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Gdańsk, ul. Ku Ujściu 

Balticon S.A. 

Planowana data uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 
czerwiec 2022 

poniedziałek: 07:00-00:00 

wtorek-piątek: całodobowo  

sobota: 00:00-14:00 

drogowy, kolejowy 

6 ha (w tym 5,1 ha nawierzchni utwardzonej) 

11 000 TEU 

Docelowo 75 000 TEU 

Bezpośrednie sąsiedztwo stacji Gdańsk Port Północny 

Linia kolejowa nr 226 (Pruszcz Gdański – Gdańsk Port 
Północny) 

Bezpośrednie sąsiedztwo Trasy Sucharskiego (część DK 89) 

Droga ekspresowa S7, autostrada A1 

Dostępność gruntów w bezpośrednim sąsiedztwie portu 
morskiego Gdańsk i sieci kolejowej PKP PLK (możliwość 
dzierżawy 10-hektarowej działki od InvestGda na 30 lat) 

 



 

POIS.03.02.00-00-0051/18 

Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku 
kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, 
składowania kontenerów oraz czynności usługowych 
niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu 
intermodalnego 

budowlano-zakupowy 

Gdańsk, ul. Ku Ujściu 

Działki 3, 4/3, 4/5, 4/6, obręb ewidencyjny 083 
(226101_1.0083) 

Projekt typu mieszanego łączy zakres infrastrukturalny (plac 
składowo-przeładunkowy), jak i nieinfrastrukturalny 
(urządzenia niezbędne do obsługi terminalu). Bezpośrednim 
rezultatem projektu będzie wybudowany terminal 
intermodalny w Gdańsku zlokalizowany w sieci TEN-T. Projekt 
zakłada m.in.: budowę terminalu intermodalnego (ok. 6 ha), 
wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, 
infrastruktury energetycznej i oświetleniowej oraz zakup 2 
specjalistycznych urządzeń wysokiego składowania służących 
do przeładunku kontenerów w dowolnych dostępnych na 
placu relacjach: naczepa/kolej (bez rozformowywania 
jednostki) wraz z 2 ciągnikami i 2 naczepami 
podkontenerowymi niezbędnymi do poruszania się po placu. 
Inwestycja pozwoli na przeniesienie ładunków z transportu 
drogowego na kolejowy i odwrotnie, obsługiwane będą 
kontenerowe składy wagonowe wtaczane na bocznicę Stacji 
PKP Gdańsk Port Północny.  

36 083 472,19 PLN 

11 261 700,00 PLN 

czerwiec 2019 – czerwiec 2022 

- 



 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

7 ciągów komunikacyjnych (4 równoległe i 3 prostopadłe do 
bocznicy kolejowej), ciągi dwukierunkowe 

11 bloków składowych kontenerów rozdzielonych ciągami 
komunikacyjnymi, brak zadaszenia 

Ciąg komunikacyjny umożliwiający dostęp do bocznicy 
kolejowej, włączającej się bezpośrednio w sieć PKP PLK na 
stacji Gdańsk Port Północny 

Obsługa składów całopociągowych (podzielonych na 2 części) 

1 

1 tor, 380 m 

380 m 

Nie dotyczy 



 

Brama wjazdowa terminala od północnej części ul. Ku Ujściu, 
obecnie stanowiąca również bramę wyjazdową 

10 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych 
oczekujących na obsługę, zlokalizowanych z prawej strony za 
bramą wjazdową na teren terminala 

Planowana budowa utwardzonego wyjazdu z terminala  
z drugiej strony placu składowo-manewrowego w celu 
upłynnienia ruchu w obrębie terminala 

Pojedyncze stanowisko awizacji bezpośrednio za bramą 
wjazdową do terminala 

Planowany montaż bramownic do automatycznej identyfikacji 
pojazdów 

- 

Niewielka strefa budynków administracyjnych, zlokalizowana  
z lewej strony za bramą wjazdową na teren terminala 

Ok. 10 miejsc parkingowych w strefie budynków 
administracyjnych 

Zaplecze warsztatowe 

Wjazd bramą wjazdową od północnej części ul. Ku Ujściu, 
awizacja, przejazd we wskazane miejsce na placu składowo-
manewrowym, przeładunek, wyjazd (aktualnie bramą 
wjazdową, planowana budowa bramy wyjazdowej) 

Zasada FIFO (First In, First Out) wydawania kontenerów 

 



 

4 układarki (w tym 2 reachstackery) 

W ciągu roku planowany zakup kolejnych 2 układarek (w tym 1 
reachstackera do przeładunku kontenerów pełnych) 

W dalszej kolejności planowany zakup pozostałych urządzeń 
zgodnie z zakresem projektu 

- 

- 



 

Kontenery 

W trakcie pozyskiwania klientów, planowana obsługa 10 składów 
pociągowych tygodniowo 

- 

Czyszczenie kontenerów, naprawy i przeglądy (usługi 
oferowane przez podmioty wchodzące w skład grupy  
Balticon S.A.) 

- 

Bardzo wysoki 

 



 

Tak 

Tak (Trójmiejski Węzeł Kolejowy) 

Tak (granica morska) 

Aglomeracja trójmiejska, Gdańsk (centrum kulturalne, 
naukowe i gospodarcze, węzeł komunikacyjny północnej 
Polski) 

Port Morski Gdańsk, największy polski port i jeden z 
największych portów basenu Morza Bałtyckiego 

Terminale intermodalne morskie (DCT Gdańsk, Gdański 
Terminal Kontenerowy S.A.) o ograniczonej możliwości 
zwiększenia powierzchni składowej 

W promieniu 200 km: 4 terminale morskie (2 zlokalizowane na 
terenie Portu Gdańsk, 2 w Porcie Gdynia), terminal lądowy  
w Braniewie, brak bezpośredniej konkurencji 

W skład grupy kapitałowej Balticon wchodzą również 
podmioty Balticon Depot Sp. z o.o. (składowanie pustych 
kontenerów), Balticon Service Sp. z o.o. (naprawy kontenerów), 
Balticon Transport Sp. z o.o. (transport drogowy) oraz marka 
Eco Containers (produkcja kontenerów). 

Jedyny terminal lądowy w Polsce spełniający funkcję tzw. 
suchego portu. Suchy port jest obiektem bez dostępu do 
zbiornika wodnego, połączonym bezpośrednio z portem koleją 
lub drogą, ulokowanym w niewielkiej odległości od portu. 
Działalność terminala będzie miała charakter komplementarny 
wobec działalności terminali morskich w Porcie Gdańsk. 



 

- 

Pogłębianie procesów cyfryzacji 

Autorski system B-24 umożliwiający zarządzanie z poziomu 
aplikacji na urządzeniu mobilnym, a w rezultacie niemal 
bezobsługową i bezzwłoczną pracę terminala (monitoring 
napraw, przeglądów czy kosztorysy usług dla poszczególnych 
kontenerów) 

Zintegrowany z systemem monitorowania przewozów 
(lokalizacja kontenerów, naczep) 

- 

- 

- 

Własne 

 



 

Rezerwa terenu (ok. 3,5 ha) bezpośrednio sąsiadującego  
z terenem inwestycji 

Ok. 1 ha terenu (niebędący przedmiotem dofinansowania) 
stanowiący bufor do składowania kontenerów na czas 
realizacji projektu 

Planowany zakup urządzeń przeładunkowych (w ramach 
realizacji projektu i poza nim) 

Planowana budowa utwardzonego wyjazdu z terminala  
z drugiej strony placu składowo-manewrowego w celu 
upłynnienia ruchu w obrębie terminala 

- 

Realizacja przedsięwzięć komplementarnych (np. budowa 
magazynów chłodzonych) 

 



 

15 czerwca 2021 r. 

W realizacji 

Zakończono I etap prac, trwa realizacja etapów II i III 

Ok. 1,7% (stan bardzo dobry) 

Ok. 5,5% (stan bardzo dobry) 

Poprawa dostępności kolejowej Portu Gdańsk 

Przebudowa ul. Ku Ujściu (do 2 pasów ruchu), budowa 
wiaduktu, budowa ronda w miejscu skrzyżowania z ul. 
Chemików w celu upłynnienia ruchu drogowego w okolicach 
terminala 

Obecność oznaczeń komunikacyjnych (znaków drogowych 
pionowych i poziomych), oświetlenia ciągów komunikacyjnych, 
hydrantów przeciwpożarowych 

Zgodnie z założeniami projektowymi 

4,5/5 

Potencjalne problemy z przepustowością bram wjazdowej  
i wyjazdowej 



 

 

Plac składowo-manewrowy, etap I 

 

Brama wjazdowa na teren terminala, plac składowo-manewrowy, etap I 



 

 

Trwające prace manewrowe, plac składowo-manewrowy, etap I 

 

Prace budowalne na placu składowo-manewrowym, etapy II i III, widok na bocznicę kolejową 



 

 

Widok na kolektor deszczowy (za ogrodzeniem) i bocznicę kolejową 

 

Planowany wyjazd z placu składowo-manewrowego 



 

 

Plan sytuacyjny terminala 



 

 

Szczecin, ul. Tczewska 

CCIC Intermodal Depo Dunikowo Sp. z o.o. 

Planowana data uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 
II kwartał 2023 

poniedziałek–niedziela: całodobowo 

drogowy, kolejowy 

6,04 ha 

1400 TEU 

Docelowo 130 000 TEU 

Istniejąca bocznica kolejowa „InterGas” 

Linia kolejowa nr 351 (Poznań Główny – Szczecin Główny) 

Bezpośrednie sąsiedztwo drogi ekspresowej S3 Szczecin – 
Świnoujście zbieżnej z odcinkiem autostrady A6 



 

Bezpośrednie sąsiedztwo terenów Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Dunikowo 

Bezpośrednie położenie przy ciągach drogowym i kolejowym 
(linia kolejowa i droga szybkiego ruchu krzyżują się) 

Położenie na obrzeżach miasta przy jednoczesnej dobrej 
dostępności transportowej (możliwość wyprowadzenia ruchu 
drogowego z centrum Szczecina) 

 



 

POIS.03.02.00-00-0067/18 

Budowa terminalu intermodalnego CCIC – Intermodal Depo 
Dunikowo wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń 

budowlano-zakupowy 

Szczecin, ul. Tczewska 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa terminala 
intermodalnego CCIC Intermodal Depo Dunikowo, z funkcją 
odprawy celnej. 

98 603 861,49 PLN 

35 392 151,51 PLN 

wrzesień 2021 (nabywanie gruntów, uruchomienie procedury 
przetargowej) – czerwiec 2023 (rozpoczęcie użytkowania) 

Opóźnienia w związku z oczekiwaniem na dostawy materiałów 
budowlanych 

Zerwanie łańcuchów logistycznych w związku z pandemią 
SARS-CoV-2 (m.in. dostaw z Hamburga, Szanghaju) 



 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

1 ciąg komunikacyjny wokół bloku składowego kontenerów, 
jednokierunkowy 

1 blok składowy kontenerów o powierzchni ok. 4 ha, 
w centralnym punkcie placu składowo-manewrowego, 
jednostronny front załadunkowy od strony dwóch torów 
kolejowych o przeznaczeniu ładunkowym 

Bezpośredni dostęp do bocznicy kolejowej „InterGas”, która 
odgałęzia się w stacji Szczecin Dąbie od toru nr 1 rozjazdem nr 
1 w km 195,445 linii kolejowej nr 351 Poznań Główny–Szczecin 
Główny, zarządzanej przez PKP PLK S.A. 

