Koncepcje i strategie logistyczne
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Wyznaczanie lokalizacji logistycznego centrum
dystrybucji w w´êle transportowym (cz. 2)
Kryteria dost´pnoÊci zaplecza
dowozowo-odwozowego
Miarà dost´pnoÊci zaplecza w obszarze regionu szczeciƒskiego, w danym
kierunku transportowym jest czas przejazdu od LCD do granicy obszaru w´z∏a
transportowego. Miarà dost´pnoÊci ca∏ego zaplecza dowozowo-odwozowego jest Êredni czas przejazdu do granic
w´z∏a transportowego. Najlepsza dost´pnoÊç zaplecza w obszarze regionu
szczeciƒskiego b´dzie cechowa∏a ten
wariant lokalizacji, dla którego Êredni
czas przejazdu do granic obszaru w´z∏a
b´dzie najkrótszy. Czas ten powinien
byç liczony jako Êrednia wa˝ona czasów przejazdu do punktów granicznych, po∏o˝onych na wszystkich g∏ównych kierunkach wyjazdowych. Wspó∏czynniki wagi poszczególnych kierunków odpowiadajà szacunkowemu obcià˝eniu dróg wyjazdowych przewozami do i z LCD.
Bioràc pod uwag´ sieç dróg ko∏owych,
istnieje siedem g∏ównych kierunków wyjazdu z obszaru w´z∏a szczeciƒskiego.
Tab. 2. Struktura kierunkowa przewozów
w obs∏udze regionu szczeciƒskiego. èród∏o:
Opracowanie w∏asne

Na ka˝dej z dróg wyjazdowych wyznaczono punkt graniczny w´z∏a szczeciƒskiego. Szacunkowe obcià˝enie poszczególnych dróg wyjazdowych dowozami i odwozami z LCD, pokazuje tab.
21. Podane wielkoÊci zosta∏y obliczone
na podstawie ilorazu liczby podmiotów
gospodarczych, zlokalizowanych na danym kierunku transportowym do ogólnej liczby podmiotów w regionie 2.
Podstawowe znaczenie dla badania
dost´pnoÊci zaplecza w obr´bie w´z∏a
szczeciƒskiego ma po∏o˝enie stref koncentracji przemys∏u i przebieg g∏ównych ciàgów komunikacyjnych w´z∏a.
Bioràc pod uwag´ obecnà sytuacj´ i plany rozwojowe miasta Szczecina, mo˝na
przyjàç nast´pujàce za∏o˝enia:
• podmioty gospodarcze, b´dàce potencjalnymi klientami LCD, sà rozproszone z jednakowà g´stoÊcià w ca∏ym
obszarze w´z∏a
• ograniczona liczba po∏àczeƒ drogowych wewnàtrz w´z∏a powoduje, ˝e
trasa przejazdu od LCD do klienta jest
znacznie d∏u˝sza w stosunku do odleg∏oÊci prostoliniowej.
Za∏o˝enia powy˝sze eliminujà wykorzystanie metod geometrycznych przy
badaniu kryterium dost´pnoÊci tego zaplecza. Miarà dost´pnoÊci zaplecza
w obr´bie w´z∏a szczeciƒskiego jest
Êredni czas przejazdu do granic w´z∏a
transportowego. Czas ten powinien byç
liczony jako Êrednia arytmetyczna czasów przejazdu do punktów granicznych, po∏o˝onych na siedmiu g∏ównych
kierunkach wyjazdowych. Najlepsza dost´pnoÊç zaplecza w obr´bie w´z∏a
szczeciƒskiego b´dzie cechowa∏a ten
wariant lokalizacji, dla którego Êredni
czas przejazdu do granic obszaru w´z∏a
transportowego b´dzie najkrótszy.

Badanie dost´pnoÊci portów w Szczecinie i ÂwinoujÊciu sprowadza si´ do porównania jakoÊci po∏àczeƒ kolejowych
LCD – port w Szczecinie i LCD – port
w ÂwinoujÊciu, dla poszczególnych wariantów lokalizacji. Najwa˝niejszym
miernikiem tej jakoÊci jest Êredni czas
przejazdu w tych relacjach. Bierze si´
przy tym pod uwag´ transport kolejowy,
jako podstawowà ga∏àê transportu obs∏ugujàcà polskie porty. Âredni czas przejazdu powinien byç liczony jako Êrednia
wa˝ona, a wspó∏czynniki wagi powinny
odpowiadaç procentowemu udzia∏owi
poszczególnych portów w obrotach ∏adunków cià˝àcych do LCD. Obliczenia
szacunkowe wykaza∏y, ˝e w 2010 roku
2/3 tego typu ∏adunków przypada na
port szczeciƒski. Najlepszà dost´pnoÊç
portów b´dzie mia∏ ten wariant lokalizacji, dla którego Êredni czas przejazdu do
obu portów b´dzie najkrótszy.

