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OFERTA PRZEŁADUNKOWA



UNIWERSALNE PORTY
dla każdego ładunku

1. polski port w obsłudze ro-ro

1. polski port w obsłudze rudy

1. europejskie centrum dystrybucyjne bloków 

granitowych 

2. polski port morski 

9. port promowy na Bałtyku 31,2 mln ton 
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dla każdego ładunku



UNIWERSALNE PORTY
dla każdego ładunku

• 4 armatorów oferujących 13 odejść dziennie do/z Ystad i Trelleborga (SE)

• ca 6 godz. – najkrótsza trasa z południa Europy do Skandynawii (żegluga 

promowa)

• 270m – możliwość przyjęcia największych promów

• zielony port

• import LNG, wkrótce eksport LNG

• z 5 mld m3 do 7,5 mld m3 – wzrost potencjału regazyfikacyjnego

• możliwość bunkrowania LNG

• 150 tys. TEU – roczny potencjał przeładunkowy

• połączenia feederowe łączące z portami Europy

• obsługa globalnych linii kontenerowych

• różne rodzaje ładunków masowych: węgiel, koks, ruda żelaza, nazwozy, złom,

zboże, biomasa, ładunki płynne

• 25,000 t na dzień – potencjał przeładunkowy dla rudy żelaza

• 7 terminali zbożowych o łącznym potencjale składowym 200 tys. ton

TERMINAL LNG
Dywersyfikacja dostaw 
gazu

TERMINALE 
DROBNICOWE
Rosnące przeładunki 
kontenerów 

TERMINAL PROMOWY
Wirtualny most między 
Skandynawią a Europą 
Południnową

CENTRUM MASOWE
Zapewniające obsługę 
ładunków suchych i 
płynnych masowych



STRATEGIA ROZWOJU PORTÓW
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TRENDY RYNKOWE



1. Budowa stanowiska do eksportu LNG

NAJWIĘKSZY INWESTOR W REGIONIE:
Inwestycje w porcie w Świnoujściu

2. Głębokowodny Terminal Kontenerowy

3. Przystosowanie infrastruktury TPŚ 
do obsługi transportu intermodalnego

1. 2.

3.

2021-2027



1. Poprawa dostępu do portu w rejonie Kanału Dębickiego

NAJWIĘKSZY INWESTOR W REGIONIE:
Poprawa dostępu do portu w Szczecinie od strony wody 
(12.5m)

2. Poprawa dostępu do portu w rejonie Basenu Kaszubskiego

Głównym celem obu inwestycji jest modernizacja 
istniejących nabrzeży, aby uzyskać głębokość 
techniczną 12,5m  i nośność 40 kN/m².

1.

2021-2023

2.



Niezbędna infrastruktura dostępowa od strony wody

NAJWIĘKSZY INWESTOR
W REGIONIE:
Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu

Warunki realizacji GTK

2021-2025/26

400m

200m

400m

• falochron osłonowy

• tor podejściowy i wejściowy do portu 17m 

• obrotnica

• basen portowy

docelowy przeładunek 
1,5 mln TEU przy zdolności 

przeładunkowej ok. 2,0 mln TEU

1 300 m
długość 

nabrzeża

Niezbędna infrastruktura dostępowa od strony lądu

• dostęp drogowy

• dostęp kolejowy

• infrastruktura techniczna



NAJWIĘKSZY INWESTOR W REGIONIE:
Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu

• Możliwość obsługi ruchu kontenerowego 

do/z południowego zaplecza portu, tj. Czech 

i Słowacji

• Położenie Świnoujścia nad Morzem Bałtyckim 

tuż za Cieśninami Duńskimi oraz położenie w 

stosunku do południowego zaplecza: 

najszybsza i najtańsza opcja transportu 

kontenerów do/z Europy Środkowej 

• Dodatkowa zaleta: rzeka Odra



WYZWANIA NA ZAPLECZU PORTÓW



ZAPLECZE PORTÓW

• Element sieci TEN-T w korytarzu Bałtyk – Adriatyk

• Połączenie z europejskim systemem autostrad autostradami A11 i A20

• Połączenie z południową Polską, Czechami i Słowacją drogą krajową 

nr 3 (E-65)

• Korzystne połączenia kolejowe z całą Polską oraz z Europą zachodnią 

i południową liniami kolejowymi E-59, CE-59

• Dostępność do systemu żeglugi śródlądowej poprzez rzekę Odrę

• Szczecin: 68 km w głąb lądu – bliżej klientów

• Zaplecze portów: zachodnia Polska, wschodnie Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry 

i Austria

• Najbliższe porty morskie dla Grupy V4 – tylko 490 km od Pragi, 600 km od 

Ostrawy, 750 km od Bratysławy, 950 km od Budapesztu
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• większe jednostki (długość do 220/240m, 
szerokość ponad 32m, zanurzenie ponad 11m,