3 (docelowo 4) tory kolejowe, w tym 1 o przeznaczeniu 
odstawczym i 2 o przeznaczeniu ładunkowym 

Możliwość jednoczesnej obsługi 2 składów całopociągowych,  
w tym 1 składu o długości powyżej 750 m 

1 

3 (docelowo 4 tory: ok. 630 m, 650 m, 900 m, 650 m) 

ok. 2830 m 



 

- 

1 brama wjazdowa i wyjazdowa, umożliwiająca równoczesny 
wjazd i wyjazd 

9 miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych, z czasem 
oczekiwania do 15 minut, bezpośrednio za bramą wjazdową 

Docelowo automatyczna identyfikacja pojazdu na bramie 
wjazdowej 

1 stanowisko kontroli celnej na końcu ciągu komunikacyjnego, 
przed bramą wyjazdową 

1 budynek administracyjny o powierzchni ok. 200 m2, pełniący 
funkcję identyfikacji pojazdów wjeżdżających do terminala 

5-9 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 

Myjnia, 2 wagi dla pojazdów ciężarowych 

W okolicy terminala planowane są niezależne inwestycje 
dotyczące zaplecza dla kierowców pojazdów ciężarowych 

Wjazd bramą wjazdową od ul. Wolframowej, awizacja, ważenie 
pojazdu, przejazd jednokierunkowym ciągiem 
komunikacyjnym na front załadunkowy, przeładunek (wagon-
plac, wagon-samochód, wagon-wagon), ewentualna obsługa 
celna, wyjazd 

 



 

2 reachstackery 

2 suwnice eRTG 

7 

2 ciągniki terminalowe, 2 podwozia na kontenery, lokomotywa 



 

Kontenery 20’, 30’, 40’, 45’ PW i inne 

Towary z kontrolowaną temperaturą i niebezpieczne 

Naczepy intermodalne i możliwość obsługi zwykłych naczep 
(np. wagony REWAG) 

W przyszłości również przyczepy Lohr 

Planowane są stałe połączenia z Gdańskiem i Hamburgiem. 

W przyszłości również następujące kierunki:  

• połączenie z planowanym terminalem w Myszkowie; 
• Poznań – Wrocław – Warszawa – Brześć; 
• Rotterdam, Bremerhaven, Malmö; 
• Triest, terminale Czech, Bułgarii i Rumunii. 

- 

Mycie kontenerów, usługi naprawcze, dostępność przyłączy 
dla kontenerów chłodniczych 

Usługi magazynowe mogą w przyszłości być świadczone przez 
podmioty zewnętrzne w bezpośrednim sąsiedztwie terminala 

Wysoki 

 



 

Tak 

Tak (Szczeciński Węzeł Kolejowy, bliskie sąsiedztwo stacji 
Szczecin Dąbie) 

Tak (ok. 30 km od granicy zachodniej) 

Aglomeracja szczecińska, Szczecin (ośrodek gospodarczy 
regionu, centrum turystyczne, akademickie i kulturalne, 
oddziałuje na tereny przygraniczne Niemiec) 

Port Morski Szczecin-Świnoujście, leżący na najkrótszej trasie 
przebiegającej ze Skandynawii do Europy Środkowej i 
Południowej 

Terminale intermodalne morskie (DB Port Szczecin, OT Port 
Świnoujście) o ograniczonej możliwości zwiększenia 
powierzchni składowej 

Położenie w pobliżu Zalewu Szczecińskiego, do którego 
uchodzi Odra, rzeka o wysokim potencjale wykorzystania 
gospodarczego 

Bliskość specjalnych stref ekonomicznych (m.in. Trzebusz, 
Dunikowo, Załom, Dąbie), zakładów przemysłowych (Grupa 
Azoty Police), magazynów branży e-commerce (Zalando, 
Amazon) 

Połączenie drogowe i kolejowe z lotniskiem w Goleniowie 

W promieniu 200 km: 2 terminale morskie (DB Port Szczecin, 
OT Port Świnoujście), 5 terminali lądowych (Ostsped 
Szamotuły, Rail Terminal Rzepin, CLIP Intermodal, Metrans 
Gądki, PKP Cargo Poznań Franowo) 

Spółka-matka CSL Sp. z o.o. od 23 lat funkcjonuje na rynku 
usług logistycznych (w transporcie morskim, kolejowym i 
drogowym), posiada oddziały i agencje celne w Szczecinie oraz 
Trójmieście, planowana budowa terminala w Myszkowie 



 

Jeden z pierwszych tzw. suchych portów w Polsce, pierwszy w 
województwie zachodniopomorskim 

Możliwość obsługi towarów niebezpiecznych oraz zwykłych 
naczep (transportowanych na wagonach kolejowych) 



 

Zakup sprzętu terminalowego o napędzie elektrycznym 

Zastosowanie 4 systemów do obsługi logistycznej, w tym 
obejmujących śledzenie przesyłek, obsługę celną, zarządzanie 
terminalem 

Skrócenie czasu oczekiwania na załadunek/rozładunek dzięki 
aplikacji do kolejkowania wjazdu na plac 

Docelowo obsługa paperless, za pomocą aplikacji mobilnej 

- 

- 

- 

Współpraca z Akademią Morską w Szczecinie (m.in. w zakresie 
połączeń typu shuttle train) 

W skład Grupy CSL wchodzi spółka CSL Inspire zajmująca się 
wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie logistyki 

 



 

Możliwe powiększenie placów składowych, rozbudowa o strefy 
magazynowe 

Możliwe pozyskanie terenu będącego w gestii Skarbu Państwa 
w celu wydłużenia torów ładunkowych 

- 

- 

Planowane przedłużenie wszystkich torów do 900 m, 
dwustronne połączenie torów ładunkowych  
z linią kolejową nr 351 

Zwiększenie liczby stałych połączeń, m.in. powiązanie z 
planowanym terminalem przeładunkowym na południu Polski 
(w Myszkowie) 

 



 

8 lipca 2021 (zdalnie) 

Początkowa faza realizacji, przed rozpoczęciem prac 
budowlanych, w trakcie nabywania gruntu 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

Zagospodarowanie terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Dunikowo przez centra logistyczne (możliwość zlecania usług 
magazynowych, komplementarnych do usług 
przeładunkowych) 

Planowana budowa magazynu Panattoni (dewelopera 
powierzchni przemysłowych i magazynowych) 

Zakończenie utrudnień związanych z inwestycjami drogowymi 
w ciągu dróg S3/A6, budowa drogi ekspresowej S6 

Nie dotyczy 

Brak zmian w projekcie w stosunku do stanu wyjściowego 

5/5 



 

 

Wizualizacja terminala 

 



 

 

Małaszewicze, ul. Kolejarzy 22B 

PKP Cargo Terminale sp. z o.o. 

Dwie części infrastruktury z pozwoleniem na użytkowanie: 
styczeń 2021, lipiec 2021 

Planowana data uzyskania pozwolenia na użytkowanie całości 
infrastruktury objętej badaniem: grudzień 2021 

poniedziałek–niedziela: całodobowo  

drogowy, kolejowy 

14,1 ha 

3000 TEU 

104 000 TEU (docelowo 172 003 TEU) 

Linia kolejowa nr 2 (Warszawa-Terespol), normalnotorowa, w 
ciągu trasy europejskiej E20, ciąg transportowy: Kunowice–
Poznań–Warszawa–Terespol) – część II Paneuropejskiego 
Korytarza Transportowego Zachód–Wschód łączącego Berlin z 
Moskwą 

Linia kolejowa nr 60 (Kobylany-Terespol), szerokotorowa 

Bezpośrednie sąsiedztwo stacji kolejowych Małaszewicze 
Południowe i Kobylany 



 

Droga krajowa nr 2 w ciągu trasy europejskiej E30 
(przechodząca w drogę ekspresową S2 i autostradę A2) 

Bliskość przejścia granicznego, dostępność infrastruktury 
drogowej i kolejowej o znaczeniu transgranicznym i 
tranzytowym 

 



 

POIS.03.02.00-00-0043/18 

Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego 
w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia 

budowlano-zakupowy 

Małaszewicze, ul. Kolejarzy 22B 

Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę terminalu 
intermodalnego oraz zakup wyposażenia (suwnica kołowa, 
urządzenie typu reachstacker, ciągnik szynowo-drogowy). 

W zakresie prac budowalno-montażowych zostaną wykonane 
następujące zadania: 

• przebudowa placu składowego i przeładunkowego; 
• przedłużenie placu (frontu) B wraz z odwodnieniem; 
• budowa parkingu od strony zachodniej; 
• wydłużenie i zabudowanie torów oraz przeniesienie 

rozjazdu; 
• przeniesienie hali celno-garażowej i stacji Trafo. 

38 492 850,00 PLN 

12 848 962,87 PLN 

styczeń 2018 - grudzień 2021 

Bariery administracyjne (m.in. związane z przeniesieniem hali 
Trafo) 

Wahania zapotrzebowania na usługi przeładunkowe będące 
skutkiem pandemii SARS-CoV-2 



 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

Terminal podzielony na 3 fronty ładunkowe, front B poddany 
interwencji 

Dwa równoległe, dwukierunkowe ciągi komunikacyjne wzdłuż 
bloków składowych kontenerów 

2 główne bloki składowe kontenerów (jeden z nich objęty 
pracą suwnic kołowych, drugi - suwnic kolejowych) 

Łącznie 6 torów ładunkowych, 3 tory o rozstawie 1435 mm  
i 3 tory o rozstawie 1520 mm 

Wyprostowano i wydłużono tor przeładunkowy normalny do 
635 m 

1 

3 tory 1520 mm 

3 tory 1435 mm (wydłużenie toru do 635 m) 

2950 m 

2350 m 



 

Jedna brama wjazdowa i wyjazdowa w zachodniej części 
terminala 

21 miejsc postojowych dla pojazdów ciężarowych przez bramą 
wjazdową na teren terminala 

Strefa awizacji bezpośrednio za bramą wjazdową terminala 

Hala celno-garażowa we wschodniej części (zmiana lokalizacji 
w ramach projektu) 

Budynki administracyjne bezpośrednio za bramą wjazdową 
terminala (strefa awizacji) i w jego wschodniej części 

Parking na ok. 5 pojazdów bezpośrednio za bramą wjazdową 
terminala 

Waga dla pojazdów ciężarowych w pobliżu bramy wjazdowej 
na teren terminala 

Hala magazynowa 

Stacja transformatorowa 

Pojazd ciężarowy wjeżdża na plac składowo-manipulacyjny 
przez jedną bramę wjazdową, przed wjazdem poddawany jest 
ważeniu. Następnie przemieszcza się dwukierunkowymi 
ciągami komunikacyjnymi w wyznaczone miejsce. Po 
załadunku/rozładunku ponownie jest ważony i wyjeżdża tą 
samą bramą. 