Kryteria dost´pnoÊci zaplecza
krajowego i zagranicznego
Lokalizacja LCD powinna uwzgl´dniaç
kierunki i wielkoÊç przewozów w relacji
LCD – zaplecze krajowe i zagraniczne.
Na podstawie analizy struktury przewozów kolejowych, krajowych i zagranicznych, mo˝na oszacowaç obcià˝enie poszczególnych magistrali kolejowych ∏àczàcych w´ze∏ szczeciƒski z zapleczem.
Bioràc pod uwag´ kolejowe punkty graniczne w´z∏a szczeciƒskiego, mo˝na
przyjàç ˝e 25% przewozów przechodzi
przez stacj´ Stargard Szczeciƒski, 63%
przez stacj´ Gryfino i 12% przez stacj´
Szczecin-Gumieƒce3.
Kryterium dost´pnoÊci zaplecza krajowego i zagranicznego mo˝na zbadaç
porównujàc Êredni czas przejazdu kolejà z LCD do kolejowych punktów gra-

W obliczeniach uwzgl´dniono obs∏ug´ 40000 podmiotów zlokalizowanych na terytorium Niemiec w obszarze zaplecza dowozowo-odwozowego LCD
w Szczecinie
2 Dane dotyczàce iloÊci podmiotów gospodarczych pochodzà z roczników statystycznych Urz´du Statystycznego w Szczecinie
3 W szacunkach uwzgl´dniono prognozowane po wejÊciu Polski do UE zwi´kszone przewozy w kierunku Niemiec
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6. Logistyk – Kandydaci powinni posiadaç nast´pujàce kwalifikacje i umiej´tnoÊci: wysoko rozwini´te zdolnoÊci analityczne, umiej´tnoÊci
planistyczne i perspektywicznego myÊlenia, zdolnoÊç do pracy w warunkach stresu, pokonywania trudnoÊci i radzenia sobie z niestandardowymi
sytuacjami, umiej´tnoÊç pracy w zespole, samodzielnoÊç w podejmowaniu decyzji, bardzo dobrà znajomoÊç j´zyka angielskiego, wykszta∏cenie
wy˝sze techniczne lub ekonomiczne, bardzo dobrà znajomoÊç MS Office, 2-3 letnie doÊwiadczenie w zarzàdzaniu ∏aƒcuchem logistycznym
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Tab. 3. Zestawienie wyników wielokryterialnej analizy efektywnoÊci lokalizacji LCD.
èród∏o: Opracowanie w∏asne

nicznych, dla poszczególnych wariantów lokalizacji. Czas ten powinien byç liczony jako Êrednia wa˝ona czasów przejazdu do trzech stacji granicznych: Stargard Szczeciƒski, Gryfino i SzczecinGumieƒce. Wspó∏czynniki wagi powinny
odpowiadaç udzia∏owi poszczególnych
kierunków transportowych w przewozach. Najlepszà dost´pnoÊç zaplecza
krajowego i zagranicznego b´dzie mia∏
ten wariant lokalizacji, dla którego Êredni czas przejazdu od LCD do stacji granicznych b´dzie najkrótszy.

Kryterium lokalnych podatków
od nieruchomoÊci
Na etapie wyboru lokalizacji przysz∏ego LCD w w´êle szczeciƒskim brak
jest szczegó∏owych danych odnoÊnie infrastruktury LCD. Stàd niemo˝liwe jest
okreÊlenie pe∏nej stawki nale˝nego podatku od nieruchomoÊci, a jedynie jego
cz´Êci okreÊlanej jako podatek od gruntów. Informacja ta wydaje si´ byç wystarczajàca dla prawid∏owego uszeregowania badanych wariantów lokalizacji,
od najmniej do najbardziej op∏acalnego.
Najbardziej op∏acalny, z punktu widzenia kryterium lokalnych podatków
i op∏at z tytu∏u posiadania nieruchomoÊci, b´dzie ten wariant lokalizacji, dla
którego wartoÊç nale˝nego podatku od
gruntu b´dzie najmniejsza.

Wielokryterialna analiza
lokalizacji
Dla potrzeb analizy wyznaczono pi´ç
wariantów lokalizacji LCD w w´êle
szczeciƒskim:

