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We build the future

Uniwersalny
zespół portowy
na Bałtyku
2020
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Informacje ogólne

Uwarunkowania
funkcjonowania portów
Szczecin-Świnoujście
Rozwój wymiany handlowej
drogą morską
Wzrost udziału przewozów
intermodalnych
Wzrost znaczenia usług
dystrybucyjno-logistycznych

Coraz większe
parametry statków
Wzrost zapotrzebowania na
powierzchnie składowe
Rozwój przemysłu
portowego

Rozwój turystyki
morskiej
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USTAWA O PORTACH I PRZYSTANIACH MORSKICH:
▪

Określenie zasad tworzenia podmiotu zarządzającego portami, jego organizację
i funkcjonowanie;

▪

Nadanie rangi portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej;

▪

Oddzielenie sfery eksploatacji od sfery zarządzania.

zarządzanie nieruchomościami
i infrastrukturą portową;
prognozowanie, programowanie
i planowanie rozwoju portu;

budowa, rozbudowa,
utrzymywanie
i modernizacja infrastruktury
portowej;
pozyskiwanie nieruchomości na
potrzeby rozwoju portu;

świadczenie usług związanych
z korzystaniem z infrastruktury
portowej;

Sfera eksploatacyjna
Spółki przeładunkowe

Organizacja
zespołu
portowego

Podmiot zarządzający

Sfera zarządzania

przeładunki;
składowanie;
sztauowanie i trymowanie;
holowanie i cumowanie;
inne usługi świadczone na
rzecz ładunków i środków
transportu.

zapewnienie dostępu do
portowych urządzeń odbiorczych
odpadów ze statków w celu
przekazania ich do odzysku lub
unieszkodliwiania.

Naszym celem jest rozwój

Całkowite koszty
Dofinansowanie UE
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Strategiczna lokalizacja

Najkrótsza droga ze Skandynawii na
południe Europy.
Strategiczna lokalizacja jako port
bazowy w sieci TEN-T, w ramach
korytarza Bałtyk-Adriatyk.
Dogodnie zlokalizowane porty dla
zach. obszaru Polski, Czech, Słowacji
oraz wschodnich Niemiec.
Świnoujście: bezpośredni dostęp
do morza,
Szczecin: 68km w głąb lądu – bliskość
odbiorców.

Potencjał do obsługi
transportu morskiego
w regionie

22,9
mln ton w 2019 r.

68 km
ok. 4 godz.

Oferta przeładunkowa

Police

Oferta terenowa

9,3
mln ton w 2019 r.
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Oferta przeładunkowa
portów

Porty dla każdego ładunku

Terminale obsługi
płynnych masowych
Terminale zbożowe
Terminale obsługi
suchych masowych
Terminal promowy

Terminale drobnicowe

Terminal kontenerowy

Wolny obszar celny
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Paliwa
13,7%

Węgiel
9,7%

Ruda
7,1%

Porty
dla
każdego
ładunku

Inne masowe
10,4%

Zboże
4,1%
Drewno
0,6%
Drobnica
54,4%

Łącznie: 32,2 mln ton w 2019

Porty dla każdego ładunku
Terminale dla ładunków drobnicowych
Porty w Szczecinie i Świnoujściu obsługują coraz większe ilości kontenerów i ładunków
drobnicowych, w tym wyrobów stalowych, metali nieżelaznych, papieru i celulozy, ładunków
ponadgabarytowych, a także innych ładunków, takich jak bloki granitowe i towary
zjednostkowane.

2019
Wyroby stalowe i metale nieżelazne
1,319 tys. ton
wyrobów stalowych
326 tys. ton metali
nieżelaznych

Szczecińskie firmy przeładunkowe: DB Port Szczecin, Fast Terminals, Bulk
Cargo Port Szczecin oraz te z siedzibą w Świnoujściu: OT Port Świnoujście
oferują usługi przeładunkowo-składowe dla wyrobów typu blachy, rolki,
walcówka, płyty, kęsy, sztaby, profile, rury i inne.

Produkty leśne (papier i celuloza)
Celuloza oraz papier mogą korzystać z najwyższej jakości usług w
wyspecjalizowanych terminalach w porcie w Szczecinie. Spółka DB Port
Szczecin dysponuje 60.000 m2 powierzchni magazynowej, z czego 21.000 m2
to powierzchnia nowoczesnych magazynów dedykowanych dla produktów
leśnych (jeden z nich oferuje tor kolejowy o powierzchni 190 m i umożliwia
załadunek ładunku na wagony kolejowe). Pozostałe firmy świadczące usługi
przeładunkowo-składowe dla produktów leśnych to Fast Terminals i Bulk
Cargo Port Szczecin.

