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Wykorzystanie infrastruktury PKP SA przy tworzeniu centrów
logistycznych
Bardzo powoli realizowany program
budowy autostrad oraz gwa∏townie pogarszajàcy si´ stan dróg, stwarza coraz
trudniejszà sytuacj´ na podstawowych
ciàgach komunikacyjnych naszego kraju. JednoczeÊnie nasz kraj posiada dobrze rozwini´tà sieç linii kolejowych,
choç w ostatnich latach nastàpi∏o
zmniejszenie ogólnej ich d∏ugoÊci
wskutek zamykania linii nierentownych.
Mo˝liwoÊci konkurowania przez kolej
z transportem samochodowym sà stosunkowo ograniczone z uwagi na ponoszone koszty utrzymania infrastruktury.
Ale g´sta sieç kolejowa stwarza szereg
mo˝liwoÊci w transporcie krajowym
i mi´dzynarodowym. Dlatego bardzo
wa˝nym warunkiem wykorzystania po∏o˝enia naszego kraju i dobrze rozwini´tej sieci linii kolejowych oraz wynikajàcych z tego korzyÊci jest intensywny rozwój nowych jakoÊciowo us∏ug o charakterze logistyczno – kompleksowym.
Us∏ugi te powinny obejmowaç nie tylko
przewóz zasadniczy, ale tak˝e us∏ugi towarzyszàce (sortowanie, dystrybucja,
us∏ugi fitosanitarne, weterynaryjne, dokumentacyjne, celne itp.).
W artykule „Centra logistyczne w PKP
SA” w numerze 2/2003 „Logistyki” pokazano zamierzenia PKP CARGO SA odnoÊnie tworzenia centrów logistycznych
oraz stacji koncentracji przewozów.
Pragniemy przypomnieç, i˝ zespó∏ zajmujàcy si´ tym zagadnieniem w PKP
CARGO SA wytypowa∏ osiem lokalizacji,
w których utworzenie mi´dzynarodowych centrów logistycznych powinno
przyczyniç si´ m.in. do poprawienia
doÊç skomplikowanej sytuacji transportowej w tych regionach oraz w ca∏ym
kraju. Sà to: Gliwice, Ma∏aszewicze,
S∏awków, Poznaƒ, Wroc∏aw, Warszawa,
Szczecin, Gdaƒsk lub Gdynia. W kolejnych artyku∏ach pragniemy przybli˝yç
Paƒstwu istniejàcà infrastruktur´ PKP SA
w tych miejscach oraz w ich otoczeniu.
Lokalizacja warszawska. Miasto sto∏eczne Warszawa obejmuje obszar 518

km2, mieszka tu 1,6 mln ludnoÊci,
a w ca∏ej aglomeracji 2,5 mln. W stolicy jest najwi´cej samochodów przypadajàcych na 1 mieszkaƒca. Zarejestrowanych jest ponad 770 tys. pojazdów
samochodowych, w tym 130 tys. samochodów ci´˝arowych. Ochrona Êrodowiska naturalnego (redukcja emisji
spalin i ha∏asu), problemy komunikacyjne aglomeracji warszawskiej, uk∏ad
dróg, dost´pnoÊç do linii kolejowych
oraz posiadane przez PKP SA tereny
i istniejàca infrastruktura, mia∏y istotne znaczenie przy rozpatrywaniu lokalizacji budowy centrów logistycznych.
Wokó∏ aglomeracji warszawskiej powsta∏o szereg du˝ych magazynów,
które obecnie pe∏nià w mniejszym lub
wi´kszym stopniu funkcje centrów logistycznych; nale˝y jednak zaznaczyç,
˝e przedsi´biorstwa te nastawione sà
przede wszystkim na transport samochodowy.
Warszawa jest w´z∏em komunikacyjnym o strategicznym znaczeniu nie tylko dla regionu, ale i ca∏ej Polski. Skupiajà si´ tu g∏ówne linie kolejowe oraz
drogi o znaczeniu krajowym i mi´dzynarodowym.