• dostęp dla jednostek pływających ok. 40 000 
DWT (obecnie 20 000 DWT),

• niższe koszty transportu
• krótszy czas obsługi statku

Pogłębienie 
torów 

wodnych

od 2023:
• krótsze czasy tranzytu,
• niższe koszty,
• zwiększone bezpieczeństwo,
• zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,
• mniej formalności

Droga 
szybkiego 
ruchu S3

po 2023 roku:
• dostosowanie infrastruktury do obsługi ruchu 

intermodalnego,
• wyższe średnie prędkości,
• krótszy czas podróży,
• niższe koszty

Modernizacja 
magistrali 

kolejowych
CE-59 i E-59

• ekonomiczny i ekologiczny transport;
• niższe koszty;
• większa niezawodność0

Użeglowienie 
ODW

POPRAWA DOSTĘPU DO PORTÓW



BIZNES W PORCIE



• Ok. 140 ha wolnych terenów.

• Możliwość długoletniej dzierżawy terenu 
na preferencyjnych warunkach.

• Możliwość budowy własnych terminali 
i rozwoju przemysłu przyportowego.

• Zapewniony dostęp do terenu od strony 
wody i lądu oraz infrastruktura techniczna.

• Współpraca ZMPSiŚ SA z inwestorem na 
wszystkich etapach inwestycji.

OFERTA TERENOWA



Największy obszar pod przyszłe inwestycje w porcie szczecińskim. 

Dzięki dogodnemu usytuowaniu w centrum portu pozwala na 

tworzenie przemysłu związanego z obrotem portowym.

Obecna infrastruktura: 

• nabrzeże Fińskie, przeznaczone do obsługi skonteneryzowanych 

ładunków drobnicowych;

• nabrzeże Norweskie - w fazie realizacji, o projektowanej głębokości 

technicznej 12,5m i łącznej długości 300m 

(przedłużenie linii cumowniczej nabrzeża Fińskiego oraz układu szyn 

poddźwigowych dla suwnic kontenerowych). 

Przeznaczenie terenu:

Tereny przemysłowo – składowe, 

magazyny i place składowe z funkcją 

produkcyjną. Dopuszczana funkcja 

usługowa związana z prowadzoną produkcją i logistyką.

Nabrzeże przeładunkowo – składowe.

OSTRÓW GRABOWSKI
Szczecin



OBECNIE

OSTRÓW GRABOWSKI
Szczecin

• Doskonałe skomunikowanie poprzez 

nowy dojazd drogowy i kolejowy. 

• Do granicy terminalu kontenerowego 

doprowadzone są media: energia 

elektryczna, woda, kanalizacja.

• Bliskie sąsiedztwo gotowej do dzierżawy 

infrastruktury dla centrum logistycznego.



Część Zachodnia – Etap 1

Etap I obejmuje zagospodarowanie  czterech 

działek inwestycyjnych, w zachodniej części 

półwyspu o łącznej powierzchni 35,2 ha 

stanowiących zaplecze dla pogłębionego  do 

12,5m i poszerzonego do 200m Kanału 

Dębickiego. 

Przygotowanie placów składowych, postojowych 

oraz parkingów o określonej nośności wraz z 

obiektami kubaturowymi pozostanie po stronie 

przyszłych operatorów.

TERMINALE 
DROBNICOWE

2021-2027 

DALSZY
ROZWÓJ

OSTRÓW GRABOWSKI
Szczecin



Po 2027 

OSTRÓW GRABOWSKI
Szczecin

• Największe statki wpływające do 

Szczecina

• Część zachodnia: terminale 

ładunków drobnicowych

• Część wschodnia: możliwość 

budowy terminali dla potrzeb 

inwestora

TERMINALE 
DROBNICOWE

DALSZY
ROZWÓJ



ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM 
LOGISTYCZNE
Szczecin

Obszar ZCL to tereny  przemysłowo – składowe, 

przeznaczone na centra i bazy logistyczne, magazyny 

i place składowe z funkcją produkcyjną. 

Dopuszcza się funkcję usługową związaną 

z prowadzoną produkcją i logistyką.

9,39 ha



ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM 
LOGISTYCZNE
Szczecin

• Doskonałe skomunikowanie z systemem drogowym, co pozwala na 

wygodne transportowanie ładunków pomiędzy planowanymi 

inwestycjami a sąsiadującymi nabrzeżami.

• Ograniczenie kosztów operacji przeładunkowych poprzez bezpośrednie 

sąsiedztwo firm zajmujących się świadczeniem tych usług oraz wszelkiego 

rodzaju działalności około-portowych.

• Bliskość WOC ( Wolnego Obszaru Celnego), torów szlakowych PKP oraz bezpośredniego wjazdu i 

wyjazdu z terenów portowych na drogę wylotową ze Szczecina.

• Dostępność mediów - w pobliżu oferowanych nieruchomości znajdują się wszystkie niezbędne do 

prowadzenia działalności media włączając w to również infrastrukturę teletechniczną

• Możliwa dzierżawa całego terenu lub jego mniejszych części, począwszy już od 1 ha.



Dziękuję za uwagę

www.port.szczecin.pl

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

Tel. +48 91 430 82 21

info@port.szczecin.pl