2019
568 tys. ton celulozy
72 tys. tons papieru
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Porty dla każdego ładunku
Terminale dla ładunków drobnicowych
Porty w Szczecinie i Świnoujściu obsługują coraz większe ilości kontenerów i ładunków
drobnicowych, w tym wyrobów stalowych, metali nieżelaznych, papieru i celulozy, ładunków
ponadgabarytowych, a także innych ładunków, takich jak bloki granitowe i towary
zjednostkowane.

Ładunki ponadgabarytowe
Wszystkie rodzaje ładunków ponadgabarytowych mogą być
obsłużone w Szczecinie, w tym elementy morskich farm wiatrowych,
stacji transformatorowych i suwnic, a także pojazdów itp. Aby
obsłużyć taki ładunek, DB Port Szczecin zapewnia dwa nowoczesne
samobieżne dźwigi Gottwald o udźwigu 100 t każdy. Istnieje również
możliwość zastosowania dźwigu pływającego 260 ton.

Dostęp do śródlądowych dróg wodnych
stanowi dużą zaletę, przyciągając ładunki
projektowe i ponadgabarytowe, które
często przeładowywane są na/z barki
rzeczne.

Również w Świnoujściu obsługiwane są ponadgabaryty. Dwa dźwigi
mobilne o udźwigu 140 ton każdy obsługiwane są przez OT Port
Świnoujście przy Nabrzeżu Górników. Łącznie mogą unieść do 250
ton.

Porty dla każdego ładunku
Terminal kontenerowy
Regularne połączenia feederowe łączą Port Szczecin z europejskimi portami w Hamburgu, Bremerhaven (D),
Gdyni (PL), Kłajpedzie (LT), Immingham (UK), Helsingbotg, Halmstad (SE) i Aarhus (DK). DB Port Szczecin świadczy
usługi dla najważniejszych globalnych linii żeglugi kontenerowej, takich jak Maersk, CMA CGM, OOCL, Evergreen,
APL, Hapag-Lloyd, COSCO, ONE, Hamburg Süd i inne, a także dla połączeń żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.
▪
▪
▪

150.000 TEU – zdolność przeładunkowa kontenerwó w Szczecinie
45.000 m2 otwartych placów magazynowych
2 dźwigi kontenerowe STS do 45 ton, 4 dźwigi RTG do 40 ton, 2 100 t dźwigi Gottwald i rampa ro-ro.

2019
76,143 TEU
obsłużonych
w Szczecinie
i Świnoujściu

W Świnoujściu spółka OT Port Świnoujście SA, z
dwoma nabrzeżami 330 m każdy i zanurzeniem 13,5
m, jest w stanie obsłużyć kontenerowce „Panamax”
lub statki feederowe.
▪ pojemność składowa: 2000 TEU
▪ 80 przyłączy dla kontenerów chłodniczych
▪ operatorzy kontenerowi Nor Lines, Sea-Cargo i
Norwest Ship Management świadczą połączenia
kontenerowe do/z portów skandynawskich i
niemieckich
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Porty dla każdego ładunku
Terminale dla ładunków masowych
Porty w Szczecinie i Świnoujściu obsługują różnego rodzaju ładunki masowe: węgiel, koks, rudę,
nawozy, złom, zboże, biomasę oraz ładunki płynne.
Węgiel
W Świnoujściu spółka OT Port Świnoujście może codziennie rozładować do 25.000
ton węgla. Nabrzeże Górników jest wyposażone w dwie wywrotnice wagonowe,
instalację odmrażającą, 156.000 m2 otwartej przestrzeni składowej dla
składowania 1.000.000 ton oraz ładowarkę statkową zdolną do obsługi 2.000 ton
na godzinę. Rozładunek statków zapewniają dwa dźwigi Liebherr. Nabrzeże
Hutników jest wyposażone w suwnice bramowe 40 i 25 ton.
W Szczecinie firma Bulk Cargo-Port Szczecin zajmuje się przeładunkiem węgla.
Powierzchnia składowa dla węgla energetycznego wynosi 250 tysięcy ton.