W celu maksymalnego ograniczenia
przejazdu samochodów przez centrum
miasta oraz przez mosty, przyj´to naturalnà symetri´, jakà tworzy w Warszawie rzeka Wis∏a. Zespó∏ opracowujàcy
koncepcj´ zaproponowa∏, aby w prawobrze˝nej i w lewobrze˝nej cz´Êci miasta zlokalizowane by∏y terminale kontenerowe, wokó∏ których nale˝a∏oby
utworzyç dwa centra logistyczne, ÊciÊle
ze sobà wspó∏pracujàce i tworzàce jeden podmiot gospodarczy. Planowane
centrum logistyczne mia∏oby charakter
regionalny i zasadniczo nastawione by∏oby na przyjmowanie transportem kolejowym towarów wysoko przetworzonych oraz dostarczenie do odbiorcy finalnego samochodami dostawczymi.
Rozpatrujàc poszczególne lokalizacje
kierowano si´ równie˝ zasadà, aby by∏y

one zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego miasta.
Dlatego te˝ w aglomeracji warszawskiej utworzenie CL rozpatrywane jest
na terenie stacji Warszawa G∏ówna Towarowa (ul. Ordona), gdzie mo˝liwe do
zagospodarowania (w I etapie realizacji
zadania) jest oko∏o 12 ha; mo˝e to zostaç powi´kszone w miar´ potrzeb
przez ograniczenie nadmiernie rozbudowanego uk∏adu torowego oraz na terenie stacji Warszawa Wschodnia Towarowa, gdzie na potrzeby przysz∏ego CL
okreÊlono teren mo˝liwy do wygospodarowania o powierzchni oko∏o 10 ha.
Co prawda, powierzchnie te nie sà du˝e w stosunku do obszarów, jakie przeznacza si´ pod potrzeby centrów logistycznych, lecz nie mo˝emy zapominaç,
i˝ w tych miejscach istniejà dobrze rozbudowane uk∏ady torowe stacji manewrowych. GdybyÊmy budowali centrum
logistyczne, (w którym transport kolejowy mia∏by odgrywaç istotne znaczenie) bez tego zaplecza, to z pewnoÊcià
wielkoÊç potrzebnego terenu by∏aby
znacznie wi´ksza. Wykorzystanie tego,
co posiadamy, istotnie ogranicza te˝
koszty realizacji inwestycji.
Stacja Warszawa G∏ówna Towarowa
usytuowana jest w km 1,571 linii nr 20
Warszawa G∏ówna Towarowa – Warszawa
Praga. Jest to stacja manewrowa, zmodernizowana w latach osiemdziesiàtych
w ramach ówczesnego programu modernizacji stacji rozrzàdowych. W sk∏ad
stacji wchodzi kompleks prze∏adunkowy Wola przy ul. Ordona. Z uwagi na
bliskoÊç centrum miasta i po∏o˝enie
w kompleksie przemys∏owym, punkt
ten spe∏nia najlepiej warunki na stworzenie w tym miejscu (dla prawobrze˝nej cz´Êci miasta) niedu˝ego centrum
logistycznego, zaopatrujàcego stolic´
w towary wysoko przetworzone.
Dodatkowe atuty to: znaczny obszar,
istnienie du˝ych obiektów magazynowych, zlokalizowany tu kompleks administracyjno – socjalny, utwardzone pla-
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ce ∏adunkowe, istniejàcy terminal kontenerowy z dwoma suwnicami bramowymi i utwardzonym placem, rozbudowany uk∏ad torowy, zapewniajàcy dost´pnoÊç do wszystkich obiektów, bardzo dobre po∏àczenie z siecià dróg
miejskich, przeznaczenie tych terenów
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy na multimodalne
centra obs∏ugi ruchu towarowego. Budow´ tej cz´Êci centrum logistycznego
w Warszawie nale˝y rozpoczàç od modernizacji i dostosowania ju˝ istniejàcych obiektów magazynowych oraz placów sk∏adowych, wyposa˝enia w urzàdzenia za-i wy∏adunkowe dla kontenerów „ma∏ych”. W zale˝noÊci od rozwoju centrum istnieje mo˝liwoÊç jego dalszej rozbudowy o dodatkowe obiekty.