 



 

4 samojezdne urządzenia przeładunkowe (w tym 1 zakupiony w 
ramach projektu i jeden spoza projektu w okresie jego 
realizacji) 

2 suwnice kołowe RTG (w tym 1 zakupiona w ramach projektu i 
jedna spoza projektu w okresie jego realizacji; składowanie na 
dwóch poziomach) 

3 suwnice bramowe kolejowe RMG (składowanie na czterech 
poziomach) 

6 

Ciągnik szynowo-drogowy 



 

Kontenery wielkie 20’, 30’, 40’, 45’ 

Kontenery HC (High Cube), naczepy siodłowe, nadwozia 
wymienne, tankkontenery 

Jednostki izotermiczne (towary z kontrolowaną temperaturą) 

Towary niebezpieczne 

Brak stałych połączeń 

Obsługa połączeń w 90% organizowanych przez PKP Cargo 

Obsługa przesyłek drobnicowych (hala o powierzchni 900 m2 i 
7000 m3) 

Rewizja celna 

Składowanie kontenerów, magazynowanie, konfekcjonowanie i 
dekonfekcjonowanie 

- 

Średni 

 



 

Tak 

Tak (Rejon Przeładunkowy Małaszewicze, linia kolejowa nr 60 
– szerokotorowa, linia kolejowa nr 2 – normalnotorowa, 
sąsiedztwo stacji granicznej Terespol) 

Tak (ok. 10 km od granicy wschodniej, przejście graniczne 
Terespol-Brześć) 

Dostępność infrastruktury przejścia granicznego (kolejowego, 
drogowego), infrastruktura przeładunkowa Rejonu 
Przeładunkowego Małaszewicze 

Lokalizacja w pobliżu licznych terminali przeładunkowych 
innych niż intermodalne 

Bliskość miasta Brześć po stronie Białorusi 

Terminal graniczny, przejście graniczne Terespol-Brześć, 
lokalizacja terminala na Nowym Jedwabnym Szlaku 

W Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze: 3 terminale lądowe 
(Europort Małaszewicze, Agrostop Małaszewicze, Adampol 
Małaszewicze) 

W promieniu 200 km: 9 terminali lądowych (oprócz 
wymienionych również terminale w Łapach, Drzewcach, 2 w 
Warszawie, Pruszkowie oraz terminal graniczny w 
Siemianówce) 

Terminal w Brześciu po drugiej stronie granicy z Białorusią 

W przyszłości również terminal w Zamościu zlokalizowany 
przy stacji kolejowej Zamość-Bortatycze Linii Hutniczej 
Szerokotorowej 



 

PKP Cargo Terminale sp. z o.o. wchodzi w skład grupy 
kapitałowej PKP Cargo, do której należą również inne spółki 
terminalowe (PKP Cargo Connect sp. z o.o.), Cargotor sp. z o.o. 
(zarządca infrastruktury Rejonu Przeładunkowego 
Małaszewicze), a także PKP Cargo S.A. (przewoźnik kolejowy) 
oraz PKP Cargo International a.s. odpowiedzialna za 
organizację przewozów intermodalnych. 

PKP Cargo S.A. jest największym polskim przewoźnikiem 
towarowym i jednocześnie posiada największy udział w rynku 
przewozów intermodalnych koleją według masy 
przewiezionych towarów i pracy przewozowej. 

- 



 

- 

Własny system do obsługi przesyłek (dane przesyłki, nadawcy 
i odbiorcy, lokalizacja) 

Planowana automatyzacja identyfikacji przesyłek 
wprowadzanych na teren terminala za pomocą pojazdów 
kolejowych i drogowych 

- 

Tereny wewnętrzne o przeznaczeniu kolejowym są oddalone 
od zabudowań 

Utrudniony dostęp transportem drogowym 

Monitoring 

- 

Własne (grupa PKP Cargo) 

 



 

Możliwość dalszej rozbudowy (zmiana przeznaczenia terenów 
terminala uniwersalnego graniczącego z terminalem 
intermodalnym) 

Dostępność działek na terenie Wolnego Obszaru Celnego 

Zakup dodatkowych reachstackerów (po dostosowaniu płyty 
terminala do odpowiednich nacisków) 

Planowana rozbudowa płyty terminala celem umieszczenia 
dodatkowego stosu kontenerów (pod warunkiem przejęcia 
toru szlakowego CARGOTORu przebiegającego przez terminal) 

Modernizacja suwnic kolejowych 

Budowa sieci terminali powiązanych z terminalem 
intermodalnym w Małaszewiczach (budowa nowych terminali 
intermodalnych, zwiększenie zdolności przeładunkowej 
istniejących terminali intermodalnych, umożliwienie 
przeładunku kontenerów w istniejących terminalach 
masowych grupy PKP Cargo) 

Poprawa obsługi przejścia granicznego (z 15 do 55 par 
pociągów dziennie) 

 



 

14 lipca 2021 

Końcowa faza realizacji, oczekiwanie na pozwolenie na 
użytkowanie 

<1% (stan bardzo dobry) 

ok. 25% (stan dobry) 

Planowany remont płyty terminala nieobjętej interwencją 

Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej nr 2 
z linią kolejową nr 2 (Warszawa-Terespol) 

Budowa stacji kolejowej Terespol Szerokotorowy w ciągu linii 
kolejowej nr 60 (Kobylany-Terespol) 

Budowa nowego mostu na Bugu łączącego Terespol z 
Brześciem 

Inwestycje w Park Logistyczny Małaszewicze 

Lustra drogowe, linie wyznaczające tok suwnicy (zmiana na 
kolor czerwony), przejazdy kolejowe wydzielone szlabanami, 
znaczniki odblaskowe wagi dla pojazdów, dostępność 
pomieszczeń socjalnych dla kierowców, zachowanie 
przejazdów/przejść technologicznych na torach ładunkowych 

Brak znaków drogowych poziomych 

Zmiana lokalizacji stacji Trafo 

4/5 

Niski stopień cyfryzacji 



 

 

Schemat Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze 

 

Zakres inwestycji w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze 
  



 

 

Plan sytuacyjny terminala z uwzględnieniem prac projektowych 

 

Plan sytuacyjny terminala z uwzględnieniem prac projektowych 



 

 

Suwnica kołowa typu RTG marki KALMAR 

 

Urządzenie typu reachstacker marki HYSTER 



 

 

Ciągnik szynowo-kołowy – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”, marki CLAAS ARION 

 

Front A, urządzenie typu reachstacker nieobjęte projektem 



 

 

Front B, przeniesiony rozjazd i fragment przebudowanego toru 

 

Front B, prace ukończone 



 

 

Front B, hala magazynowa 

 

Front B, hala celno-składowa i budynek administracyjny, widoczne nowe linie toku suwnicy 



 

 

Front B, granica między pracami ukończonymi i trwającymi 

 

Front B, droga tymczasowa, prace trwające 



 

 

Parking dla samochodów ciężarowych 

 

Waga, parking dla samochodów osobowych 



 

 

Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 6 

PCC Intermodal S.A. 

2005, w obecnym kształcie 2015, po zakończeniu inwestycji – 
wrzesień 2023 

poniedziałek-piątek: 06:00 - 22:00 

sobota: 07:00 - 15:00 

drogowy, kolejowy 

9 ha 

2700 TEU (po zakończeniu inwestycji – 3700 TEU) 

110 000 TEU (docelowo co najmniej 139 728 TEU) 

Położenie bezpośrednio przy linii kolejowej nr 273 (Wrocław 
Główny–Szczecin Główny) 

Linia kolejowa nr 275 (Wrocław Muchobór–Gubinek) w ciągu 
trasy europejskiej E30, należąca do III Paneuropejskiego 
Korytarza Transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę 
w odległości 30 km, linia kolejowa nr 271 (Poznań Główny-
Wrocław Główny) w ciągu trasy europejskiej C-E59 w 
odległości 30 km 

Sąsiedztwo stacji Brzeg Dolny 



 

Autostrada A8 w ciągu korytarza E67 w odległości 40 km, 
autostrada A4 w odległości 60 km, droga krajowa nr 94 w 
odległości 20 km 

Położenie w aglomeracji wrocławskiej, dogodne połączenie 
kolejowe, w bliskiej odległości od Zakładów Chemicznych PCC 
Rokita, dostępność gruntów 

 



 

POIS.03.02.00-00-0017/17 

Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa toru 
podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu 
Dolnym 

budowlano-zakupowy 

Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 6 

Projekt zakłada poprawę ograniczonego potencjału 
operacyjnego terminalu intermodalnego w Brzegu Dolnym 
poprzez zwiększenie jego zdolności przeładunkowej w wyniku 
rozbudowy i doposażenia w nowoczesne urządzenia 
przeładunkowe typu RMG oraz maszynę przeładunkową typu 
reachstacker. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie 
przepustowości, ogólna poprawa efektywności operacyjnej i 
wzrost konkurencyjności Spółki PCC Intermodal na rynku 
transportu intermodalnego w kraju. 

46 673 211,00 PLN 

18 972 850,00 PLN 

luty 2021 – wrzesień 2023 

Początkowe nagromadzenie zamówień, skutki pandemii, 
wzrost cen (w szczególności stali) 



 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

Wydzielona strefa pracy urządzeń typu reachstacker 
(pomiędzy blokami składowymi kontenerów a torami 
ładunkowymi) 

Jeden ciąg komunikacyjny dla pojazdów ciężarowych 
(wydzielony wzdłuż torów ładunkowych), wokół bloków 
składowych kontenerów, jednokierunkowy 

Po przebudowie suwnica kolejowa będzie obejmować cały plac 
manewrowy, tj. wszystkie bloki składowe. Pozostaną 3 ciągi 
komunikacyjne dla pojazdów ciężarowych (jeden w obecnym 
miejscu i dwa pod suwnicą, dwukierunkowe). 

5 bloków składowych kontenerów, otoczonych 
jednokierunkowym ciągiem komunikacyjnym, rozdzielonych 
dwoma przejazdami technologicznymi 

Po przebudowie suwnica kolejowa będzie obejmować cały plac 
manewrowy, tj. wszystkie bloki składowe. Pozostaną 3 ciągi 
komunikacyjne dla pojazdów ciężarowych (jeden w obecnym 
miejscu i dwa pod suwnicą, dwukierunkowe). 

Bocznica ze stacji Brzeg Dolny, włączająca się bezpośrednio w 
sieć PKP PLK, 4 tory ładunkowe w zasięgu pracy urządzenia 
typu reachstacker 

Obsługa składów całopociągowych 

1 

4 po 650 m + tory odstawcze 



 

3 484 m 

- 

Brama wjazdowa w północnej części terminala, na 2 pasy 
ruchu 

20 miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych 
bezpośrednio za bramą wjazdową 

Planowana jest automatyzacja identyfikacji pojazdów po 
zakończeniu inwestycji związanej z budową toru 
podsuwnicowego i zakupem suwnicy. 

- 

Budynek administracyjny przed bramą wjazdową na teren 
terminala 

Parking na ok. 20 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych przed bramą wjazdową na teren terminala 

Waga, Magazyn Czasowego Składowania, hala napraw 
wagonowych o powierzchni 335 m2 

Wjazd bramą wjazdową, awizacja, przejazd jednokierunkowym 
ciągiem komunikacyjnym na front ładunkowy kolejowy, 
przeładunek (wagon-plac, wagon-samochód, wagon-wagon), 
ważenie pojazdu, wyjazd tą samą bramą. 