Ruda żelaza
Ruda żelaza jest przeładowywana głównie na Nabrzeżu Hutników w Świnoujściu,
które jest wyposażone w suwnice bramowe o udźwigu 40 ton i 25 ton, co daje
łączną zdolność przeładunkową 25.000 ton dziennie. Otwarta przestrzeń składowa
wynosi 70.000 ton. Rozładunek i załadunek rudy odbywa się również na Nabrzeżu
Chemików, wyposażonym w dwie suwnice bramowe o udźwigu 20 ton, taśmociąg i
plac do składowania 100.000 ton.
W Szczecinie ruda żelaza może być obsłużona przez firmę Bulk Cargo-Port Szczecin
na powierzchni 20 tys. m2, z możliwością przyjęcia ok. 150 tys. ton.

Porty dla każdego ładunku
Terminale dla ładunków masowych
Inne masowe
Jednym z terminali do obsługi innych ładunków masowych jest
Fast Terminals. Od 26 lat świadczy usługi magazynowania i
przeładunku towarów. Nowy terminal masowy dedykowany do
wszelkiego rodzaju nawozów, minerałów lub zbóż, wyposażony
jest w nowoczesne, automatyczne systemy przenośników o
wydajności 200 t/h i 4 komory o pojemności magazynowej
8.000 m3. Fast Terminals należący do Fast Group oferuje
regularne rejsy do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Fast Terminals
dysponuje pow. magazynową 20000 m2 i pow. składową
25.000 m2. Firma jest wyposażona w 4 dźwigi samojezdne od
40 t do 16 t oraz inny specjalistyczny sprzęt.

Biomasa
Porty w Szczecinie i Świnoujściu oferują obsługę i przechowywanie biomasy, zarówno w eksporcie, jak i imporcie.
Ładunki mogą być obsługiwane bezpośrednio lub pośrednio i przechowywane na utwardzonych placach lub w
zadaszonych magazynach, w zależności od rodzaju ładunku.
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Porty dla każdego ładunku
Terminale ładunków płynnych
2019

Terminal LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu - może obsługiwać
2,407 tys. ton
LNG

statki o długości do 315 m, zanurzeniu 12,5 m i pojemności 217 000 m3.
W 2019 r. wolumen LNG obsługiwany w Świnoujściu wyniósł 2407 tys. ton.

W porcie w Świnoujściu czeski producent DEZA prowadzi terminal smoły o
rocznej przepustowości około 40.000 ton.

Szczecin również posiada dedykowane terminale
do obsługi paku i smoły węglowej, które działają
na Nabrzeżu Huk, Nabrzeżu Wałbrzyskim i
Nabrzeżu Parnica.
DEZA pojemność
40,000 ton

Istnieje też terminal kwasu siarkowego
eksploatowany na Półwyspie Katowickim w
Szczecinie z trzema zbiornikami o łącznej
pojemności 33 tys. ton, należący do METRACO.

Jedną z firm zapewniających profesjonalną obsługę ładunków masowych jest Bulk
Cargo Port Szczecin. Roczna obsługa ładunków w terminalu BCPS może osiągnąć 200
tysięcy ton.

KGHM Metraco:
3 zbiorniki o poj.
33,000 ton

Porty dla każdego ładunku
Terminale zbożowe
Zarówno porty w Szczecinie, jak i w Świnoujściu świadczą usługi przeładunku i składowania zbóż
i produktów rolno-spożywczych.
Szczecin Bulk Terminal obsługuje największy silos zbożowy w porcie w

pojemność 50.000 t
rata przeładunkowa
do 20.000 t/d

Szczecinie. Jest wyposażony w kompleksową technologię transportu ziarna oraz
nowoczesne i w pełni wyposażone laboratorium. SBT posiada certyfikat GMP +
B3 i ISO.
pojemność 45.000 t

Elewator EWA Ltd. obsługuje magazyn płaskiego składowania dla
ziarna i pasz o pojemności 45.000 t. Terminal zapewnia wyspecjalizowaną
usługę dla wszystkich rodzajów zbóż, pasz i biomasy. Wszystkie operacje
są nadzorowane przez system sterowany komputerowo. Firma posiada
certyfikat GMP + i ISO.