Na stacji Warszawa Wschodnia Towarowa planowana jest budowa terminalu kontenerowego wraz z magazynami celnymi, który obs∏ugiwaç b´dzie
centrum logistyczne. Stacja Warszawa
Wschodnia Towarowa jest stacjà manewrowà, usytuowanà w kilometrze
6,167 linii Warszawa – Terespol. Dodatkowe atuty tej stacji to: posiadanie dobrze rozwini´tego uk∏adu torowego,
wielkoÊç wolnego terenu mo˝liwego
do zagospodarowania, magazyn, pomieszczenia administracyjne, bardzo
dobre po∏àczenie z siecià dróg miejskich, przeznaczenie tych terenów
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy na multimodalne
centra obs∏ugi ruchu towarowego.
W zakresie us∏ug logistycznych, system towarowego transportu kolejowego
w aglomeracji warszawskiej jest co najmniej kilka lat opóêniony w stosunku do
innych dziedzin ˝ycia gospodarczego.
Sto∏eczny charakter miasta, skupisko
przemys∏u, us∏ug, dogodne po∏àczenia
kolejowe i drogowe, to niewàtpliwie argumenty przemawiajàce za utworzeniem centrów logistycznych dla Warszawy w wy˝ej opisanych lokalizacjach. Budowa jednego du˝ego centrum logistycznego, w którym transport kolejowy
odgrywaç b´dzie podstawowe znaczenie
w odleg∏oÊci 100 km od stolicy, zmniejszy potok samochodów na drogach do
tego miejsca, nie przyczyni si´ jednak do
jego znacznego ograniczenia na drogach
wjazdowych i ulicach stolicy. Warszawa
w chwili obecnej nie posiada stacji, która
mog∏aby Êwiadczyç pe∏en zakres us∏ug
∏adunkowych i logistycznych. To pewnego rodzaju paradoks, ˝e z jednej strony
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nasza stolica posiada niewydolny uk∏ad
komunikacji drogowej, a z drugiej strony
ma nazbyt rozbudowanà sieç kolejowà
i nie wykorzystywane uk∏ady torowe.
Lokalizacja wroc∏awska. Strategiczne
znaczenie Dolnego Âlàska wynika nie
tylko z usytuowania w pobli˝u granicy
zachodniej i po∏udniowej, ale równie˝
jest to rejon o bardzo wysokim potencjale gospodarczym, kulturalnym i intelektualnym. Po∏o˝ony na skrzy˝owaniu
szlaków komunikacyjnych jest wa˝nym
ogniwem, przez które nast´puje przep∏yw ∏adunków zarówno w obrocie krajowym jak i mi´dzynarodowym. Wzrastajàce co roku iloÊci przewo˝onych towarów wymuszajà dzia∏ania umo˝liwiajàce sprawniejszà i przede wszystkim
kompleksowà obs∏ug´ klientów. Rozwiàzaniem mog∏oby byç utworzenie centrum logistycznego, integrujàcego
wszystkie rodzaje transportu. Do najwa˝niejszych czynników przemawiajàcych za utworzeniem centrum logistycznego w stolicy Dolnego Âlàska nale˝à:
• g´stoÊç zaludnienia
• g´stoÊç istniejàcej infrastruktury
transportowej
• autostrada A 4
• g∏ówne drogi krajowe i mi´dzynarodowe
• d∏ugoÊç sieci kolejowej
• skrzy˝owanie g∏ównych dróg kolejowych: pó∏noc – po∏udnie wschód – zachód
• kolejowe i drogowe przejÊcia graniczne CD i DB
• wroc∏awski port lotniczy na Starachowicach
• wroc∏awski port rzeczny
• potencja∏ gospodarczy: zak∏ady przemys∏owe, kopalnie materia∏ów budowlanych, dobrze zorganizowany
sektor us∏ug handlowych
• strefy ekonomiczne
• firmy przewozowe i spedycyjne.
