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Centrum logistyczne dla Wielkopolski – potrzeby
i mo˝liwoÊci realizacji (cz. 1)
Koncepcja budowy centrum logistycznego dla Poznania i Wielkopolski
ma d∏ugà tradycj´. Analizy przeprowadzone na poczàtku lat 90. ubieg∏ego
stulecia wskazywa∏y na celowoÊç jego
realizacji oraz uzasadnia∏y potrzeby
w tym zakresie. Nowoczesny rynek
us∏ug logistycznych wówczas dopiero
si´ tworzy∏, a wchodzàcy do Polski producenci i dystrybutorzy potrzebowali
odpowiedniej obs∏ugi logistycznej. Mimo, ˝e istnia∏a ju˝ wówczas ÊwiadomoÊç, ˝e us∏ugi te powinny si´ koncentrowaç na wydzielonym do tego celu
obszarze, a intuicyjnie wskazywano potencjalne lokalizacje dla kilku g∏ównych
krajowych centrów logistycznych,
w rzeczywistoÊci brakowa∏o ofert dla
operatorów logistycznych w postaci
dobrze wybranych i przygotowanych
do zasiedlenia lokalizacji. W rezultacie
osiedlenia nast´powa∏y tam, gdzie
obok zasadniczych zach´t w postaci
popytu na us∏ugi logistyczne i dobrej
komunikacji inwestor spotyka∏ dobrze
przygotowane do inwestowania tereny:
atrakcyjne ceny gruntu, uporzàdkowanà stron´ prawnà przysz∏ych inwestycji,
dobry klimat i pomoc ze strony lokal-

nych w∏adz. Taka dzia∏alnoÊç doprowa- wiada wskazaniom lokalizacyjnym, wydzi∏a do rozproszenia infrastruktury lo- znaczonym przez autorów wspomniagistycznej.
nego wy˝ej projektu badawczego. I tak
na przyk∏ad, koncentracja inwestycji
Problemy towarzyszàce budowie magazynowych zrealizowanych w centralnej Polsce odpowiada w du˝ym
krajowej sieci centrów
stopniu wynikom projektu, ale w Wielkopolsce, szczególnie w odniesieniu do
logistycznych w Polsce
lokalizacji Poznaƒ-Franowo, inwestycje
W wyniku realizacji Zamawianego operatorów logistycznych uleg∏y znaczProjektu Badawczego nr PZB-023-13 pt. nemu rozproszeniu [3]. Nawet, gdyby
„Koncepcja lokalizacji centrów logi- w przypadku budowy centrum logistycznych w Polsce” wskazano na celo- stycznego dostrzegli oni korzyÊci
woÊç budowy od 6. do 8. regionalnych z osiedlenia si´ w nim, nie przeniosà
centrów logistycznych, sytuujàc jedno tam posiadanej infrastruktury.
z nich w Wielkopolsce [1], [2]. Niestety,
Innym problemem towarzyszàcym rew Êlad za wynikami projektu nie pojawi∏ si´ program o statusie programu alizacji centrów logistycznych sà termirzàdowego, który na wzór podobnych nale kontenerowe. Operatorzy przewoprogramów realizowanych w niektó- zów intermodalnych dysponujà szererych paƒstwach Europy Zachodniej, za- giem takich terminali, co nie znaczy, ˝e
inicjowa∏by realizacj´ kluczowych dla mo˝na je wszystkie wykorzystaç w regospodarki centrów logistycznych alizacji programu budowy centrów logii wspar∏ finansowo przynajmniej po- stycznych. Ich zdolnoÊç prze∏adunkowa
czàtkowà faz´ ich realizacji. W konse- jest nawet wi´ksza od aktualnego zakwencji operatorzy logistyczni inwe- potrzebowania, ale nale˝y pami´taç, ˝e
stowali i nadal inwestujà, kierujàc si´ niezale˝nie od tego, ˝e i w Polsce,
przy wyborze lokalizacji dost´pnymi i w krajach Europy Zachodniej kolejowy
mo˝liwoÊciami, co nie zawsze odpo- transport towarów sztukowych nadal
jest niekonkurencyjny w stosunku do
transportu samochodowego, to wielkoÊç przewozów intermodalnych kontenerów, naczep i nadwozi wymiennych
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Rys. 1. Drogi krajowe i wojewódzkie. èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie programu
SAGRA 2002

Uwarunkowania gospodarcze
Wielkopolski i Poznania w aspekcie
oceny atrakcyjnoÊci lokalizacji
centrum logistycznego
Wielkopolska posiada potencja∏ gospodarczy uzasadniajàcy potrzeb´ lokalizacji centrum logistycznego. Mimo
niezadowalajàcego stanu polskich
dróg, Wielkopolska plasuje si´ w czo-
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∏ówce regionów z dobrze rozbudowanà
siecià dróg krajowych i wojewódzkich
(rys. 1) oraz linii kolejowych (rys. 2),
a poznaƒski w´ze∏ kolejowy ze stacjà
rozrzàdowà Poznaƒ-Franowo nale˝y do
najwi´kszych w kraju.
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Rys. 2. Linie kolejowe normalnotorowe czynne w 2001 r. èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie programu SAGRA 2002