Bulk Cargo – Port Szczecin również zapewnia obsługę zbóż i pasz. Firma koncentruje się na eksporcie polskiego
zboża, takiego jak pszenica, rzepak i kukurydza, a także importu mączki sojowej. Infrastruktura przeznaczona do
obsługi zboża obejmuje nowoczesne płaskie powierzchnie magazynowe z certyfikatem GMP + B3.
W porcie w Szczecinie znajdują się jeszcze trzy inne silosy o łącznej pojemności 70.000 ton.
W porcie Świnoujście przy Nabrzeżu Portowców działa duży terminal
zbożowy Bunge. Ten nowoczesny terminal o pojemności 50.000 ton może
obsłużyć wszystkie rodzaje zbóż.
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Porty dla każdego ładunku
Terminal promowy
Terminal Promowy w Świnoujściu to największy terminal promowy
w Polsce i jeden z najnowocześniejszych terminali na Morzu
Bałtyckim.
Lokalizacja na najkrótszej trasie między Skandynawią a Europą
Południową jest dużym atutem dla wielu spedytorów i pasażerów.
Jest to jedyny polski terminal, który zapewnia przeładunki kolejowe
do i ze Szwecji.
Oferuje do 13 odejść do Szwecji, tworząc wirtualny most
„autostrady morskiej” między Świnoujściem a Skandynawią. Jest
liderem pod względem liczby połączeń oraz wielkości ruchu
pasażerskiego i towarowego.

Dynamiczne wzrosty w przewozach samochodów ciężarowych

Oferta terenowa
portów
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Tereny inwestycyjne

▪ 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.

Infrastruktura dla Zachodniopomorskiego Centrum
Logistycznego
Teren o pow. 9,5 ha przeznaczony pod budowę
obiektów z przeznaczeniem ich na funkcje:
▪
▪
▪
▪

usługową,
logistyczną,
dystrybucyjną,
produkcyjną,

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do
wykorzystywania tych obiektów zgodnie z ich
przeznaczeniem (biura, pomieszczenia socjalne,
miejsca postojowe, drogi, place manewrowe, etc.).

specyficzna lokalizacja
terenu w obszarze portu morskiego,

Istotna

jest

który generuje duże strumienie ładunków
pochodzących z transportu morskiego.
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Rozwój portów

Rozwój = lepsza:

INFRASTRUKTURA
DOSTĘPOWA

PORTOWA
INFRASTRUKTURA

GOSPODARKA
GRUNTOWA
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Infrastruktura dostępowa

Statki oceaniczne

Połączenia feederowe

Pogłębienie toru podejściowego do
Świnoujścia do 17.0 m
(Urząd Morski w Szczecinie)

Świnoujście
Poprawa żeglowności rzeki Odry
(Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie)

Budowa drogi S-3 road na odcinku
Świnoujście – Troszyn do 2022
(GDDKiA)

Poprawa dostępu kolejowego do
portów w Szczecinie i Świnoujściu do
2022
(PKP PLK)

Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin
do głębokości 12,5m
inspiracją do działań w obszarze
infrastruktury portowej Szczecina
Zakres inwestycji obejmuje:
Pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do
głębokości technicznej 12,5m
Częściowa zmiana niektórych parametrów toru takich jak:
szerokość, promienie łuków
Budowa i modernizacja urządzeń hydrotechnicznych
(budowa nowych umocnień brzegowych i budowli
regulacyjnych)

Parametry toru

Aktualne

Docelowe

Głębokość
techniczna

10,5m

12,5m

Zanurzenie

9,15m

11,5m

Przebudowa obiektów oznakowania nawigacyjnego i VTS
Przygotowanie pól refulacyjnych na urobek pogłębiarski

Docelowe jednostki po zmodernizowanym torze:
Masowiec Lc=220m, B=32,3m, T=11m
Kontenerowiec Lc=240m, B=32,3, T=11m
Wycieczkowiec Lc=260m, B=33, T=9m
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SZCZECIN

Inwestycje 2014-2020

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie
w rejonie Kanału Dębickiego

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej

Zakup statku pożarniczego dla Zarządu
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie
w rejonie Basenu Kaszubskiego