• Goleniów
• Kluczewo k/Stargardu Szczeciƒskiego
• Wielgowo
• Ostrów Grabowski
• Ko∏baskowo.
Powy˝sze
lokalizacje
spe∏niajà
wszystkie kryteria warunkujàce: posiadajà odpowiednio du˝à powierzchni´,
dost´p do infrastruktury làdowej i sà
po∏o˝one z dala od dzielnic mieszkaniowych. Za wyjàtkiem Ostrowia Grabowskiego, cztery warianty lokalizacji to tereny po∏o˝one na obrze˝ach aglomeracji szczeciƒskiej. Goleniów, Wielgowo,
Kluczewo i Szczecin-Gumieƒce sà usytuowane odpowiednio na pó∏nocny-wschód, wschód, po∏udniowy-wschód
i po∏udniowy-zachód od centrum Szczecina. Warianty te sà zatem reprezentatywne dla najwa˝niejszych kierunków
dystrybucji ∏adunków w obszarze regionu szczeciƒskiego.
Ostrów Grabowski jest jedynym wariantem lokalizacji po∏o˝onym centralnie w stosunku do obszaru miasta. Teren ten jest po∏o˝ony w portowej dzielnicy Mi´dzyodrza.
Przyjmuje si´ za∏o˝enie, ˝e wszystkie
wybrane lokalizacje sà jednakowo podatne pod budow´ LCD. Realizacja inwestycji o zak∏adanych parametrach
techniczno-technologicznych b´dzie
w ka˝dym przypadku zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Bez wzgl´du na to, który
wariant lokalizacji zostanie wybrany,
nowowybudowane LCD b´dzie si´ charakteryzowa∏o tym samym obcià˝eniem
masà ∏adunkowà. Takie same b´dà ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania jego eksploatacji. Ró˝nice mi´dzy
poszczególnymi wariantami lokalizacji

w Êrodowisku produkcyjnym b´dzie dodatkowym atutem, gotowoÊç do podj´cia pracy w Pile. Oferujemy: interesujàcà i odpowiedzialnà prac´
w m∏odym zespole, pomoc w ewentualnym przeniesieniu si´ do Pi∏y, mo˝liwoÊç rozwoju zawodowego w mi´dzynarodowym koncernie.
Osoby zainteresowane pe∏nà wyzwaƒ pracà w dynamicznie rozwijajàcej si´ firmie prosimy o przes∏anie CV i listu motywacyjnego z dopisanym
numerem referencyjnym HLP/03 na adres firmy: HRK S.A., ul. Gajowa 8/7, 60-815 Poznaƒ, tel. 061 84 31 031, fax: 061 84 30 858

dotyczyç b´dà wybranych pozycji kosztów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych. O wyborze najlepszej lokalizacji zadecydujà odpowiednio dobrane
kryteria ró˝nicujàce.
Zestawienie otrzymanych wyników
dla wszystkich badanych kryteriów ró˝nicujàcych pokazuje tab. 2. Dla ka˝dego wariantu lokalizacji przyporzàdkowano miejsca, które on zajmie w uszeregowaniach dokonanych przez kolejne
kryteria ró˝nicujàce. Podane jest równie˝ wypadkowe miejsce, wyliczone jako Êrednia wa˝ona, przy uwzgl´dnieniu
wspó∏czynników wagi kryteriów. Wielokryterialna analiza pozwoli∏a na wytypowanie najkorzystniejszego wariantu
– okaza∏ si´ nim byç wariant lokalizacji
Wielgowo.
W wyniku analizy wyznaczono racjonalnà lokalizacj´ LCD w w´êle szczeciƒskim. O wyborze zadecydowa∏o centralne po∏o˝enie najlepszego wariantu
wzgl´dem obszaru w´z∏a transportowego oraz jego dobre po∏àczenia transportowe z ca∏ym zapleczem dowozowo-odwozowym. Zastosowana metoda
okaza∏a si´ skuteczna. Jest ona przy tym
na tyle uniwersalna, ˝e mo˝na jà zastosowaç do wyznaczania lokalizacji LCD
w dowolnym w´êle transportowym. Nast´pnym etapem realizacji inwestycji
powinno byç wykonanie technicznego
studium lokalizacji LCD. Pozwoli ono na
zidentyfikowanie wszystkich techniczno-technologicznych uwarunkowaƒ majàcych wp∏yw na budow´ i przysz∏à eksploatacj´ LCD. Konieczna jest tak˝e
ekonomiczna analiza efektywnoÊci
przedsi´wzi´cia, która wyjaÊni wszystkie aspekty finansowe inwestycji. Wskazane by∏oby wykonanie tych dokumentów dla wytypowanych dwóch-trzech
pierwszych wariantów lokalizacji.
Omówiona metoda ma zastosowanie
jedynie we wst´pnym etapie wyznaczania lokalizacji i jest obarczona b∏´dami
wynikajàcymi z szacowania okreÊlonych
wartoÊci. B∏´dy te jednak sà roz∏o˝one
równomiernie pomi´dzy wszystkie analizowane warianty lokalizacji. ˚aden
wariant nie jest faworyzowany. Mo˝na
wi´c mówiç o obiektywizmie dokonywanego wyboru.
Artyku∏ napisano na podstawie: WiÊnicki B. –
„Wielokryterialna analiza lokalizacji terminalu
mi´dzynarodowych przewozów multimodalnych
w w´êle szczeciƒskim”, praca doktorska napisana
na Wydziale Zarzàdzania i Ekonomiki Us∏ug Uniwersytetu Szczeciƒskiego, Szczecin 2001
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