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dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP I – CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I KONCEPCYJNA

WYKORZYSTANE SKRÓTY I OZNACZENIA
3PL – 3 PARTY LOGISTICS – logistyka oparta na wykorzystaniu firmy zewnętrznej. W ramach 3PL firmie zewnętrznej zleca się jedną
lub kilka funkcji logistycznych
4PL – 4 PARTY LOGISTICS – logistyka oparta na udziale firm konsultingowych
AGN 	������������������������������������ ang. European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (Europejskie porozumienie
w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym)
AKK 	������������������������������������� Analiza Kosztów i Korzyści
B-TOM 	������������������������������� Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny
CAGR 	��������������������������������� ang. Compound Annual Growth Rate, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu, w opracowaniach transportowych określa ogólny wskaźnik wzrostu ruchu (również: spadku) uwzględniający wszystkie czynniki bezpośrednie i pośrednie wpływające na zmianę wielkości potoku ruchu
COI 	�������������������������������������� Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora
CUPT 	���������������������������������� Centrum Unijnych Projektów Transportowych
D10-50 	������������������������������������� średnica miarodajna krzywej uziarnienia
dB 	����������������������������������������� decybele
DIC 	�������������������������������������� suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu (bez rezerwy na nieprzewidziane wydatki)
DK 	���������������������������������������� Droga Krajowa
DNR 	������������������������������������ suma zdyskontowanych dochodów projektu (suma zdyskontowanych przychodów - suma zdyskontowanych
kosztów operacyjnych) powiększonych o zdyskontowaną wartość rezydualną. Jeżeli wartość rezydualna jest
ujemna, wtedy jest ona pomijana w obliczeniach
DP 	���������������������������������������� Droga powiatowa
DSRK 	���������������������������������� Polska 2030 Trzecia Fala Nowoczesności – Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
DW 	��������������������������������������� Droga wojewódzka
DWW 	���������������������������������� Droga Wodna Wisły
EC 	���������������������������������������� całkowite koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane), spełniające kryteria kwalifikowalności prawnej, tj. zgodne z art. 65 Rozporządzenia 1303/2013, z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych programów operacyjnych”. Zawierają
one również rezerwę na nieprzewidziane wydatki
ECT 	�������������������������������������� External costs of transport (zewnętrzne koszty transportu)
Egib 	������������������������������������� Ewidencji gruntów i budynków dla miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego
ENPV 	���������������������������������� Ekonomiczna zaktualizowana wartość bieżąca netto
ERR 	�������������������������������������� Ekonomiczna stopa zwrotu
FNPV/C 	���������������������������� Finansowa wartość bieżąca projektu
FRR/C 	�������������������������������� Finansowa stopa zwrotu
FNPV/K 	���������������������������� Finansowa wartość bieżąca kapitału krajowego
FRR/K 	�������������������������������� Finansowa stopa zwrotu z kapitału krajowego
GPR 	������������������������������������� Generalny Pomiar Ruchu, pomiar wykonywany cyklicznie w interwałach 5-letnich, na drogach będących
w zarządzie GDDKiA (drogach krajowych, ekspresowych i autostradach), a także na drogach wojewódzkich
GUS 	������������������������������������� Główny Urząd Statystyczny
GZWP 	�������������������������������� Główmy Zbiornik Wód Podziemnych
ha 	����������������������������������������� hektar
IMGW 	��������������������������������� Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
ISOK 	����������������������������������� Informatyczny System Osłony Kraju
IRR 	��������������������������������������� Wewnętrzna stopa zwrotu
IWT 	�������������������������������������� ang. Inland Water Transport, skrót stosowany w odniesieniu do ogółu sektora transportu wodnego śródlądowego
IWW 	������������������������������������ ang. Inland Waterways, skrót stosowany powszechnie w odniesieniu zarówno do szlaków i dróg wodnych, jak
i charakterystyk przewozowych (w tym: wielkości przewozów) transportowanych wodnymi drogami śródlądowymi
JASPERS 	�������������������������� Joint Assistance to Support Projects in European Regions, organizacja opiniująca duże projekty o charakterze
transportowym dofinansowywane przez UE, jednocześnie opracowująca metodykę i zalecenia o charakterze
szczegółowym dotyczące sporządzania projektów transportowych
JCWP 	���������������������������������� Jednolita część wód powierzchniowych
JCWPd 	������������������������������� Jednolita część wód podziemnych
JEREMIE 	��������������������������� Joint European Resources for Micro–to–Medium Enterprises (wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw) – inicjatywa Komisji Europejskiej, opracowana we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Promuje wykorzystywanie instrumentów inżynierii finansowej w celu usprawnienia
dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw poprzez interwencje w ramach funduszy strukturalnych
KPA 	��������������������������������������� Kodeks Postępowania Administracyjnego
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KPAI 	�������������������������������������
KPZK 2030 	�����������������������
LK 	������������������������������������������
Max CRpa 	�������������������������
mb 	�����������������������������������������
MDW 	������������������������������������
MPZP 	����������������������������������
m.p.z.p. 	�������������������������������
Mz 	������������������������������������������
Niebieska Księga 	���������

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r.
Linia kolejowa
Maksymalna wielkość dofinansowania określona dla osi priorytetowej w decyzji Komisji przyjmującej program
operacyjny. W przypadku niniejszego projektu jest to 85,00%
metry bieżące
Międzynarodowa Droga Wodna
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Średnia średnicy ziarna
Inventory of Main Standards and Parameters of The E Waterway Network (Wykaz standardów i parametrów
sieci dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym)
Sieci elektroenergetyczne najwyższych napięć
Najniższa niska woda
zdyskontowana bieżąca wartość netto inwestycji
Niska woda – najniższy stan
Obszar Najwyższej Ochrony
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków
Obszar Wysokiej Ochrony
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

NN 	�����������������������������������������
NNW 	������������������������������������
NPV 	��������������������������������������
NW 	����������������������������������������
ONO 	�������������������������������������
OOŚ 	��������������������������������������
OSO 	��������������������������������������
OWO 	������������������������������������
PAIiIZ 	�����������������������������������
PGWOD 	�����������������������������
Platforma
Multimodalna
BydgoszczSolec Kujawski,
Platforma
Multimodalna,
Platforma, projekt 	������� określenia odnoszące się do przedmiotu niniejszego opracowania tzn. „Platformy Multimodalnej opartej na
transporcie wodnym, kolejowym, drogowym i lotniczym z centrum logistyczno-magazynowym i portem rzecznym zlokalizowanym na wskazanym obszarze lewego brzegu Wisły (km 766-771), z uwzględnieniem obszaru
miasta Bydgoszczy i gminy Solec Kujawski”
POIŚ 	������������������������������������� Projekt Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
PPP 	��������������������������������������� Partnerstwo publiczno-prywatne
PSSE 	������������������������������������ Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
PZO 	�������������������������������������� Plan Zadań Ochronnych
PZRP 	������������������������������������ Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Dorzecza Wisły
Q 	�������������������������������������������� Przepływ
Qb 	������������������������������������������ Rumowisko wleczone
Qbrzeg 	������������������������������������� Przepływ brzegowy
Qs 	������������������������������������������ Rumowisko unoszone
RDW 	������������������������������������� Ramowa Dyrektywa Wodna – Dyrektywa 2000/60/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2000 r., ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
REGION 	����������������������������� Najwyższa jednostka terytorialnej organizacji w państwie, w przypadku Polski województwo
RIPOK 	��������������������������������� Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych
RIS 	���������������������������������������� usługi informacji rzecznej (ang. River Information Services)
Ro-ro 	����������������������������������� ang. Roll-on/roll-off – określenie ładunków (a także statków je przewożących) o charakterze tocznym, w szczególności pojazdów i maszyn samobieżnych
RZGW 	���������������������������������� Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
SEPE 	������������������������������������ System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej, baza danych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawierająca informacje
dla pociągów wg ich numerów w dacie, stacji początkowej i końcowej, a także wszystkich stacji i obiektów
ewidencjonujących przejazd na trasie pociągu
SkG 	��������������������������������������� Asymetria skośności rozkładu uziarnienia
SNQ 	�������������������������������������� Średni niski przepływ
SNW 	������������������������������������� Średnie niskie wody
SOLK (OBLIKO) 	������������ Statystyka Obiektów Liniowych Kolei (wcześniejsza nazwa: OBLIKO), informacja o charakterze uproszczonym
(uśrednienie wg kilometrażu) o parametrach i obciążeniu ruchowym dla odcinków linii kolejowych
SOO 	�������������������������������������� Specjalny obszar ochrony siedlisk
SRT 	��������������������������������������� Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku
SSQ 	�������������������������������������� Średni średni przepływ
SUE RMB	���������������������������� Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego
SUiKZP 	������������������������������� Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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SW 	�����������������������������������������
SWDE 	����������������������������������
SWQ 	�������������������������������������
TEN-T 	����������������������������������
Terminal
przeładunkowy 	�������������
UE 	������������������������������������������
ULICP 	����������������������������������
Umowa ZIZ 	����������������������
uogrl 	������������������������������������
upzp 	�������������������������������������
VTT 	���������������������������������������
W0 	�����������������������������������������
WI 	������������������������������������������
WIOŚ 	�����������������������������������
WN 	����������������������������������������
WW 	���������������������������������������
WWW 	����������������������������������
WZiZT 	���������������������������������

Średnia woda – średni stan
Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych
Średni wysoki przepływ
Transeuropejska Sieć Transportowa (ang. Trans-European Transport Networks)
miejsce przeznaczone do składowania intermodalnych jednostek ładunkowych wyposażone w urządzenia
przeładunkowe
Unia Europejska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Umowa typu zaprojektuj i zbuduj
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717,
z późn. zm.)
Śledzenie i namierzanie statków (ang. Vessel Tracking and Tracing).
Wariant bezinwestycyjny
wariant inwestycyjny
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Sieci elektroenergetyczne najwyższych wysokich napięć
Wysoka woda – najwyższy stan
Wysoka wielka woda
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
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LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP I – CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I KONCEPCYJNA

1. TYTUŁ STUDIUM
Platforma Multimodalna oparta na transporcie wodnym, kolejowym, drogowym i lotniczym z centrum
logistyczno-magazynowym i portem rzecznym zlokalizowanym na wskazanym obszarze lewego brzegu Wisły
(km 766-771), z uwzględnieniem obszaru Miasta Bydgoszczy i Gminy Solec Kujawski.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Bydgoszczy w ramach transnarodowego projektu
EMMA (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego).

2. GENEZA I ISTOTA PROJEKTU
Celem opracowania studium lokalizacyjnego dla przedsięwzięcia pt. „Platforma Multimodalna oparta
na transporcie wodnym, kolejowym, drogowym i lotniczym z centrum logistyczno-magazynowym i portem
rzecznym zlokalizowanym na wskazanym obszarze lewego brzegu Wisły (km 766-771), z uwzględnieniem
obszaru Miasta Bydgoszczy i Gminy Solec Kujawski” jest analiza uwarunkowań geologicznych, środowiskowych, transportowych, ekonomicznych, finansowych, prawnych i terenowych związanych z przedsięwzięciem. Dokument ten pozwoli na wskazanie optymalnych uwarunkowań budowy przyszłej platformy
w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy i Gminy Solec Kujawski.
Realizacja przedmiotowej inwestycji odpowie również na szereg potrzeb i problemów występujących
na obszarze oddziaływania projektu. Zaliczyć można do nich przede wszystkim:
•

ciągły wzrost przewozów transportem samochodowym, który powoduje coraz większą
kongestię na drogach, co przekłada się na rosnące utrudnienia w komunikacji na obszarze regionu,

•

znaczny wzrost liczby użytkowników dróg, który przekłada się na spadek bezpieczeństwa na drogach oraz wzrost kosztów eksploatacyjnych,

•

wzrost związanych z transportem emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz wzrostu hałasu, niekorzystne oddziaływanie na klimat,

•

coraz większe obciążenie infrastruktury kolejowej i drogowej w przewozie towarów
uniemożliwiające zapewnienie standardu usług na zadowalającym poziomie, dla obu
tych gałęzi transportu,

•

powoli wyczerpująca się przepustowość linii kolejowych, które uczestniczą w transporcie towarów na obszarze regionu, uniemożliwiająca dalszy rozwój tej gałęzi transportu,

•

brak zintegrowania różnych środków transportu (samochodowego, kolejowego, wodnego i lotniczego) w przewozie i przeładunku towarów, wpływający negatywnie na
efektywność, sprawność i szybkość transportu ładunków.

Sieć drogowa i kolejowa jest przeciążona, co skutkuje utrudnieniami w transporcie towarów. Przewoźnicy kolejowi zmuszeni są transportować ładunki w porach niekolidujących z przewozami pasażerskimi.
Na głównym szlaku kolejowym od Gdańska w kierunku Tczewa (LK9) ze względu na duże natężenie ruchu
pociągów pasażerskich ruch towarowy jest bardzo utrudniony. To wpływa negatywnie na czas przewozów,
a tym samym przekłada się na zmianę środka transportu na transport samochodowy. Jednocześnie porty
trójmiejskie przewidują rozwój obszarów portowych, zwiększający w niedługim czasie wielkość wolumenu
towarów, które będą do nich docierały.
W Porcie Gdańsk w najbliższych latach planowane są inwestycje nakierowane na m.in. rozwój infrastruktury dostępowej do portu oraz zwiększenie jego możliwości przeładunkowych. Inwestycje dotyczyć
będą przede wszystkimi modernizacji toru wodnego (pogłębienie) oraz rozbudowy nabrzeży (Nabrzeże
Oliwskie, Nabrzeże Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeże Mew, Nabrzeże Dworzec Drzewny oraz Nabrzeże
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Zbożowe wraz z fragmentem nabrzeża przy twierdzy Wisłoujście) w Porcie Wewnętrznym. W najbliższych
latach kontynuowana będzie przebudowa toru wodnego na Martwej Wiśle (pogłębiany) oraz przebudowa
nabrzeży wzdłuż kanału portowego.

3. INFORMACJE O ISTNIEJĄCYCH W EUROPIE PLATFORMACH
MULTIMODALNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM KRAJÓW
ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU EMMA
O SPECYFICE (CHARAKTERZE) ZBLIŻONYM DO PROJEKTU
ORAZ REKOMENDACJE „DOBRYCH PRAKTYK” DLA JEGO REALIZACJI

Duże znaczenie dla wzrostu przeładunków mają także inwestycje realizowane i planowane do realizacji przez kapitał prywatny. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć realizację drugiego etapu budowy
terminala naftowego – bazy PERN oraz budowę głębokowodnego terminalu spółki OT Logistics. Pierwszym
etapem inwestycji będzie Głębokowodny Terminal Masowy do obsługi głównie zbóż i pasz o łącznej zdolności przeładunkowej wynoszącej 4 miliony ton1.
Największą inwestycją rozwojową Portu Gdańsk, od czasów budowy Portu Północnego, będzie niewątpliwie budowa Portu Centralnego. Opracowana w ostatnim czasie, nowatorska i śmiała koncepcja zakłada powstanie około 600 ha nowych terenów portowych, które utworzone zostaną w wyniku zalądowienia
obszaru morskiego położonego pomiędzy ujściem Kanału Portowego a istniejącą Bazą Paliw oraz 150 ha
wewnętrznych akwenów. Na uzyskanych w ten sposób terenach wybudowane zostaną terminale: drobnicowy o planowanym przeładunku 4 mln t/rok, pasażerski o przepustowości 2 mln osób/rok oraz baza przeładunku kontenerów – 3 mln TEU/rok.
Przewidziane na najbliższe lata zamierzenia inwestycyjne Portu Gdynia skupiają się głównie na poprawie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności portu od strony morza oraz od strony lądu. Planowana jest
także kontynuacja przebudowy Nabrzeża Helskiego, rozbudowa obrotnicy i poszerzenie wejścia wewnętrznego do portu jak również pogłębienie akwenów portu2.
Stały wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku i Gdyni pozwala prognozować, że przepustowość istniejącego systemu transportowego w obszarze trójmiejskich portów wkrótce ulegnie wyczerpaniu. Wobec braku alternatyw powodować to będzie znaczne utrudnienia w transporcie towarów wydłużając zarówno czas realizacji dostaw, jak i podnosząc ich koszty.

Najszybciej rozwijającym się segmentem rynku transportowego w Polsce jest transport drogowy.
Decydującym w tym zakresie czynnikiem jest przede wszystkim wysoka dostępność transportu drogowego, związana z przestrzennym rozmieszczeniem dróg, odznaczającym się dużą gęstością, a tym samym
zapewniającym największe możliwości transportu „od drzwi do drzwi” bez konieczności przeładunków.
Ważnym aspektem w tym kontekście jest także czas przewozu. Do wad należy zaliczyć wysoką energochłonność w stosunku do masy przewiezionych towarów, przekładającą się na ceny jednostkowe transportu, negatywne oddziaływanie na środowisko oraz duży współczynnik wypadkowości. Biorąc pod uwagę powyższe, jednym z celów polityki transportowej Unii Europejskiej jest zmniejszenie strumieni towarów
transportowanych przez samochody oraz zwiększenie strumieni towarów transportowanych przez kolej
i żeglugę śródlądową.
Obecnie, w wielu przypadkach transport kolejowy nie zawsze jest w stanie technicznie podołać przejęciu ładunków, zarówno ze względu na niewystarczającą infrastrukturę w postaci bocznic, ramp czy terminali przeładunkowych jak i przepustowość całej sieci kolejowej. Dlatego też transport wodny śródlądowy
staje się istotnym elementem całego europejskiego systemu transportu. Do istotnych czynników mających
wpływ na ten stan rzeczy należą przede wszystkim następujące aspekty:

Nie bez znaczenia dla transportu towarów w korytarzu transportowym północ-południe może być
działalność Portu Elbląg, zwłaszcza w kontekście planów wykonania przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Realizacja tego zamierzenia zniesie ograniczenia dla żeglugi w obszarze Zalewu Wiślanego, a tym samym
przyczyni się do rozwoju portu i zwiększenia przeładunku towarów, a co za tym idzie potrzeb transportowych. W obecnych uwarunkowaniach, w tym przypadku spodziewać się można jednak powstania konkurencyjnego, a nie komplementarnego ciągu transportowego. W perspektywie długoterminowej, po podniesieniu parametrów drogi wodnej E70 na odcinku Elbląg–Bydgoszcz możliwe będzie przejęcie części towarów
przeładowywanych w porcie w Elblągu.

•

nieograniczone transportowanie dóbr w różnych postaciach,

•

niska energochłonność transportu wodnego śródlądowego w przeliczeniu na tonaż
przewiezionych towarów,

•

niska emisyjność – transport wodny śródlądowy jest najbardziej przyjazną dla środowiska naturalnego gałęzią transportu,

•

niskie stawki przewozowe w porównaniu do transportu drogowego i kolejowego,

•

duża przestrzeń ładunkowa (szczególnie w przypadku ładunków wielkogabarytowych),

Przedstawione problemy dotyczą całego korytarza transportowego, mają więc też negatywne oddziaływania na rozwój gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego. Straty czasu w transporcie, wynikające z niedostatecznie rozwiniętych systemów transportowych są jednymi z najistotniejszych kosztów
ponoszonych przez funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwa. Brak odpowiednio wydajnego systemu transportowego znacząco obniża atrakcyjność inwestycyjną kraju stanowiąc barierę wejścia dla przedsiębiorstw
zagranicznych. W kontekście obszaru realizacji projektu zwrócić należy uwagę na funkcjonowanie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której rozwój może być ograniczony ze względu na niewydolność
systemu transportowego.

•

duża niezawodność przewozów.

Przedmiotowy projekt pozwoli w znacznym stopniu wyjść naprzeciw opisanym wyżej problemom.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia możliwe będzie, przynajmniej częściowe, rozwiązanie wszystkich tych trudności.

1
2

Na podstawie: http://www.portgdansk.pl/o-porcie/zamierzenia-rozwojowe, data odczytu: 09.04.2018 r.
Na podstawie: https://www.port.gdynia.pl/pl/port/strategia-rozwoju?showall=&start=3, data odczytu: 09.04.2018 r.
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Transport wodny śródlądowy cechuje się wieloma zaletami, należy jednak pamiętać o kilku warunkach
brzegowych, które powinny zostać spełnione, aby transport ten był przede wszystkim efektywny. Pierwszym
z nich jest dostępność drogi wodnej o określonej klasie, która warunkuje możliwości uruchomienia odpowiednich jednostek pływających. Im wyższa klasa drogi wodnej tym większą jednostkę transportową można
uruchomić. Największą ekonomiczność transportu wodnego śródlądowego osiągamy transportując ładunki
o dużej masie, a w związku z tym wymagane są duże jednostki pływające. W przewozach regionalnych wystarczająca jest III klasa drogi wodnej, natomiast w przewozach międzynarodowych droga wodna powinna
być w klasie IV. Poziom kosztów transportu rośnie wraz ze wzrostem odległości, przy czym różne gałęzie
transportu charakteryzują się odmiennymi tendencjami wzrostowymi. Koszty transportu drogowego rosną
zdecydowanie najszybciej. Istnieje jednak odległość progowa, po przekroczeniu której koszty transportu
wodnego są alternatywą dla transportu drogowego bądź kolejowego. Teoretycznie odległość ta wynosi
ok. 400 km jednakże praktycznie może ona być niższa i wynosić około 100 km3. Kolejnym aspektem warunkującym zasadność transportu wodnego śródlądowego jest dostępność do infrastruktury postojowo-przeładunkowej. Gęsta sieć terminali daje możliwości utrzymania dużej liczby punktów nadania i odbioru towarów,
co w konsekwencji ma wpływ na popyt. Należy przy tym wspomnieć o infrastrukturze dostępowej, a mianowicie dobrze rozwiniętej sieci kolejowo-drogowej obsługującej porty rzeczne, która warunkuje możliwości
funkcjonowania łańcucha dostawy „od drzwi do drzwi”. Innym uwarunkowaniem jest rodzaj przewożonego
3

B. Wiśnicki, Metodyka wyliczania opłat za użytkowanie śródlądowych dróg wodnych w UE, „Logistyka” 2011, nr 6.
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towaru. Transport wodny śródlądowy jest dedykowany głównie ładunkom masowym, niewrażliwym na czas
lub np. wielkogabarytom.