 



 

4 reachstackery 

1 (w realizacji) 

72 

7 zestawów samochodowych (ciągnik + naczepa) 



 

Kontenery, naczepy, nadwozia wymienne 

Odwozy samochodowe kontenerów do miejsc przeznaczenia 
(dostawy do drzwi klientów): 

• Jelenia Góra – 125 km 
• Krotoszyn – 85 km 
• Poznań – 170 km 
• Wrocław – 60 km 
• Zielona Góra – 150 km 

Bezpośrednio z terminalu w Brzegu Dolnym PCC Intermodal 
organizuje połączenia z portami morskimi Gdańska i Gdyni, 
a także terminalami w porcie Hamburg, Bremerhaven i 
Rotterdam (20 pociągów w tygodniu). 

Usługi depotowe na terenie oddzielnego placu składowego 
(budowa depotu w odległości 1 km od terminala) 

Obsługa terminalowa i pozostała: 

• przeładunki, wymiatanie, mycie, oklejanie; 
plombowanie, drobne naprawy, przyłącza prądu dla 
kontenerów chłodniczych oraz grzania; 

• ważenie kontenerów; 
• obsługa dokumentacyjna; 
• przewóz ciężkich kontenerów; 
• pozycjonowanie między terminalami morskimi i 

lądowymi; 
• usługi magazynowe, depotowe; 
• realizowanie procedur importu, eksportu i tranzytu; 
• doradztwo w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw. 

Mycie kontenerów po przewozie chemikaliów jest realizowane 
przez PCC Rokita, terminal realizuje jedynie standardowe 
usługi 

Wysoki 



 

Tak 

Tak (Wrocławski Węzeł Kolejowy) 

Nie 

Aglomeracja wrocławska, Wrocław (ośrodek gospodarczy 
regionu, centrum turystyczne, akademickie i kulturalne), 
połączenia gospodarcze z Niemcami i Czechami 

Bliskość specjalnych stref ekonomicznych (Legnicka, 
Tarnobrzeska, Wałbrzyska, Kamiennogórska), Wrocławski Park 
Technologiczny, Wrocławski Park Przemysłowy 

Połączenie drogowe i kolejowe z lotniskiem Wrocław-
Strachowice 

Położenie nad Odrą, rzeką o wysokim potencjale 
wykorzystania gospodarczego 

Wokół Wrocławskiego Węzła Kolejowego 2 terminale lądowe - 
Schavemaker Kąty Wrocławskie i Baltic Rail Oleśnica 

W promieniu 200 km dodatkowo terminale Rail Terminal 
Rzepin, 4 terminale zlokalizowane wokół Poznania, 2 terminale 
wokół Radomska, 2 terminale w Łodzi oraz 2 w Gliwicach, w 
tym PCC Intermodal Gliwice 

PCC Intermodal należy do grupy kapitałowej PCC SE z siedzibą 
w Duisburgu. Świadczy szereg usług intermodalnych 
(regularne połączenia kolejowe, również jako przewoźnik 
kolejowy, na drugim miejscu w Polsce według masy 
przewiezionych towarów), usługi terminalowe (w terminalach 
w Brzegu Dolnym, Gliwicach, Kutnie, Kolbuszowej oraz we 
Frankfurcie nad Odrą) oraz odwozy samochodowe.  

- 



 

- 

Planowana jest automatyzacja identyfikacji pojazdów na 
bramie wjazdowej wraz z systemem obsługi i montażem kamer 
OCR 

Planowane jest wdrożenie systemu kolejkowania pojazdów 
ciężarowych wjeżdżających na plac terminala 

Planowana do zakupu suwnica kolejowa będzie obsługiwana 
zdalnie z pomieszczeń administracyjnych 

Zaawansowane procedury bezpieczeństwa i regularne 
szkolenia w związku z potencjalnym zagrożeniem chemicznym 
ze strony działalności zakładów chemicznych PCC Rokita 
graniczących z terminalem. 

Modernizacja oświetlenia terminala, wymiana na LED 

Zdalne ważenie pojazdu za pomocą wagi znajdującej się w 
południowej części terminala przez personel obsługujący 
bramę wjazdową 

Własne (Grupa PCC) 

 



 

Budowa depotu w odległości 1 km od terminala, niedaleko 
obwodnicy Brzegu Dolnego. 

- 

Budowa alternatywnego dojazdu kolejowego do terminala ze 
stacji Brzeg Dolny (ciąg równoległy do dotychczasowego, 
bezkolizyjny względem sieci zakładów chemicznych PCC 
Rokita, lub po terenie zewnętrznym względem zakładów) 

- 

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w 
Gliwicach wraz z zakupem sprzętu do jego obsługi, podobne 
projekty w innych częściach kraju zwiększające zasięg 
działalności PCC Intermodal (m.in. planowana budowa 
suchego portu w Tczewie) 

 



 

22 lipca 2021 

W początkowej fazie realizacji (trwa wybór biura projektowego) 

- 

12,0% (stan dobry) 

POIS.03.02.00-00-0016/17 „Rozbudowa intermodalnego 
terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń 
wspierających jego działalność” 

POIS.03.02.00-00-0019/17 „Zakup lokomotyw trakcyjnych 
i platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych 
na terenie polski i UE” 

POIS.03.02.00-00-0020/17 „Zakup lokomotyw manewrowych 
do obsługi terminali intermodalnych w Kutnie, Brzegu Dolnym 
i Gliwicach” 

Oznaczenia ciągu komunikacyjnego i strefy postoju pojazdów 
ciężarowych na czas załadunku/rozładunku (żółte linie wzdłuż 
torów ładunkowych), odbijacze wzdłuż torów ładunkowych 

Oznaczenia i numeracja miejsc składowania kontenerów w 
bloku składowym 

Oznaczone przejście dla pieszych i przejazd kolejowy 
wyposażony w szlabany przed bramą wjazdową terminala 

- 

4,5/5 

Ograniczone możliwości rozbudowy 



 

 

Widok z lotu ptaka na terminal w Brzegu Dolnym 

 

Wizualizacja terminala 



 

 

Schemat stałych połączeń intermodalnych PCC Intermodal 

 

Schemat odwozów samochodowych door-to-door z terminala w Brzegu Dolnym 
 



 

 

Brama wjazdowa do terminala (przed realizacją inwestycji) 

 

Front kolejowy (przed realizacją inwestycji) 



 

 

Lokomotywa manewrowa (zakupiona w ramach innego projektu POIiŚ 2014-2020) 

 

Platforma kolejowa (zakupiona w ramach innego projektu POIiŚ 2014-2020) 



 

 

Reachstacker na placu składowo-manewrowym (nieobjęty projektem) 

 

Plac składowo-manipulacyjny (przed realizacją inwestycji) 



 

 

Plac składowo-manipulacyjny (przed realizacją inwestycji) 

 

Plac składowo-manipulacyjny (przed realizacją inwestycji) 



 

 

Waga, widok na wjazd na teren terminala od strony PCC Rokita 

 

Plan sytuacyjny terminala 



 

Kąty Wrocławskie, ul. Fabryczna 1 

Schavemaker Invest sp. z o.o. 

2007, w obecnym kształcie – 2015, z wydłużonymi torami 
ładunkowymi – 2019 (w grudniu 2021 zostanie dostarczona 
suwnica) 

poniedziałek–piątek: 7:00-21:00 

sobota: 7:00-15:00 

obecnie: praca całodobowa  

drogowy, kolejowy 

6,5 ha 

3700 TEU 

220 000 TEU (docelowo 288 000 TEU) 

Położenie bezpośrednio przy linii kolejowej nr 274 (Wrocław 
Świebodzki–Zgorzelec) 

Bezpośrednie sąsiedztwo stacji Kąty Wrocławskie 

Autostrada A4 w odległości 1,5 km (węzeł Kąty Wrocławskie) 

Położenie w aglomeracji wrocławskiej, dogodne połączenie 
kolejowe i drogowe, bliskość specjalnych stref ekonomicznych 



 

POIS.03.02.00-00-0024/18 

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w 
Kątach Wrocławskich 

budowlano-zakupowy 

ul. Fabryczna 1, Kąty Wrocławskie 

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości 
przeładunkowych terminalu w Kątach Wrocławskich. Zakres 
rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę infrastruktury 
terminala oraz zakup urządzeń służących do przeładunku 
intermodalnych jednostek transportowych. 

28 204 863,50 PLN 

11 139 525,00 PLN 

styczeń 2017 - grudzień 2021 

Ewentualny wpływ skutków pandemii na zaplanowane 
działania promocyjne 



 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

Ciąg komunikacyjny dwukierunkowy wokół głównego bloku 
składowego kontenerów 

2 główne bloki składowe kontenerów rozdzielone przejazdem 
technologicznym 

Jednoczesna obsługa dwóch składów całopociągowych o 
długości 600 m 

1 

2 tory po ok. 600 m (łącznie 1214 m) 

1624 m 

- 



 

Brama wjazdowa w południowej części terminala, na 2 pasy 
ruchu 

60 miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych 

Planowana automatyzacja obsługi bram wjazdowych 

Miejsca uznane dla odpraw celnych 

Budynek administracyjno-socjalny przy bramie wjazdowej 
terminala 

Parking na ok. 15 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych przed bramą wjazdową 

Parking na ok. 10 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych za bramą wjazdową 

Wiata z zadaszeniem nad torami, hala magazynowa o 
powierzchni 1570 m2 

Wjazd bramą wjazdową, awizacja, przejazd dwukierunkowym 
ciągiem komunikacyjnym na front ładunkowy kolejowy, 
przeładunek (wagon-plac, wagon-samochód, wagon-wagon), 
ważenie pojazdu, wyjazd tą samą bramą. 