Sprzyjajàce uwarunkowania lokalizacyjne do utworzenia centrum logistycznego wynikajà z dobrze rozwini´tej sieci
dróg ko∏owych i kolejowych ∏àczàcych
centralnie Wroc∏aw z oÊrodkami produkcji przemys∏owej, centrami us∏ugowymi
i strefami ekonomicznymi. W strukturze
przewozów kolejowych dominujà przewozy masowe ze znacznym udzia∏em
eksportu i tranzytu. D∏ugoÊç linii kolejowych na Dolnym Âlàsku wynosi 3 241
km. Aglomeracj´ wroc∏awskà obs∏uguje
stacja rozrzàdowa Wroc∏aw Brochów
oraz podporzàdkowanych jej 21 stacji

manewrowych. Organizacja przewozów
oparta jest na systemie punktów w´z∏owych, w którym ∏adunki przewo˝one sà
na zasadzie punkt ∏adunkowy – stacja
manewrowa – stacja rozrzàdowa – inna
stacja rozrzàdowa – stacja manewrowa –
punkt wy∏adunkowy. Stacja Wroc∏aw Brochów przystosowana jest do przyjmowania pociàgów z obcià˝eniem 2000 ton
i d∏ugoÊci 1200 m – 240 osi. Na terenie
stacji znajdujà si´ posterunki handlowe
oraz zaplecza technicznego, pracujàce
ca∏à dob´. Wroc∏aw Brochów ma bezpoÊrednie po∏àczenie z kolejami DB przez
przejÊcie graniczne Wegliniec – Horka
oraz z kolejami CD poprzez przejÊcia
graniczne Mi´dzylesie – Lichkov i Mieroszów – Mezimesti. Przez Wroc∏aw przebiega korytarz E 30 ∏àczàcy Ukrain´ z Europà Zachodnià. Na wroc∏awskim w´êle
kolejowym istnieje mo˝liwoÊç szybkiego
prze∏adunku towarów z wagonów na
barki i odwrotnie, w dwóch portach
rzecznych Wroc∏aw Popowice i w Porcie
Miejskim na Nadodrzu, które posiadajà
rozbudowanà infrastruktur´ kolejowà
i prze∏adunkowà. Z portów wroc∏awskich istnieje mo˝liwoÊç realizacji przewozów drogami wodnymi, poprzez sieç
kana∏ów do innych portów morskich
i rzecznych w kraju oraz do portów ca∏ej
Europy. W pobli˝u stacji manewrowej
Wroc∏aw Gàdów znajduje si´ Mi´dzynarodowy Port Lotniczy Wroc∏aw Starachowice, posiadajàcy bezpoÊrednie po∏àczenia lotnicze z Düsseldorfem, Frankfurtem nad Menem, Monachium, Wiedniem
i Kopenhagà. W razie potrzeby istnieje
równie˝ mo˝liwoÊç budowy bocznicy kolejowej, ∏àczàcej Wroc∏aw Gàdów z lotniskiem.
Sieç dróg ko∏owych w regionie dolnoÊlàskim pokrywa si´ z siecià dróg krajowych. Najwa˝niejszym po∏àczeniem
drogowym jest obecnie autostrada A 4,
∏àczàca Niemcy z po∏udniowo –
wschodnià Europà oraz droga krajowa
nr 456 Wroc∏aw – Opole.
Z przeprowadzonych analiz otoczenia rynkowego planowanej lokalizacji,
jak równie˝ zamierzeƒ inwestycyjnych
wynika, ˝e zadania DolnoÊlàskiego
Centrum Logistycznego realizowane
by∏yby w zakresie:
• eksportu produkcji przemys∏owej
i drobnej wytwórczoÊci zak∏adów
miejscowych i regionu, ze szczególnym uwzgl´dnieniem kompleksowej
obs∏ugi klientów stref ekonomicznych regionu
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• importu i dystrybucji zaopatrzenia dla kompleksów handlowych Wroc∏awia (Centrum Bielany, Centrum Korona i inne)
• importu surowców i pó∏produktów dla potrzeb zak∏adów
przemys∏owych Wroc∏awia i regionu
• obs∏ugi Wa∏brzyskiej Strefy Ekonomicznej oraz Noworudzkiej Strefy Ekonomicznej
• tranzytu z prze∏adunkami kontenerów (samochód – wagon) – przesy∏ek kierowanych na po∏udnie i po∏udniowy zachód Europy.