•

Ministerstwo Transportu Szwecji (Swedish Transport Administration),

•

Forum Morskie (Maritime Forum),

Długość użytkowanej sieci dróg wodnych w Unii Europejskiej wynosi ok. 41 tys. km. Połowa z nich jest
w stanie przyjąć statki śródlądowe o nośności powyżej 1000 t. Najdłuższą siecią dróg wodnych dysponują
Niemcy (7,6 tys. km), Holandia (6,1 tys. km) i Francja (5,2 tys. km). W odniesieniu do całej Europy najlepiej
transport wodny rozwinął się na rzekach Ren i Dunaj, których sieci wodne wynoszą w sumie ponad 14 tys.
km. O rozwoju żeglugi na tych rzekach zdecydowały przede wszystkim sprzyjające warunki naturalne umożliwiające całoroczną żeglugę (duże ilości wody przy stosunkowo nieznacznych wahaniach), duża zdolność
przepustowa oraz sieć powiązań z innymi szlakami żeglugowymi oraz portami morskimi, a także wysokie
uprzemysłowienie i lokalizacja sieci punktów transportowych na obszarach, przez które opisywane rzeki
przepływają. Polska sieć liczy 3660 km dróg żeglownych, z czego drogi wodne o znaczeniu międzynarodowym, pozwalające na eksploatację statków o tonażu powyżej 1000 t, to zaledwie 205,9 km, tj. 6% ich łącznej
długości4. Do dróg wodnych o parametrach klas międzynarodowych należą w Polsce:

•

Szwedzka Administracja Morska (Swedish Maritime Administration),

•

Fińskie Stowarzyszenie Dróg Wodnych (Finish Waterway Association),

•

Rada Regionalna Północnej Karelii (Regional Council of North Karelia),

•

LADEC Agencja Rozwoju Regionalnego Lahti (Lahti Region Development LADEC Ltd.),

•

Centrum Badań Żeglugi w Kłajpedzie (NPPE Klaipeda Shipping Research Center),

•

Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie (Klaipeda Science and Technology Park),

•

Litewski Urząd ds. Śródlądowych Dróg Wodnych (Lithuanian Inland Waterways Authority),

•

Krajowy Urząd ds. Portów Morskich w Kłajpedzie (Klaipeda State Seaport Authority),

•

Województwo Kujawsko-Pomorskie,

•

Miasto Bydgoszcz,

•

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie,

•

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie.

•

Wisła od ujścia Przemszy do połączenia z Kanałem Łączyńskim – 37,5 km (klasa IV),

•

Wisła od Płocka do Włocławka – 55 km (klasa Va),

•

Martwa Wisła – 11,5 km (klasa Vb),

•

Jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi – 9,5 km (klasa Vb),

•

Odra od miejscowości Ognica do Przekopu Klucz Ustowo i dalej jako Regalica do ujścia jezioro Dąbie – 44,6 km (klasa Vb),

•

Odra Zachodnia – 36,3 km (klasa Vb),

•

Rzeka Parnica i Przekop Parnicki od Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami
wewnętrznymi – 11,5 km (klasa Vb)5.

Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost zapotrzebowania na transport oraz ograniczone możliwości
w zakresie ciągłego podnoszenia przepustowości infrastruktury transportu lądowego, konieczne jest zapewnienie alternatywy, którą może być właśnie transport wodny śródlądowy. Z uwagi na to, że w większej części
regionu Morza Bałtyckiego sektor transportu rzeczno-morskiego nie jest rozwinięty w stopniu wystarczającym, aby sprostać większemu popytowi, podejmowane są działania mające na celu popularyzację i rozwój
tego środka transportu. Jednym z nich jest projekt EMMA współfinansowany w ramach transnarodowego
programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.
Celem projektu jest zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług
żeglugowych6. Projekt zrzesza wielu partnerów strategicznych, zarówno urzędy żeglugi rzecznej oraz urzędy
transportowe, jak również jednostki administracyjne zainteresowanych podmiotów terytorialnych oraz same
porty śródlądowe, znajdujące się w pięciu krajach w Basenie Morza Bałtyckiego: Polsce, Niemczech, Litwie,
Szwecji oraz Finlandii. Partnerami projektu EMMA są:

4

5

6

•

Port w Hamburgu – Marketing (Port of Hamburg Marketing),

•

Forum Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Forum),

•

Federacja Niemieckich Portów Śródlądowych (Federation of German Inland Ports),

•

Izba Handlowo-Przemysłowa Wschodniej Brandenburgii (Chamber of Commerce and
Industry Eastbrandenburg),

•

Instytut Ekonomii i Logistyki Żeglugi (Institute of Shipping Economics and Logistics),

•

Avatar Logistics (Szwecja),

•

Królewski Instytut ICT (Victoria Swedish ICT),

I. Urbanyi-Popiołek (red.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 87.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U.2002 nr 77
poz. 695).
Na podstawie: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna/projekt-emma, data odczytu: 4.01.2018 r.
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Rozwój platform multimodalnych w państwach zrzeszających partnerów projektu EMMA, jak również
w pozostałej części Europy zależny jest przede wszystkim od dostępnej sieci rzek i kanałów oraz stopnia ich
zagospodarowania. Platformy multimodalne obejmujące transport rzeczny, rozumiane jako zintegrowane
centra transportowo-logistyczne, funkcjonują w wielu państwach europejskich, przede wszystkim jednak
w Niemczech, Holandii i Francji.
Największe pod względem przeładunków towarów przewiezionych drogą wodną śródlądową porty
śródlądowe to: Duisburg obsługujący rejony Zagłębia Ruhry, zespół trzech portów rzecznych obsługujących
obszar Paryża i połączony Sekwaną z portami morskimi Rouen i Le Havere, holenderskie porty nad Renem,
w tym największy Utrecht, belgijskie Liège, czy niemieckie porty rozmieszczone wzdłuż Renu Kolonia i Neuss-Düsseldorf7.
Najważniejsze porty śródlądowe w Polsce zlokalizowane są wzdłuż Odry i Kanału Gliwickiego. Należą
do nich: port w Gliwicach, Kędzierzynie-Koźlu i Kostrzynie. Skala ich działalności nie jest jednak w żaden
sposób porównywalna do wymienionych wyżej portów europejskich, a transport i przeładunki na ww. obszarze mają raczej charakter lokalny.
Port w Kędzierzynie-Koźlu nie jest obecnie eksploatowany. W przeszłości przeładowywano w nim
głównie węgiel i rudę przywożoną Kanałem Kłodnickim ze wschodniego Górnego Śląska. Łączna powierzchnia portu obejmowała 16,7 ha, a jego zdolności przeładunkowe sięgały 1 mln ton rocznie. W 2015 r. właściciel
terenu – Gmina Kędzierzyn-Koźle – zdecydowała o wydzierżawieniu terenu prywatnemu inwestorowi spółce
Kędzierzyn-Koźle Terminale Sp. z o.o.8. Ostatecznie w 2017 r. teren portu został spółce sprzedany. W pierwszej kolejności, już w 2018 r., Inwestor planuje uruchomienie w tym miejscu terminalu płynnych produktów
masowych, następnie będzie to terminal kontenerowy i terminal produktów sypkich. Port posiada dogodną
lokalizację w układzie drogowym: bliskość autostrady A4 i A1, oraz w układzie kolejowym: bliskość linii kolejowej nr E30 będącej częścią korytarza sieci bazowej Bałtyk–Adriatyk.
W Kostrzynie znajduje się port rzeczny obsługujący głównie zakłady znajdujące się w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W 2011 r. obszar portu przejęła spółka Bonaventura, która stała
się jego wyłącznym operatorem logistycznym. Port posiada własne nabrzeże przeładunkowe, bocznicę kolejową, place składowe, lokomotywę manewrową oraz wagę samochodową9 jest więc portem trimodalnym.
Zdolności przeładunkowe portu sięgają do 0,5 mln ton rocznie. Port posiada dogodną lokalizację w układzie
drogowym: bliskość autostrady A2 oraz w układzie kolejowym: bliskość linii kolejowej nr 273 oraz 203.

7
8
9

I. Urbanyi-Popiołek (red.), Ekonomiczne…, op. cit., s. 89.
Na podstawie: http://www.kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/port-kalendarium-wydarzen, data odczytu: 09.04.2018 r.
Na podstawie: http://www.bona-ventura.pl/, data odczytu: 04.09.2018 r.
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W kontekście planowanej budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz–Solec Kujawski warto przyjrzeć się bliżej portowi w Gliwicach, który w chwili obecnej jest najprężniej działającym z polskich portów
rzecznych. Port jest elementem Śląskiego Centrum Logistyki S.A. Głównym udziałowcem Śląskiego Centrum
Logistyki S.A. jest Miasto Gliwice (77,78% udziałów). Pozostałe udziały należą do podmiotów prywatnych,
w tym DB Cargo Polska S.A. (20,55%) i OT Logistics (1,32%)10. Działalność Śląskiego Centrum Logistyki S.A.
może stanowić więc dobry przykład dla prawno-organizacyjnego wymiaru realizacji inwestycji budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz–Solec Kujawski.
Śląskie Centrum Logistyki S.A. w sumie obejmuje obszar ok. 60 ha, na który składa się zarówno port
śródlądowy (port składa się z trzech basenów, tj. węglowego, paliwowego i towarowego oraz obszernej redy
manewrowo-postojowej) terminal kontenerowy, place składowe, stacja i bocznica kolejowa, pomieszczenia
biurowe i parking dla samochodów ciężarowych. Wartym podkreślenia jest działalność na obszarze Centrum zarówno agencji celnej, jak i wolnego obszaru celnego, które stanowią znaczne ułatwienie dla przewoźników oraz obniżają koszty transportu.
Główny obszar działalności Centrum stanowią przeładunki w gałęziach transport drogowy-transport
kolejowy. Żegluga śródlądowa powróciła do gliwickiego portu w 2017 r. wraz z podpisaniem umowy na przeładunek węgla z grupą kapitałową OT Logistics. Węgiel jest transportowany ze śląskich kopalń do portu
w Gliwicach drogą kolejową, następnie po przeładunku na barki dostarczany jest Kanałem Gliwickim i Odrą
do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. W 2017 r. przeładunek wyniósł 126,9 tys. ton.
W 2018 r. planowany jest przeładunek ok. 250 tys. ton węgla11.

Port leży w granicach ponad 235-tysięcznego Magdeburga, potencjał ludnościowy obszaru jest więc
niższy niż w przypadku planowanej Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Port zlokalizowany
jest ok. 350 km od Hamburga drogą rzeczną i jest portem typu zamkniętego. Do Berlina odległość wynosi
zaledwie 150 km. Port jest dobrze skomunikowany poprzez sieć drogową (autostrady A2 i A14) oraz kolejową
(5 głównych szlaków kolejowych wraz z dużą penetracją torów bocznicowych w głąb terenów portowych
o łącznej długości 54 km). Port leży na skrzyżowaniu dwóch dróg wodnych: Łaby i Mittellandkanal. W 2003 r.
na Łabie w okolicach Magdeburga oddano do użytku kanał żeglugowy (akwedukt, most wodny) o długości
prawie 1 km, który łączy kanał Mittelland z kanałem Łaba-Hawela. W ten sposób powstało największe na
świecie skrzyżowanie dróg wodnych13. Warunki nawigacyjne na drodze wodnej Łaby zbliżone są do drogi
wodnej Wisły (choć potencjał dolnej Wisły jest większy niż Łaby). Port w Magdeburgu obsługuje port morski
w Hamburgu.
Położenie planowanej Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski charakteryzuje się również
dużym potencjałem. Krzyżują się tu międzynarodowe drogi wodne E40 i E70, przebiegają linie kolejowe nr 18
i 201 oraz zapewniona jest bardzo dobra dostępność drogowa poprzez autostradę A1 oraz drogę ekspresową
S5 i planowaną S10. Platforma mogłaby obsługiwać Port Gdańsk i Port Gdynia.
Platforma w Magdeburgu charakteryzuje się powierzchnią całkowitą wynoszącą ok. 625 ha i składa
się z następujących terminali:

Port dysponuje dwoma basenami portowymi o łącznej długości nabrzeży ok. 2,5 km oraz urządzeniami przeładunkowymi zapewniającymi zdolności przeładunkowe na poziomie ok. 1,6 mln ton towarów
rocznie12.
Przykład Śląskiego Centrum Logistyki S.A. wskazuje, że oprócz usług stricte związanych z przeładunkiem towarów z barek na inne gałęzie transportu i na odwrót, w celu zapewnienia powodzenia przedsięwzięcia konieczne jest stworzenie również usług równoległych, przede wszystkim umożliwienie przeładunków
pomiędzy innymi gałęziami transportu.
W przypadku Wisły transport towarów jest incydentalny. Mimo dogodnego położenia wzdłuż drogowych i kolejowych szlaków komunikacyjnych, ze względu na niedostateczne uwarunkowania żeglugowe
oraz brak zintegrowanych terminali przeładunkowych, transport wodny śródlądowy nie miał dotychczas dogodnych warunków do rozwoju. W związku z planowanymi inwestycjami w drogę wodną Wisły, a co za tym
idzie poprawę jej żeglowności oraz w wyniku wyczerpujących się możliwości wywozu/dowozu ładunków do
portów morskich w Gdańsku i Gdyni, spodziewać się można wzrostu zainteresowania tą formą przewozu
ładunków. Odpowiedzią na te wyzwania ma być planowana w obszarze Bydgoszczy i Solca Kujawskiego
platforma multimodalna pełniąca rolę centrum transportowo-logistycznego integrującego transport wodny,
drogowy, kolejowy i lotniczy.
Poniżej przeanalizowano trzy przykłady platform multimodalnych w Europie odznaczających się zbliżonymi parametrami do planowanej Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, takimi jak:
•

typ portu,

•

wielkość obszaru platformy,

•

obsługiwane grupy ładunkowe,

•

wielkość obszaru metropolitalnego (potencjał ludnościowy),

•

integrowane środki transportu i skomunikowanie oraz charakteryzujących się ciekawymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi.

Jednym z przykładów europejskiej Platformy Multimodalnej jest port wraz zapleczem w Magdeburgu.
Jego skala znacznie przekracza zamierzenie inwestycyjne budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, jednak dostrzec można pewne podobieństwa i rozwiązania możliwe do zaimplementowania.

11
12

Na podstawie: https://scl.com.pl/o-nas/, data odczytu: 04.09.2018 r.
Na podstawie: https://scl.com.pl/port-gliwice-podsumowanie-i-plany-na-2018-rok/, data odczytu: 09.04.2018 r.
Na podstawie: https://scl.com.pl/oferta/port-gliwice/, data odczytu: 09.04.2018 r.
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terminal Hansehafen z przynależnym do terminala centrum towarowym,

•

terminal przy tamie separacyjnej z basenami portowymi I i II,

•

terminal Zweigkanal,

•

terminal elektrowni południe,

•

terminal przemysłowy,

•

terminal przy kanale śluzy.

Dobudowa kolejnych terminali następowała wraz z rozwojem portu.
Ważną cechą portu w Magdeburgu jest uniezależnienie funkcjonowania portu od poziomu wody
w Łabie. Dzięki wybudowanej w 2013 r. śluzie obsługa statków możliwa jest przez cały rok dzięki zapewnieniu odpowiednio wysokiego poziomu wody w porcie14. Ze względu na wahania poziomu wody
w Wiśle, w celu umożliwienia funkcjonowania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, również
stwierdzono konieczność zabezpieczenia portu śluzą.
Długość nabrzeży portowych wynosi około 6,75 km. Port wyposażony jest w stacjonarne suwnice bramowe o udźwigu do 50 t oraz żuraw samojezdny o udźwigu do 500 t. Możliwe jest także przyłączenie rampy
do ładunków ro-ro. Obecna wielkość przeładunku w porcie w Magdeburgu wynosi około 4 milionów ton
rocznie z tendencją wzrostową. Port wraz zapleczem oferuje możliwość przeładunku, transportu, jak również
przechowywania kontenerów, towarów masowych, drobnicy, ładunków wielkogabarytowych oraz szerokiej
gamy materiałów niebezpiecznych15.
Port Magdeburg jest liderem, jeżeli chodzi o wdrażanie zielonych technologii oraz oparcie swojej
działalności o zasadę zrównoważonego rozwoju. Jest pierwszym europejskim portem śródlądowym, który
zakupił i wykorzystuje lokomotywę hybrydową wykorzystującą prąd pochodzący z energii wiatrowej. Dzięki
temu rozwiązaniu możliwa jest redukcja emisji zanieczyszczeń i hałasu w pracy manewrowej. Ponadto statki
śródlądowe cumujące w porcie zaopatrywane są w prąd pochodzący z energii wiatrowej16. Sposób wdrożenia i wykorzystania technologii przyjaznych środowisku może stanowić dobry przykład przy projektowaniu rozwiązań dla Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, zwłaszcza w kontekście wrażliwości
przyrodniczej obszaru jej planowanej lokalizacji (obszary Natura 2000).
13

14
10

•

15

16

Raport dotyczący rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które mogłyby zostać wykorzystane przy budowie portu multimodalnego w województwie kujawsko-pomorskim przygotowany na podstawie wizyty studyjnej w niemieckich portach śródlądowych i terminalach przeładunkowych: Riesa, Drezno, Magdeburg i Lipsk, w dniach 10-12 grudnia 2017 r., s. 6.
Na podstawie: https://www.magdeburg-hafen.de/de/immobilien-infrastruktur/infrastruktur.html, data odczytu: 10.04.2018 r.
Na podstawie: https://www.magdeburg-hafen.de/de/umschlag-lagerung/umschlagflaechen-massen-und-schuettgueter.html,
data odczytu: 19.03.2018 r.
Na podstawie: https://www.magdeburg-hafen.de/de/unternehmen-kontakt/greenport-projekt.html, data odczytu: 11.04.2018.
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„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

ETAP I – CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I KONCEPCYJNA

Istotną i interesującą z punktu widzenia samej organizacji przeładunków cechą platformy w Magdeburgu jest to, że obsługa ładunków opiera się w dużym stopniu na operatorach logistycznych 3PL
i 4PL. Zapewnione jest to dzięki współistnieniu centrum logistycznego w sąsiedztwie portu rzecznego
w Magdeburgu. 3PL oznacza, że logistyka oparta jest na wykorzystaniu miejscowych usługodawców, którzy specjalizują się w konkretnych dziedzinach logistyki (m.in. w przeładunku, składowaniu, transporcie
i dystrybucji). Natomiast 4PL oznacza udział firm, które nie posiadają w swoich zasobach środków transportowych, magazynów ani centrów logistycznych. Nie wykonują one procesów logistycznych, a ich działanie
polega na zarządzaniu procesami realizacji dostaw poprzez przetwarzanie informacji. Dodając do tego efekt
skali, następuje minimalizacja kosztów przemieszczania ładunków, co prowadzi do zwiększenia efektywności ekonomicznej łańcucha dostaw. Dzieje się to dzięki poszerzeniu działalności portów o grupy spedytorów i operatorów logistycznych. Ważnym z punktu widzenia funkcjonowania Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski jest więc zapewnienie odpowiedniego zaplecza logistycznego zabezpieczającego transport i przeładunek towarów. Współistnienie centrum logistycznego i portu rzecznego pozwala na
oferowanie, również przez podmioty zewnętrzne powiązane z portem, szerokiej gamy usług logistycznych,
w tym przeładunku, składowania, transportu i dystrybucji. Zapewnienie tych funkcjonalności wiąże się
z potrzebą zabezpieczenia odpowiednich terenów pod rozwój portu i jego funkcji logistycznej.

Ponadto port obsługuje transport kontenerów, ładunków masowych, takich jak nawozy sztuczne,
cement, produkty rolne czy węgiel, drobnicy, jak też towarów wielkogabarytowych o wymiarach do 10 m
średnicy i 60 m długości, a także towarów płynnych, czyli grup ładunkowych, które rozważane są również
w kontekście Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Oprócz powyższych port posiada także
rampę ro-ro. Roczny przeładunek w omawianym porcie wynosi ok. 1,5-2,0 mln ton19, natomiast przepustowość portu jest nawet 2-krotnie większa. W 2014 r. przeładowano prawie 1,7 mln ton towarów.

Innym przykładem portu nad Łabą jest czeski port położony w mieście Uście nad Łabą. Port jest
położony na lewym brzegu Łaby w zachodniej części miasta. Miasto jest dobrze skomunikowane z krajową
i międzynarodową siecią dróg poprzez autostradę D8. Jest również ważnym węzłem kolejowym. Port nad
Łabą ma więc charakter trimodalny, w którym towary przeładowywane są na transport kolejowy i drogowy.
Powierzchnia portu wynosi 31,5 ha, z czego 6 ha to obszar wodny. Działalność portu skupia się na przeładunku towarów (w tym gabarytów) ze statków na samochody ciężarowe oraz wagony kolejowe i odwrotnie,
czemu służą dźwigi o udźwigu do 36 t. Port dysponuje również zapleczem do składowania masowych produktów rolnych i minerałów – na terenie portu znajdują się między innymi magazyny o powierzchni 0,46 ha.
Miejsce przeładunku kontenerów zajmuje ok. 1,4 ha. Część magazynów i biur oraz terenów składowych jest
wynajmowana prywatnym podmiotom. Dodatkowo na terenie portu świadczone są usługi celne i spedycyjne. Obecne parametry portu i jego logistyka posłużyć więc mogą za przykład dla I etapu rozwoju Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Potencjał terenów portowych zbliżony jest do tego planowanego dla Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski w pierwszej fazie działalności. Nabrzeże składa się z 4 miejsc do przeładunku
i jednym dodatkowym miejscem do cumowania statku, co daje łączną długość 570 m. Port wraz z przyległym
terenem przemysłowym ma powierzchnię 23 ha. Jest to miejsce przeznaczone dla przedsiębiorstw, które
chciałyby w bezpośrednim sąsiedztwie portu zacząć swoją działalność. Działa tam w chwili obecnej 5 firm
związanych z szeroko pojętą działalnością portową. Ponadto zaplecze portu stanowi obszar przemysłowy
o powierzchni 63 ha, na którym ulokowanych jest 9 firm. Są to głównie przedsiębiorstwa z sektora budownictwa (zakłady produkujące konstrukcje stalowe, wytwórnia betonu), dla których dowóz surowców rzeką
oraz wywóz nią gotowych już produktów może być atrakcyjną alternatywą w stosunku do innych gałęzi
transportu20.