 



 

9 reachstackerów 

Suwnica eRTG (docelowo dwie suwnice) 

- 

30 stanowisk dla kontenerów izotermicznych 

4 wózki widłowe 

80 ciągników i 100 naczep samochodowych 

100 własnych zestawów kontenerowych 



 

Kontenery, naczepy, nadwozia wymienne 

Terminal posiada regularne oraz spotowe połączenia z 
europejskimi portami morskimi (26 pociągów w tygodniu): 

• Gdańsk-Kąty Wrocławskie bezpośrednie (MAERSK, 
bezpośrednio) 

• Gdynia, Hamburg, Bremerhaven via Gądki (Metrans) 
• Antwerpia, Duisburg via Schwarzheide (HUPAC) 
• Porty w Chinach via Małaszewicze (RTSB) 
• Gdańsk-Rotterdam via Swarzędz (CLIP) 
• Moerdijk, Thamesport, Immingham - bezpośredni 

pociąg firmy SCHAVEMAKER 

Zamknięty magazyn do składowania ładunków bezpośrednio z 
pociągu, miejsca uznane dla odpraw celnych 

Usługi oferowane przez terminal: 

• obsługa kontenerów z materiałami niebezpiecznymi 
• obsługa kontenerów izotermicznych 
• transport drogowy kontenerów (85% odwozów 

samochodowych odbywa się do 100 km) 
• ważenie kontenerów potwierdzone certyfikatem 

zgodnym z konwencją SOLAS 
• przekładki kontenerów 
• serwis kontenerów – naprawy, czyszczenie, 

plombowanie 
• dokumentacja stanu technicznego kontenerów 
• sprzedaż kontenerów 

- 

Wysoki 



 

Tak 

Tak (Wrocławski Węzeł Kolejowy) 

Nie 

Aglomeracja wrocławska, Wrocław (ośrodek gospodarczy 
regionu, centrum turystyczne, akademickie i kulturalne), 
połączenia gospodarcze z Niemcami i Czechami 

Bliskość specjalnych stref ekonomicznych (Legnicka, 
Tarnobrzeska, Wałbrzyska, Kamiennogórska), Wrocławski Park 
Technologiczny, Wrocławski Park Przemysłowy 

Połączenie drogowe i kolejowe z lotniskiem Wrocław-
Strachowice 

Wokół Wrocławskiego Węzła Kolejowego 2 terminale lądowe - 
PCC Intermodal Brzeg Dolny i Baltic Rail Oleśnica 

W promieniu 200 km dodatkowo terminale Rail Terminal 
Rzepin, 4 terminale zlokalizowane wokół Poznania, 2 terminale 
wokół Radomska, 2 w Gliwicach oraz w Dąbrowie Górniczej i 
Myszkowie 

Schavemaker Invest wchodzi w skład Grupy Schavemaker 
założonej w 1967 roku w Holandii. Schavemaker Invest działa 
na polskim rynku od 2004 roku. Grupa Schavemaker posiada 
ponad 350 własnych pojazdów ciężarowych typu EURO 6 oraz 
blisko 80 000 m2 powierzchni magazynowych na terenie 
Europy, w tym jeszcze jeden śródlądowy terminal 
przeładunkowy. 

- 



 

- 

System obsługi terminala i śledzenia przesyłek 

- 

Wysokie standardy bezpieczeństwa 24/7  
(ochrona i monitoring) 

- 

Własne (gotowe rozwiązania są pozyskiwane i maksymalnie 
dostosowywane do lokalnej specyfiki) 

 



 

Dalsza rozbudowa terminalu zarówno w części dotyczącej 
infrastruktury kolejowej, jak i miejsc składowania kontenerów 
(zakupiono teren o powierzchni 1,5 ha) 

- 

Budowa (przedłużenie) trzeciego toru ładunkowego, 
równolegle do obecnych dwóch, wraz z elektryfikacją i drugim 
włączeniem w sieć PKP PLK  

- 

Budowa dodatkowego depo przy autostradzie A4 

 



 

26 lipca 2021 

W końcowej fazie realizacji (zrealizowano wszystkie roboty 
budowlane, podpisane zostały wszystkie umowy na zakup 
dodatkowych urządzeń) 

ok. 1,5% (stan bardzo dobry) 

12,0% (stan dobry, widoczne uszkodzenia wierzchniej warstwy 
nawierzchni) 

Funkcjonowanie depo przy stacji Kąty Wrocławskie (ok. 700 
TEU) 

Oznaczenia i numeracja miejsc składowania kontenerów w 
bloku składowym, oznaczenia toku podsuwnicowego, 
przejazdy technologiczne 

Zgodnie z założeniami projektowymi 

4,5/5 

Ograniczona przepustowość stacji Kąty Wrocławskie 



 

 

Schemat stałych połączeń obsługiwanych przez terminal w Kątach Wrocławskich 

 

Widok z góry na terminal w Kątach Wrocławskich 
  



 

 

Stacja Kąty Wrocławskie, w tle depot Schavemaker 

 

Brama wjazdowa do terminala 



 

 

Reachstacker zakupiony w ramach projektu oraz kontenery, ciągnik i naczepa Schavemaker 

 

Plac składowo-manewrowy, granica prac budowlanych w ramach projektu 



 

 

Plac składowo-manewrowy, przedłużone w ramach projektu tory ładunkowe 

 

Plac składowo-manewrowy, granica prac budowalnych w ramach projektu i granica terminala 



 

 

Front kolejowy terminala (część nieobjęta projektem), hala magazynowa, wiata nad torami 

 

Ciągi komunikacyjne terminala, przejazd technologiczny (część nieobjęta projektem) 



 

 

Waga 

 

Stanowiska dla kontenerów chłodniczych 



 

 

Jasin (gm. Swarzędz), ul. Rabowicka 6 

Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. 

w obecnym kształcie – 2015, po rozbudowie – do końca 2022 
(planowana data zakończenia robót budowlanych) 

poniedziałek-niedziela: całodobowo 

drogowy, kolejowy 

10 ha 

4500 TEU (docelowo 10 000 TEU) 

300 000 TEU (docelowo 500 000 TEU) 

Linia kolejowa nr 3 (Warszawa Zachodnia-Kunowice), w ciągu 
trasy europejskiej E20, ciąg transportowy: Kunowice–Poznań–
Warszawa–Terespol) – część II Paneuropejskiego Korytarza 
Transportowego Zachód – Wschód łączącego Berlin z Moskwą 

Bezpośrednie sąsiedztwo stacji Swarzędz 

Bezpośrednie sąsiedztwo DK 92 (w odległości 2 km), droga 
ekspresowa S5 w odległości 9 km, droga ekspresowa S11 w 
odległości 15 km, autostrada A2 w odległości 15 km, DK 32 
w odległości 40 km 



 

Położenie w aglomeracji poznańskiej, dogodne położenie 
względem infrastruktury kolejowej i drogowej, położenie na 
Nowym Jedwabnym Szlaku 

 



 

POIS.03.02.00-00-0052/18 

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego 
w miejscowości Jasin k. Poznania 

budowlano-zakupowy 

ul. Rabowicka 6, Jasin, 62-020 Swarzędz 

Zakres przedmiotowego Projektu obejmuje wykonanie obiektów 
i zakup urządzeń uzupełniających aktualnie posiadany park 
maszynowy: 

• roboty budowlane (wydatek infrastrukturalny), 
obejmujące:  

o budowę torów i rozjazdów; 
o rozbudowę płyty terminalowej wraz z zabudową 

przejazdów; 
o budowę placów i parkingów, dróg technicznych 

i p. pożarowych; 
o budowę sieci trakcyjnej; 
o budowę oświetlenia rozbudowanych placów; 
o budowę odwodnienia rozbudowanych placów 

i torów; 
o przebudowę i dostosowanie systemu SRK 

w miejscu włączenia w tory E20; 
o usuniecie kolizji elektroenergetycznych SN; 
o przebudowę gazociągu W/C DN150; 

• zakup gruntów (wydatek infrastrukturalny); 
• nadzór budowlany (wydatek infrastrukturalny) oraz zakup 

suwnic szynowych (3 szt.) (wydatek nieinfrastrukturalny); 
• zakup suwnic kołowych (2 szt.) (wydatek 

nieinfrastrukturalny); 
• zakup naczep terminalowych (20 szt.) (wydatek 

nieinfrastrukturalny); 
• zakup ciągników terminalowych (2 szt.) (wydatek 

nieinfrastrukturalny); 
• zakup wag kolejowych dynamicznych i wag 

samochodowych (wydatek nieinfrastrukturalny); 
• zakup reachstackerów (2 szt.) (wydatek 

nieinfrastrukturalny); 
• zakup suwnic szynowych (2 szt.) (wydatek 

nieinfrastrukturalny). 



 

W skład projektu wchodzą również niezbędne wydatki na:  

• wynagrodzenie za opracowanie planów i projektów; 
• działania informacyjno-promocyjne; 
• pomoc techniczną, obejmującą wydatki osobowe i 

wydatki związane z wdrażaniem Projektu. 

202 260 680,66 PLN 

80 878 650,00 PLN 

styczeń 2017 - grudzień 2022 (kwalifikowalność kosztów do 
czerwca 2023) 

Przejściowe trudności będące skutkami pandemii 



 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

Dwukierunkowy ciąg komunikacyjny wokół głównego bloku 
składowego kontenerów 

Jeden plac składowo-manipulacyjny, jeden główny blok 
składowy kontenerów rozdzielony przejazdami 
technologicznymi (docelowo pod 3 suwnicami kołowymi i 2 
suwnicami kolejowymi) 

Tory ładunkowe wokół placu składowego, po 2 tory z każdej 
strony (docelowo 8 torów, w tym 6 pod suwnicą) 

Obsługa 8 składów całopociągowych 

1 

8 torów o długości 750 m, w tym 6 pod suwnicą 
1 tor o długości 300 m (w ramach Lohr Railway System) 

14 740m 

- 



 

Ok. 70 miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych przed 
i za bramą wjazdową na teren terminala 

Brama wjazdowa umożliwiająca jednocześnie wjazd i wyjazd 
pojazdu 

System OCR (automatycznej identyfikacji pojazdu) w trakcie 
udoskonalania 

- 

Jeden główny budynek administracyjny, za bramą wjazdową do 
terminala i strefą parkingów dla samochodów osobowych 

Parking dla samochodów osobowych na ok. 25 miejsc przed 
bramą wjazdową do terminala 

Parking dla samochodów osobowych na ok. 100 miejsc za 
bramą wjazdową do terminala 

2 stacje do rozładunku 4 naczep jednocześnie w systemie 
rozładunku poziomego Lohr 

Wagi kolejowe dynamiczne, wagi samochodowe 

Wjazd bramą wjazdową, awizacja, przejazd dwukierunkowym 
ciągiem komunikacyjnym na front ładunkowy kolejowy, 
przeładunek (wagon-plac, wagon-samochód, wagon-wagon), 
ważenie pojazdu, wyjazd tą samą bramą. 

 



 

9 reachstackerów 

(docelowo 2 suwnice eRTG) 

(docelowo 3 suwnice kolejowe) 

30 stanowisk dla kontenerów izotermicznych 

20 naczep terminalowych, 2 ciągniki terminalowe 



 

Kontenery, naczepy, nadwozia wymienne, tankkontenery 

Stałe połączenia realizowane przez terminal: 

• Swarzędz–Rotterdam; 
• Swarzędz–Małaszewicze; 
• Swarzędz–Duisburg; 
• Swarzędz–Gdańsk; 
• Swarzędz–Kąty Wrocławskie; 
• Swarzędz–Bettembourg. 

Magazynowanie krótko- i długoterminowe kontenerów 
i naczep, bliskość magazynów wokół terminala (m.in. 
należących do CLIP Logistyka) 

Świadczone usługi terminalowe: 

• przeładunek i składowanie wszystkich rodzajów 
kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep 
intermodalnych; 

• ważenie kontenerów zgodnie z konwencją SOLAS 
(VGM); 

• naprawy kontenerów, w tym usuwanie starych nalepek 
i elementów zabezpieczających towar, takich jak haki 
czy gwoździe; 

• formowanie i rozformowywanie kontenerów; 
• przyłącza dla kontenerów chłodniczych wymagających 

kontrolowanej temperatury oraz monitoringu; 
• plombowanie kontenerów; 
• czyszczenie i zamiatanie kontenerów i naczep; 
• mycie ciśnieniowe kontenerów i naczep. 

