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Centrum logistyczne dla Wielkopolski – potrzeby
i mo˝liwoÊci realizacji (cz. 2)
gistycznych wokó∏ centrum logistycznego.

Aktualne mo˝liwoÊci realizacyjne
Wielkopolska nadal czeka na centrum logistyczne o zasi´gu mi´dzynarodowym z kolejowym terminalem kontenerowym. Istniejà dwie mo˝liwoÊci.
Albo zostanie zbudowane centrum logistyczne z pe∏nà infrastrukturà, albo
nale˝y zmieniç koncepcj´ i budowaç
centrum logistyczne o charakterze rozproszonym.
W pierwszym przypadku rysuje
si´ model realizacyjny z∏o˝ony
z nast´pujàcych elementów:
1. Kolejowy terminal kontenerowy
b´dàcy elementem integrujàcym
to centrum z siecià europejskich
centrów logistycznych.
2. Terminal celny do obs∏ugi wymiany towarowej Unii Europejskiej z krajami Europy Wschodniej i Azji.
3. Sektor us∏ug logistycznych.
4. Park produkcyjno-technologiczny.
5. Sektor dystrybucji.
6. Us∏ugi towarzyszàce.

Na tym tle warto rozwa˝yç mo˝liwe
lokalizacje wielkopolskiego centrum logistycznego.
Lokalizacja 1 Poznaƒ – Franowo
(rys. 6):
• lokalizacja jest dobra, pod warunkiem ukoƒczenia trzeciej ramy ko-
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Rys. 6. Potencjalne lokalizacje centrum logistycznego w Poznaniu na Franowie 1 – Lokalizacja
pierwotna, 2 – WGRO-MRS Sp. z o.o.

W drugim przypadku model realizacyjny móg∏by przyjàç nast´pujàcà postaç:
1. Kolejowy terminal kontenerowy wraz
z zapleczem w postaci placów sk∏adowych dla kontenerów i naczep
oraz centrum wypo˝yczania kontenerów, palet i innych opakowaƒ transportowych, oraz zwrotnych pojemników zbiorczych.
2. Podobnie jak w pierwszym wariancie
– terminal celny.
3. Strefa indywidualnych inwestycji na
znacznie ograniczonym w stosunku
do pierwszego wariantu obszarze,
gdzie udost´pniane sà grunty pod
nowe inwestycje operatorów logistycznych.
4. Internetowa platforma us∏ug logistycznych integrujàca rynek us∏ug lo-

cieli – Miasto Poznaƒ i PKP u˝ytkujàce grunty Skarbu Paƒstwa
• ca∏y teren, o którym mowa, jest dobrze skomunikowany z kolejowà stacjà rozrzàdowo-prze∏adunkowà Poznaƒ-Franowo
• problem dróg dojazdowych jest podobny jak w przypadku poprzedniej
lokalizacji
• aport gruntów do spó∏ki realizacyjnej mo˝e podnieÊç atrakcyjnoÊç inwestycji
• postawa w∏adz lokalnych odegra podobnà rol´ jak w pierwszej lokalizacji.
Kluczowym elementem obu lokalizacji jest terminal kontenerowy. Istniejà
dwie mo˝liwoÊci:
• budowa nowego terminala na terenie centrum logistycznego
• adaptacja na terminal infrastruktury
kolejowej znajdujàcej si´ wewnàtrz
uk∏adu torowisk przylegajàcych do
stacji rozrzàdowej Poznaƒ-Franowo.

