∏nienia. W przypadku
LCD po∏o˝onego w w´êle szczeciƒskim
kryteria te obejmujà:
• kryterium w´z∏a szczeciƒskiego – teren musi byç po∏o˝ony w obr´bie
wczeÊniej zdefiniowanego w´z∏a
szczeciƒskiego
• kryterium dost´pnoÊci infrastruktury
transportowej – teren musi posiadaç
dogodny dost´p do infrastruktury
drogowej i kolejowej (lokalizacja
w pobli˝u g∏ównych szlaków transportowych)
• kryterium wielkoÊci powierzchni –
powierzchnia terenu musi byç wi´ksza od 50 ha
• kryterium neutralnoÊci wobec otoczenia – teren musi byç usytuowany
z dala od obszarów mieszkalnych (na
obrze˝ach miasta lub w dzielnicach
przemys∏owych)
• kryterium powiàzaƒ z portami – muszà istnieç sprawne powiàzania transportowe pomi´dzy terenem LCD oraz
portami w Szczecinie i ÂwinoujÊciu.
Wybór wariantów lokalizacji LCD na
podstawie kryteriów warunkujàcych musi byç dodatkowo zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego obszaru w´z∏a szczeciƒskiego. Trzeba
uwzgl´dniç kierunki rozwoju systemu
transportowego Szczecina i okolic, w∏asnoÊç poszczególnych terenów, ich obecne oraz planowane przeznaczenie oraz
podatnoÊç terenów pod budow´ LCD.

Kryteria mo˝na podzieliç na te, które
stanowià warunek racjonalnej eksploatacji LCD oraz te, które ró˝nicujà mo˝liwe warianty lokalizacji. Procedura wyboru polega na wyznaczeniu okreÊlonej
liczby wariantów lokalizacji za pomocà
kryteriów warunkujàcych, a nast´pnie
Autor nie uwa˝a za celowe wyznaczeich uszeregowaniu od najbardziej do nie wszystkich mo˝liwych wariantów lo-
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WielkoÊç nak∏adów inwestycyjnych
zwiàzanych z budowà LCD stanowi sum´ wydatków na realizacj´ poszczególnych elementów infrastruktury i suprastruktury LCD. Zak∏adajàc, ˝e LCD
w w´êle szczeciƒskim b´dà charakteryzowa∏y te same parametry technicznoeksploatacyjne bez wzgl´du na jego lokalizacj´, wi´ksza cz´Êç powy˝szych
wydatków nie zale˝y od wyboru terenu
pod budow´ LCD. Jedynie wybrane
sk∏adowe nak∏adów inwestycyjnych sà
ÊciÊle zwiàzane z warunkami lokalizacji
LCD. Ró˝nice w wydatkach mi´dzy poszczególnymi wariantami lokalizacji dotyczyç mogà:
• kosztów przygotowania dokumentacji projektowej
• kosztów pozyskania terenu pod budow´ (od ich prawnych w∏aÊcicieli)
• kosztów wyrównania i utwardzenia
gruntów
• kosztów doprowadzenia podstawo-

Jobline, Specjalisty ds. logistyki, SL/23, mazowieckie

wych mediów (tj. wody i energii elektrycznej)
vkosztów budowy nowej lub modernizacji istniejàcej infrastruktury transportowej ∏àczàcej LCD z siecià dróg ko∏owych i kolejowych.
Kryteria kosztów eksploatacyjnych
dotyczà wybranych pozycji kosztów. Sà
to te pozycje kosztów eksploatacyjnych, w których badane warianty lokalizacji LCD b´dà si´ ró˝ni∏y. Analiza tych
kosztów pozwoli na rozró˝nienie i odpowiednie uszeregowanie wariantów
lokalizacji. Do kosztów tych zaliczamy:
• koszty dowozu i odwozu ∏adunków
do i z centrum logistycznego w relacjach LCD – klienci po∏o˝eni w obr´bie regionu szczeciƒskiego (zaplecze
dowozowo-odwozowe lub zaplecze
bli˝sze)
• koszty przewozu ∏adunków w relacji
z zapleczem krajowym i zagranicznym (zaplecze dalsze)
• koszty lokalnych podatków od nieruchomoÊci.