Wartym omówienia jest również port śródlądowy w Bratysławie, który także jest portem typu zamkniętego. Słowacki port znajduje się na prawym brzegu Dunaju we wschodniej części Bratysławy (433 tys. mieszkańców) i jest kompleksem zbiorników wodnych, infrastruktury hydrotechnicznej oraz obiektów i obszarów
magazynowych. Obecnie pełni funkcję uniwersalnego portu cargo i pasażerskiego. Parametry i znaczenie drogi wodnej, jak i znaczenie miasta i lokalizacji portu w skali kraju są wyższe niż miałoby to miejsce w przypadku
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Port w Bratysławie ma podłączenie do europejskiej sieci
transportowej, do systemu drogowego poprzez autostrady D1, D2 i D4 oraz do systemu kolejowego. Funkcje
portowe uzupełniają parki logistyczne ProLogis Park Bratislava i Bratislava Logistics Park o łącznej powierzchni ok. 32 ha17, dysponujące również powierzchnią magazynową zadaszoną. Powierzchnia całego kompleksu
wynosi 143 ha, a długość nabrzeży ok. 3,5 km18. Port cargo podzielony jest na 3 sekcje:

W kontekście współpracy jednostek samorządu terytorialnego warto przyjrzeć się budowie zamkniętego portu Eurohafen Emsland nad rzeką Ems w pobliżu kanału Dortmund-Ems. Port powstał dzięki ścisłej
współpracy dwóch podobnych wielkościowo jednostek miejskich: miast Haren (23 tys. mieszkańców) i Meppen (34,9 tys. mieszkańców). Projekt polegał na stworzeniu pomiędzy nimi portu śródlądowego, który obsługiwałby tutejsze przedsiębiorstwa oraz był miejscem przeładunku na inne środki transportowe. Budowa portu
sfinansowana została w połowie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe środki finansowe zostały zapewnione przez okręg Emsland oraz miasta Haren i Meppen. Budowa portu ukończona została
w 2007 r., więc jest on stosunkowo nowym obiektem. Port jest dogodnie usytuowany pod względem infrastruktury drogowej, w niedalekiej odległości od autostrady A31 od Emden do Zagłębia Ruhry. Odległość od
Emden wynosi 75 km. Port jest również połączony z siecią kolejową Deutche Bahn AG.

Dogodne warunki żeglugowe na rzece Ems pozwoliły na dostosowanie portu do obsługi dużych statków śródlądowych, których długość dochodzi do 110 m, szerokość 11,4 m, a zanurzenie osiąga wartość 2,8 m.
W porcie rozładowywane są następujące rodzaje ładunków: pasze dla zwierząt, materiały budowlane, nawozy oraz ciężkie ładunki. Możliwa jest także obsługa kontenerów. Od 2011 r. port przeładowuje rocznie ponad
pół miliona ton ładunków, a w 2015 r. rozładowano tam ponad 600 000 ton. Skala przeładunków osiągnięta
w tak krótkim czasie wskazuje na ogromny potencjał transportu śródlądowego i podobnych centrów logistycznych. Prognozować więc można, że w przypadku budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski możliwa jest zmiana łańcucha logistycznego w korytarzu transportowym północ-południe poprzez
uwzględnienie w nim transportu wodnego śródlądowego. Kwestią kluczową pozostaje jednak elastyczność
przewoźników związana z wyborem środka transportu.

•

Port zimowy z dwoma basenami (Saverny i Juzny),

W celu podsumowania dokonanej analizy przykładowych platform multimodalnych opartych na
transporcie wodnym śródlądowym, kolejowym i drogowym najważniejsze ich parametry przedstawiono
w tabeli.

•

Palnisko – sekcja z możliwością przeładunku towarów płynnych masowych, sekcja
przeładunku kontenerów, rampa ro-ro,

Tabela 1. Podstawowe parametry analizowanych platform.

•

Lodenica – sekcja naprawcza statków.

Ważną funkcją portu jest zapewnianie dostawy paliw płynnych do rafinerii SLOVNAFT, z którą skomunikowany jest rurociągiem. Dla Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski rozwiązanie takie mogłoby być rozważane w perspektywie długoterminowej, w kontekście konieczności dywersyfikacji dostaw
paliw płynnych związanej z politycznymi napięciami pomiędzy Polską a Rosją, będącą naszym głównym
dostawcą ropy naftowej poprzez rurociąg Przyjaźń.
17

18

Europlatforms European Association of Transport & Logistics Centres, http://www.europlatforms.eu/wp-content/uploads/2016/01/
Corporate-Presentation-2015-Europlatforms-Final_20151229.pdf, data odczytu: 15.03.2018 r.
Na podstawie: http://www.svetdopravy.sk/slovenske-vnutrozemske-pristavy-a-prekladiska/, data odczytu: 11.04.2018 r.
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Port

Magdeburg

Uście nad Łabą

Bratysława

Eurohafen Emsland

Kraj

Niemcy

Czechy

Czechy

Niemcy

Łaba

Łaba

Dunaj

Ems

zamknięty

zamknięty

zamknięty

zamknięty

Rzeka
Typ portu

19
20

Na podstawie: http://www.svetdopravy.sk/slovenske-vnutrozemske-pristavy-a-prekladiska/, data odczytu: 11.04.2018 r.
Na podstawie: http://www.eurohafen.de/de/hafen/hafen-in-zahlen.html, data odczytu: 17.03.2018 r.
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Port

Magdeburg

Uście nad Łabą

Bratysława

Eurohafen Emsland

Potencjał
ludnościowy
obszaru

Magdeburg –
liczba ludności:
235 000

Uście nad Łabą –
liczba ludności:
92 984

Bratysława –
liczba ludności:
433 000

Meppen –
liczba ludności:
23 000
Haren –
liczba ludności:
34 900

Integrowane
gałęzie
transportu

Transport wodny
śródlądowy,
Transport kolejowy,
Transport drogowy

Transport wodny
śródlądowy,
Transport kolejowy,
Transport drogowy

Transport wodny
śródlądowy,
Transport kolejowy,
Transport drogowy

Transport wodny
śródlądowy,
Transport kolejowy,
Transport drogowy

Obsługiwane
grupy ładunkowe

Drobnica,
Towary masowe,
Kontenery,
Materiały
niebezpieczne,
Ładunki
wielkogabarytowe

Drobnica,
Towary masowe,
Kontenery,
Ładunki
wielkogabarytowe

Drobnica,
Towary masowe,
Kontenery
Paliwa płynne,
Ładunki
wielkogabarytowe

Drobnica,
Towary masowe,
Kontenery,
Ładunki
wielkogabarytowe

625

31,5

143
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Wielkość
przeładunków
(mln ton)

4

b.d.

1,7

0,6

Długość
nabrzeży (km)

6,75

0,9

3,5

0,57

Wielkość obszaru
platformy (ha)

5.

Scharakteryzowane powyżej porty nie wyczerpują oczywiście listy ciekawych przykładów funkcjonowania terminali uwzględniających transport wodny śródlądowy. Pozwalają jednak na wskazanie dobrych
praktyk dla organizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

2.

Planowana Platforma Multimodalna powinna charakteryzować się kompleksowym, logistycznym podejściem do świadczonych usług transportowych, mającym na celu optymalizację
całego łańcucha transportowego. Załadunek czy wyładunek jednostki ładunkowej powinny
być postrzegane nie jako oddzielne operacje, lecz jako elementy systemu transportowego,
gdzie występują procesy planowania, sterowania i kontrolowania zjawisk zachodzących
w tym systemie.
Planowana Platforma powinna mieć zabezpieczone odpowiednie obszary pod jej rozwój
i rozszerzenie działalności w przyszłości. Platforma Multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski
z założenia będzie portem trimodalnym, opartym na transporcie wodnym oraz kolejowym
i drogowym. Biorąc pod uwagę położenie na skrzyżowaniu międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70, w dalszej perspektywie czasowej ma szansę na status portu węzłowego.

3.

Nabrzeża portowe powinny zostać powiązane z bocznicą kolejową w celu umożliwienia bezpośredniego przeładunku z jednostek pływających na pociągi.

4.

Platforma powinna umożliwiać przeładunek różnego rodzaju asortymentu: towarów masowych, drobnicowych, spaletyzowanych i ponadgabarytowych oraz płynnych.
Stabilność przeładunków zapewnia portom przemysł stalowy, paliwowy i chemicznych, czyli towary charakteryzujące się wysokim stosunkiem masy do wartości, a także niewrażliwe
na czas transportu. Grupami ładunkowymi wykazującymi trend wzrostowy w przeładunkach są materiały budowlane i kontenery. Biorąc pod uwagę obecne i długofalowe trendy
w transporcie towarów, prognozy przeładunków oraz dążenie do standaryzacji rozwiązań
zmniejszających koszty transportu, wskazać można na potrzebę uniwersalizacji działalności
portu bez nastawiania się na konkretne grupy towarowe.

przewóz, przeładunek,

•

gospodarka magazynowa,

•

sortowanie, kompletacja przesyłek,

•

przetwarzanie,

•

odprawy celne, ubezpieczenia transportowe, działalność serwisowa i naprawcza,

•

recykling i zarządzanie odpadami, przetwórstwo złomu.

6.

Wykształcenie zaplecza usługowego pozwala również na zapewnienie funkcjonowania Platformy poza okresem żeglowności rzeki. W tym kontekście ważne jest zapewnienie możliwości przeładunków w układzie transport kolejowy – transport drogowy oraz wewnątrzgałęziowych, które nie są aż w takim stopniu uzależnione od czynników zewnętrznych wynikających
z uwarunkowań klimatycznych. Badania wykonane w ramach projektu PORTOPIA (20132017) wskazują, że aż 67% portów rzecznych realizuje przeładunki w układzie transport kolejowy – transport drogowy i transport drogowy – transport kolejowy21.

7.

Działalność produkcyjna oprócz funkcji komplementarnej zapewnia również wewnętrzny
popyt na usługi transportowe. Jako działanie wspierające powodzenie planowanego przedsięwzięcia należy wskazać zatem potrzebę rozwoju Platformy Multimodalnej nie tylko jako
terminalu intermodalnego, ale również jako wielofunkcyjnego centrum transportowo-logistyczno-produkcyjnego.

8.

Platforma powinna mieć zastosowane rozwiązania techniczne i teleinformatyczne pozwalające na działalność operatorów 3PL i 4PL w tym m.in. systemów bazodanowych, systemów
zarządzania urządzeniami do przeładunku, systemów zarządzania powierzchniami magazynowo-składowymi, systemów obsługi ładunków niebezpiecznych, elektronicznego systemu
bukowania ładunków, cyfrowej transmisji danych.

9.

Cenne z punktu widzenia prowadzenia działalności Platformy jest wdrażanie zielonych technologii oraz oparcie działalności o zasadę zrównoważonego rozwoju. Preferowane powinno
być wykorzystanie prądu pochodzącego z energii wiatrowej lub wodnej. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest redukcja emisji zanieczyszczeń i hałasu w pracy manewrowej.

10. Wysokość nakładów niezbędnych do realizacji inwestycji w infrastrukturę portową decyduje
o potrzebie budowy efektywnych modeli finansowania. Możliwe jest pozyskanie dofinansowania UE, jednak pokrycie wkładu własnego może przekraczać możliwości jednostek samorządu terytorialnego. Rozwiązaniem może być współpraca kilku podmiotów, również różnego szczebla. Możliwe jest także zapewnienie udziału podmiotu prywatnego. Na przykładzie
32 portów badanych w ramach projektu PORTOPIA (2013-2017) zauważyć można, że aż 87,5%
z nich miało własność publiczną, 12,5% publiczno-prywatną. Brak jest portów w 100% prywatnych22. Wskazywać to może na większą skuteczność działania podmiotów publicznych,
które niejednokrotnie są właścicielami gruntów niezbędnych do budowy infrastruktury oraz
mają łatwiejszą drogę administracyjną w całym procesie inwestycyjnym z nią związanym.
11. W sytuacji niskiej popularności żeglugi śródlądowej oraz niskiej wiedzy uczestników rynku transportowego o zaletach i możliwościach związanych z jej wykorzystaniem, ważnym
21
22

22

•

Przykłady współczesnych portów rzecznych wskazują, że bez względu na ich skalę i rolę
w krajowych i międzynarodowych systemach transportowych istotną kwestią pozostaje rozwój szeroko pojętych usług logistycznych i innych usług towarzyszących. Pozwala to na bieżącą obsługę wszystkich potrzeb związanych z działalnością transportową, a co za tym idzie
przyczynia się do podniesienia jej efektywności i obniżenia koszów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych analiz.

1.

Platforma Multimodalna powinna oferować szeroki wachlarz usług, oprócz tradycyjnych zadań związanych z obsługą jednostki pływającej i ładunku, a mianowicie:

Na podstawie: http://port.szczecin.pl/files/port/prezentacja_port_1.pdf, data odczytu: 12.04.2018 r.
Ibidem.
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działaniem pozostaje skuteczna promocja tej gałęzi transportu. Inicjatywy nakierowane na
konsultacje wśród przedsiębiorców, spedytorów i przewoźników w pierwszej kolejności pozwolą na podniesienie świadomości o możliwościach realizacji przewozów intermodalnych
z udziałem żeglugi śródlądowej oraz o zaletach włączenia tej gałęzi transportu w łańcuchy
logistyczne. W działania te powinno również włączyć się Państwo, bez którego udziału rozwój
transportu wodnego śródlądowego w szerszym zakresie nie będzie możliwy.

w zakresie logistyki, transportu i handlu oraz lokowania przedsiębiorstw powiązanych bezpośrednio lub
pośrednio z tymi sektorami. Działania te przełożą się nie tylko na wzrost gospodarczy, ale też na korzyści
społeczne, tj. tworzenie nowych miejsc pracy oraz dywersyfikację i rozwój rynku pracy.

4.2.

CELE POŚREDNIE

W szerszym kontekście projekt ma za zadanie:

4. CELE PROJEKTU
4.1.		

CELE BEZPOŚREDNIE

Głównymi założeniami, których realizację zakłada projekt, są:
•

aktywizacja gospodarcza Drogi Wodnej Wisły,

•

zwiększenie przeładunku towarów przewożonych wodnym transportem śródlądowym,

•

dywersyfikacja możliwości w obszarze przeładunku i transportu towarów,

•

zintegrowanie różnych środków transportu w ramach jednej platformy przeładunkowo-składowej,

•

rozwój nowej specjalizacji gospodarczej dla regionu.

Realizacja projektu budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski będzie jednym
z elementów przyczyniających się do aktywizacji gospodarczej Drogi Wodnej Wisły. Działania te zgodne są
z planami oraz polityką rządową, która została określona w dokumencie „Założenia do planów rozwoju
śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 r.” przyjętym przez Radę
Ministrów 14 czerwca 2016 r. Dokument określa najważniejsze cele, priorytety oraz działania służące stworzeniu stabilnych warunków funkcjonowania i rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej. Wśród działań zaplanowanych dla Drogi Wodnej Wisły, oprócz tych nakierowanych na poprawę warunków żeglugi, wskazano na
konieczność budowy co najmniej dwóch centrów logistycznych. Jako przykładowe lokalizacje zaproponowano Bydgoszcz i Warszawę.
Głównym zadaniem Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski będzie umożliwienie przeładunku towarów transportowanych Drogą Wodną Wisły, która stanowić może alternatywę dla transportu lądowego. Biorąc pod uwagę coraz większe problemy z przepustowością dróg oraz związaną z nią kongestią,
poszukiwanie alternatywnych środków transportu jest niezbędne. Stale zwiększający się ruch w korytarzu
północ-południe zarówno w transporcie drogowym jak i kolejowym wskazuje na konieczność implementacji
nowych rozwiązań. Znaczna część towarów niestanowiących ładunku wrażliwego ze względu na czas dostarczenia, szczególnie ładunki kontenerowe masowe, paliwa stałe i płynne czy chemikalia, mogą być z powodzeniem przewożone transportem wodnym śródlądowym. Jest to korzystne nie tylko ekonomicznie, ale
również ze względu na ochronę środowiska. Wybór gałęzi transportu do obsługi ładunku powinien być podyktowany przede wszystkim takimi kryteriami, jak m.in. cena i czas, wielkość czy charakterystyka ładunku.
Platforma ma na celu wykorzystanie różnych rodzajów transportu i zintegrowanie ich w jednym
miejscu, aby cały proces przeładunku był efektywny. Transport wodny śródlądowy mógłby być rozważany
w pierwszej kolejności na odcinku od Morza Bałtyckiego do Bydgoszczy-Solca Kujawskiego. Równolegle do
transportu drogą wodną, a także na dalszych odcinkach ładunki mogłyby być przeładowywane na transport
szynowy. Transport drogowy ma szansę stanowić końcowy etap trasy ładunku. Zlokalizowany w niewielkiej odległości Port Lotniczy Bydgoszcz stanowić może atut dla rozwoju transportu w kontekście rozwoju
kontaktów biznesowych z przedstawicielami podmiotów gospodarczych spoza regionu. Istnienie terminala
cargo w Porcie Lotniczym Bydgoszcz będzie miało natomiast marginalne znaczenia dla funkcjonowania
i rozwoju Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski ze względu na różne charakterystyki grup
ładunkowych obsługiwanych przez transport lotniczy i rzeczny.
Powyższe czynniki decydować mogą o rozwoju nowej specjalizacji regionu związanej z wykorzystaniem szlaków transportu lądowego (kolej, drogi) oraz wodnego, a tym samym działalności gospodarczej
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•

zwiększenie potencjału transportowego dolnej Wisły,

•

stworzenie alternatywy dla dróg kołowych w korytarzu transportowym północ-południe, a tym samym poprawie warunków ruchu drogowego,

•

stworzenie alternatywy dla transportu kolejowego w korytarzu transportowym północ-południe,

•

umożliwienie rozwoju portów morskich,

•

wzmocnienie gospodarcze obszaru oddziaływania projektu oraz całego województwa
kujawsko-pomorskiego,

•

zmniejszenie kosztów środowiskowych.

Realizacja projektu budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski pozwoli na stworzenie profesjonalnego portu rzecznego połączonego z transportem drogowym i kolejowym, umożliwiającego
przeładunek towarów pomiędzy poszczególnymi gałęziami transportu. Powyższe działania przyczynią się
do zwiększenia potencjału transportowego dolnej Wisły, co skutkować będzie umożliwieniem wykorzystania
transportu rzecznego w korytarzu transportowym północ-południe.
Ważnym celem, do którego realizacji może przyczynić się budowa Platformy, jest korzystny wpływ
na warunki ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim oraz pomorskim. Przełoży się to na
zmniejszenie wypadkowości i kosztów opóźnień związanych z kongestią. Według Centrum Unijnych Projektów Transportowych koszty zewnętrzne transportu towarowego, dotyczące wypadków oraz kongestii, są
minimalne dla transportu kolejowego i rzecznego w stosunku do transportu drogowego23. Tym samym transport łączony jest tym tańszy (w tych aspektach), im mniejszy udział ma w nim transport drogowy. Podobne
zależności występują w przypadku emisji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby oraz hałasu.
Równolegle do transportu drogowego, w przypadku efektywnego wykorzystania drogi wodnej na
odcinku Trójmiasto-Bydgoszcz poprawią się warunki ruchu pociągów w korytarzu transportowym północ-południe. Linie kolejowe obsługujące obszar Trójmiasta w kierunku centralnych i południowych rejonów
Polski to przede wszystkim LK9 i LK201. Obie linie kolejowe są znacznie obciążone ruchem pasażerskim
i towarowym. Szczególnie ta pierwsza w ciągu dnia obsługuje głównie pociągi pasażerskie, zaś towary są
transportowane w nocy. To implikuje straty czasu, a także wpływa na wzrost sumarycznych kosztów transportu. LK 201 na części przebiegu jest linią jednotorową, co znacznie ogranicza jej przepustowość.
Realizacja budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski ma również za zadanie umożliwić dalszy rozwój portów morskich zlokalizowanych w Trójmieście. W obecnej chwili porty morskie Trójmiasta, zarówno Port Morski w Gdańsku, jak i Port Morski w Gdyni notują wzrosty przeładowanych towarów
(średnio 15-20% rocznie)24. Ograniczona przepustowość linii kolejowych oraz sieci drogowej sprawia, że
w niedługim czasie ich rozwój może zostać w znacznym stopniu ograniczony. Budowa Platformy Multimodalnej jako portu śródlądowego położonego w centralnej Polsce stworzy alternatywną drogę transportu
towarów w głąb kraju.
Częściową odpowiedzią na wyczerpującą się przepustowość infrastruktury dostępowej do Portów
Morskich w Gdańsku i Gdyni może być rozwój Portu Morskiego w Elblągu po realizacji planów związanych
z przekopem Mierzei Wiślanej. W przypadku realizacji tego zamierzenia inwestycyjnego, można spodziewać
23

24

Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków UE. Vademecum Beneficjenta, CUPT
2016.
M. Habel et al., Uwarunkowania budowy portu multimodalnego na dolnej Wiśle w okolicach Bydgoszczy, „Logistyka – Nauka”,
6/2014.
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się przekierowania część towarów obsługiwanych w tej chwili przez Porty w Gdańsku i Gdyni do Portu
w Elblągu. Podkreślić jednak należy, że w obecnych uwarunkowaniach, prowadzić to będzie raczej do powstania konkurencyjnego, a nie komplementarnego ciągu transportowego. W perspektywie długoterminowej, po podniesieniu parametrów drogi wodnej E70 na odcinku Elbląg-Bydgoszcz możliwe jednak będzie
przejęcie części towarów przeładowywanych w porcie w Elblągu.
Istotne znaczenie dla budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski ma aspekt wzmocnienia gospodarczego regionu. Inwestycja przyczyni się do powstania wielu nowych miejsc pracy nie tylko
w obszarze portu rzecznego, lecz również poprzez inwestycje z nim powiązane. Realizacja niniejszego zamierzenia inwestycyjnego wpłynie na wzrost zapotrzebowania na usługi związane z działalnością transportową
oraz logistyczną, a w dalszej kolejności również handlową i produkcyjną. Powyższe aspekty sprawią, że powstaną korzystne warunki do lokowania biznesu w obszarze oddziaływania Platformy. Rozwój gospodarczy
obszaru oddziaływania projektu przekładać się będzie na rozwój całego województwa kujawsko-pomorskiego.

„Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego” (SUE RMB)26 jest strategią makroregionalną UE o charakterze wewnątrzunijnym. Jest realizowana w oparciu o środki w ramach istniejących
instrumentów finansowych UE, środki pochodzące z budżetów narodowych oraz środki pochodzące z międzynarodowych instytucji finansowych. Implementację SUE RMB oparto na Planie Działania, zawierającym
Obszary Tematyczne i Działania Horyzontalne. Plan Działania opiera się na 3 głównych celach (Save the Sea,
Connect the Region, Increase Prosperity). Jednym z Obszarów Tematycznych Connect the Region jest Transport, którego realizacja ma się przyczynić do uzupełnienia sieci bazowej i kompleksowej TEN-T w państwach
członkowskich UE położonych nad Morzem Bałtyckim wraz z połączeniami z Białorusią i Rosją. Realizacja
projektu Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski może wpisać się w sposób kompleksowy do
strategii połączenia regionu z portami morskimi Trójmiasta, co oznacza, że planowane przedsięwzięcie jest
zgodne z celami SUE RMB.
„Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego”27 w swoich celach wskazuje na konieczność
prowadzenia policentrycznego i zrównoważonego rozwoju. Wyznacza ona trzy zasadnicze kierunki unijnej
polityki przestrzennej:

5. SPÓJNOŚĆ CELÓW PROJEKTU Z CELAMI DOKUMENTÓW
STRATEGICZNYCH
5.1.		

DOKUMENTY STRATEGICZNE UNII EUROPEJSKIEJ

Polityka Unii Europejskiej przedstawiona jest w następujących opracowaniach:
•

„Strategia Europa 2020”,

•

„Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego”,

•

„Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego”,

•

„Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020”,

•

„Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” (Biała Księga),

•

„NAIADES II” – Zintegrowany Europejski Program Działań na rzecz Żeglugi Śródlądowej,

•
•

policentryczny rozwój miast i nowa relacja miasto-wieś;

•

równy dostęp do infrastruktury i wiedzy;

•

ostrożne zarządzanie zasobami przyrodniczymi i dziedzictwem kulturowym.