- 

Wysoki 



 

Tak 

Tak (Poznański Węzeł Kolejowy) 

Nie 

Aglomeracja poznańska, Poznań (ośrodek przemysłowy, 
handlowy, logistyczny, turystyczny, akademicki, naukowy 
i kulturalny, międzynarodowe centrum wystawiennicze), 
połączenia gospodarcze z Niemcami 

Poznański Okręg Przemysłowy (Poznań oraz okoliczne miasta 
jak Swarzędz, Luboń, Mosina, Kórnik i Oborniki) 

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Poznański 
Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza, Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy 

Położenie na Nowym Jedwabnym Szlaku 

Wokół Poznańskiego Węzła Kolejowego 3 terminale lądowe: 
PKP Cargo Poznań Franowo, Metrans Gądki, OstSped 
Szamotuły 

W promieniu 200 km dodatkowo terminale Rail Terminal 
Rzepin, 4 terminale wokół Łodzi (Spedcont Łódź Olechów, 
Centrostal Łódź, Erontrans Stryków, PCC Kutno), 3 wokół 
Wrocławia (PCC Brzeg Dolny, Schavemaker Kąty Wrocławskie, 
Baltic Rail Oleśnica) 

CLIP Group S.A. to grupa podmiotów prowadząca działalność 
logistyczną w zakresie magazynowania, transportu i usług 
towarzyszących.  

Główne firmy CLIP Group S.A. to m.in. STS Logistic sp. z o.o. 
(transport samochodów), CLIP Logistyka sp. z o.o. 
(magazynowanie), Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań 
II sp. z o.o. (usługi przeładunkowe), CLIP Intermodal sp. z o.o. 
(transport intermodalny). 



 

Terminal obsługuje Lohr Railway System do poziomego 
rozładunku. System ten gwarantuje: 

• krótki czas załadunku i rozładunku; 
• możliwość załadunku/rozładunku wielu wagonów 

jednocześnie; 
• brak konieczności korzystania z dodatkowych 

urządzeń przeładunkowych. 



 

- 

Terminal wyposażony jest w nowoczesny, dedykowany system 
IT, służący do ewidencjonowania ruchów i śledzenia lokalizacji 
składowania poszczególnych kontenerów. 

- 

Teren terminalu jest całodobowo chroniony, oświetlony  
i monitorowany systemem telewizji przemysłowej CCTV. 

- 

Własne (CLIP Group) 

 



 

- 

Planowane doposażenie głównie w lokomotywy manewrowe. 

- 

- 

Terminal w docelowym kształcie po zakończeniu rozbudowy 
będzie funkcjonował na najwyższym możliwym poziomie. 
Planowana jest kontynuacja procesu automatyzacji i cyfryzacji. 
Dodatkowym atutem jest również niezależność energetyczna 
(do grupy kapitałowej należy również Glosbe sp. z o.o. 
posiadająca koncesje na obrót i sprzedaż energii elektrycznej, 
w tym energii odnawialnej). 

 



 

10 sierpnia 2021 

W końcowej fazie realizacji (zrealizowano wszystkie roboty 
budowlane, podpisana została większość umów na zakup 
dodatkowych urządzeń) 

ok. 1,5% (stan bardzo dobry) 

12,0% (stan dobry) 

Projekty CLIP Intermodal Sp. z o.o.:  

POIS.03.02.00-00-0063/18 (Zakup naczep intermodalnych do 
obsługi połączeń), POIS.03.02.00-00-0065/18 (Zakup platform 
podkontenerowych do obsługi połączeń intermodalnych), 
POIS.03.02.00-00-0050/18 (Zakup wagonów kieszeniowych 
do obsługi połączeń intermodalnych) 

Oznaczenia toku podsuwnicowego, przejazdy technologiczne, 
oświetlenie, znaki drogowe poziome 

Zgodnie z założeniami projektowymi 

5/5 



 

 

Schemat stałych połączeń obsługiwanych przez terminal 

 

Schemat powierzchni użytkowych wokół terminala 



 

 

Ciągnik terminalowy (objęty zakresem projektu) 

 

Widok na płytę południową terminala i suwnice kolejowe (objęte zakresem projektu) 



 

 

Reachstacker (objęty zakresem projektu) 



 

 

Łódź, ul. Tomaszowska 60 

Spedycja Polska – SPEDCONT Sp. z o.o. 

Lata 70., po zakończeniu inwestycji – I poł. 2022  

poniedziałek-piątek: całodobowo 

sobota: 00:00-14:00 

niedziela: 22:00-00:00 

drogowy, kolejowy 

12,8 ha 

7500 TEU 

150 000 TEU (docelowo 210 000 TEU) 

Linia kolejowa nr 25 (Łódź Kaliska–Dębica), linia kolejowa nr 
831 (Łódź Olechów ŁOA–Łódź Olechów ŁOC) 

Bezpośrednie sąsiedztwo stacji Łódź Olechów (Łódź Olechów 
ŁOA) 

Autostrada A1 w odległości 5 km, autostrada A2 w odległości 23 
km 

Lokalizacja w centrum kraju, w rejonie Nowego Jedwabnego 
Szlaku, dogodne położenie względem infrastruktury kolejowej 
i drogowej 

 



 

POIS.03.02.00-00-0038/18 

Przebudowa terminala kontenerowego Łódź-Olechów 

Budowlano-zakupowy 

Tomaszowska 60, 93-235 Łódź 

W ramach realizacji projektu planowana jest przebudowa 
infrastruktury terminala (przebudowa nawierzchni placu i 
wydłużenie toru podsuwnicowego) oraz zakup 2 nowych 
dźwigów samojezdnych i modernizacja 2 suwnic bramowo-
kontenerowych. 

17 130 459,06 PLN 

5 804 000,00 PLN 

styczeń 2019 – czerwiec 2022 

Opóźnienie w rozpoczęciu realizacji projektu (spowodowane 
przestojem na rynku prac budowlanych) 

Trudne warunki atmosferyczne dla prac budowlanych 



 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

2 dwukierunkowe ciągi komunikacyjne pomiędzy 3 blokami 
składowymi kontenerów 

Jeden plac składowo-manipulacyjny składający się z 3 bloków 
składowych kontenerów (w tym 1 podsuwnicowego), 
rozdzielonych przejazdami technologicznymi 

Bocznica odgałęziająca się w stacji Łódź Olechów (Łodź 
Olechów ŁOA) rozdzielająca się na dwa tory ładunkowe, oba 
pod suwnicą kolejową 

Jednoczesna obsługa dwóch składów całopociągowych 

1 

2, po 500 m 

1440 m 

- 



 

12 miejsc dla oczekujących pojazdów ciężarowych 

2 oddzielne bramy do wjazdu na teren terminala i wyjazdu 
z terenu terminala (umożliwiające przejazd 1 pojazdu), 
dodatkowe 2 bramy gospodarcze 

Od kilku miesięcy funkcjonuje system automatycznej 
identyfikacji pojazdu na bramie wjazdowej 

Własny Dział Agencji Celnej, który świadczy kompleksowe 
usługi w zakresie: 

• odpraw tranzytowych w oparciu o Konwencję WPT, 
• magazyn czasowego składowania, 
• wystawianie dokumentów T1, 
• pełnego zakresu usług celnych związanych z importem 

i eksportem we wszystkich procedurach celnych, 
• zabezpieczenia płatności długu celnego, 
• reprezentowania Klienta w procesie legalizacji 

świadectw pochodzenia, 
• asysty i przeładunku towarów w ramach 

prowadzonych rewizji celnych. 

Budynki administracyjne za bramą wjazdową na teren 
terminala 

5 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie 
terminala (za bramą wjazdową) 

Waga samochodowa 

Wjazd bramą wjazdową na teren terminala (od strony ul. 
Tomaszowskiej), awizacja, przejazd dwukierunkowym ciągiem 
komunikacyjnym na front ładunkowy kolejowy, przeładunek 
(wagon-plac, wagon-samochód, wagon-wagon), ważenie 
pojazdu, wyjazd bramą wyjazdową (od strony ul. 
Informatycznej). 

 



 

7 reachstackerów 

3 (w tym 2 poddane modernizacji w ramach projektu) 

6 

- 



 

Wszystkie rodzaje kontenerów, nadwozia wymienne, naczepy 
siodłowe  

Połączenia krajowe: Gdańsk, Gdynia, Małaszewicze 

Połączenia międzynarodowe: Chiny - Chengdu, Mongolia - 
Ułan Bator, Rumunia - Oradea 

Dowozy drogowe w promieniu do 150 km wokół terminalu: 
Bełchatów, Częstochowa, Jarosty, Konin, Łęczyca, Łowicz, 
Mszczonów, Piotrków Trybunalski, Płock, Rawa Mazowiecka, 
Stryków, Tomaszów Mazowiecki 

Odprawy celne eksportowe, importowe i tranzytowe (T1), 
usługi magazynu celnego w Łodzi 

Pełna obsługa przeładunkowa na terminalu w Łodzi 

Depot, naprawa i mycie kontenerów 

Składowanie kontenerów chłodniczych (reefer) z możliwością 
podłączenia do prądu 

Ważenie kontenerów, w tym wystawianie dokumentów VGM 

Sprzedaż i dzierżawa kontenerów morskich, z możliwością 
dostawy na terenie kraju 

- 

Wysoki 



 

Tak 

Tak (Łódzki Węzeł Kolejowy) 

Nie 

Aglomeracja łódzka, Łódź (ośrodek akademicki, kulturalny i 
przemysłowy) 

Położenie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, bliskość 
powierzchni magazynowych oraz przedsiębiorstw 
wytwórczych, handlowych i usługowych (m.in. Panattoni 
Central European Logistics Hub) 

Położenie w rejonie Nowego Jedwabnego Szlaku oraz na 
skrzyżowaniu szlaków handlowych północ-południe i wschód-
zachód 

W promieniu 200 km: 20 terminali lądowych, w tym 3 wokół 
Łodzi (Centrostal Łódź, PCC Kutno, Erontrans Stryków), 3 
wokół Warszawy (PKP Cargo Warszawa, Loconi Warszawa, 
Metrans Pruszków), 2 w Radomsku (Erontrans Radomsko, 
Loconi Radomsko), 6 na Górnym Śląsku (PCC Gliwice, PKP 
Cargo Gliwice, IWS Myszków, Metrans Dąbrowa Górnicza, 
Euroterminal Sławków, Rail Polska Włosienica), 3 wokół 
Poznania (CLIP Intermodal, Metrans Gądki, PKP Cargo Poznań 
Franowo), LTK Drzewce, Baltic Rail Oleśnica, PCC Brzeg Dolny 

Spedycja Polska – Spedcont działa od ponad 60 lat jako 
operator kolejowy. Posiada terminal kontenerowy w Łodzi, jak 
i oddział w Gdańsku. Oferuje kompleksowe usługi przewozu z 
Chin na Nowym Jedwabnym Szlaku. 