• kosztów eksploatacji pojazdu samochodowego przypadajàcych na jednostk´ czasu
• kosztów zewn´trznych, które sà skutkiem eksploatacji pojazdu samochodowego przypadajàcych na jednostk´
czasu.
Roczne koszty eksploatacyjne LCD
w odniesieniu do przewozów ∏adunków
do i z bli˝szego i dalszego zaplecza stanowià sum´ kosztów przejazdu w tych
relacjach zrealizowanych w danym roku. Lokalizacja LCD b´dzie tym lepsza,
im sumaryczne koszty transportu b´dà
mniejsze. To zaÊ wià˝e si´ z krótszà
Êrednià odleg∏oÊcià przejazdu oraz krótszym Êrednim czasem przejazdu. Dla
wszystkich wariantów lokalizacji mo˝na
obliczyç, a nast´pnie porównaç Êrednie
koszty transportu w relacjach z bli˝szym i dalszym zapleczem. Takie same
wyniki uzyskamy je˝eli jednostki pieni´˝ne zastàpimy jednostkami czasu.
Mo˝na zatem przyjàç, ˝e miarà op∏acalnoÊci lokalizacji LCD sà Êrednie czasy
przejazdu w relacjach z bli˝szym i dalszym zapleczem.
Bioràc pod uwag´ podzia∏ klientów
po∏o˝onych na zapleczu LCD, mo˝na
sformu∏owaç nast´pujàce kryteria kosztów eksploatacyjnych:
1) Kryteria dost´pnoÊci zaplecza dowozowo-odwozowego:
• kryterium dost´pnoÊci zaplecza
w obszarze regionu szczeciƒskiego
• kryterium dost´pnoÊci zaplecza
w obszarze w´z∏a szczeciƒskiego
• kryterium dost´pnoÊci portów
w Szczecinie i ÂwinoujÊciu
2) Kryterium dost´pnoÊci zaplecza
krajowego i zagranicznego
3) Kryterium lokalnych podatków od
nieruchomoÊci.

Oszacowanie dwóch pierwszych pozycji kosztów dla wszystkich badanych
wariantów lokalizacji wydaje si´ byç
szczególnie trudnym zadaniem. Pomocna w szacunkach mo˝e byç zamiana jednostek pieni´˝nych na jednostki czasu.
Analizy ekonomiczne w transporcie mogà opieraç si´ na porównaniu czasów
przejazdu zamiast porównania kosztów
przejazdu. Mo˝liwe jest dokonanie szacunkowych obliczeƒ kosztów czasu potrzebnego na pokonanie okreÊlonej odleg∏oÊci przez samochód lub pociàg towarowy, wykonujàcy prac´ przewozowà
w relacji LCD z zapleczem. Koszt jednostki czasu b´dzie sumà:
• kosztów ∏adunku, czyli koszty zamro˝enia Êrodków pieni´˝nych odpowiadajàcych wartoÊci zamro˝onego ∏adunku przypadajàcych na jednostk´
Szacunkowe wspó∏czynniki wagi kryczasu
teriów ró˝nicujàcych podaje tab. 1.

Tab. 1. Wspó∏czynniki wagi kryteriów ró˝nicujàcych. èród∏o: Opracowanie w∏asne

1
2
3
4
5
6

Kryterium nakáadów inwestycyjnych
Kryteria kosztów
ekploatacyjnychs

kalizacji spe∏niajàcych powy˝sze kryteria warunkujàce. Dla celów dalszej analizy wskazane by∏oby wybranie najwy˝ej
kilku lokalizacji, które by∏yby reprezentatywne dla ca∏ego obszaru w´z∏a
szczeciƒskiego. To znaczy, ka˝da nast´pna propozycja by∏aby bardzo zbli˝ona swoim po∏o˝eniem do którejÊ
z wybranych lokalizacji, ale od niej
mniej korzystna. Na przyk∏ad, wybrana
lokalizacja mia∏aby wi´kszy zapas powierzchni ponad wyznaczone w kryterium 50 ha, czy te˝ by∏aby po∏o˝ona
w wi´kszej odleg∏oÊci od obszarów
mieszkalnych w porównaniu z lokalizacjà odrzuconà.
W drugim etapie analizy brane sà pod
uwag´ kryteria ró˝nicujàce. Uzasadniony jest wybór spoÊród wszystkich potencjalnych kryteriów tych, które pozwalajà na zró˝nicowanie wariantów lokalizacji. I co wa˝ne, sà mo˝liwe do
sprawdzenia na etapie wyboru lokalizacji poprzedzajàcym zasadnicze stadium
projektowe. Nale˝y wziàç pod uwag´ te
kryteria, które sà ÊciÊle zwiàzane z lokalizacjà LCD. Wynika to z za∏o˝enia, ˝e
we wszystkich wariantach lokalizacji
rozwa˝a si´ budow´ identycznego LCD,
który w przysz∏oÊci by∏by w identyczny
sposób eksploatowany.
Analiza potencjalnych kryteriów pozwala na wybranie nast´pujàcych
dwóch kryteriów ró˝nicujàcych:
• kryterium nak∏adów inwestycyjnych
• kryterium kosztów eksploatacyjnych.

0,30

Kryteria dostĊpnoĞci w obrĊbie regionu szczeciĔskiego,
zaplecza dowozowo- w obrĊbie wĊzáa szczeciĔskiego
odwozowego
dla portów Szczecin I ĝwinoujĞcie

0,16

Kryterium dostĊpnoĞci zaplecza krajowego I zagranicznego

0,20

Kryterium lokalnych podatków od nieruchomoĞci

0,10

Razem

0,08
0,16

1,00
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