Zauważyć należy, że realizacja celów polityki Unii Europejskiej nakreślonych w tym dokumencie
wiązać się będzie ze wzrostem popytu na usługi transportowe, w tym w szczególności na infrastrukturę
transportową umożliwiającą realizację polityki obejmującej powyższe cele. Planowane inwestycje związane z budową Platformy Multimodalnej z uwzględnieniem transportu wodnego śródlądowego wpisują się
w dane założenia i znajdują uzasadnienie w perspektywie polityki prowadzonej przez Unię Europejską.
„Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020”28 w swoich założeniach zakłada m.in.:
•

wspieranie policentrycznego i zrównoważonego rozwoju terytorialnego;

•

„Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu” (Porozumienie AGN),

uczynienie miast siłą napędową inteligentnego i zrównoważonego wzrostu, stosowanie zintegrowanego i wielopoziomowego podejścia do rozwoju miast i polityki rewitalizacji, jak również rozwój regionów miejskich w wyniku współpracy miast i tworzenie
połączeń między nimi, rozszerzenie działalności miast poza granice administracyjne
i koncentracją na regionach funkcjonalnych, w tym na obszarach podmiejskich;

•

„Inventory of Main Standards and Parameters of The E Waterway Network” [Wykaz
standardów i parametrów sieci dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym] – Niebieska Księga.

usprawnienie powiązań terytorialnych na rzecz obywateli, społeczności i przedsiębiorstw;

•

zwiększenie mobilności, dostępu do usług publicznych, informacji i wiedzy, transportu
drogowego, kolejowego, wodnego i lotniczego, dalszy rozwój sieci transeuropejskich
(TEN-T), przewozów intermodalnych, innych elementów infrastruktury, w tym szerokopasmowego Internetu i transeuropejskich sieci energetycznych, a także wytwarzanie
niskoemisyjnej energii odnawialnej.

Powstała w marcu 2010 r. „Strategia Europa 2020”25 jest jednym z najważniejszych dokumentów
strategicznych Unii Europejskiej. Obejmuje ona trzy wzajemnie powiązane ze sobą priorytety:
•

inteligentny rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;

•

zrównoważony rozwój polegający na wspieraniu gospodarki efektywniej korzystającej
z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;

•

rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, mający na celu wspieranie gospodarki
o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Spośród siedmiu projektów przewodnich przedstawionych w „Strategii Europa 2020”, planowana
platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski wpisuje się w realizację projektu „Europa efektywnie
korzystająca z zasobów”. Projekt ten ma na celu m.in.: modernizację transportu, przejście na gospodarkę
niskoemisyjną, propagowanie efektywności energetycznej oraz większe wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii.

Przedmiotowa inwestycja wpływa na zwiększenie dostępu do przewozów intermodalnych. Jej realizacja przyczyni się również do policentrycznego i zrównoważonego rozwoju obszaru Bydgoszczy i całego
województwa kujawsko-pomorskiego.
„Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”29 został uchwalony przez Komisję Europejską
w dniu 28 marca 2011 r. jako nowa Biała Księga. Jest to ogólny dokument strategiczny, wyznaczający cele
26

27

28

29
25

•

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010,
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, data odczytu: 5.02.2018 r.
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Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010,
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, data odczytu: 5.02.2018 r.
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010,
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, data odczytu: 5.02.2018 r.
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010,
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, data odczytu: 5.02.2018 r.
Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego
systemu transportu, Bruksela, 2011, https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_pl.pdf, data odczytu: 14.03.2018 r.
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STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

ETAP I – CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I KONCEPCYJNA

oraz założenia unijnej polityki transportu do 2050 roku. Biała Księga zauważa konieczność ustanowienia
odpowiednich ram dla zadań europejskich w wodnym transporcie śródlądowym oraz ulepszenia dostępu
rynkowego do portów.
Księga ta wychodzi wyznaczonymi kierunkami poza dotychczasowe ramy zakładanych polityk,
istotnie je rozwijając i stawiając bardzo ambitne cele. Przede wszystkim fundamentalnym celem podjęcia
przyszłych działań ma być ostateczne stworzenie jednolitego europejskiego obszaru transportu. Ma to być
obszar, w którym sektor transportu będzie cechował się wysokim poziomem konkurencyjności i dodatkowo
będzie bardzo oszczędnie wykorzystywał nieodnawialne surowce naturalne. Zgodnie z założeniami, cel ten
osiągnięty ma zostać do roku 2050, a ma być to możliwe dzięki osiągnięciu 10 celów szczegółowych. Wśród
tych ostatnich znajdują się następujące założenia:
•

tworzenie efektywnych i ekologicznych korytarzy transportowych;

•

wprowadzenie zmiany struktury przewozów towarowych: w perspektywie do 2030 r. co
najmniej 30% przewozów towarowych odbywających się obecnie transportem drogowym powinno zostać przeniesione na inne środki transportu.

Należy dążyć do zmniejszenia o połowę do 2030 r. i całkowitego wyeliminowania do 2050 r. z transportu miejskiego samochodów o napędzie konwencjonalnym, co ma prowadzić do uwolnienia stref miejskich od dwutlenku węgla.
Projekt opisany w niniejszym dokumencie przyczyni się do osiągnięcia celu jakim jest przeniesienie
do 2030 roku 30% drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km na inne środki
transportu np. kolej lub transport wodny, co przełoży się na rozwój efektywnych ekologicznych korytarzy
transportowych na terenie UE.
„NAIADES II – Zintegrowany Europejski Program Działań na rzecz Żeglugi Śródlądowej”30 został
przyjęty 2013 r. Jest on aktualizacją programu działań „NAIADES I”, który został przyjęty w 2006 r. Dodatkowo, program „NAIDES II” został dostosowany do Białej Księgi unijnej polityki transportowej. Jego celem jest
stworzenie odpowiednich warunków dla śródlądowego transportu wodnego, aby stał się on wysokiej jakości
gałęzią transportu o następujących cechach:
•

dobrze zarządzany,

•

wydajny,

•

bezpieczny,

•

zintegrowany w łańcuch transportu intermodalnego,

•

z wysokiej jakości miejscami pracy zajmowanymi przez wykwalifikowanych pracowników,

•

spełniający wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska.

W dniu 15.02.2017 r. Polska przystąpiła do Porozumienia AGN, którego realizacja jest jednym z priorytetów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Pierwszym krokiem dla rozbudowy lub
modernizacji śródlądowych dróg w Polsce było przyjęcie w czerwcu 2016 r. przez Radę Ministrów „Założeń
do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce do roku 2020 z perspektywą do 2030”, czyli strategicznego dokumentu określającego perspektywę tworzenia warunków do rozwoju transportu śródlądowego
w Polsce.
„Inventory of Main Standards and Parameters of The E Waterway Network – Blue Book” [Wykaz standardów i parametrów sieci dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym] – Niebieska Księga32 jest dokumentem sporządzonym przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ, którego celem jest
opracowanie spisu istniejących i przewidywanych norm i parametrów europejskiej sieci śródlądowych dróg
wodnych o znaczeniu międzynarodowym (E drogi wodne) oraz pokazanie, na międzynarodowej podstawie,
aktualnych parametrów infrastruktury żeglugi śródlądowej w Europie w porównaniu z minimalnymi standardami i parametrami określonymi w Porozumieniu AGN. Dokument ten umożliwi rządom oraz międzyrządowym organizacjom monitorować proces wdrażania postanowień AGN. Niebieska Księga identyfikuje również podstawowe oraz strategiczne wąskie gardła oraz nieistniejące drogi wodne na sieci E dróg wodnych.
W nawiązaniu do niniejszego projektu Niebieska Księga identyfikuje następujące podstawowe wąskie gardło:
•

Niebieska Księga przedstawia również dane dotyczące istniejących i docelowych parametrów
śródlądowych dróg wodnych, śluz i portów o znaczeniu międzynarodowym.

5.2.

„Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu” (Porozumienie AGN)31 jest podstawowym dokumentem sporządzonym przez Europejską
Komisję Gospodarczą ONZ wskazującym kierunki rozwoju sieci dróg wodnych śródlądowych w Europie.
Celem Porozumienia AGN jest wprowadzenie ram prawnych, które ustalą skoordynowany plan rozwoju
i budowy sieci śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu w oparciu o ustalone parametry
eksploatacyjne oraz infrastrukturalne.

„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jest kluczowym dokumentem krajowym w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. Dokument ten określa nowy model rozwoju – wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym do
2020 r. oraz w perspektywie do 2030 r. „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” stanowi aktualizację
Strategii Rozwoju Kraju 2020.
Głównym celem Strategii jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy
jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym, co ma zostać osiągnięte poprzez następujące cele szczegółowe:

31

NAIADES II, Bruksela 2013, https://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades2_en, data odczytu: 06.04.2018 r.
Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu, Genewa 1996,
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1137/1, data odczytu: 06.04.2018 r.
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I.

trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną,

II.

rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony,

III.

skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu.

Z uwagi na to, że rozwój infrastruktury transportowej wpływa na konkurencyjność Polski i jej regionów, a także sektorów gospodarki i poszczególnych przedsiębiorstw, transport został uznany jako obszar
wpływający na osiągnięcie celów Strategii. W związku z tym niniejszy Projekt wpisuje się w realizację celów
Strategii.
„Polska 2030 Trzecia Fala Nowoczesności – Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju” (DSRK)34
Celem DSRK jest wytyczenie podstawowych kierunków, analiza i charakterystyka warunków
niezbędnych dla rozwoju Polski na tle Unii Europejskiej oraz procesów gospodarczych zachodzących
32

33
30

DOKUMENTY STRATEGICZNE NA SZCZEBLU KRAJOWYM

„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”33

Zapewnienie wysokiej jakości śródlądowego transportu wodnego jest konieczne, aby osiągnąć cele
określone w Białej Księdze dot. zwiększenia udziału kolei i transportu wodnego w transporcie towarów oraz
zmniejszenia emisji w obrębie śródlądowego transportu wodnego.
Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w cele programu „NAIADES II”, ponieważ spowoduje ona zwiększenie przeładunków towarów przewożonych wodnym transportem śródlądowym oraz zintegrowanie różnych środków transportu w ramach jednej platformy przeładunkowo-składowej.

Wisła (E70) z Bydgoszczy do Białej Góry – rekomendowane jest podwyższenie z klasy
II na Va.

34

Inventory of Main Standards and Parameters of The E Waterway Network – “Blue Book” https://www.unece.org/fileadmin/DAM/
trans/doc/2017/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-144-Rev.3e.pdf, data odczytu: 14.03.2018 r.
Uchwała Nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), M.P. 2017 poz. 260.
Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa 2013, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WMP20130000121/O/M20130121.pdf, data odczytu: 5.02.2018 r.
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ETAP I – CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I KONCEPCYJNA

na świecie, a następnie sformułowanie w oparciu o nie wyzwań i ich przełożenie na propozycje narzędzi
i działań w ramach strategicznej interwencji polityki publicznej.
Głównym celem wyznaczonych w DSRK działań jest poprawa jakości życia Polaków. Osiągnięcie
tego celu mierzone jest wzrostem produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, oraz zwiększeniem
spójności społecznej i zmniejszeniem nierównomierności o charakterze terytorialnym, jak również skalą
skoku cywilizacyjnego społeczeństwa oraz innowacyjności gospodarki w stosunku do innych krajów.
Planowana platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski wpisuje się w realizację celu, jakim
jest wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.
Ponadto planowana inwestycja wspiera realizację celu, polegającego na zwiększeniu dostępności
terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu
transportowego. Planowane przedsięwzięcie wpisuje się w realizację kierunku interwencji „Sprawna modernizacja, rozbudowa i budowa zintegrowanego systemu transportowego”, który zakłada m.in. poprawę jakości
usług świadczonych w zakresie transportu poprzez:
•

modernizację, budowę i rozbudowę [...] infrastruktury portowej oraz dróg wodnych
śródlądowych w celu osiągnięcia parametrów eksploatacyjnych,

•

rozwój i modernizację infrastruktury dostępu do portów, zarówno od strony morza, jak
i lądu (głównie drogi i koleje) oraz rozwój i modernizacja infrastruktury dostępu do
lotnisk.

wewnętrzną północnej części Polski, poprawa dostępności terytorialnej poprzez rozwój infrastruktury transportowej regionu, jak i wpływ inwestycji na zmniejszenie kosztów zewnętrznych transportu (kosztów środowiskowych) wskazują inwestycję jako zgodną z polityką KPZK 2030. Zgodnie z zapisami KPZK 2030 cele te
nie mogą być traktowane rozłącznie, zatem realizacja jednego z nich nie może być realizowana w oderwaniu
od pozostałych. Wobec tego planowana inwestycja musi być realizowana w zgodzie ze wszystkimi wymienionymi celami.
„Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku” (SRT)36
Strategia Rozwoju Transportu jest średniookresowym dokumentem planistycznym, który stanowi
integralny element spójnego systemu zarządzania krajowymi dokumentami strategicznymi. Istotą SRT jest
wskazanie celów oraz nakreślenie kierunków rozwoju transportu tak, aby etapowo do 2030 r. możliwe było
osiągnięcie celów założonych w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (DSRK) oraz Średniookresowej
Strategii Rozwoju Kraju (ŚSRK). DSRK jest dokumentem rządowym określającym główne trendy, wyzwania
i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju,
z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju.
Głównym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności terytorialnej oraz
poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez utworzenie
spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym
(lokalnym), europejskim i globalnym.
SRT nakreśla dwa strategiczne cele w zakresie transportu w Polsce:

„Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r.” (KPZK 2030)35
„Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” to najważniejszy dokument strategiczny dotyczący zagospodarowania przestrzennego Polski. Autorzy KPZK 2030 przedstawili wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie do 2030 r. Jej realizacji posłużyć mają określone w dokumencie cele i kierunki polityki zagospodarowania przestrzennego.
Strategicznym celem KPZK 2030 jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju oraz jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej
sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. Jego realizacji służyć mają ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie się dopełniające cele:
1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego
sprzyjającej spójności.

stworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych.

a) osiągnięcie i utrzymanie określonych w europejskiej klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
warunków nawigacyjnych na szlakach wodnych;
b) poprawa warunków żeglugowych i nawigacyjnych oraz modernizacja infrastruktury na drogach
wodnych o znaczeniu turystycznym;
c) stworzenie nowoczesnej infrastruktury śródlądowych dróg wodnych o stabilnych warunkach
dla przewozów lokalnych i regionalnych;
d) dostosowanie infrastruktury ustalonych polskich śródlądowych dróg wodnych lub ich odcinków
do wymagań europejskiej sieci dróg wodnych;

4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiąganie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.

e) dążenie do stworzenia warunków sprzyjających korzystaniu z ekologicznych rodzajów transportu towarowego na odległości powyżej 300 km;

5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa
energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa.

f)

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
„Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” zakłada rozwój wielopłaszczyznowy
Polski. Planowana inwestycja budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski w okolicy ujścia
Brdy do Wisły realizuje wyżej wymienione cele. W szczególności dotyczy to celów 1-4. Zarówno zwiększenie
potencjału gospodarczego Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego, wpływ inwestycji na spójność

wzmocnienie morskich powiązań transportowych Polski ze światem poprzez rozbudowę głębokowodnej infrastruktury portów morskich i zwiększenie potencjału przeładunkowego istniejących portów morskich;

g) rozwój infrastruktury transportowej korytarzy lądowych – drogowych i kolejowych – oraz niektórych szlaków rzecznych, zapewniającej lepszą dostępność transportową do portów morskich od strony lądu.
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•

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski oparta będzie na transporcie wodnym, kolejowym, jak również drogowym i lotniczym. W kontekście transportu wodnego śródlądowego podstawowe
kierunki rozwoju to:

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.

Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030, M.P.2012 poz. 252.

stworzenie zintegrowanego systemu transportowego, poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową;

Planowana platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski ma być elementem sieci transportowej, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia negatywnego wpływu transportu
na środowisko.

2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.

35

•

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013, http://mib.gov.pl/media/3511/Strategia_Rozwoju_Transportu_do_2020_roku.pdf, data odczytu:
5.02.2018 r.
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Na podstawie analizy powyższego dokumentu można stwierdzić, że planowana inwestycja wpisuje się w wyznaczone cele strategiczne. Realizacja planowanego przedsięwzięcia może posłużyć realizacji
większości najważniejszych kierunków interwencji przewidywanych w SRT.
Ponadto cele szczegółowe określone w strategii transportu intermodalnego i logistyki to:

•

PRIORYTET I: Odrzańska Droga Wodna (E30) – osiągnięcie międzynarodowej klasy
żeglowności i włączenie w europejską sieć dróg wodnych.

•

PRIORYTET II: Droga Wodna Rzeki Wisły – uzyskanie znacznej poprawy warunków
nawigacyjnych:

a) rozwijanie kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej na sieci AGTC w kierunku jej lepszego
przystosowania do przewozów intermodalnych;

o
o

b) rozwój platform multimodalnych na sieci TEN-T, dostosowanych do obsługi logistycznej
co najmniej dwóch rodzajów transportu;

•

c) rozwijanie funkcji multimodalnych lotnisk i portów morskich w sieci TEN-T poprzez ich łączenie z transportem drogowym i kolejowym;
d) poprawa parametrów eksploatacyjnych na wybranych śródlądowych drogach wodnych celem włączenia żeglugi śródlądowej w łańcuch dostaw w ramach transportu multimodalnego.
Przedmiotowa platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski w pełni wpisuje się w tą strategię, zarówno jako pojedyncza inwestycja, jak również z infrastrukturą jej towarzyszącą.

•

Obecnie trwają prace nad aktualizacją niniejszego dokumentu, które wynikają z konieczności dostosowania SRT do „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020″ (z perspektywą do 2030 r.)
oraz aktualnych priorytetów Rządu RP.

„Master Plan dla obszaru dorzecza Wisły″ powstał jako wynik ustaleń z Komisją Europejską, w rezultacie których Polska przyjęła w uchwale z dnia 2 lipca 2013 r. nr 118/2013 Rady Ministrów Plan działania
w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej. Master Plan stanowił uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji. Master Plan miał na celu zintegrowanie
strategii i planów sektorowych dotyczących dorzecza Wisły w zakresie przedsięwzięć mogących wpływać
na hydromorfologię wód powierzchniowych.
Plany Gospodarowania Wodami (PGW) na obszarze dorzecza są dokumentami planistycznymi, które są podstawą podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania nimi. PGW są aktualizowane co 6 lat: po raz pierwszy zostały przyjęte w 2011 r., natomiast aktualizacja
Planów Gospodarowania Wodami została przyjęta w formie rozporządzeń 18 listopada 2016 r. przez Radę
Ministrów stając się nadrzędnymi aktami prawnymi regulującymi działania w gospodarce wodnej w latach
2016-2021. Celem tego dokumentu jest zapewnienie osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych dla wód
i obszarów chronionych.
Dzięki działaniom, które zostaną podjęte w wyniku realizacji niniejszego projektu, poprawiającym
żeglowność Wisły, zostanie ograniczona możliwość wystąpienia powodzi.
Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) w art. 492 narzuca na ministra
właściwego do spraw żeglugi śródlądowej obowiązek opracowania planów lub programów rozwoju dróg
wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, kierując się potrzebą zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju systemu transportowego kraju.
„Założenia do Planów Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce na lata 2016-2020
z perspektywą do roku 2030”39

38

39

Na podstawie: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/dyrektywy-unii-europejskiej/ramowa-dyrektywa-wodna-plany-gospodarowania-wodami, data odczytu: 6.04.2018 r.
Master Plan dla obszaru dorzecza Wisły, Warszawa 2014. Dz. U. 2016 poz. 1911, https://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_08/
f308254d068cc51e2dc8de6a524b4297.pdf, data odczytu: 5.02.2018 r.
Założenia do Planów Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, Warszawa
2016, M.P. 2016 poz. 711, https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/zalozenia-do-planow-rozwoju-srodladowych-drog-wodnych-w-polsce-na-lata-2016%E2%80%932020-z-perspektywa-do-roku-2030.pdf, data dostępu: 5.02.2018 r.
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o

III.1. Przygotowanie do modernizacji międzynarodowej drogi wodnej Odra-Wisła-Zalew Wiślany (E70).

o

III.2. Przygotowanie do budowy polskiego odcinka międzynarodowej drogi
wodnej Wisła-Dniepr (E40) z Warszawy do Brześcia.

PRIORYTET IV: Rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz śródlądowych dróg wodnych:
o

IV.1. Wdrożenie systemu usług informacji rzecznej (RIS).

o

IV.3. Rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz śródlądowych dróg wodnych.

IV.2. Rozwój partnerstwa krajowego na rzecz śródlądowych dróg wodnych.

Inwestycja w port rzeczny będzie komplementarna w stosunku do priorytetu II. Dzięki realizacji działania II.1. funkcjonowanie platformy będzie bardziej efektywne, a ona sama zyska na znaczeniu. Jednocześnie
budowa portu multimodalnego korzystającego z drogi wodnej Wisły wpłynąć może na przyspieszenie realizacji planów kaskadyzacji rzeki. W perspektywie długoterminowej szczegółowych zadań inwestycyjnych
na drodze wodnej rzeki Wisły zakłada się m.in. budowę co najmniej dwóch głównych centrów logistycznych
(np. w Bydgoszczy i w Warszawie). Tym samym budowa Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski została wprost wymieniona w tym dokumencie jako projekt konieczny do zrealizowania.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłosił przetarg na opracowanie studium wykonalności dla
kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E40 dla rzeki Wisły na odcinku od
Gdańska do Warszawy, E40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E70 na odcinku od Wisły
do Zalewu Wiślanego (Elbląg). Celem niniejszej inwestycji jest zbadanie jakie mogą nastąpić ograniczenia
w jej realizacji oraz jakie są jej społeczne-ekonomiczne korzyści. W ramach studium wykonalności zostanie
również określony zakres inwestycji oraz niezbędne nakłady do jej przeprowadzenia. Studium jest ważnym
etapem prac nad programami rozwoju śródlądowych dróg wodnych.
„Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Dorzecza Wisły” (PZRP)40
„Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Dorzecza Wisły″ został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów 18.10.2016 r. Głównym celem PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych
skutków powodzi dla zdrowia i życia ludzi, dziedzictwa kulturowego, środowiska oraz działalności gospodarczej poprzez realizację działań prowadzących do obniżenia strat powodziowych.
W ramach niniejszego dokumentu określono 3 cele główne:

Podstawowym celem rozwoju śródlądowych dróg wodnych z punktu widzenia transportowego jest
stworzenie sieci dróg (poprzez budowę lub modernizację istniejących szlaków) do parametrów co najmniej
IV klasy żeglowności oraz spełnienie wymogów infrastruktury transportu wodnego śródlądowego dla sieci
TEN-T. W niniejszym dokumencie podzielono powyższy cel na cztery główne priorytety:
37

II.2. Modernizacja górnej skanalizowanej Wisły oraz budowa stopnia wodnego
w Niepołomicach.