- 



 

- 

W trakcie wdrażania systemu zarządzania terminalem (TMS), 
w tym komponentów pozycjonowania kontenerów, 
magazynowania i obsługi pociągów 

- 

- 

- 

Własne (zakupienie gotowego systemu dostosowanego do 
potrzeb) 

 



 

Planowane powiększenie terenu terminala w wyniku zakupu 
gruntów towarzyszących 

- 

Budowa hali magazynowej o powierzchni 1400 m2 na części 
placu składowego 

- 

Przeładunki ładunków niestandardowych 
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W trakcie realizacji (realizacja ostatniego zadania polegającego 
na przebudowie ciągów) 

Ok. 1,5-3,6% (stan bardzo dobry) 

>50% (stan dopuszczający) 

Inwestycje mające na celu udrożnienie Łódzkiego Węzła 
Kolejowego, zakończenie budowy autostrady A1 

Oznaczenia toku podsuwnicowego, oświetlenie ciągów 
komunikacyjnych 

Zgodność z założeniami projektowymi 

3,5/5 

Część nawierzchni placów składowych nieobjęta zakresem 
projektu wymaga remontu oraz znacząco wpływa na stan 
pozostałych elementów wyposażenia 



 

 

Widok z góry na terminal kontenerowy 

 

Schemat stałych połączeń kolejowych 



 

 

Pierwsza suwnica kolejowa (objęta zakresem projektu) 

 

Druga suwnica kolejowa (nieobjęta zakresem projektu) 



 

 

Plac składowo-manewrowy (w tle trzecia suwnica kolejowa objęta zakresem projektu) 

 

Plac składowo-manewrowy, praca reachstackera (objętego zakresem projektu) 



 

 

Plac składowo-manewrowy, trwające prace modernizacyjne 

 

Plac składowo-manewrowy, trwające prace modernizacyjne 

 



 

 

Szczecin, ul. Bytomska 14 

DB Port Szczecin Sp. z o.o. 

2015, po zakończeniu inwestycji - 2022 

poniedziałek-piątek: całodobowo 

sobota: 00:00-14:00 

niedziela: 22:00-00:00 

drogowy, kolejowy, morski, śródlądowy 

12,7 ha 

4000 TEU 

150 000 TEU (docelowo 180 000 TEU) 

Linia kolejowa nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny 
(tzw. Nadodrzanka) w odległości 1 km 

Bezpośrednie sąsiedztwo stacji Szczecin Port Centralny 
(bocznice portowe odłączają się w posterunku Szczecin Port 
Centralny SPC) 

Droga krajowa nr 10 w odległości 1 km, droga ekspresowa S3 
Szczecin–Świnoujście zbieżna z odcinkiem autostrady A6 w 
odległości ok. 10 km 

Lokalizacja na terenie portu morskiego Szczecin, bliskość 
infrastruktury drogowej i kolejowej oraz granicy z Niemcami 

 



 

POIS.03.02.00-00-0040/18 

Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port 
Szczecin na Ostrowie Grabowskim 

budowlano-zakupowy 

Bytomska 14, 70-603 Szczecin 

Zakres przedmiotowego Projektu obejmuje:  

• relokację istniejących i instalację dodatkowych 
stanowisk do zasilania kontenerów chłodniczych, 
podłączenie do 216 kontenerów (wydatek 
infrastrukturalny); 

• zakup 2 wozów kontenerowych (wydatek 
nieinfrastrukturalny); 

• zakup 4 ciągników siodłowych (wydatek 
nieinfrastrukturalny); 

• zakup 5 naczep kontenerowych (wydatek 
nieinfrastrukturalny); 

• zakup i instalację systemu IT do obsługi kontenerów 
(wydatek nieinfrastrukturalny); 

• instalację myjni dla sprzętu (wydatek 
infrastrukturalny); 

• modernizację portowego żurawia samojezdnego o 
udźwigu 50 ton; 

• przystosowanie do wykonywania przeładunków 
kontenerów intermodalnych (wydatek 
nieinfrastrukturalny). 

22 096 839,30 PLN 

8 298 728,65 PLN 

styczeń – grudzień 2022 

Opóźnienie rozpoczęcia realizacji projektu (oczekiwanie na 
zakończenie procedury odwoławczej), sytuacja gospodarcza 
(nagromadzenie prac budowlanych, m.in. w Szczecinie) 



 

2 nabrzeża dedykowane obsłudze feederów o łącznej długości 
ponad 1000 m, 4 urządzenia przeładunkowe umożliwiające 
przeładunki w relacji statek–plac, plac-statek 

Nabrzeże Fińskie o długości 365 m i Nabrzeże Czeskie o 
długości 614 m, o głębokości technicznej nabrzeża 10,5 m i 
eksploatacyjnej nabrzeża 9,15 m 

Rampy Ro-Ro o szerokości 25 m i 21 m 

Główny ciąg komunikacyjny między placami składowo-
manipulacyjnymi, dwukierunkowe ciągi komunikacyjne między 
blokami składowymi kontenerów 

2 place składowo-manipulacyjne, w tym 1 mniejszy 
zlokalizowany w bezpośrednim otoczeniu Nabrzeża Fińskiego 

Łącznie 6 bloków składowych kontenerów, z przejściami 
technologicznymi, w tym 3 podsuwnicowe 

Bocznica odgałęziająca się w stacji Szczecin Port Centralny 
(posterunek SPC), rozdzielająca się na 2 tory ładunkowe 
wzdłuż wschodniej strony większego placu składowo-
manipulacyjnego 

Równoczesna obsługa dwóch składów całopociągowych 

1 

2 tory, łącznie 3 041 m (wkrótce całkowicie zelektryfikowane) 

3 041 m 



 

- 

Brama wjazdowa wyposażona w szlabany, umożliwiająca ruch 
dwukierunkowy 

88 miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych przed 
bramą wjazdową na teren terminala, a za bramą wjazdową na 
teren DB Port Szczecin 

Planowane wdrożenie systemu identyfikacji pojazdu (bez 
konieczności okazywania przepustki) w Porcie Szczecin 

Planowane wdrożenie systemu OCR z funkcją przede 
wszystkim identyfikacji towarów (ograniczenie czynnika 
ludzkiego, stały monitoring sytuacji w terminalu) przy większej 
skali działalności 

Lokalizacja części powierzchni magazynowych na terenie 
Wolnego Obszaru Celnego 

Budynek administracyjny do celu obsługi wszystkich terminali 
(w tym kontenerowego) tuż przed bramą wjazdową na teren 
DB Port Szczecin 

Ok. 10 miejsc przed bramą wjazdową na teren DB Port 
Szczecin, dodatkowe miejsca ogólnodostępne 

Inspekcja weterynaryjna (Graniczny Inspektorat Weterynarii w 
Szczecinie) 

Wjazd bramą wjazdową na teren DB Port Szczecin, wjazd 
bramą wjazdową na teren terminala, awizacja, przejazd 
dwukierunkowym ciągiem komunikacyjnym na front 
ładunkowy kolejowy lub nabrzeże, przeładunek (statek-plac, 
statek-wagon, statek-samochód, statek-statek, wagon-plac, 
wagon-samochód, wagon-wagon), ważenie pojazdu, wyjazd 
tymi samymi bramami. 

 



 

2 suwnice STS 

2 portowe żurawie samojezdne o udźwigu 100 t 

4 suwnice RTG 

5 reachstackerów (w tym 2 zakupione w ramach innego 
projektu ze środków unijnych) 

Układarka do kontenerów pustych 

0 

157 (docelowo 216) 

22 zestawy ciągnik siodłowy + trailer 

Sprzęt wolnobieżny i osprzęt do formowań kontenerów 



 

Kontenery 

Połączenia morskie: 

• bezpośrednie połączenia dowozowe (feederowe) 
z europejskimi hubami (Hamburg, Bremerhaven, 
Kłajpeda); 

• trzy regularne serwisy short sea, usługa przewozu 
towarów w kontenerach 45-stopowych w systemie 
door-to-door oferowana przez duńskiego armatora 
Unifeeder (Immingham, Halmstad i Helsingborg), 1 
zawinięcie/tydzień. 

Ok. 56 000 m2 krytej powierzchni magazynowej, 210 000 m2 
placów składowych oraz specjalistyczny sprzęt do formowania 
i rozformowywania kontenerów. Do składowania drobnicy 
kontenerowej wykorzystywane są magazyny i place o różnych 
statusach celnych, włączając w to Wolny Obszar Celny. 

Oferta terminala: 

• przeładunek i składowanie kontenerów; 
• obsługa transportu intermodalnego; 
• formowanie i rozformowanie kontenerów; 
• usługi depotowe; 
• pełna obsługa logistyczna kontenerów chłodniczych na 

terenie portu; 
• obsługa ładunków niebezpiecznych; 
• mycie kontenerów; 
• naprawy kontenerów. 

Bezpośrednie sąsiedztwo czterech chłodni pozwala ograniczyć 
koszty związane z logistyką ciężkich kontenerów oraz 
zapewnia pełen wachlarz usług przeznaczonych dla ładunków 
mrożonych. 

Wysoki 



 

Tak 

Tak (Szczeciński Węzeł Kolejowy) 

Tak (ok. 15 km od granicy zachodniej) 

Aglomeracja szczecińska, Szczecin (ośrodek gospodarczy 
regionu, centrum turystyczne, akademickie i kulturalne, 
oddziałuje na tereny przygraniczne Niemiec) 

Port Morski Szczecin-Świnoujście, leżący na najkrótszej trasie 
przebiegającej ze Skandynawii do Europy Środkowej i 
Południowej 

Położenie w pobliżu Zalewu Szczecińskiego, do którego 
uchodzi Odra, rzeka o wysokim potencjale wykorzystania 
gospodarczego 

Bliskość specjalnych stref ekonomicznych (m.in. Trzebusz, 
Załom, Dunikowo, Dąbie), zakładów przemysłowych (Grupa 
Azoty Police), magazynów branży e-commerce 

W promieniu 200 km: 1 terminal morski (OT Port Świnoujście), 
2 terminale lądowe (Ostsped Szamotuły, Rail Terminal Rzepin), 
planowana budowa terminala CCIC Dunikowo 

W dalszej odległości jeszcze 3 terminale lądowe w aglomeracji 
poznańskiej (CLIP Intermodal, Metrans Gądki, PKP Cargo 
Poznań Franowo) 

DB Port Szczecin jako portowy przeładowca posiada bogate 
doświadczenie w przeładunkach drobnicy, sięgające lat 50-
tych XX w. Grupa Deutsche Bahn AG, której jest częścią, to 
wiodący dostawca zintegrowanych usług transportowych i 
logistycznych na całym świecie. Dzięki kapitałowi Grupy DB 
możliwe są stałe inwestycje w sprzęt i infrastrukturę. 