Lokalizacja 3 Gàdki – grunty Fundacji Zak∏ady Kórnickie (rys. 7)
munikacyjnej i ∏àcznika autostrado- • odleg∏oÊç od Poznania ok. 13 km
wego, który po∏àczy∏by centrum lo- • dobre skomunikowanie z drogà kragistyczne z autostradà A2
jowà nr 11 z Poznania do Katowic
• rozdrobnienie w∏asnoÊciowe gruni autostradà A2
tów b´dzie powa˝nà przeszkodà
w realizacji inwestycji
• ceny gruntów we wskazanej lokalizacji mogà zagroziç realizacji inwestycji
• postawa w∏adz lokalnych b´dzie
znaczàcym czynnikiem powodzenia
lub niepowodzenia inwestycji.
Lokalizacja 2 Poznaƒ - Franowo – teren stanowiàcy w∏asnoÊç WGRO-MRS
Sp. z o.o. i jej otoczenie (rys. 6)
• istnieje spó∏ka dysponujàca terenem
o powierzchni ok. 15 ha
• wokó∏ terenów spó∏ki jest dost´pny
teren o ∏àcznej powierzchni ok. 45
ha, którym dysponuje dwoje w∏aÊci-
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Rys. 7. Centrum logistyczne – lokalizacja w Gàdkach
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z operatorami logistycznymi. Cz´Êç
z nich wspó∏pracuje na zasadach partnerstwa strategicznego z jednym lub
kilkoma du˝ymi dostawcami, ale dla
zmniejszenia ryzyka poszukujà innych
klientów, którzy uzupe∏niliby ich portfel zleceƒ. Aby tak si´ sta∏o, muszà byç
widoczni. Ponadto, co potwierdzali
w rozmowach operatorzy pytani na
okolicznoÊç poruszanego w artykule
problemu, centrum logistyczne mo˝e
byç atrakcyjne dla ma∏ych i Êrednich
firm, które poszukujà zamówieƒ na
Lokalizacja 4 Konin – Stare Miasto
• dobra lokalizacja w stosunku do dro- otwartych rynkach.
Badania przeprowadzone na potrzegowego uk∏adu komunikacyjnego
• du˝e rezerwy terenu pod inwestycje by niniejszego artyku∏u, aczkolwiek nie
• miejscowy plan zagospodarowania te- reprezentatywne, dajà pewien poglàd
renu zapewniajàcy mo˝liwoÊç realiza- na rol´, jakà mo˝e odegraç centrum logistyczne2.
cji inwestycji w centrum logistyczne
• dobry klimat dla inwestorów ze strony w∏adz lokalnych
Poglàd operatorów logistycznych
• planowana inwestycja w terminal celny
Cz´Êç du˝ych firm, które dysponujà
• brak na miejscu infrastruktury kolejowej i koniecznoÊç dojazdu do niej infrastrukturà i prowadzà dzia∏alnoÊç
przez centrum Konina i przepraw´ w Wielkopolsce, postrzegajà centrum
logistyczne jako konkurencj´. Firmy te
mostowà na Warcie.
majà sta∏ych klientów i wolà ich obs∏ugiwaç indywidualnie. Ponadto stagnaOcena potencjalnego
cja w gospodarce i s∏aby popyt pozainteresowania udzia∏em
wstrzymujà je od inwestowania. Ten
w realizacji lub wspó∏pracà
element mo˝e si´ zmieniç, gdy gospodarka nabierze rozp´du. Wi´kszoÊç anz centrum logistycznym
kietowanych du˝ych operatorów logiPotencja∏ gospodarczy województwa stycznych podkreÊla g∏ównie trzy elewielkopolskiego sugeruje du˝e zainte- menty, w których upatrujà êróde∏ w∏aresowanie ze strony przysz∏ych u˝yt- snych korzyÊci w ewentualnej wspó∏kowników centrum logistycznego. Rze- pracy z centrum logistycznym:
czywiste potrzeby w tym zakresie mo- • przewozy intermodalne
gà byç okreÊlone jedynie po badaniach • us∏ugi celne
rynku. Sygnalizowane wczeÊniej konse- • elektroniczna platforma informacyjno-transakcyjna.
kwencje braku centrum logistycznego
z pewnoÊcià os∏abi∏y zainteresowanie
Poniewa˝ operatorzy logistyczni
ze strony tych operatorów logistycznych, którzy zainwestowali w infra- wskazujà jako podstawowy atut censtruktur´ w innych lokalizacjach. Nadal trum logistycznego transport multimojednak pojawiajà si´ inwestorzy, dotàd dalny, warto przy okazji zauwa˝yç, ˝e
nieobecni na krajowym rynku lub majà wobec dotychczasowej oferty na
w Wielkopolsce, którzy poszukujà tego rodzaju przewozy stosunek krymiejsca do osiedlenia. Ponadto obser- tyczny, a ich g∏ówne zarzuty dotyczà:
wowana w ostatnich latach tendencja • d∏u˝szego ∏àcznego czasu transportu
ni˝ w przypadku transportu samodo skracania ∏aƒcuchów dostaw oraz
chodowego
zacieÊniania wspó∏pracy producentów
•
niekonkurencyjnych stawek przewoz dostawcami powoduje, ˝e ci ostatni
zowych
lokujà si´ w pobli˝u du˝ych odbiorców,
którzy sà ich strategicznymi partnerami • zbyt d∏ugiej lub utrudnionej drogi
dojazdowej do terminali.
biznesowymi. Podobnie rzecz si´ ma