PRIORYTET III: Połączenie Odra-Wisła-Zalew Wiślany i Warszawa-Brześć – rozbudowa dróg wodnych E70 i E40:

o

„Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami37 oraz „Master Plan dla obszaru dorzecza
Wisły”38 (aPGW i MP)

II.1. Budowa kaskady Wisły od Warszawy do Gdańska.

•

zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego,

•

obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego,

•

poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym.

W regionie Dolnej Wisły, czyli w obszarze realizacji niniejszego projektu, wyznaczono 53 obszary
narażone na niebezpieczeństwo powodzi o łącznej powierzchni 3674 km2, co stanowi ok. 7% powierzchni
obszaru dorzecza.

40

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Dorzecza Wisły, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20160001841/O/D20161841-1.pdf, data odczytu: 14.03.2018 r.
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Na poniższej mapie przedstawiono obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
Rysunek 1. Obszary Dolnej Wisły w województwie kujawsko-pomorskim narażone
na niebezpieczeństwo powodzi.

•

Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej
ujścia do Zatoki – przebudowa ostróg na rzece Wiśle w km 847-718.

•

Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej
ujścia do Zatoki – prace konserwacyjne na obszarze koryta wielkiej wody Dolnej Wisły.

Realizacji ww. projektów niewątpliwie wpłynie na bardziej efektywne funkcjonowanie Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, co również przełoży się na wzrost jej znaczenia.

5.3.

DOKUMENTY STRATEGICZNE NA SZCZEBLU REGIONALNYM

„Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji
2020+”41
Celem realizacji Strategii jest stworzenie stabilnych podstaw do rozwoju województwa. Osią przewodnią strategii jest jego modernizacja, która rozumiana jest jako działania skoncentrowane na wybranych
dziedzinach, szczególnie ważnych dla jakości życia mieszkańców i konkurencyjności województwa. Cel
ma zostać osiągnięty poprzez przełamanie dotychczasowych barier, a także przygotowanie społeczeństwa
i przestrzeni województwa do nowych wyzwań rozwojowych. Strategia skupia się na następujących priorytetach:
• konkurencyjna gospodarka,
•

modernizacja przestrzeni wsi i miast,

•

silna metropolia,

•

nowoczesne społeczeństwo.

Dodatkowo w dokumencie zidentyfikowano osiem celów strategicznych:
•

gospodarka i miejska pracy,

•

dostępność i spójność,

•

aktywne społeczeństwo i sprawne usługi,

•

innowacyjność,

•

nowoczesny sektor rolniczo-spożywczy,

•

bezpieczeństwo,

•

sprawne zarządzanie,

•

tożsamość i dziedzictwo.

W Strategii znajduje się bezpośrednie odniesienie do planowanej Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Jest ona wymieniona na liście projektów dotychczas zidentyfikowanych w ramach
celu strategicznego „Dostępność i spójność”. Cel ten ma prowadzić do zapewnienia dostępności zewnętrznej oraz spójności wewnętrznej regionu, co z kolei pozwoli na niezakłóconą obsługę mieszkańców oraz
transport towarów. Niniejsza strategia kładzie nacisk na odtworzenie transportowego znaczenia dróg wodnych, co z kolei umożliwi rozwój w pełnym zakresie idei transportu multimodalnego. Głównym węzłem tego
rodzaju transportu powinien być terminal w rejonie Solca Kujawskiego–Bydgoszczy Łęgnowa.
Tym samym budowa Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski została wprost wymieniona w tym dokumencie jako projekt zaplanowany do zrealizowania w najbliższych latach.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.kzgw.gov.pl/files/WORP/Woj_Kuj/1.jpg, data odczytu: 10.04.2018 r.

W niniejszym dokumencie zostały wymienione inwestycje strategiczne wpływające na ograniczenie
ryzyka powodziowego w poszczególnych obszarach dorzecza Wisły:
•

Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej
ujścia do Zatoki – stopień wodny poniżej Włocławka.

•

Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej
ujścia do Zatoki – przebudowa ostróg na rzece Wiśle w km 933-847.

34

Dodatkowo, istotnymi działaniami z punktu widzenia powstania oraz funkcjonowania Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski jest cel strategiczny „Bezpieczeństwo” który, wyznacza jako kierunek działań kompleksowe zagospodarowanie doliny Wisły, które przyniesie szereg korzyści o charakterze
gospodarczym oraz transportowym.

41

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, Załącznik do uchwały Nr
XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 21 października 2013 r., https://kujawsko-pomorskie.pl/pliki/
planowanie/planowanie_przestrzenne/strategia_rozwoju_wojewodztwa_plan_modernizacji_2020.pdf, data odczytu: 5.02.2018 r.
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„Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego” (Plan)42
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 14/588/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. Dokument ten jest
kontynuacją prac planistycznych rozpoczętych w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Głównym celem Planu jest zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość życia mieszkańców.
Plan43 wyznacza kierunki polityki przestrzennej, pod które zostały przyporządkowane działania obejmujące inwestycje oraz przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia nakreślonych celów niniejszego dokumentu. Jednym z kierunków polityki przestrzennej jest „Przestrzeń atrakcyjna dla rozwoju gospodarki
– kształtowanie przestrzennych warunków rozwoju gospodarczego”. Zadaniem polityki przestrzennej w zakresie rozwoju gospodarczego jest planowanie przestrzeni, która pozwoli na zachowanie równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności gospodarczej a jakością życia mieszkańców, przy jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Jednym z uwarunkowań, które świadczy o dużych możliwościach rozwoju
gospodarczego regionu jest osadzenie w krajowej i międzynarodowej sieci transportowej. Projekt PZPW
zaznacza, że wspierany będzie rozwój krajowych i ponadregionalnych centrów logistycznych zlokalizowanych na terenie województwa: jednym z działań w zakresie opisywanego kierunku polityki przestrzennej jest
„Utworzenie terminala multimodalnego w rejonie Solca Kujawskiego – Bydgoszczy Łęgnowa”. Przedmiotowy projekt wpisuje się w cele zagospodarowania przestrzennego określone w „Planie Zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego″.

6. KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI
Przedmiotowy Projekt powiązany jest z licznymi projektami w zakresie transportu. W ramach projektów komplementarnych zidentyfikowano przede wszystkim planowane i realizowane zadania inwestycyjne,
które przyczyniać się będą do poprawy warunków transportowych zarówno w bezpośrednim otoczeniu Projektu, jak i w całym korytarzu transportowym północ-południe. Przedmiotowe projekty dotyczą w szczególności transportu kolejowego oraz drogowego. Poniżej przedstawiona została lista tych projektów uwzględniająca podział na komplementarność funkcjonalną i przedmiotową.
Projekty drogowe
Na liście zadań inwestycyjnych, które są/będą realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)46 znajdują się dwa zadania inwestycyjne:
•

Zakres i cel projektu: budowa drogi ekspresowej, przebudowa węzłów drogowych, budowa obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury.

„Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”44

Czas realizacji projektu: 2015-2019.

Strategia przyjęta została uchwałą nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
14 stycznia 2015 r. Jej celem głównym jest wzmocnienie konkurencyjności województwa, a celami strategicznymi są:
•

Ukształtowanie innowacyjnych i kreatywnych postaw społeczności region;

•

Ukształtowanie sektora nauki jako zaplecza innowacyjnej gospodarki;

•

Ukształtowanie regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności.

Koszt realizacji: 1 391,46 mln zł.
Komplementarność: funkcjonalna, S5 przebiega w niedalekim sąsiedztwie planowanej inwestycji i stanowi jedno z kluczowych połączeń obszaru z siecią dróg krajowych
i międzynarodowych. Budowa drogi umożliwi sprawny transport towarów do i z Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
•

Wzrost innowacyjności województwa będzie realizowany przede wszystkim przez rozwój inteligentnych
specjalizacji.

Czas realizacji projektu: 2015-2019.
Koszt realizacji: 2 049,99 mln zł.
Komplementarność: funkcjonalna, S5 przebiega w niedalekim sąsiedztwie planowanej inwestycji i stanowi jedno z kluczowych połączeń obszaru z siecią dróg krajowych
i międzynarodowych. Budowa drogi umożliwi sprawny transport towarów do i z Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Jedną z inteligentnych specjalizacji jest transport i mobilność, której kluczową wartością jest bezpieczne i szybkie przemieszczanie osób i towarów z wykorzystaniem multimodalnego, ekologicznego
i efektywnego transportu publicznego oraz dróg lądowych i wodnych za pomocą innowacyjnych środków
transportu. Budowa Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski będzie więc działaniem przyczyniającym się do realizacji inteligentnych specjalizacji regionu ze względu na wykorzystanie transportu multimodalnego oraz dróg śródlądowych w transporcie towarów.

43

44

45

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, https://www.kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne/planowanie-przestrzenne/27964-plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego, Włocławek, 2013, data odczytu: 15.03.2018 r.
Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, Włocławek 2017, http://strategiarow.
kpodr.pl/wp-content/uploads/2017/07/Projekt-w01-Planu-zagospodarowania-przestrzennego-woj-kuj_pom_tekst.pdf, data odczytu: 15.03.2018 r.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Toruń 2015, http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2015/03/rsi-wk-p-2014-2020.pdf, data odczytu: 06.04.2018 r.
Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020, Toruń 2016, http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2016/07/stanowisko-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dn.-29.06.2016-z-zalacznikiem.pdf, data odczytu: 06.04.2018 r.
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„Budowa drogi S5 Nowe Marzy-Bydgoszcz”.

Zakres i cel projektu: budowa drogi ekspresowej, przebudowa węzłów drogowych, budowa obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury.

W dokumencie „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka
obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”45 opracowano opis inteligentnych specjalizacji wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020.

42

„Budowa drogi S5 Bydgoszcz-Mielno”.

•

Droga ekspresowa S10 jest w trakcie przygotowania do realizacji. Kluczowym odcinkiem dla budowy planowanej Platformy Multimodalnej jest odcinek drogi pomiędzy
Bydgoszczą a Toruniem. Odcinek ten będzie bezpośrednim łącznikiem Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski z siecią dróg krajowych i międzynarodowych.
Na chwilę obecną podpisana jest umowa z Wykonawcą na przygotowanie Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej.

Poniżej na mapie przedstawiony został schemat stanu budowy dróg ekspresowych S5 i S10 na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.

46

Uchwała nr 105/2017 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”.
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„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

ETAP I – CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I KONCEPCYJNA

znaczeniu dla obsługi ruchu Bydgoszczy. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Miasta.

Rysunek 2. Schemat stanu budowy dróg ekspresowych S5 i S10 (czarny – w użytkowaniu;
czerwony – w realizacji; granatowy – w przygotowaniu).

Czas realizacji projektu: 2012-2020.
Koszt całkowity projektu: 147 971 864,40 PLN.
Komplementarność: przedmiotowa.
•

„Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana
Pawła II”48.

Zakres i cel projektu: głównym celem projektu jest poprawa skomunikowania osiedli
południowej części Bydgoszczy z centrum Miasta oraz jego północną częścią.
Czas realizacji projektu: 2014-2018.
Koszt całkowity projektu: 36 046 040,70 PLN.
Komplementarność: przedmiotowa.
Projekty kolejowe
Pod względem projektów kolejowych komplementarnych dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymienić można49:
•

„Modernizacja linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa-Gdynia-obszar LCS
Gdańsk, LCS Gdynia” POIiŚ 7.1-1.2.50.

Zakres i cel projektu: dostosowanie parametrów technicznych infrastruktury kolejowej
do wyższych prędkości poprzez kompleksową modernizację linii, w tym m.in. modernizację
układów torowych, nawierzchni, zmiany w urządzeniach srk, zmiany w geometrii torów.
Czas realizacji projektu: 2011-2015.
Koszt całkowity projektu: 1 068 739 929,06 PLN.
Komplementarność: przedmiotowa, objęty modernizacją kolejowy ciąg transportowy
należy do jednych z najważniejszych w kraju. Realizacja prac na linii kolejowej E65/C-E65 przyczyniła się do poprawy warunków dla transportu m.in. towarów w korytarzu transportowym
północ-południe oraz pozwoliła na przejęcie części towarów z transportu drogowego. Rezultaty projektu zbieżne więc są z tymi oczekiwanymi do osiągnięcia w wyniku budowy Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
•

„Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii
kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław-Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny-Toruń Wschodni)” POIiŚ 7.1-6851.

Zakres i cel projektu: przystosowanie infrastruktury torowej do pierwotnych parametrów konstrukcyjnej linii kolejowej, tj. prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 100 km/h
dla pociągów towarowych.
Czas realizacji projektu: 2012-2015.
Koszt realizacji projektu: 263 375 099,50 PLN.
Komplementarność: przedmiotowa, prace na linii kolejowej nr 353 przyczyniły się do
poprawy połączeń województwa kujawsko-pomorskiego z innymi regionami Polski na kierunku
północny wschód-południowy zachód. Rewitalizacja linii kolejowej pośrednio zbieżna jest więc
z celami stawianymi do realizacji w ramach budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski.

Źródło: Mapa Stanu Budowy Dróg – kujawsko-pomorskie, GDDKiA.

W ramach przedsięwzięć na poziomie lokalnym, realizowane lub planowane do realizacji są następujące projekty, które polegać będą na usprawnieniu lokalnego systemu transportu, a tym samym pośrednio
wpływać na funkcjonowanie Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski:
•

„Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta
Bydgoszczy”47.

48

Zakres i cel projektu: przebudowany zostanie 4,549 km odcinek drogi krajowej o kluczowym
49

47

Na podstawie: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/attachments/article/2845/Przebudowa%20ul.%20Grunwaldzkiej%20na%
20odcinku%20od%20W%C4%99z%C5%82a%20Zachodniego%20do%20granicy%20miasta%20Bydgoszczy.pdf, data odczytu:
01.02.2018 r.
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50

51

Na podstawie: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/attachments/article/2845/Budowa%20II%20etapu%20ul.%20Ogi%C584skiego%20na%20odcinku%20od%20ul.%20Wojska%20Polskiego%20do%20ul.%20Jana%20Paw%C5%82a%20II.pdf, data odczytu:
01.02. 2018 r.
W projektach komplementarnych, w których nie podano źródła w postaci strony internetowej, dane pozyskano z portalu www.
plk-inwestycje.pl, data odczytu: 08.02.2018 r. oraz danych własnych Wykonawcy.
Na podstawie: http://www.grupatrakcja.com/pl/realizacje/zakonczone/102-modernizacja-linii-kolejowej---e-65-c-e-65-na-odcinku-warszawa---gdynia-lcs-malbork/, data odczytu: 8.02.2018 r.
Na podstawie: https://www.cupt.gov.pl/archiwum/index98d2.html?id=1666, data odczytu: 08.02.2018 r.
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•

Komplementarność: funkcjonalna, objęty rewitalizacją odcinek linii kolejowej nr 131
należy do jednych z najważniejszych w kraju. Realizacja prac na linii kolejowej nr 131 (magistrala węglowa) była kluczowa dla usprawnienia transportu towarów w korytarzu transportowym północ-południe. Cele projektu zbieżne więc były z tymi, które są oczekiwane do realizacji
w wyniku budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Ponadto linia kolejowa
będzie miała bardzo istotne znaczenie dla dalszego transportu towarów przeładowywanych
w ramach Platformy Multimodalnej.

„Projekt poprawy dostępu kolejowego Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)” – Faza I, POIiŚ 7.2-4.1.52.

Zakres i cel projektu: osiągnięcie maksymalnej prędkości do 100 km/h, skrócenie czasu
jazdy o ok. 55% poprzez modernizację infrastruktury linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański-Gdańsk Port Północny wraz z budową i instalacją LCS Gdańsk Port Północny, budowa nowego
dwutorowego kolejowego mostu nad Martwą Wisłą.
Czas realizacji projektu: 23.07.2014 r. – 31.12.2015 r.

•

Koszt całkowity projektu: 150 592 192,85 PLN.

Zakres i cel projektu: podniesienie prędkości rozkładowych do 120 km/h poprzez modernizację infrastruktury kolejowej.

Komplementarność: przedmiotowa, prace na trasie kolejowej do Portu Gdańsk przełożyły się na poprawę dostępności kolejowej portu Gdańsk, a co za tym idzie, poprawę warunków
dla transportu w korytarzu transportowym północ-południe. Cele projektu zbieżne więc były
z tymi, które są oczekiwane do realizacji w wyniku budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
•

Czas realizacji projektu: 2010-2014.
Koszt realizacji projektu: 80 000 000 PLN.
Komplementarność: funkcjonalna, linia kolejowa nr 18 biegnie w bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji i jest kluczowa z punktu widzenia włączenia planowanej Platformy
Multimodalnej do systemu kolejowego. Jej modernizacja bezpośrednio przełoży się na możliwość wywozu towarów przeładowywanych na platformie Bydgoszcz-Solec Kujawski, którą
planuje się podłączyć do linii kolejowej nr 18 poprzez bocznicę kolejową.

„Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linii kolejowa)” – Faza II, POIiŚ 5.1-8.

Zakres i cel projektu: osiągnięcie maksymalnej prędkości do 100 km/h, skrócenie czasu
jazdy o ok. 55% poprzez modernizację infrastruktury linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański–
–Gdańsk Port Północny wraz z budową i instalacją LCS Gdańsk Port Północny (w tym urządzeń
ERTMS/ETCS) oraz rozbiórka istniejącego mostu nad Martwą Wisłą.

•

Koszt całkowity projektu: 242 752 447,90 PLN.

Czas realizacji projektu: 2020-2022.

Komplementarność: przedmiotowa, prace na trasie kolejowej do Portu Gdańsk przełożyły się na poprawę dostępności kolejowej portu Gdańsk, a co za tym idzie poprawę warunków
dla transportu w korytarzu transportowym północ-południe. Cele projektu zbieżne więc były
z tymi, które są oczekiwane do realizacji w wyniku budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Koszt realizacji projektu: ok. 900 000 000 PLN.
Komplementarność: funkcjonalna, objęty pracami odcinek linii kolejowej należy do jednych z najważniejszych w kraju (linia kolejowa nr 201) oraz przebiega w bezpośrednim otoczeniu przedmiotowej inwestycji. Linia kolejowa nr 201 stanowić ma alternatywę dla przeciążonej
linii kolejowej nr 131, a więc jej rozbudowa będzie bardzo istotna w kontekście warunków dla
transportu towarów w korytarzu transportowym północ-południe. Linia kolejowa będzie też
miała bardzo istotne znaczenie dla dalszego transportu towarów przeładowywanych w ramach
Platformy Multimodalnej.

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory-Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna-Tczew”53.

Zakres i cel projektu: przywrócenie prędkości rozkładowej do 120 km/h na odcinkach
linii poddanych kompleksowej modernizacji oraz likwidacja istniejących ograniczeń.

•

Czas realizacji projektu: 2012-2015.
Koszt realizacji projektu: 179 780 322,69 PLN.

„Prace na linii kolejowej C-E65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo na odcinku Chorzów Batory-Zduńska Wola
Karsznice”56.

Zakres i cel projektu: Zakłada się przeprowadzenie rehabilitacji linii kolejowych w celu
podniesienia prędkości prowadzenia ruchu.

Komplementarność: funkcjonalna, objęty rewitalizacją odcinek linii kolejowej nr 131
należy do jednych z najważniejszych w kraju. Realizacja prac na linii kolejowej nr 131 (magistrala węglowa) była kluczowa dla usprawnienia transportu towarów w korytarzu transportowym północ-południe. Cele projektu zbieżne więc były z tymi, które są oczekiwane do realizacji
w wyniku budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Ponadto linia kolejowa
będzie miała bardzo istotne znaczenie dla dalszego transportu towarów przeładowywanych
w ramach Platformy Multimodalnej.
•

„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto”55.

Zakres i cel projektu: celem projektu jest poprawa dostępu kolejowego do portów
w Gdańsku i Gdyni.

Czas realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.

•

„Modernizacja linii kolejowej nr 18 na odcinku Toruń-Bydgoszcz”.

Czas realizacji projektu: 2020-2022.
Koszt realizacji projektu: 2 624 349 546,04 PLN.
Komplementarność: przedmiotowa, objęty modernizacją kolejowy ciąg transportowy
należy do jednych z najważniejszych w kraju. Realizacja prac na linii kolejowej E65/C-E65
przyczyni się do poprawy warunków dla transportu m.in. towarów w korytarzu transportowym
północ-południe. Rezultaty projektu zbieżne więc są z tymi, które są oczekiwane do realizacji
w wyniku budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory-Tczew, odcinek Inowrocław-Zduńska Wola-Chorzów Batory”54.

Zakres i cel projektu: podniesienie prędkości rozkładowych poprzez modernizację infrastruktury kolejowej.

•

„Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”.

Zakres i cel projektu: projekt ma na celu ułatwienie prowadzenia transportu kolejowego do portu w Gdyni.

Czas realizacji projektu: 2012-2015.
Koszt realizacji projektu: 451 054 900 PLN.
52
53
54

Na podstawie: https://www.cupt.gov.pl/archiwum/index2be6.html?id=2434, data odczytu: 08.02.2018 r.
Na podstawie: https://kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/20160315_sesja/wloclawek.pdf, str. 94, data odczytu: 8.02.2018 r.
Na podstawie: https://kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/20160315_sesja/wloclawek.pdf, str. 94, data odczytu: 8.02.2018 r.
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55

56

Na podstawie: http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/alternatywna-trasa-kolejowa-z-bydgoszczy-do-portu-w-gdyni-79689.
html, data odczytu: 8.02.2018 r.
Na podstawie: http://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/co-sie-zmieni-na-poludniowej-czesci-weglowki-85121.html, data odczytu:
8.02.2018 r.
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Komplementarność: funkcjonalna, objęty rewitalizacją odcinek linii kolejowej nr 131 należy
do jednych z najważniejszych w kraju. Realizacja prac na linii kolejowej nr 131 (magistrala węglowa) jest kluczowa dla usprawnienia transportu towarów w korytarzu transportowym północ-południe. Cele projektu zbieżne więc są z tymi oczekiwanymi w wyniku budowy Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Ponadto linia kolejowa będzie miała bardzo istotne
znaczenie dla dalszego transportu towarów przeładowywanych w ramach Platformy Multimodalnej.