Istniejà zatem przes∏anki przemawiajàce za budowà we
Wroc∏awiu centrum logistycznego. Spe∏nia∏oby ono rol´
g∏ównej bazy towarowej dla aglomeracji wroc∏awskiej i Dolnego Âlàska. PKP SA posiada przy stacji Wroc∏aw Brochów
oko∏o 40 ha wolnej przestrzeni mo˝liwej do zagospodarowania pod potrzeby przysz∏ego centrum. Teren ten spe∏nia
wszystkie warunki, aby powsta∏ tam nowoczesny kolejowy
terminal kontenerowy. We Wroc∏awiu istnieje co prawda kolejowy terminal kontenerowy, eksploatowany w chwili obecnej przez firm´ Polzug Polska, lecz zlokalizowany on jest
w g´sto zabudowanej dzielnicy mieszkaniowej, o ma∏ych
mo˝liwoÊciach rozwoju.
Budowa nowoczesnego terminalu kontenerowego przy
Stacji Wroc∏aw Brochów by∏aby pierwszym etapem tworzenia centrum logistycznego. Koncepcja zak∏ada budow´ magazynów i placów sk∏adowych oraz parkingów; w rejonie tym
mog∏yby powstaç równie˝ hurtownie oraz obiekty towarzyszàce. Rozpocz´cie dzia∏alnoÊci na tych terenach wymaga
jednak w∏àczenia ich w uk∏ad komunikacji drogowej, co
z pewnoÊcià jest pewnego rodzaju utrudnieniem. We Wroc∏awiu od kilku lat dzia∏a Wroc∏awskie Zintegrowane Centrum
Logistyczne SA Rozwa˝a si´ mo˝liwoÊç utworzenia centrum
w obszarze ulic Rakietowa i Graniczna. Tereny te obecnie nale˝à do Gminy Wroc∏aw. Lokalizacja ta wymaga jednak budowy bardzo kosztownej infrastruktury kolejowej, a uk∏ad dróg
dojazdowych wymaga równie˝ przebudowy i znacznych nak∏adów finansowych.
Analiza posiadanych terenów i infrastruktury wskazuje, i˝
w lokalizacjach warszawskiej i wroc∏awskiej rozsàdnym by∏oby zastosowanie modelu rozÊrodkowanego centrum logistycznego, mieszczàcego si´ w dwóch a nawet trzech punktach. Jednym z wielu powodów, przemawiajàcych za tym jest
to, i˝ we Wroc∏awiu obie przedstawione lokalizacje oddalone sà znacznie od du˝ego portu Êródlàdowego, a przecie˝
transport wodny z pewnoÊcià nale˝y uwzgl´dniç w pracach
nad projektowaniem centrum i b´dzie on w przysz∏oÊci ogrywaç znaczàcà rol´. Poszczególne cz´Êci CL realizowa∏yby
wszystkie funkcje im przypisane w ramach tego podmiotu
gospodarczego i by∏yby wspólne zarzàdzane.
Takie rozwiàzanie umo˝liwia przechwytywanie ∏adunków
przychodzàcych z ró˝nych kierunków oraz optymalizowanie
prze∏adunków w przypadku du˝ego nat´˝enia ruchu. Pozwoli te˝ na racjonalnà obs∏ug´ wielu regionów. Wymaga jednak
zastosowania odpowiedniej organizacji, w której istotna rol´
odgrywaç b´dà: pe∏ne po∏àczenie w zakresie przep∏ywu informacji, podzia∏ zadaƒ w zakresie podstawowych funkcji, uruchomienie transportu wewn´trznego pomi´dzy poszczególnymi „bazami”. Nale˝y jednak pami´taç, i˝ w celu ograniczenia kosztów jeden z tych punków stanowiç powinien g∏ównà
baz´ prze∏adunkowà, np. szyna – droga; uzale˝nione to b´dzie od struktury przewozów w danym regionie.
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