• w bezpoÊrednim sàsiedztwie istnieje
kolejowy terminal kontenerowy firmy POLZUG
• dobry klimat dla inwestorów ze strony w∏aÊciciela terenu Fundacji Zak∏ady Kórnickie1 i w∏adz lokalnych
• brak mo˝liwoÊci sprzeda˝y gruntów
inwestorom, ale istnieje opcja wieloletniej dzier˝awy
• atrakcyjne warunki dzier˝awy gruntów.
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2

Ârednie i ma∏e firmy widzà w centrum
logistycznym mo˝liwoÊç rozbudowania
w∏asnej oferty o bardziej z∏o˝one us∏ugi i zwi´kszenia tym samym jej konkurencyjnoÊci. Postrzegajà centrum logistyczne jako szans´ na wzbudzenie popytu na ich us∏ugi. Brak im jednak Êrodków do inwestowania.

Poglàd nadawców i odbiorców
Nadawcy i odbiorcy zak∏adajà, ˝e
centrum logistyczne dostarczy bogatszej oferty, a wi´ksza poda˝ us∏ug i ich
bogatsza oferta wymuszà wy˝szà jakoÊç. Producenci podkreÊlajà wygod´
wspó∏pracy z jednym us∏ugodawcà, ale
zak∏adajà, ˝e równie˝ on poprawi swojà ofert´ dzi´ki bogatszej ofercie swoich podwykonawców i partnerów.
Dystrybutorzy zwrócili uwag´ na
mo˝liwoÊç wykorzystywania potencja∏u centrum logistycznego jako platformy crossdockingu, gdzie nast´powa∏yby prze∏adunki dostaw ca∏opojazdowych, realizowanych przez ci´˝arowy
transport samochodowy na samochody
dostawcze dowo˝àce towary do poszczególnych placówek sieci i drobnego detalu.
Poza wszystkim, centrum logistyczne
jest atrakcyjne dla firm poszukujàcych
lokalizacji i z tego punktu widzenia mo˝e liczyç na du˝e zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Inwestorami
tymi mogà byç nie tylko operatorzy logistyczni, ale tak˝e przedsi´biorstwa
produkcyjne uczestniczàce w ∏aƒcuchu
dostaw du˝ych producentów i przygotowujàce dla nich swoje produkty
w formie cz´Êci, zespo∏ów czy zestawów monta˝owych.
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W jednym z kolejnych numerów „Logistyki” autor zamierza omówiç dok∏adniej lokalizacj´ w Gàdkach.
Wykorzystano badania prof. Marka Ciesielskiego z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Instytutu Logistyki i Magazynowania.
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