Czas realizacji projektu: 2017-2020.
Koszt realizacji projektu: 850 000 000 PLN.
Komplementarność: przedmiotowa, prace na trasie kolejowej do Portu Gdynia przełożą
się na poprawę dostępności kolejowej Portu Gdynia, a co za tym idzie poprawę warunków dla
transportu w korytarzu transportowym północ-południe. Cele projektu zbieżne więc są z tymi,
które są oczekiwane do realizacji w wyniku budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski.
•

•

„Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”57.

Zakres i cel projektu: dzięki inwestycji usprawniona zostanie obsługa regionalnego ruchu kolejowego.

Zakres i cel projektu: projekt ma na celu ułatwienie prowadzenia transportu kolejowego do portu w Gdańsku.

Czas realizacji projektu: 2016–2021.

Czas realizacji projektu: 2017-2020.

Koszt realizacji projektu: 250 000 000 PLN.

Koszt realizacji projektu: 600 000 000 PLN.

Komplementarność: funkcjonalna, linia kolejowa nr 18 biegnie w bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji i jest kluczowa z punktu widzenia włączenia planowanej
Platformy Multimodalnej do systemu kolejowego. Jej modernizacja bezpośrednio przełoży się na możliwość wywozu towarów przeładowywanych na platformie Bydgoszcz-Solec
Kujawski, którą planuje się podłączyć do linii kolejowej nr 18 poprzez bocznicę kolejową.

Komplementarność: przedmiotowa, prace na trasie kolejowej do Portu Gdańsk przełożą się na poprawę dostępności kolejowej Portu Gdańsk, a co za tym idzie poprawę warunków dla transportu w korytarzu transportowym północ-południe. Cele projektu zbieżne więc są
z tymi, które są oczekiwane do realizacji w wyniku budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
•

„Prace na linii kolejowej C-E65 na odcinku Zduńska Wola-Karsznice-Bydgoszcz-Tczew”.
Czas realizacji projektu: 2017-2023.
Koszt realizacji projektu: 700 000 000 PLN.

Komplementarność: przedmiotowa, objęty modernizacją kolejowy ciąg transportowy
należy do jednych z najważniejszych w kraju. Realizacja prac na linii kolejowej E65/C-E65
przyczyni się do poprawy warunków dla transportu m.in. towarów w korytarzu transportowym
północ-południe. Rezultaty projektu zbieżne więc są z tymi, które są oczekiwane do realizacji
w wyniku budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
•

„Prace na linii kolejowej nr 201 na odcinku Nowa Wieś Wielka-Maksymilianowo”58.

Zakres i cel projektu: inwestycja ta pozwoli udrożnić podstawowy ciąg wywozu towaru
z Górnego Śląska.
Czas realizacji projektu: 2016-2023.
Koszt realizacji projektu: 130 000 000 PLN.
Komplementarność: funkcjonalna, objęta pracami linia kolejowa należy do jednych
z najważniejszych w kraju oraz przebiega w bezpośrednim otoczeniu przedmiotowej inwestycji.
Linia kolejowa nr 201 stanowić ma alternatywę dla przeciążonej linii kolejowej nr 131, a więc jej
rozbudowa będzie bardzo istotna w kontekście warunków dla transportu towarów w korytarzu
transportowym północ-południe. Linia kolejowa będzie też miała bardzo istotne znaczenie dla
dalszego transportu towarów przeładowywanych w ramach Platformy Multimodalnej.
•

„Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Bytom-Zduńska Wola Karsznice”59.

Zakres i cel projektu: prace inwestycyjne mają w przyszłości umożliwić dalszą adaptację linii do prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich do 200 km/h.

„Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno-Toruń Główny”60.

Projekty wodne
Na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa zbudowana zostanie przeprawa promowa przez Wisłę.
Projekt będzie podzielony na dwa etapy – realizowane równolegle. Pierwszy polegał będzie na budowie
i uruchomieniu promu (wraz z jego rozruchem). Natomiast przedmiotem drugiego etapu będzie rozbudowa
i przebudowa układu drogowego na obu brzegach. Rozruch promu planowany jest na przełom lat 2018201961. Nowo powstała przeprawa promowa łącząca dwa brzegi Wisły wpłynie na funkcjonowanie systemu
transportowego w obszarze oddziaływania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
Jednym z priorytetów zawartych w dokumencie „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg
wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030”62 są prace na drodze wodnej rzeki Wisły
– uzyskanie znacznej poprawy warunków nawigacyjnych. W jego ramach zakłada się dwa projekty: „Budowę kaskady Wisły od Warszawy do Gdańska” oraz „Modernizację górnej skanalizowanej Wisły oraz budowę stopnia wodnego w Niepołomicach”. Uznać można oba te projekty za komplementarne funkcjonalnie
z przedmiotowym projektem, ponieważ udrożnienie Wisły i poprawa jej warunków do transportu towarów
bezpośrednio wpłynie na funkcjonowanie Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
W perspektywie krótkoterminowej dla Kaskady Dolnej Wisły planuje się: budowę kolejnego stopnia
wodnego poniżej Włocławka, wybór koncepcji kanalizacji drogi wodnej rzeki Wisły oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji Kaskady Dolnej Wisły. Natomiast w perspektywie długoterminowej zakłada się budowę kolejnych stopni wodnych kaskady, budowę co najmniej dwóch głównych
centrów logistycznych (np. w Bydgoszczy i w Warszawie). Tym samym budowa Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski została wprost wymieniona w tym dokumencie jako projekt konieczny do zrealizowania w najbliższych latach.

Czas realizacji projektu: 2017-2018.
Koszt realizacji projektu: 84 000 000 PLN.

57

58

59

Na podstawie: http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/polskie-linie-kolejowe-inwestuja-w-poprawe-dostepu-do-portow-morskich.html, data odczytu: 8.02.2018 r.
Na podstawie: http://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/drogie-oferty-na-remont-towarowego-szlaku-przez-bydgoszcz-80866
html, data odczytu: 8.02.2018 r.
Na podstawie: http://pkpsa.pl/pkpsa/artykul.html?id=2637, data odczytu: 8.02.2018 r.
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Na podstawie: https://www.cupt.gov.pl/archiwum/index525b.html?id=2414, data odczytu: 8.02.2018 r.
Na podstawie: http://www.soleckujawski.pl/pl/page/drogi, data odczytu: 22.03.2018 r.
Założenia do Planów Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, Uchwała
nr 79 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2016 r.
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Komplementarność: funkcjonalna, poprawa żeglowności w obszarze łączącym dwie główne
drogi wodne (E70 i E40) usprawni działanie planowanej Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Rysunek 3. Priorytet II: Droga wodna rzeki Wisły.

•

„Przebudowa obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego – Śluzy Brdyujście, Śluzy Miejskiej nr 2, Jazu Farnego65”.

Zakres i cel projektu: śluza Brdyujście – trwałe zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem i pozostawienie go w postaci zabytku, obiektu kulturalnego, edukacyjnego
i turystycznego; śluza Miejska nr 2 – kompleksowy remont – prace o charakterze remontowo-odtworzeniowym i modernizacyjnym w zakresie branż hydrotechnicznej, architektonicznej,
elektrycznej i mechanicznej, jaz Farny – modernizacja;
Czas realizacji projektu: 2014–2016.
Koszt realizacji: 24,0 mln zł.
Komplementarność: funkcjonalna, poprawa żeglowności w obszarze łączącym dwie
główne drogi wodne (E70 i E40) usprawni działanie planowanej Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
•

„Koncepcja ochrony przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej”.

Zakres i cel projektu: opracowanie koncepcji ochrony przed wodami powodziowymi
dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej;
Koszt realizacji: 586 513, 20 zł.
Czas realizacji projektu: 2014-2016
Komplementarność: funkcjonalna, w ramach opracowania powstał m.in. jednowymiarowy model hydrodynamiczny. Bazując na tym modelu zostały przeprowadzone analizy w ramach przedmiotowego projektu.
Źródło: Opracowanie własne.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłosił przetarg na przygotowanie studium wykonalności
pn. „Wykonanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg
wodnych: E40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”63. Planowane są więc
prace nad projektem, który w przyszłości może przyczynić się do usprawnienia systemu transportu wodnego śródlądowego w Polsce, w tym także obszaru oddziaływania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski.
Poniżej przedstawione zostały działania związane z modernizacją urządzeń hydrotechnicznych prowadzonych przez RZGW:
•

Lotnisko
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy w 2013 r. uruchomił
obsługę towarów cargo. W Porcie Lotniczym w najbliższym czasie zakłada się remont oraz przebudowę
wraz ze zmianą sposobu użytkowania terminala lotniczego. Przebudowana zostanie część pomieszczeń
znajdująca się w zachodnim skrzydle antresoli I piętra, okolice obecnej strefy kontroli oraz zachodnia część
terminala na poziomie parteru. Port Lotniczy stanowi więc ważny element węzła transportowego w województwie kujawsko-pomorskim66.

„Modernizacja obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego obejmująca zadania śluza
Okole z zabudowaniami, śluza Czyżkówko z zabudowaniami, śluza Prądy z zabudowaniami i mostem, śluza Osowa Góra z zabudowaniami i mostem64”.

Zakres i cel projektu: remont kapitalny śluzy Okole wraz z zabudowaniami, śluzy Czyżkówko z zabudowaniami, śluza Prądy z zabudowaniami i mostem – prace o charakterze remontowo-odtworzeniowym i modernizacyjnym w zakresie branż hydrotechnicznej, architektonicznej, elektrycznej i mechanicznej.
Czas realizacji projektu: 2017–2018.
Koszt realizacji: 15,56 mln zł.

63
64

Na podstawie: https://www.portgdansk.pl/2017/nprip2017155, data odczytu: 06.04.2018 r.
Na podstawie: http://www.przetargi.egospodarka.pl/24401_Modernizacja-obiektow-pietrzacych-Kanalu-Bydgoskiego-obejmujaca-zadania-sluza-Okole-z-zabudowaniami-sluza-Czyzkowko-z-zabudowaniami-sluza-Prady-z-zabudowaniami-i-mostem-sluza-Osowa-Gora-z-zabudowania_2017_2.html, data odczytu: 21.03.2018 r.
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Na podstawie: https://inzynieria.com/wpis-branzy/projekty/3/38379,modernizacja-bydgoskiego-wezla-wodnego, data odczytu:
21.03.2018 r.
Na podstawie: http://plb.pl/uploads/files/Oglodzenia%20Pdf/OG_OSZENIE_20170600024_-_OPRACOWANIE_DOKUMENTACJI_PROJEKTOWEJ_-_PRZEBUDOWA_TERMINALA_ETAP_III.pdf, data odczytu 21.03.2018 r.
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7. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
I ŚRODOWISKOWYCH REGIONU
Województwo kujawsko-pomorskie
Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w północnocentralnej części Polski. Zajmuje powierzchnię 17 972 km2, gęstość zaludnienia wynosi 116 osób na 1 km2. Graniczy z pięcioma województwami:
pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. W 2016 r. na województwo kujawsko-pomorskie składało się 19 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu, 52 miasta oraz 144 gminy67. Największymi miastami regionu są: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław. Charakteryzowane
województwo posiada dwie stolice – Bydgoszcz (gdzie urzęduje wojewoda) oraz Toruń (w którym swoją
siedzibę ma marszałek i sejmik województwa).
Rysunek 4. Podział administracyjny województwa kujawsko-pomorskiego.

Planowana platforma multimodalna zlokalizowana będzie w centralnej części województwa, pomiędzy Bydgoszczą a Solcem Kujawskim.
Celem umiejscowienia planowanej inwestycji w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego oraz
wskazania na regionalne aspekty planowanego przedsięwzięcia wykonana została analiza następujących
obszarów tematycznych:
•

demografia i struktura sieci osadniczej;

•

rynek pracy i aktywność ekonomiczna ludności;

•

struktura gospodarki i PKB;

•

atrakcyjność inwestycyjna i system komunikacji;

•

środowisko naturalne.

Demografia i struktura sieci osadniczej
Obszar województwa kujawsko-pomorskiego należy do średnio zaludnionych regionów Polski. Na
koniec 2016 r. liczba ludności województwa wyniosła 2 083,9 tys. osób. Znaczna część mieszkańców regionu
zamieszkuje tereny miejskie. Na koniec roku 2016 ludność mieszkająca w miastach stanowiła 59,5% ogółu,
a ludność z terenów wiejskich 40,5%68.
Rysunek 5. Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim,
Bydgoszczy i Solcu Kujawskim na przestrzeni lat.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Źródło: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/wojewodztwo-2016/informacje-o-wojewodztwie/,
data odczytu: 21.03.2018 r.
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Statystyczne Vademecum Samorządowca 2017, województwo kujawsko-pomorskie, http://bydgoszcz.stat.gov.pl/vademecum/
vademecum_kujawsko-pomorskie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_kujawsko-pomorskie.pdf, data odczytu: 01.02.2018 r.
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Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim wykazuje tendencję spadkową. W 2010 r.
w regionie mieszkało 2 098 711 osób, w 2016 r. było to już tylko 2 083 927 osób. Przyrost naturalny (czyli
różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów) utrzymuje się na niekorzystnym poziomie wynoszącym
-0,33 na 1000 ludności. Ogólne saldo migracji ludności na pobyt stały w 2016 r. w opisywanym regionie było
ujemne – liczba osób wymeldowanych z pobytu stałego była wyższa od liczby zameldowanych na pobyt
stały i wynosiła -1683 osoby69.

68
69

Na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl, data odczytu: 01.02.2018 r.
Ibidem.
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W tym kontekście sytuacja w najbliższym otoczeniu planowanego przedsięwzięcia kształtuje się następująco: w Bydgoszczy i w Solcu Kujawskim w 2016 r. mieszkało odpowiednio 353 938 i 16 813 osób.
W przypadku Bydgoszczy zauważalny jest spadek liczby ludności w porównaniu z rokiem 2010 (o 10 505
osób). Natomiast w Solcu Kujawskim w tym samym okresie zanotowany został niewielki wzrost liczby
ludności (o 141 osób). Pod względem przyrostu naturalnego Solec Kujawski także prezentuje się lepiej –
w 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 2,9 na 1000 mieszkańców. W Bydgoszczy natomiast był on ujemny – -1,3 na
1000 mieszkańców. Saldo migracji w obu miastach było ujemne70.
Z punktu widzenia planowania inwestycji potencjał ludnościowy obszaru jest niezwykle istotny, gdyż
przekłada się na możliwość zapewnienia odpowiednich kadr do jej obsługi. Liczba ludności w analizowanym
obszarze ulega rokrocznemu zmniejszeniu. Jednakże dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie odwrócenie
tego trendu. Wzrost liczby nowych miejsc pracy, może wpłynąć pozytywnie na demografię.
Rynek pracy i aktywność ekonomiczna ludności
Województwo kujawsko-pomorskie (podobnie jak cała Polska) notuje corocznie spadek stopy bezrobocia. Na koniec 2016 r. wyniosła ona w regionie 12,1% (spadek o 1,1 p.p. w porównaniu do roku poprzedniego). W tym samym okresie liczba zarejestrowanych bezrobotnych w regionie wyniosła 98,5 tys. osób i była
niższa o 8,1% od zanotowanej w roku 201571.

przedsiębiorstw. Założyć zatem można, że realizacja inwestycji przyciągać będzie pracowników nie tylko
z bezpośredniego jej otoczenia i gmin sąsiednich, ale również z dalej położonych miejscowości.
Struktura gospodarki i PKB
Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto
Produkt krajowy brutto (PKB) przedstawia końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. Równa się on sumie wartości dodanej brutto wytworzonej przez wszystkie krajowe
jednostki instytucjonalne powiększonej o podatki od produktów i pomniejszonej o dotacje do produktów
liczonych w cenach rynkowych. Wartość dodana brutto mierzy wartość nowo wytworzoną w wyniku działalności produkcyjnej krajowych jednostek instytucjonalnych. Wartość dodana brutto stanowi różnicę między
produkcją globalną a zużyciem pośrednim i jest wyrażona w cenach bazowych. Wzrost realnego PKB, czyli
uwzględniającego także zmiany w poziomie cen, stanowi miarę rozwoju gospodarczego.
W 2015 r. wartość wytworzonego PKB w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła 79,7 mld zł.
W odniesieniu do 2014 r. w cenach stałych była wyższa o 3,5%. Udział % województwa kujawsko-pomorskiego w tworzeniu PKB kraju w 2015 r. wyniósł 4,4%74.
Rysunek 7. Udział regionów i województw w tworzeniu PKB w 2015 roku (ceny bieżące).

Rysunek 6. Stopa bezrobocia rejestrowanego.

Źródło: Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r., GUS 2017.

W województwie widoczne jest terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Różnica między najwyższą a najniższą wartością wskaźnika w powiatach wynosiła 17,4%. Najwyższy wskaźnik zarejestrowany został
w powiecie włocławskim, lipnowskim i radziejowskim. Natomiast najniższy w miastach na prawach powiatu
(Bydgoszczy i Toruniu). W Bydgoszczy wskaźnik ten wynosił 4,8%, natomiast w Solcu Kujawskim 7,5%72.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Bydgoszczy i Solcu Kujawskim wynosiło odpowiednio 3950,95 PLN oraz 3656,85 PLN, podczas gdy dla całego województwa średnia ta kształtuje się na poziomie 3583,99 zł73.
Wyraźnie widać więc, że sytuacja na rynku pracy w rejonie lokalizacji Platformy Multimodalnej kształtuje się korzystnie na tle województwa. Jest to o tyle istotne, że realizacja projektu generować będzie zapotrzebowanie na nowych pracowników, zarówno do obsługi samej platformy jak i współpracujących z nią
70
71
72
73

Ibidem.
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r., GUS 2017, s. 32-46.
Ibidem.
Na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl, data odczytu: 01.02.2018 r.
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Źródło: „Produkt Krajowy Brutto Rachunki regionalne w 2015 roku″, GUS, Katowice 2017.

Biorąc pod uwagę PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w 2015 r. województwo kujawsko-pomorskie
w rankingu województw zajmowało 10 pozycję (z wynikiem 38 190 zł/mieszkańca)75.
Produkt krajowy brutto Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (B-TOM) wyniósł w 2014 r.
35 864 mln zł, co stanowiło aż 47,2% PKB województwa kujawsko-pomorskiego. Wartość dodana brutto
B-TOM stanowiła 47,1% wartości dodanej województwa, która wynosiła 67 434 mln zł. Pozostałe podregiony
województwa, tj. grudziądzki, inowrocławski, świecki oraz włocławski, nie mają aż takiego wpływu na wartość tego wskaźnika w województwie. W podziale na rodzaj działalności wartość dodana B-TOM kształtowała się następująco:
74
75

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2015 roku, GUS, Katowice 2017, s. 62.
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2017, województwo kujawsko-pomorskie, http://bydgoszcz.stat.gov.pl/vademecum/
vademecum_kujawsko-pomorskie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_kujawsko-pomorskie.pdf, data odczytu: 01.02.2018 r.
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Atrakcyjność inwestycyjna i komunikacja

•

33,1% przemysł i budownictwo,

•

65,7% pozostałe rodzaje działalności,

•

1,2% rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo76.

Można przewidywać, że realizacja niniejszego projektu przyczyni się do jeszcze większego udziału
podregionu B-TOM w PKB oraz wartości dodanej brutto województwa kujawsko-pomorskiego. Niemniej
jednak wzrost w tym obszarze generować będzie korzyści dla całego województwa.
Podmioty gospodarki narodowej
Przedsiębiorczość to dziedzina działalności gospodarczej oraz podejmowanie inicjatywy w zakresie
tworzenia nowych miejsc pracy, zakładania przedsiębiorstw i przyczyniania się do rozwoju gospodarczego.
Rozwój przedsiębiorczości pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy i rynek pracy. Sukces
w przedsiębiorczości w dużej mierze zależy od skłonności do podejmowania i rozwijania własnej działalności gospodarczej. Jest to obszar kluczowy dla rozwoju gospodarki napędzanej od lat wysiłkiem rodzinnych przedsiębiorstw. Analizując dynamikę i strukturę podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych
w rejestrze REGON możemy zaobserwować zmiany zachodzące w rozwoju przedsiębiorczości.
Tabela 2. Działalność gospodarcza w 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim.
Wyszczególnienie

Liczba

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym

1498

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. ludności

676

Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

77

Jednostki wyrejestrowane z rejestru REGON na 10 tys. ludności

73

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na koniec 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim zgodnie z danymi GUS zarejestrowanych
było 194 099 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON. W województwie kujawsko-pomorskim od lat obserwowany jest stały wzrost liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON. Oznacza to, że region ten jest odpowiednim obszarem dla rozwoju przedsiębiorczości.

Obszary aktywności gospodarczej oraz ośrodki przemysłowo-usługowe przyczyniają się do wzrostu aktywizacji gospodarczej obszarów położonych w ich sąsiedztwie. Powstają pasma aktywności gospodarczej zlokalizowane wzdłuż głównych ciągów komunikacji drogowej i kolejowej o znaczeniu krajowym
i europejskim.
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE), która funkcjonować będzie do końca 2026 r. Obszar Strefy obejmuje cztery województwa:
kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie, które łącznie tworzą 35 podstref
o powierzchni 2246,29 ha. W opisywanym regionie PSSE obejmuje następujące tereny: Łysomice, Barcin,
Grudziądz, Brodnica, Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Rypin, Wąbrzeźno, Włocławek, Lipno, Janikowo, Kowalewo Pomorskie, Solec Kujawski, Nakło nad Notecią, Pakość, Świecie80. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zapewnia przedsiębiorcom m.in. zwolnienia podatkowe, szybką i profesjonalną obsługę inwestora na
etapie negocjacji oraz po wejściu do Strefy. Ponadto PSSE aktywnie współpracuje z otoczeniem gospodarczym, naukowym i kulturalnym. Tym samym stworzona Platforma Multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski
wpłynie korzystnie na funkcjonowanie opisywanej Strefy. Firmy, które prowadzą działalność na jej terenie
będą miały ułatwiony dostęp do transportu towarów na terenie kraju i za granicą81.
Warto również wspomnieć, że PSSE znajduje się na terenach Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, który zlokalizowany jest niedaleko planowanej platformy, gdzie prężnie rozwija się branża logistyczna. W ciągu ostatnich dwóch lat rozwój powierzchni magazynowo-produkcyjnej w Bydgoszczy wzrósł
o 83%, tym samym miasto może się pochwalić największym przyrostem obiektów magazynowych klasy
A w Polsce. W 2016 i 2017 r. w Bydgoszczy powierzchnia magazynowa powiększyła się o 156 tys. m2, m.in.
dzięki inwestycjom takich firm jak Panattoni Europe i Waimea Holding. W mieście powstały także nowe
centra dystrybucyjne, m.in. Carrefour czy Kaufland82. Tworzy to doskonałe zaplecze do lokalizacji Platformy
Multimodalnej właśnie w tym obszarze.
Teren województwa kujawsko-pomorskiego to także miejsce, w którym znajdują się liczne parki technologiczne. Należą do nich m.in.83:

W Bydgoszczy było zarejestrowanych 42 926 podmiotów gospodarki narodowej, natomiast w powiecie bydgoskim 12 674, co łącznie stanowi ok. 29% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej wpisanych
do rejestru REGON w województwie77.
Budowa Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski bez wątpienia przyczyni się do rozwoju
przedsiębiorczości. Można spodziewać się, że będzie to dotyczyć nie tylko bezpośredniego obszaru jej oddziaływania, ale całego regionu.
W charakteryzowanym województwie w 2016 r. odnotowany został spadek produkcji sprzedanej przemysłu (o 0,6% w cenach stałych) w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2016 r. osiągnęła ona wartość
51 914,1 mln zł. W tym samym okresie w Polsce wskaźnik ten wzrósł o 3,2%78.
Dla uprzemysłowienia województwa kujawsko-pomorskiego kluczowe znaczenie ma przetwórstwo przemysłowe, wytwarzające 95,7% produkcji sprzedanej przemysłu. Wśród poszczególnych branż
przemysłu, dominuje produkcja artykułów spożywczych, papieru i wyrobów z papieru oraz chemikaliów
i wyrobów chemicznych79. Stworzenie Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski umożliwi sprawny
i tani transport surowców jak również gotowych towarów, co przełoży się na rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych, a co za tym idzie wzrost produkcji sprzedanej przemysłu.