- 



 

- 

System obsługi terminala (aktualny rozkład statków przy 
nabrzeżach, system kontenerowy CMS umożliwiający 
sprawdzenie statusu kontenera po numerze) 

- 

- 

- 

Własne (Grupa DB) 

 



 

Przebudowa nabrzeży i zwiększenie pojemności placów 
składowych (barierą dla inwestycji jest 30-letni okres 
dzierżawy terenów portowych) 

Dalsze doposażenie w sprzęt do obsługi statków o większym 
tonażu i większej liczby pociągów (w związku z pogłębieniem 
toru wodnego i zwiększeniem potencjału bocznic kolejowej) 

- 

- 

Konieczność zwiększenia zdolności przeładunkowej wobec 
nowych możliwości będących skutkami pandemii 
(przeniesienie części produkcji z powrotem do Europy) oraz 
w obliczu rosnącej konkurencji (Głębokowodny Terminal 
Kontenerowy w Świnoujściu, suche terminale wokół 
Szczecina) czy obiektywnych trudności transportu morskiego 
(rezygnacja z żeglugi dalekomorskiej na rzecz transportu 
kolejowego, skupienie na feederach) 

Modernizacja dróg dojazdowych do portu 

Przedłużenie torów do obsługi nowego nabrzeża w Porcie 
Szczecin 

Kwestia regulacji bocznic kolejowych w portach 
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Początkowa faza realizacji (przed ogłoszeniem postępowań 
przetargowych na realizację zadań budowlanych) 

- 

15-20% (stan dobry) 

Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do 
głębokości 12,5 m (dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m 
maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do 
Szczecina zwiększy się do wartości ok. 11,0 m) 

Drugi projekt zakupowy realizowany w ramach POIiŚ 2014-
2020 (Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port 
Szczecin do obsługi statków o większym tonażu, 
POIS.03.02.00-00-0046/18) 

Numeracja bloków składowych i miejsc składowania 
kontenerów 

Konieczność wybudowania dodatkowej podstacji 

4,5/5 

Możliwa konkurencja ze strony Głębokowodnego Terminala 
Kontenerowego w Świnoujściu (krótsza droga wodna) 



 

 

Widok z góry na terminal kontenerowy 

 

Schemat stałych połączeń morskich 



 

 

Lokalizacja myjni i stanowisk dla kontenerów chłodniczych (w bezpośrednim sąsiedztwie 
Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie) 

  



 

 

Centrum Logistyczne w Zamościu 

Stacja Kolejowa PKP LHS w Bortatyczach 

Wysokie 2, 22-400 Zamość, Polska 

Laude Smart Intermodal S.A. 

W obecnej lokalizacji – od 2008 roku, po zakończeniu 
inwestycji – najpóźniej II kwartał 2022 

poniedziałek-niedziela: całodobowo 

drogowy, kolejowy 

3 ha 

2 000 TEU 

Docelowo 150 000 TEU 

Bezpośrednie położenie przy szerokotorowej linii kolejowej nr 
65 Most na rzece Bug–Sławków Południowy LHS 
(szerokotorowa) 

Linia kolejowa nr 69 Rejowiec-Hrebenne w odległości ok. 3 km, 
linia kolejowa nr 83 Zawada-Jarosławiec w odległości ok. 3 km 

Bezpośrednie sąsiedztwo stacji Zamość Bortatycze LHS 



 

Droga krajowa nr 17 w odległości ok. 4 km, droga krajowa nr 74 
w odległości ok. 4 km 

Planowana budowa drogi ekspresowej S17 (etap decyzji 
środowiskowej) 

Lokalizacja przy Linii Hutniczej Szerokotorowej, alternatywie 
dla Nowego Jedwabnego Szlaku 



 

POIS.03.02.00-00-0031/18 

Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 
i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz 
zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu (A) 

budowlano-zakupowy 

Wysokie 2, 22-400 Zamość 

Zakres rzeczowo-finansowy obejmuje: 

1. Nakłady infrastrukturalne (68,39%): 
a. grunt (wniesienie aportem); 
b. roboty budowlane; 

2. Nakłady nieinfrastrukturalne (31,61%): 
a. koszty nadzoru; 
b. 2 reachstackery; 
c. zmodernizowana lokomotywa manewrowa; 
d. ciągnik maszynowy; 
e. system telematyczny/satelitarny związany 

z transportem intermodalnym (…); 
3. Pozostałe koszty: studium wykonalności, zarządzanie 

projektem, działania informacyjno-promocyjne, 
dokumentacja projektowa. 

Projekt realizowany na rzecz dwóch terminali – w Zamościu 
oraz w Sosnowcu. 

47 611 064,64 PLN (34 888 768 PLN dla terminala w Zamościu, 
z wyłączeniem kosztów studium wykonalności, zarządzania 
projektem, działań informacyjno-promocyjnych 
i dokumentacji projektowej) 

19 356 784,00 PLN 

styczeń 2018 – marzec 2022 

Opóźnienie rozpoczęcia realizacji projektu (oczekiwanie na 
zakończenie procedury odwoławczej) 



 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

Ciągi komunikacyjne wokół placu składowego oraz wzdłuż 
torów ładunkowych 

Docelowo ruch częściowo jednokierunkowy wokół placu 
składowego (wjazd nowowybudowaną bramą od strony 
zachodniej, wyjazd bramą od strony wschodniej) 

Jeden główny plac składowo-manewrowy, z przejazdami 
technologicznymi, 5 bloków składowych kontenerów 

Dodatkowy plac składowy pustych kontenerów o powierzchni 
3.000 m2 

Bocznica kolejowa Laude Smart Intermodal S.A. w Zamościu 
znajduje się w stacji Zamość Bortatycze LHS i obejmuje dwie 
szerokości toru tj. S – 1520 mm i N – 1435 mm. Po torze S 
odgałęzia się od toru stacyjnego stacji Zamość Bortatycze LHS 
linii nr 65 Most na rzece Bug-Sławków Południowy. Natomiast 
bocznica normalnotorowa PKP LHS Sp. z o.o. odgałęzia się od 
toru stacyjnego linii nr 83 Zawada-Jarosławiec, zarządzanej 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Obsługa składów całopociągowych 

1 

2 tory, po 900 metrów każdy dla obu rozstawów toru 

2415,7 m 



 

2601,1 m 

Place parkingowe, manewrowe o powierzchni 2 570 m2 

Automatyczna identyfikacja pojazdu wjeżdżającego na teren 
terminala (w ramach nowowprowadzonego systemu 
telematycznego) 

Miejsca uznane dla odpraw celnych, w bezpośrednim 
sąsiedztwie bramy wjazdowej na teren terminala 

Obecnie zlokalizowane tuż za bramą wjazdową na teren 
terminala, przed halą produkcyjną 

Około 30 miejsc przed wjazdem na teren terminala 

Hala produkcyjna i magazyn ATS 

Namiot do przechowywania ładunków wrażliwych na warunki 
atmosferyczne 

Wagi na bramach wjazdowych 

Ważenie, wjazd bramą wjazdową na plac składowo-
manipulacyjny, przejazd dwukierunkowymi ciągami 
komunikacyjnymi w wyznaczone miejsce, przeładunek, 
ważenie, wyjazd bramą wyjazdową. 

 



 

5 reachstackerów 

- (suwnice o przeznaczeniu ogólnym) 

- 

- 



 

Kontenery (w tym własne) 

Serwis „R1” Polska – Mołdawia 

Serwis „R2” Polska – Ukraina 

Serwis „R3” Polska – Rosja 

Zamość – DCT Gdańsk (2 razy w tygodniu) 

Planowane uruchomienie połączeń kolejowych z Turcją 

Obsługa celna (miejsca uznane) 

Terminal oferuje: 

• usługi przeładunku i składowania kontenerów; 
• obsługę celną; 
• mycie, dezynfekcję i drobne naprawy kontenerów; 
• przyjęcie i nadawanie przesyłek do przewozu w 

relacjach krajowych i międzynarodowych; 
• dowozy na „ostatniej mili”. 

- 

Bardzo wysoki 



 

Nie 

Tak (węzeł kolejowy Zawada) 

Tak (ok. 60 km od granicy z Ukrainą) 

Zamość (jeden z większych ośrodków kulturalnych, 
edukacyjnych i turystycznych województwa lubelskiego) 

Położenie przy Linii Hutniczej Szerokotorowej (jednotorowej, 
niezelektryfikowanej linii kolejowej obsługującej 
międzynarodowe przewozy towarowe) 

W promieniu 200 km: 7 terminali lądowych, w tym 4 terminale 
przeładunkowe z toru szerokiego na tor normalny w 
Małaszewiczach (PKP Cargo Terminale, Agrostop, Adampol, 
Europort Małaszewicze), LTK Drzewce, PCC Kolbuszowa, PKP 
Cargo Medyka-Żurawica 

Laude Smart Intermodal S.A. działa na rynku jako dostawca 
usług transportowych i logistycznych. Transport intermodalny 
realizowany jest dzięki własnemu terminalowi, własnym 
kontenerom, wagonom kolejowym i naczepom 
samochodowym oraz dzięki licencji przewoźnika kolejowego. 
Rozwój firmy był możliwy dzięki początkowemu 
funkcjonowaniu jako spółka-córka firmy ATS i transportowi 
stali. 

Funkcjonowanie łączne z terminalem uniwersalnym 
(przeładunek stali, worków typu big bag, ładunków 
paletyzowanych, ładunków masowych) 



 

- 

Zakupiony w ramach projektu system umożliwia zarządzanie 
ruchem kontenerów na terminalu, w szczególności 
wielowymiarowe pozycjonowanie kontenerów próżnych 
i ładownych na terminalu. 

Planowany zakup urządzeń do odśnieżania płyty terminala.  

Obsługa pojazdów za pomocą ciągników terminalowych (bez 
wjazdu kierowcy na plac składowo-manewrowy) celem 
ograniczenia obecności osób nieupoważnionych na terenie 
terminala i minimalizacji ryzyka wypadku. 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów opracowano 
i opatentowano innowacyjny sposób przewozu towarów 
w specjalistycznych kontenerach stalowych, zwiększając tym 
samym bezpieczeństwo towarów i zmniejszając wpływ 
warunków atmosferycznych na jakość towaru: 

• kontenery 20' typu RMCOIL oraz kontenery 20' typu 
HTCOIL) do przewozu kręgów stalowych; 

• kontenery 20' typu HTSYP do przewozu towarów 
sypkich. 

- 

Własne 

 



 

- 

- 

- 

- 

Planowane inwestycje w budynki administracyjne i zaplecze 
socjalne dla pracowników. 

 



 

20 października 2021 r. 

Końcowa faza realizacji, przed podpisaniem ostatniej umowy 

Ok. 1,5% (stan bardzo dobry) 

- 

POIS.03.02.00-00-0028/18 - Projekt rozwoju połączeń 
intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw (B) 

POIS.03.02.00-00-0029/18 - Projekt rozwoju połączeń 
intermodalnych dzięki zakupowi wagonów (C) 

POIS.03.02.00-00-0030/18 - Projekt rozwoju połączeń 
intermodalnych dzięki zakupowi wagonów szerokotorowych 
(D) 

Prace doposażeniowe w terminalu w Sosnowcu 

Zmodernizowane oświetlenie, oznaczenia stosów kontenerów 
i innych ładunków, oznaczenia przeciwpożarowe, spójność 
oznaczeń 

Chwilowy brak budynków administracyjnych 

Zgodność z założeniami projektowymi 

4,5/5 

Ewentualne ograniczenia wynikające z funkcjonowania 
terminala intermodalnego równocześnie z terminalem 
przeładunkowym dla ładunków nieskonteneryzowanych 



 

 

Widok na terminal kolejowy (objęty interwencją) 

 

Widok na terminal kolejowy (objęty interwencją) 



 

 

Widok na terminal kolejowy (objęty interwencją) 

 

Reachstacker (objęty interwencją) 



 

 

Reachstacker (objęty interwencją) 

 

Plan sytuacyjny terminala 

 