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego

2020-2023
Wartość inwestycji:
353,54 mln PLN

Celem inwestycji jest: pogłębienie Kanału Dębickiego do głębokości technicznej 12,5m oraz
poszerzenie do 200 m na całej jego długości; przebudowa istniejących nabrzeży: Słowackiego i
Czeskiego na łącznej długości 1000 m celem uzyskania głębokości technicznej 12,5m oraz
zwiększenia nośności nabrzeży do 40 kN/m²; budowa nowego nabrzeża Norweskiego o długości
300 m stanowiącego przedłużenie istniejącego nabrzeża Fińskiego; budowa umocnienia
brzegowego w północno-wschodniej części basenu (po stronie Ostrowa Grabowskiego) w
postaci ścianki szczelnej z oczepem na długości 779 m; budowa II odcinka nabrzeża
Spółdzielczego o długości 91,99 m wraz z rampą ro-ro; przebudowa istniejących, pól odkładu
urobku na wyspie Ostrów Grabowski oraz budowa pola odkładu urobku o powierzchni 42,3 ha
na Ostrowie Mieleńskim.
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Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego

2020-2023
Wartość inwestycji:
258,30 mln PLN

ŚWINOUJŚCIE

Celem inwestycji jest modernizacja istniejących nabrzeży Katowickiego,
Chorzowskiego z uzyskaniem głębokości technicznej Htech= 12,5m i nośności 40
kN/m², oraz budowa nabrzeża o konstrukcji dalbowej przy nabrzeżu
Dabrowieckim, przystosowanego do obsługi zbiornikowców.
Nabrzeże Katowickie zostanie przedłużone o 70m w wyniku połączenia z
nabrzeżem Zabrzańskim. Umożliwi to równoczesną obsługę dwóch największych
jednostek jakie mogą zawijać do portu w Szczecinie.
Istotnym elementem projektu jest zalądowienie Basenu Noteckiego urobkiem z
robót czerpalnych. Spowoduje to przedłużenie nabrzeża Górnośląskiego oraz
zwiększy powierzchnię jego zaplecza o 2ha. Budowa pól odkładu na Ostrowie
Grabowskim.

Inwestycje 2014-2020

Budowa stanowiska statkowego do eksportu
LNG w porcie zewnętrznym

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej

Przystosowanie infrastruktury
terminalu promowego do obsługi
transportu intermodalnego
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Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG
w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

2020-2023
Wartość inwestycji:
167,20 mln PLN

Celem inwestycji jest budowa nabrzeży typu dalbowego połączonych platformą przeładunkową, umożliwiających
obsługę zbiornikowców LNG. Rozwiązanie takie umożliwi obsługę dużych jednostek, typu Qflex o długości
całkowitej Lc ≤ 320m i pojemności ładunkowej do ok. 220 000 m³ oraz obsługę mniejszych zbiornikowców (przy
drugim nabrzeżu) o długości kadłuba w przedziale 45m ÷ 110m i pojemności do 7 500m³, w tym barek oraz
bunkierek.
Platforma przeładunkowa zostanie połączona z lądem za pomocą estakady wspartej na ustroju palowym, na
której zlokalizowane zostaną rurociągi przesyłowe LNG oraz droga dojazdowa.
Istotnym elementem inwestycji będą roboty czerpalne dla uzyskania głębokości technicznych: 14,5m (jednostki
Qflex) oraz 7,5m dla jednostek mniejszych.

Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego
w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego

2020-2021

Wartość inwestycji:
203,0 mln PLN

Celem inwestycji jest przystosowanie istniejącej infrastruktury terminalu promowego w
Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do 265 m.
Kluczowym elementem inwestycji jest połączenie istniejących nabrzeży 5 i 6 w jedno
stanowisko o głębokości technicznej 12,5m oraz budowa placów parkingowych dla 200 naczep
o pow. około 15 000m² a także estakady łączącej dwa obszary manewrowo – postojowe
znajdujące się w bezpośrednim zapleczu. W ramach inwestycji przewidziano również
modernizację istniejącego układu torowego poprzez budowę dwóch dodatkowych bocznic.
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Plany
inwestycyjne
przewidziane
do 2030

Budowa Terminala Kontenerowego w porcie zewnętrznym
w Świnoujściu
Budowa infrastruktury portowej na terenach rozwojowych
Ostrowa Grabowskiego
Rozbudowa Terminalu Promowego w porcie w Świnoujściu
Budowa nabrzeży głębokowodnych w porcie w Świnoujście

Budowa terminalu
kontenerowego w Świnoujściu
docelowy przeładunek
1,5 mln TEU przy
zdolności przeładunkowej
ok. 2,0 mln TEU

1.300 m
długość nabrzeża

2021-2027
Wartość inwestycji:
3.352,00 mln PLN
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Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście SA
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
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