76

77
78
79

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2017, bydgosko-toruński obszar metropolitalny, https://bydgoszcz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_kujawsko-pomorskie/portret_obszaru_metropolitalnego/bydgosko-torunski_obszar_metropolitalny.pdf, data
odczytu: 21.03.2018 r.
Na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl, data odczytu: 01.02.2018 r.
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r., GUS 2017, s. 67.
Ibidem, s. 68.
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80
81
82
83

•

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. (powierzchnia 286 ha, bliskość
dróg krajowych i wojewódzkich, portu lotniczego i bocznic kolejowych),

•

Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego Park Przemysłowo-Technologiczny (powierzchnia 15 ha, znajduje się nad Wisłą i na głównych szlakach komunikacyjnych),

•

Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku (powierzchnia ok. 25 ha, zlokalizowany nad
Notecią przy szlakach kolejowych linii nr 18 i 281 oraz drogi krajowej nr 10),

•

Płużnicki Park Inwestycyjny (liczne tereny inwestycyjne, położony 6 km od węzła autostrady A1),

•

Vistula Park Świecie (powierzchnia ok. 20 ha, położony w pobliżu drogi krajowej
nr 1 i węzła autostrady A1),

•

Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim (powierzchnia ok. 68 ha, bezpośrednio skomunikowany z drogą krajową S10, w niedalekiej odległości od autostrady A1 i linii kolejowych),

•

Grudziądzki Park Przemysłowy (powierzchnia ok. 40 ha, znajduje się przy głównych
ciągach komunikacyjnych województwa),

•

Toruński Park Technologiczny z Centrum Transferu Technologii (powierzchnia ok. 14 ha,
położony w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 91 i autostrady A1).

Załącznik do obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 527).
Na podstawie: https://www.strefa.gda.pl/, data odczytu: 21.03.2018 r.
Na podstawie: http://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/logistyka-to-nasz-wielki-atut/, data odczytu: 21.03.2018 r.
Na podstawie: http://www.coi.kujawsko-pomorskie.pl/static.php?lang=pl&pierwszy=230, data odczytu: 21.03.2018 r.
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Rysunek 8. Lokalizacja parków technologicznych w województwie kujawsko-pomorskim oraz stref PSSE.

•

ThyssenKrupp Materials Poland S.A. (Toruń),

•

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. (Toruń),

•

PESA Bydgoszcz S.A.,

•

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CHEMIROL” Sp. z o.o. (Mogilno),

•

Agrolok Sp. z o.o. (Golub-Dobrzyń),

•

Cronimet PL Sp. z o.o. (Inowrocław),

•

NOVA TRADING S.A. (Toruń),

•

APATOR S.A. Centrum (Łysomice),

•

UMC Poland Sp. z o.o. (Łysomice),

•

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. (Bydgoszcz),

•

MISTAL Sp. z o.o. (Bydgoszcz),

•

MMP Neupack Polska Sp. z o.o. (Bydgoszcz),

•

TELE-FONIKA Kable S.A. (Bydgoszcz),

•

Bydgoskie Zakłady Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. (Bydgoszcz),

•

PZH POL-TRADE Sp. z o.o. (Bydgoszcz),

•

JAS-FBG S.A. (Bydgoszcz),

•

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (Toruń),

•

POLBRUK S.A. (Bydgoszcz),

•

REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. (Bydgoszcz),

•

SCANDAGRA Polska Sp. z o.o. (Osielsko),

•

Colian Sp. z o.o. (Bydgoszcz),

•

PEKAES Sp. z o.o. (Bydgoszcz),

•

CGH Polska Sp. z o.o. (Bydgoszcz),

•

Aplex Sp. z o.o. (Bydgoszcz),

•

HYDROMASZ (Bydgoszcz),

•

CANPACK S.A. (Bydgoszcz).

W kontekście analizy zagadnień społeczno-ekonomicznych niebagatelne znaczenie ma zbadanie
atrakcyjności inwestycyjnej. W opracowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową raporcie
„Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2016 r.” atrakcyjność inwestycyjną województwa kujawsko-pomorskiego oceniono jako niską. W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej województwo kujawsko-pomorskie sklasyfikowano na 9. pozycji.

Źródło: Opracowanie własne.

Bliskość tak wielu parków technologicznych i centrów logistycznych w znacznym zakresie stymulować może w przyszłości rozwój Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Liczne firmy prowadzące swoją działalność na wskazanych obszarach będą mogły wykorzystywać stworzoną inwestycję do
transportu surowców oraz wytworzonych towarów. Do najistotniejszych z punktu widzenia projektowanej
infrastruktury firm regionu zaliczyć możemy:
•

Anwil S.A. (Włocławek),

•

Mondi Świecie S.A. (Świecie),

•

Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (Kruszwica),
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W dokumencie tym przyjęto podział na 5 klas: najwyższa (miejsca 1-3), wysoka (4-6), przeciętna
(7-9), niska (10-12) oraz najniższej atrakcyjności inwestycyjnej. Zdecydowanym liderem w klasyfikacji jest
województwo śląskie, na kolejnych miejscach znajdowały się województwa dolnośląskie i mazowieckie.
Kujawsko-pomorskie uplasowało się w klasie o niskiej atrakcyjności. Przyczyną takiej sytuacji są przede
wszystkim długofalowe procesy społeczne i gospodarcze, w tym m.in. niska intensywność urbanizacji
i uprzemysłowienia na przestrzeni ostatnich lat oraz niska dostępność transportowa.
Nieco inaczej sytuacja przedstawia się, gdy pod uwagę wzięte zostaną poszczególne gminy województwa. Informacje na temat atrakcyjności inwestycyjnej gmin zlokalizowanych w obszarze oddziaływania projektowanej Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski zamieszczone zostały
w przygotowanej przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu publikacji pod tytułem „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017”. Zaprezentowana
w tym dokumencie atrakcyjność inwestycyjna jednostek administracyjnych w województwie kujawsko-pomorskim wynika z oceny najistotniejszych warunków pozwalających prowadzić działalność gospodarczą.
Zalicza się do nich: sytuacja na rynku pracy, wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, sytuacja
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rynkowa i uwarunkowania przyrodnicze. Prezentowane na poniższej mapie lokalizacje oznaczone gwiazdkami odznaczają się najwyższymi ocenami. Gwiazda pomarańczowa oznacza, że gmina uzyskała ponad
przeciętną ocenę we wszystkich wymienionych wyżej obszarach. Natomiast gwiazda złota jest najwyższym
wyróżnieniem84.
Gminom zlokalizowanym w obszarze przedmiotowego projektu (Bydgoszcz i Solec Kujawski) przypisane zostały złote gwiazdy. Oznacza to, że wybrana lokalizacja dla Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski jest najlepszą z możliwych. Wskazuje na potencjał inwestycyjny obszaru, a tym samym
gwarantuje zapotrzebowanie na usługi zwiane z działalnością transportową i logistyczną.
Rysunek 9. Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin
województwa kujawsko-pomorskiego z uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych sekcji.

System komunikacyjny
Odpowiednio zaprojektowany system transportowy jest niezwykle istotny dla efektywnego przemieszczania osób i towarów. Podstawowym elementem systemów logistycznych jest transport ładunków
– materiałów, komponentów oraz gotowych wyrobów. Sprawnie działający transport decyduje o wielkości
i efektywności wymiany handlowej na danym obszarze, dla handlu krajowego jak i międzynarodowego.
Z uwagi na powyższe, zrealizowanie przedmiotowego projektu umożliwi efektywną redystrybucję towarów.
Rysunek 10.

Mapa systemu komunikacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim.

Źródło: Opracowanie własne.

Za sprawą licznych inwestycji realizowanych w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa
oraz Unii Europejskiej stan infrastruktury kolejowej w województwie kujawsko-pomorskim uległ znacznej
poprawie w ostatnich latach. Prace rewitalizacyjne i modernizacyjne przyczyniają się m.in. do poprawy standardów podróży, zwiększenia prędkości i przepustowości na liniach.
Całkowita długość linii kolejowych w województwie wynosi 1199 km, z czego 47% to linie zelektryfikowane85. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące długości linii kolejowych, które eksploatowane są na
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego:
Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, województwo kujawsko-pomorskie,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017.
84

Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, województwo kujawsko-pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017.
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85

Na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl, data odczytu: 01.02.2018 r.
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Tabela 3.

Długości eksploatowanych linii kolejowych.

WYSZCZEGÓLNIENIE

2005

2010

2015

2016

w km

OGÓŁEM

1338

1259

1196

1199

Normalnotorowe

1272

1259

1196

1199

w tym zelektryfikowane

563

563

563

563

jednotorowe

741

722

660

663

dwu- i więcej torowe

531

537

536

536

Źródło: Dane GUS.

Do linii magistralnych i pierwszorzędnych w województwie zaliczyć można86:
•

Linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory-Tczew – linia kolejowa w Polsce łącząca Górnośląski, Częstochowski Okręg Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy z węzłem kolejowym w Tczewie, a dalej z Portem Gdańsk i Portem Gdynia. Została zbudowana jako
linia towarowa, dlatego też omija duże miasta (z wyjątkiem Bydgoszczy). Linia przechodzi przez teren pięciu województw oraz 17 powiatów. W dużym stopniu pokrywa
się z jedną z najważniejszych inwestycji w infrastrukturę w II RP – magistralą węglową.

•

Linia kolejowa nr 201 Nowa Wieś Wielka-Gdynia Port – częściowo zelektryfikowana
linia kolejowa w północnej Polsce znaczenia państwowego, łącząca Nową Wieś Wielką
ze stacją towarową Gdynia Port przez Bydgoszcz Leśną, Wierzchucin, Lipową Tucholską, Kościerzynę, Somonino i Gdynię. Linia położona jest w granicach województw
kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, na obszarze Oddziału Regionalnego PKP PLK
w Gdańsku. Jest częścią Magistrali Węglowej. Linia ta zapewniała połączenie z portem
w Gdyni z pominięciem Gdańska.

•

•

•

•

Kluczowe znaczenie dla lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski ma położenie
na najistotniejszym w skali kraju (ze względu na transport towarów) ciągu kolejowym – od portów morskich
w Gdyni i Gdańsku w kierunku Śląska. Ciąg ten tworzy tzw. magistrala węglowa (korytarz linii kolejowej
nr 131/C-E65 Gdańsk-Bydgoszcz-Zduńska Wola-Bytom) oraz linie uzupełniające ciąg (m.in. 201
z Bydgoszczy do Gdyni przez Kościerzynę). W kontekście przewidywanego rozwoju portów w Gdyni i Gdańsku (studia wykonalności dla portów przewidują wzrost przeładunków w latach 2015–2030 o ponad 100%87)
bardzo ważny jest fakt, że większość ładunków z tychże portów transportowana jest właśnie przez Bydgoszcz (w 2016 r. 66,72% wszystkich pociągów towarowych z Gdyni/Gdańska przejeżdżało przez stację
Bydgoszcz Maksymilianowo88). Ponadto przewiduje się także, że sieć kolejowa w najbliższych latach będzie
miała ograniczoną możliwość przejęcia dodatkowych ładunków związanych z prognozowanymi wzrostami
przeładunków w portach (ze względu na „wąskie gardła” kolei na linii 201 w okolicy Gdańska Osowy i linii 9
Gdynia-Gdańsk-Tczew w okolicy Pruszcza Gdańskiego89), co może prowadzić nawet do ograniczania rozwoju portów. Biorąc pod uwagę charakter ładunków transportowanych morzem do portów w Gdyni i Gdańsku
(ograniczona wrażliwość na czas transportu) stanowi to istotny potencjał rozwojowy dla wodnego transportu śródlądowego, na równoległym dla ciągu kolejowego C-E65 szlaku dolnej Wisły.
Sieć drogowa województwa jest dobrze rozwinięta, a składa się w głównej mierze z dróg powiatowych (w 37%) i gminnych (w 45%). Drogi krajowe stanowią natomiast 7%, a wojewódzkie 11%90.
Tabela 4.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Linia kolejowa nr 208 – niezelektryfikowana linia kolejowa łącząca Działdowo z Chojnicami przez Lidzbark, Brodnicę, Jabłonowo Pomorskie, Grudziądz, Laskowice, Wierzchucin i Tucholę. Położona w granicach trzech województw: warmińsko-mazurskiego,
kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz na obszarze Oddziału Regionalnego PKP
PLK w Gdańsku.

Opracowano na podstawie danych z portalu https://semaforek.kolej.org.pl/, https://www.bazakolejowa.pl/, http://www.atlaskolejowy.net/, https://www.openrailwaymap.org/, data odczytu: 01.02.2018 r.
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2005

2010

2015

ogółem

w tym
o nawierzchni
ulepszonej

w km

Linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód-Skandawa – pierwszorzędna, zelektryfikowana i dwutorowa linia kolejowa przebiegająca przez województwa wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.
Linia kolejowa nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni – jednotorowa linia kolejowa, zaliczona
do linii o znaczeniu państwowym, łącząca Nasielsk z Toruniem przez Płońsk, Raciąż,
Sierpc, Lipno i Dobrzejewice. Położona w granicach województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Drogi publiczne o twardej nawierzchni.
2016

Linia kolejowa nr 18 Kutno-Piła Główna – zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa
o długości 246,867 km. Przebiega przez obszar województwa łódzkiego, województwa
kujawsko-pomorskiego i województwa wielkopolskiego, zaliczona do linii o znaczeniu
państwowym.

Stan kolejowej infrastruktury punktowej w województwie kujawsko-pomorskim wymaga za to
znacznej poprawy ze względu na to, iż większość stacji nie spełnia oczekiwań podróżnych, w tym osób
o ograniczonej możliwości poruszania się. Warto jednak zaznaczyć, iż prowadzone prace modernizacyjne
linii kolejowych obejmują również infrastrukturę punktową. Województwo było partnerem projektu INTER-Regio-Rail (Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego), w ramach którego opracowano dokument: „Analiza stanu dworców i przystanków kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,
dlatego należy spodziewać się, że w najbliższych latach stan infrastruktury punktowej znacznie poprawi się.
86

Rozwój infrastruktury kolejowej dedykowanej obsłudze pasażerów jest ważny dla lokowania nowych
inwestycji, gdyż zapewnia możliwość dowozu pracowników również spoza bezpośredniego obszaru jej umiejscowienia. Budowa Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski generować będzie nowe miejsca
pracy nie tylko w zakresie obsługi samej platformy, lecz również pośrednio poprzez rozwój przedsiębiorstw
z nią związanych. Konieczne będzie więc zapewnienie odpowiednich kadr, również spoza lokalnego rynku
pracy.

OGÓŁEM

14109

15639

17263

17677

15715

Krajowe

1039

1066

1204

1207

1207

Wojewódzkie

1731

1757

1716

1764

1761

Powiatowe

6616

6648

6670

6689

6558

Gminne

4723

6168

7643

8016

6189

Źródło: Dane GUS.

Niektóre z dróg krajowych zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim trasowane są
w śladzie korytarzy TEN-T. Przez województwo przebiega korytarz Morze Bałtyckie-Morze Adriatyckie.
W skład tego korytarza wchodzi autostrada A1, zwana także Bursztynową. Jest jedyną autostradą w Polsce
biegnącą z północy na południe. Docelowo ma mieć prawie 570 kilometrów długości i połączy Trójmiasto,
Toruń, Łódź, Częstochowę oraz Górny Śląsk z granicą państwa z Czechami91.

87

88
89

90
91

Analiza dostępności i dostosowania infrastruktury kolejowej korytarza C-E65 do potrzeb portów morskich w Gdyni i Gdańsku,
Biuro Przygotowania Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2016.
Na podstawie danych z 2016 roku z Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Analiza dostępności i dostosowania infrastruktury kolejowej korytarza C-E65 do potrzeb portów morskich w Gdyni i Gdańsku,
Biuro Przygotowania Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2016.
Na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl, data odczytu: 01.02.2018 r.
Na podstawie danych z portalu https://conadrogach.pl/, data odczytu 01.02.2018 r.
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Droga krajowa nr 91 przebiega równolegle i stanowi alternatywę dla autostrady A1. Ma długość ok.
446 km, łączy Gdańsk, województwo pomorskie z Częstochową, województwo śląskie. Droga biegnie przez
miejscowości Pruszcz Gdański, Rusocin, Tczew, Gniew, Warlubie, Świecie, Chełmno, Toruń, Piotrków Trybunalski, Kamieńsk, Radomsko92.
Ważną arterią komunikacyjną jest również droga krajowa nr 5. DK5 ma długość ok. 496 km i łączy
Nowe Marzy (autostrada A1), województwo kujawsko-pomorskie, z granicą państwa z Czechami w Lubawce, województwo dolnośląskie. Droga biegnie przez miejscowości Bydgoszcz, Szubin, Gniezno, Pobiedziska,
Poznań, Stęszew, Kościan, Leszno, Trzebnica, Wrocław, Bielany Wrocławskie, Kąty Wrocławskie, Kostomłoty,
Strzegom, Bolków, Kamienna Góra. Od Wrocławia do Kostomłotów droga biegnie tranzytem przez autostradę A493.
Bardzo istotnym szlakiem komunikacyjnym powstającym na obszarze województwa są również
drogi ekspresowe. Zaliczyć do nich należy drogę ekspresową S10 docelowo mającą połączyć Szczecin
z Wołominem w pobliżu Warszawy. Funkcjonującym w województwie kujawsko-pomorskim odcinkiem S10
jest południowa obwodnica Bydgoszczy i Torunia o długości ok. 28 km. Drugą trasą ekspresową jest S5, która docelowo ma połączyć Wrocław, Poznań, Gniezno, Bydgoszcz i Grudziądz. Brakujące fragmenty mają powstać do 2023 r94. Obie te drogi są także szczególnie istotne z punktu widzenia obsługi planowanej Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. W głównej mierze dzięki nim możliwy będzie transport ładunków
do i z planowanego centrum logistycznego.
Przez województwo kujawsko-pomorskie przebiegają następujące drogi krajowe95:

92
93
94
95

•

Droga krajowa nr 10 o długości ok. 467 km łącząca granicę państwa z Niemcami
w miejscowości Lubieszyn, województwo zachodniopomorskie i Płońsk, województwo mazowieckie. Droga przebiega przez miejscowości Szczecin, Stargard Szczeciński, Recz, Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Wałcz, Piła, Wyrzysk, Nakło Nad Notecią, Białe
Błota, Bydgoszcz, Solec Kujawski, Toruń, Lipno, Sierpc, Drobin.

•

Droga krajowa nr 15 o długości ok. 395 km pomiędzy Trzebnicą, województwo dolnośląskie i Ostródą, województwo warmińsko-mazurskie. Droga biegnie przez miejscowości Milicz, Krotoszyn, Koźmin Wielkopolski, Jarocin, Nowe Miasto nad Wartą,
Września, Gniezno, Trzemeszno, Strzelno, Inowrocław, Gniewkowo, Toruń, Kowalewo
Pomorskie, Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa.

•

Droga krajowa nr 16 o długości ok. 395 km pomiędzy Dolną Grupą, województwo kujawsko-pomorskie i granicą państwa z Litwą w Ogrodnikach, województwo podlaskie.
Droga biegnie przez miejscowości Grudziądz, Łasin, Kisielice, Iława, Ostróda, Olsztyn,
Barczewo, Biskupiec, Mrągowo, Mikołajki, Orzysz, Ełk, Augustów.

•

Droga krajowa nr 25 o długości ok. 412 km łącząca Bobolice, województwo zachodniopomorskie z Oleśnicą, województwo dolnośląskie. Droga biegnie przez miejscowości Biały Bór, Człuchów, Sępólno Krajeńskie, Koronowo, Bydgoszcz, Złotniki Kujawskie,
Inowrocław, Strzelno, Ślesin, Konin, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Międzybórz.

•

Droga krajowa nr 55 o długości ok. 123 km łącząca Nowy Dwór Gdański, województwo pomorskie i Stolno, województwo kujawsko-pomorskie. Droga biegnie przez miejscowości Malbork, Sztum, Kwidzyn, Gardeja, Grudziądz, Robakowo.

•

Droga krajowa nr 56 o długości ok. 20 km łącząca Koronowo i Trzeciewiec, województwo kujawsko-pomorskie. Droga biegnie przez miejscowości Kotomierz, Sienno.

•

Droga krajowa nr 62 o długości ok. 361 km łącząca Strzelno, województwo kujawsko-pomorskie i Siemiatycze, województwo podlaskie. Droga biegnie przez miejscowości
Kruszwica, Radziejów, Brześć Kujawski, Włocławek, Płock, Wyszogród, Zakroczym,
Nowy Dwór Mazowiecki, Wyszków, Łochów, Węgrów, Sokołów Podlaski, Drohiczyn.

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

Droga krajowa nr 67 o długości ok. 26 km łącząca Lipno i Włocławek, województwo
kujawsko-pomorskie. Droga biegnie przez miejscowości Radomice, Krzyżówki, Ostrowitko, Popowo, Łochocin, Fabianki, Bogucin, Szpetal Górny.

•

Droga krajowa nr 80 o długości ok. 66 km łącząca Pawłówek i Lubicz Dolny, województwo kujawsko-pomorskie. Droga biegnie przez miejscowości Bydgoszcz, Zławieś
Wielka, Górsk, Toruń.