Wielkopolska nale˝y do regionów posiadajàcych najwi´kszy potencja∏ rozwojowy (rys. 4).
WielkoÊç powierzchni magazynowych (rys. 5) pokazuje du˝y potencja∏
rynku logistycznego regionu.
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Rys. 3. IloÊç ci´˝arowego taboru samochodowego na tle regionów. èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie programu SAGRA 2002
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Kombi Terminal
W 1993 roku powsta∏o Stowarzyszenie
Kombi Terminal Poznaƒ, które za cel
dzia∏ania przyj´∏o inicjowanie przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do budowy centrum logistycznego na Franowie, g∏ównie ze wzgl´du na bardzo dobre skomunikowanie z infrastrukturà kolejowà
i bliskoÊç stacji rozrzàdowej Poznaƒ –
Franowo, ale równie˝ z samochodowà
drogà krajowà nr 11. Stowarzyszenie
utworzone przez 47 przedsi´biorstw
i 39 osób fizycznych powo∏a∏o spó∏k´
realizacyjnà, która jednak inwestycji
nie zrealizowa∏a, g∏ównie ze wzgl´du
wadliwe zarzàdzanie spó∏kà. W ten
sposób zasta∏a utracona najbardziej zaawansowana inicjatywa budowy w Poznaniu centrum logistycznego, a niepowodzenie rzutowa∏o na klimat dalszych
inicjatyw.
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Rys. 4. Potencja∏ gospodarczy regionów. èród∏o: Opracowanie w∏asne ILiM
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W 2001 roku w województwie wielkopolskim by∏o zarejestrowanych 199,8
tys. samochodów ci´˝arowych, co plasuje ten region na drugim miejscu
w kraju po województwie mazowieckim (rys. 3).
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Inter Port Poznaƒ
W 1997 roku Instytut Logistyki i Magazynowania opracowa∏ Studium programowo-organizacyjne dla centrum logistycznego Inter Port Poznaƒ, dla tej samej lokalizacji, odnoszàc je do aktualnych wówczas uwarunkowaƒ i liczàc na
zainteresowanie w∏adz oraz potencjalnych inwestorów. Mimo potwierdzonego zainteresowania tych ostatnich,
brak podobnej reakcji ze strony ówczesnych w∏adz spowodowa∏, ˝e i ta inicja-
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Centrum logistyczne
w Gàdkach k.Poznania
W 2003 roku pojawi∏a si´ inicjatywa ze
strony Fundacji Zak∏ady Kórnickie, które
chcà udost´pniç tereny w Gàdkach pod
centrum logistyczne. Lokalizacja wpisuje si´ doskonale w uk∏ad komunikacyjny, a opracowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania studium lokalizacyjne dla tego terenu wskazuje na du˝e
mo˝liwoÊci realizacji w tym miejscu
centrum logistycznego. Obecnie trwajà
rozmowy z potencjalnymi inwestorami.
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Rys. 5. Liczba magazynów zamkni´tych, zadaszonych i placów sk∏adowych w poszczególnych
województwach. èród∏o: GUS, dane za 2000 rok

tywa nie prze∏ama∏a impasu. W szczególnoÊci niejasna pozostawa∏a sprawa
dost´pnoÊci gruntów z mocno zró˝nicowanà strukturà w∏asnoÊciowà i brakiem miejscowego planu zagospodarowania, który okreÊli∏by ich przeznaczenie pod inwestycje logistyczne.
Wielkopolskie Centrum Logistyczne
w Koninie – Starym MieÊcie
W 2002 roku zosta∏ zainaugurowany
program budowy Wielkopolskiego Centrum Logistycznego w Koninie (teren
nale˝àcy do gminy Stare Miasto). Jego
inicjatorem by∏ kapita∏ prywatny, który
pozyska∏ do wspó∏pracy w∏adze samorzàdowe Konina i Starego Miasta. Spó∏ka utworzona do przygotowania inwestycji do jej realizacji, zgromadzi∏a Êrod-

ki finansowe, które pozwoli∏y wykupiç
4 ha gruntu i rozpoczàç prace projektowe. Program inwestycyjny zak∏ada∏ rozpocz´cie inwestycji od wybudowania
i uruchomienia terminala celnego, którego brak w Koninie jest odczuwalny
(dotychczasowy nie spe∏nia aktualnych
potrzeb). Ponadto udost´pniono tereny
pod inwestycje prywatnych inwestorów, zgodne z przyj´tym programem
i uchwalonym przez gmin´ Stare Miasto miejscowym planem zagospodarowania dla tego terenu, obejmujàcego
obszar o powierzchni ponad 100 ha.
Przewiduje si´ zakoƒczenie budowy
pierwszego modu∏u terminala w paêdzierniku br. Mankamentem inwestycji
koniƒskiej jest brak skomunikowania
z infrastrukturà kolejowà.
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