•

Droga krajowa nr 91 o długości ok. 446 km jest alternatywą dla autostrady A1 i łączy
Gdańsk, województwo pomorskie z Częstochową, województwo śląskie. Droga biegnie przez miejscowości Pruszcz Gdański, Rusocin, Tczew, Gniew, Warlubie, Świecie,
Chełmno, Toruń, Piotrków Trybunalski, Kamieńsk, Radomsko.

Na terenie województwa znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Port lotniczy zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części Bydgoszczy,
w odległości 5 km od centrum miasta, częściowo w obrębie gminy Białe Błota. W 2016 r. port przewiózł
322 135 pasażerów (11 miejsce w Polsce) i zrealizował 2315 operacji. Obecnie posiada 13 połączeń lotniczych:
6 stałych połączeń międzynarodowych i 7 połączeń czarterowych96.
Zgodnie z „Raportem o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce na rok 2016” przygotowanego przez
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk i Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, bydgoski port lotniczy posiada certyfikat agenta obsługi naziemnej AHAC,
w ramach którego może prowadzić obsługę towarów i poczty (cargo) oraz materiałów niebezpiecznych
przewożonych drogą lotniczą. Z dniem 14 czerwca 2013 r. port lotniczy uruchomił obsługę towarów cargo
i rozpoczął współpracę z przewoźnikiem Lufthansa Cargo. Port lotniczy cargo dysponuje hangarem cargo
o pow. 500 m2 z nowoczesnymi strefami importu i eksportu, placem manewrowym wraz z drogą wewnętrzną
o pow. 1 500 m2, nowoczesnym i wydajnym systemem kontroli bezpieczeństwa, wydajną i szybką obsługą
oraz możliwością krótkoterminowego magazynowania towarów.
Województwo kujawsko-pomorskie posiada tradycje związane z przewozem towarów drogą wodną.
W przeszłości główny ciąg transportowy stanowiła Wisła i droga wodna Wisła-Odra przez Kanał Bydgoski.

96
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•

Opracowane na podstawie danych portalu http://plb.pl/, data odczytu 01.02. 2018 r.
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Rysunek 11. Międzynarodowe drogi wodne w Polsce.

Tabela 5.

Rzeczywiste wielkości ładunków i odległości przewozowe w śródlądowym transporcie wodnym
w kraju.

Z województwa

Do województwa

Masa
[tys. ton]

Praca przewozowa
[tys. t-km]

Średnio
[km]

Dolnośląskie

Dolnośląskie

179

1789

9,99

Kujawsko-Pomorskie

Kujawsko-Pomorskie

462

1439

3,12

Kujawsko-Pomorskie

Warmińsko-Mazurskie

14

384

27,04

Małopolskie

Małopolskie

67

1014

15,19

Opolskie

Opolskie

8

48

6,00

Śląskie

Dolnośląskie

257

48 441

188,78

Świętokrzyskie

Świętokrzyskie

10

99

9,60

Warmińsko-Mazurskie

Warmińsko-Mazurskie

34

906

27,04

Zachodniopomorskie

Zachodniopomorskie

551

31 800

57,75

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Żegluga śródlądowa w Polsce w 2010-2013 r.″;
dane dla przewozów ładunków w kraju wg relacji w roku 2012, GUS, Warszawa 2014.

Ponadto żegluga wiślana uprawiana jest w zakresie przewozu towarów ponadgabarytowych oraz turystyki.
Wisła połączona jest za pomocą kanałów z następującymi rzekami:

Źródło: Opracowanie własne.

W obszarze oddziaływania projektu wytyczone zostały dwie międzynarodowe drogi wodne:
•

E40 – droga wodna łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. W Polsce przebiega
na Wiśle od Gdańska do Warszawy, a dalej Narwią i Bugiem do Brześcia, gdzie łączy
się z drogą wodną prowadzącą przez Polesie do Dniepru.

•

E70 – europejski szlak wodny wschód-zachód łączący Rotterdam (Holandia) z Kłajpedą
(Litwa, wybrzeże Bałtyku). Prowadzi poprzez Holandię, Niemcy, Polskę, Rosję do Litwy.
W Polsce droga E70 przebiega Odrą, Wartą, Notecią, Kanałem Bydgoskim, Brdą i Wisłą
na odcinku 114 km częściowo pokrywając się z drogą E40. Prowadzi od ujścia Brdy
w Bydgoszczy do Malborka, a następnie Nogatem i Zalewem Wiślanym do granicy
z Rosją97.

Do istotniejszych rzek województwa zaliczyć można Wisłę, Noteć i Brdę. Od 2000 r. prowadzona jest
rewitalizacja szlaku wodnego E70, która doprowadziła m.in. do budowy szeregu przystani nad Notecią oraz
rewitalizacji Bydgoskiego Węzła Wodnego. W Bydgoszczy znajduje się port handlowy żeglugi śródlądowej,
zaś na Brdzie w okresie wiosenno-letnim kursuje Bydgoski Tramwaj Wodny.

98

Opracowano na podstawie Założenia do Planów Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, Warszawa 2016, Dz.U. 2016 poz. 1911.
Na podstawie: http://www.zeglugabydgoska.pl/usługi.html, data odczytu: 19.03.2018 r.
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Odrą – Kanałem Bydgoskim, Notecią i Wartą (Droga wodna Wisła-Odra)

•

Niemnem – Kanałem Augustowskim i Czarną Hańczą

•

Dnieprem – Kanałem Królewskim i Prypecią.

Noteć jest rzeką żeglowną na praktycznie całej długości, a od czasu uruchomienia drogi wodnej Wisła-Odra ranga Noteci urosła do najważniejszego szlaku transportowego północnej Wielkopolski. Po przebudowie szlaku w latach 1905-1915, po Noteci pływały barki o nośności ponad 500 ton. Upadek żeglugi
towarowej na Noteci rozpoczął się w latach 80. XX w., ponieważ w wyniku coraz większego zamulenia dna
wstrzymano ruch jednostek z ładunkami. Spowodowało to proces likwidacji firm żeglugowych, stoczni, portów, przystani i infrastruktury transportowej99.
Transport wodny posiada wiele zalet takich jak: bezpieczeństwo, niskie koszty, niskie zapotrzebowanie
na energię, niską uciążliwość dla środowiska naturalnego, dlatego też odgrywa w łańcuchu transportowym
znaczącą rolę. Ze względu na wyżej wymienione zalety, drogą wodną transportowane są przede wszystkim
ładunki masowe, ponadgabarytowe, kontenery oraz towary niebezpieczne, które stanowią zagrożenie przy
przewozach innymi gałęziami transportu.
Rozwój transportu śródlądowego warunkuje stan techniczny toru wodnego. Oznacza to, że stale należy prowadzić prace, które zapewnią pożądaną głębokość tranzytową i pozwolą na osiągnięcie wszystkich niezbędnych parametrów wymaganych dla toru wodnego, a co za tym idzie umożliwią żeglugę przez
przeważającą część roku. Dzięki powstaniu Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski transport
śródlądowy będzie miał szanse na dynamiczny rozwój w ciągu najbliższych lat.
Podsumowując, z punktu widzenia przedmiotowego projektu, kluczowe są następujące elementy istniejącego i planowanego systemu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego:

W obecnej sytuacji droga dolnej Wisły jest wykorzystywana w sposób marginalny. Jak wskazuje poniższa tabela, pomimo faktu, że ogólna masa przewożonego ładunku transportem rzecznym w ramach województwa kujawsko-pomorskiego jest stosunkowo wysoka, to jednak wielkość pracy przewozowej wskazuje
na bardzo krótkie odległości przewozów. Średnia odległość transportu na poziomie 3,12 km, w kontekście
oferty Żeglugi Bydgoskiej dotyczącej zaopatrzenia w kruszywa budowlane98 sugeruje, że większość ładunków stanowi kruszywo wydobywane z Wisły.
97

•

99

•

rozbudowana sieć linii kolejowych,

•

rozbudowana sieć dróg, w tym m.in. autostrada A1 biegnąca przez cały kraj,

•

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy prowadzący przewozy Cargo,

•

duży potencjał śródlądowych dróg wodnych.

F. Strugała. Rozwój turystyki wodnej na rzece Noteć – doświadczenia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. [w:] Rewitalizacja
drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu. T. I. Praca pod red. Zygmunta Babińskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 43.
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Środowisko naturalne100
Środowisko naturalne w województwie kujawsko-pomorskim jest bogate i urozmaicone. Znajdują się
liczne formy ochrony przyrody, m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 czy pomniki przyrody. W obszarze województwa występuje również wiele gatunków zwierząt, także objętych ochroną gatunkową.
Rzeźba terenu w województwie kujawsko-pomorskim jest zróżnicowana. Występują tu: równiny, pojezierza (Brodnickie, Dobrzyńskie, Iławskie, Krajeńskie, Gnieźnieńskie, Kujawskie, Chełmińskie), a także doliny
rzek takich, jak Wisła, Noteć, Drwęca i Brda. Kanały: Bydgoski, Górnonotecki, Notecki i Ślesiński łączą dwa
największe dorzecza w Polsce, czyli dorzecze Wisły i Odry.
Do obszarów chronionych występujących na terenie województwa zalicza się m.in.: 9 parków krajobrazowych 93 rezerwaty przyrody czy 44 obszary sieci Natura 2000 wyznaczonych zarówno na podstawie
tzw. Dyrektywy Siedliskowej jak i Dyrektywy Ptasiej. Świadczy to o bogactwie przyrodniczym obszaru.
Z punktu widzenia realizacji inwestycji polegającej na utworzeniu Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski największe znaczenie mają dwa obszary Natura 2000, z którymi planowana inwestycja wchodzić będzie w bezpośrednią kolizję. Są to:
•

PLB 040003 Dolina Dolnej Wisły – obszar chroniony wyznaczony został na podstawie
Dyrektywy Ptasiej. Obejmuje międzywale doliny Wisły, począwszy od Włocławka na
południowym wschodzie poprzez Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew, po odgałęzienie Martwej Wisły w Gdańsku.

•

PLH 040003 Solecka Dolina Wisły – obszar chroniony wyznaczony został na podstawie
Dyrektywy Siedliskowej. Obejmuje fragment doliny Wisły o długości 49 km, między
Solcem Kujawskim a Świeciem. W odróżnieniu od Doliny Dolnej Wisły (obszaru OSO)
obejmuje on nie tylko terasę zalewową (międzywale), lecz również fragmenty zboczy
doliny Wisły.

W bezpośrednim oddziaływaniu planowanej inwestycji znajdzie się również położony nad Wisłą Nadwiślański Park Krajobrazowy utworzony w celu ochrony wartości krajobrazowych i kulturowych Doliny Dolnej Wisły. Jest to jedna z niewielu wielkich rzek europejskich, gdzie zostały zachowane liczne zróżnicowane
siedliska gatunków zwierząt rzadkich i objętych ochroną związanych ze środowiskiem wodnym.
Każda działalność inwestycyjna, więc także budowa Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, powoduje naruszenie środowiska naturalnego. Biorąc pod uwagę, że planowana inwestycja wchodzić będzie w bezpośrednią kolizję z obszarami chronionymi, na które oddziaływać będzie również na etapie
eksploatacji, konieczne będzie podjęcie działań kompensacyjnych oraz zapewniających zachowanie trwałości środowiska. Pamiętać jednak należy, że ww. obszary zlokalizowane są w znacznej mierze już na terenach
przekształconych antropogenicznie, a także w pewnym stopniu zurbanizowanych. W perspektywie długoterminowej działalność Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski oddziaływać będzie pozytywnie
na środowisko naturalne dzięki przejęciu części ładunków z mniej ekologicznych gałęzi transportu.

Opisywane województwo dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest zwane „one-stop-shop”,
czyli jest punktem kompleksowej obsługi dla inwestorów zagranicznych. COI oferuje m.in. obsługę inwestorów zagranicznych, którzy są zainteresowani rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej na
terenie województwa, informowanie ich o obowiązujących przepisach prawnych i procedurach dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej w kraju, tworzenie i aktualizacja ofert inwestycyjnych w regionie.
Baza Centrum zawiera ponad 250 ofert inwestycyjnych (typu greenfield102 i brownfield103).
Wsparcie dla przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego możliwe jest także ze
środków Funduszu Powierniczego JEREMIE (Joint European Resources for Micro–to–Medium Enterprises –
Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw), grantów rządowych, czy środków Unii Europejskiej.
Istnieje także wiele lokalnych instytucji wspierających przedsiębiorczość, m.in. Bydgoski Klaster Przemysłowy, Izba Przemysłowo Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy czy Business Centre
Club.
Kujawsko-pomorskie ma do zaoferowania dla przedsiębiorców także Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości zlokalizowane w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Udzielają one pomocy w założeniu i prowadzeniu firm, m.in. poprzez udzielanie informacji nt. administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia
przedsiębiorstwa, udostępnianie powierzchni biurowej, czy organizacje szkoleń i konferencji104.
Ważną instytucją działającą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest także Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji (KPAI). Ma ona na celu promocje regionu, przedstawiając go jako województwo
wiedzy i innowacji, które oparte jest na systemie współdziałania władz regionalnych, przedsiębiorców i instytucji naukowych oraz szkół wyższych. Agencja ma za zadanie także opracowywać warunki do stworzenia
środowiska, które będzie przyjazne biznesowi – opracować system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości
oraz pełnić w jego ramach funkcje platformy współpracy wszystkich uczestniczących podmiotów105.
Przedstawione wyżej instytucje otoczenia biznesu posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie
pomocy przedsiębiorcom. Oferowana przez nich pomoc jest dopasowana do potrzeb i oczekiwań zgłaszających się firm. Tym samym, w kontekście powstania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski,
funkcjonowanie tego typu instytucji będzie miało niebagatelny wpływ na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów, którzy będą korzystać z powstałej infrastruktury.
Duży wpływ na prowadzenie działalności inwestycyjnej ma także rozwinięta infrastruktura edukacyjna na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego. W regionie siedzibę swoją mają słynne na całą Polskę
ośrodki akademickie, takie jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy czy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
Poniżej przedstawiona została liczba szkół wyższych, studentów i absolwentów szkół wyższych na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach akademickich 2015/16 i 2016/17.
Tabela 6. Liczba szkół wyższych, studentów i absolwentów szkół wyższych
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Rok akademicki

2015/16

Szkoły wyższe

8. PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU

Szkoły wyższe

2016/17

18

19

Studenci

61 859

59 309

Absolwenci*

17 590

16 211

* z poprzedniego roku akademickiego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Województwo kujawsko-pomorskie staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem dla rozwoju biznesu. Dzieje się tak m.in. w wyniku funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora
(COI)101. Centrum to funkcjonuje od 2004 r., istnieje na mocy umowy partnerskiej pomiędzy Polską Agencją
Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie (PAIiIZ) a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

102

103

100
101

Opracowano na podstawie danych portalu http://nasze.kujawsko-pomorskie.pl/przyroda.html, data odczytu: 01.02.2018 r.
Na podstawie danych z portalu http://coi.kujawsko-pomorskie.pl/, data odczytu 11.04.2018 r.

62

104
105

Inwestycje te mają miejsce w przypadku relatywnie mniejszych przedsięwzięć i polegają na budowie przedsiębiorstwa od podstaw, włączając w to przyłączenie do istniejącej infrastruktury; za: https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/bezposrednie-inwestycje-zagraniczne, data odczytu 11.04.2018 r.
Inwestycje te mają miejsce w przypadku wykorzystania, przynajmniej częściowego, dotychczasowych składników majątkowych,
np. budynków, instalacji, urządzeń; za: https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/bezposrednie-inwestycje-zagraniczne, data odczytu 11.04.2018 r.
Opracowano na podstawie http://kpfp.org.pl/inkubatory/, data odczytu 11.04.2018 r.
Opracowano na podstawie http://kpai.pl/kujawsko-pomorska-agencja-innowacji/#2, data odczytu 11.04.2018 r.
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W porównaniu z całym krajem kujawsko-pomorskie wypada bardzo dobrze pod względem poziomu
wykształcenia. W opisywanym regionie wyższy jest udział osób z wykształceniem wyższym oraz znacznie
niższy w przypadku wykształcenia gimnazjalnego, podstawowego i niższego. Tym samym województwo
oferuje duże zasoby siły roboczej, w tym wysoko wykwalifikowanej.
Rysunek 12. Ludność wg poziomu wykształcenia w 2016 r.

Budowa Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski bez wątpienia wpłynie na rozwój przedsiębiorczości. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu z pewnością przyczyni się do pozyskania
inwestorów również z innych sektorów gospodarki – w szczególności wymagających transportu taniego
i efektywnego. Inwestycje w regionie mogą mieć charakter zarówno powiązany z transportem w mniej lub
bardziej oczywisty sposób tzn. mogą być to zarówno inwestycje magazynowe i przeładunkowe, lokalizacje
firm logistycznych i spedycyjnych, ale także rozwój parku maszynowego i technologicznego obsługi transportu. Równocześnie prawdopodobne są lokalizacje firm i zakładów produkcyjnych o dużym wolumenie
wymiany handlowej z zagranicą, zwłaszcza w zakresie produktów o niskiej wrażliwości na czas przewozu.
Potencjał demograficzny i intelektualny regionu, w powiązaniu z rozwojem infrastruktury transportowej zapewnią dogodne warunki do inwestowania i lokalizacji firm z większości sektorów PKD.

9. PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych wyżej analiz otoczenia społeczno-gospodarczego przedmiotowego
projektu wyróżnić można następujące trendy i wpływ projektu na nie.107
Tabela 8.

Podsumowanie analizy społeczno-gospodarczej.

Obszar tematyczny
Demografia
i struktura sieci
osadniczej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W bezpośrednim otoczeniu przedmiotowego projektu, w mieście Bydgoszcz, dane na temat szkolnictwa wyższego przedstawiały się następująco:
Tabela 7.

Liczba szkół wyższych, studentów i absolwentów szkół wyższych na terenie Bydgoszczy.
Rok akademicki
Szkoły wyższe

Szkoły wyższe

Studenci
Absolwenci*

2015/16

2016/17

7

7

32 947

31 598

9477

8777

Podstawowe tendencje i trendy
•
•
•
•

Rynek pracy
i aktywność
ekonomiczna
ludności

•
•
•
•

Struktura
gospodarki i PKB

•
•

* z poprzedniego roku akademickiego

•

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Województwo kujawsko-pomorskie pod względem zatrudnienia w branży badawczo-rozwojowej plasuje się po środku stawki w porównaniu z innymi regionami. Dodatkowo, wg analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, analizowane województwo charakteryzuje się jednym z najlepszych zasobów i najniższych kosztów pracy w kraju. Jest to istotna informacja dla przyszłych inwestorów, ponieważ zasoby i koszty
pracy mają duże znaczenie w kształtowaniu atrakcyjności regionów.
Jednym z podstawowych atutów województwa są także bogate tradycje przemysłowe (szczególnie
w branży chemicznej, elektronicznej i środków transportu). Stanowi to czynnik znacznie ułatwiający znalezienie kontrahentów, absolwentów szkół wyższych jaki i zawodowych, specjalizujących się w odpowiednich
dla potencjalnych inwestorów dziedzinach. Ponadto region ten jest także położony w centralnej Polsce,
w miejscu, gdzie krzyżują się jedne z najważniejszych szlaków transportowych, co ułatwi dostęp do krajowych i zagranicznych rynków i dostawców. Dodatkową zaletą regionu, jak i bezpośredniego otoczenia
Projektu, jest dostępność wysoko rozwiniętej infrastruktury społecznej i bogactwo kulturowe. Takie walory,
chociaż w pośredni sposób, ale w dużym stopniu wpływają na atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru106.

Atrakcyjność
inwestycyjna
i system
komunikacji

Opracowano na podstawie: Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, województwo kujawsko-pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.
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•
•
•
•

Środowisko
naturalne

•

Wzrost przeciętnego zatrudnienia
w sektorze przedsiębiorstw.
Spadek stopy bezrobocia (12,1% w 2016 r.).
Wzrost udziału osób aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności.
Wzrost przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto.
Wzrost wartości wytworzonego
PKB w województwie.
Wzrost liczby podmiotów wpisanych
do rejestru REGON.
Spadek produkcji sprzedanej
przemysłu.
Utrzymująca się niska atrakcyjność
inwestycyjna województwa, przy
jednoczesnym wzroście atrakcyjności
obszaru objętego projektem.
Postępująca poprawa stanu infrastruktury kolejowej w województwie.
Wzrost znaczenia infrastruktury kolejowej północ-południe w transporcie towarów oraz jej wzrastające obciążenie.
Stale rozwijająca się sieć drogowa.
Wzrost znaczenia szlaków komunikacyjnych przebiegających przez region.
Rozwój działalności bydgoskiego portu
lotniczego.
Wzrost znaczenia kwestii środowiskowych w planowaniu inwestycji.

•
•

Wzmocnienie gospodarcze regionu.
Zatrzymanie dotychczasowych
i przyciągnie nowych mieszkańców –
osób związanych bezpośrednio
lub pośrednio z Inwestycją.

•
•
•

Powstanie wielu nowych miejsc pracy.
Dalszy spadek bezrobocia107.
Aktywizacja gospodarcza całego
województwa.
Powstanie nowych i rozwój
dotychczasowych przedsiębiorstw.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Umożliwienie szybszego rozwoju
przedsiębiorczości.
Wzrost udziału PKB wytworzonego
przez obszar projektu w PKB
województwa.
Zahamowanie spadku produkcji
sprzedanej przemysłu.
Stworzenie atrakcyjnych warunków
dla inwestorów, także zagranicznych.
Umożliwienie sprawniejszego transportu
wytworzonych dóbr.
Zmniejszenie wypadkowości i kosztów
opóźnień związanych z kongestią.
Zwiększenie efektywności przewozów
kolejowych zarówno towarowych
jak i pasażerskich.
Odciążenie infrastruktury kolejowej.
Zwiększenie znaczenia obszaru
oddziaływania projektu jako węzła
multimodalnego łączącego transport
wodny, drogowy, kolejowy i lotniczy.
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza, redukcja emisji hałasu,
a także minimalizacja skutków
wypadków transportowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych analiz.

107
106

•

Wpływ projektu

Spadek liczby ludności
w województwie.
Ujemny przyrost naturalny.
Ujemne saldo migracji ludności
na pobyt stały.

Przyjmuje się, że zapotrzebowanie na zasoby pracy w celu zagospodarowania terenu dla utworzenia zintegrowanego centrum
logistycznego o powierzchni 100 ha wynosi od 837 do 1013 pracowników. Dane na podstawie: „Technologie transportów”, red.
L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom 2014.
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Rysunek 1. Schemat lokalizacji platformy na tle najistotniejszych szlaków transportu towarów.

1. ANALIZA OTOCZENIA
1.1.		
		

ANALIZA OTOCZENIA JAKO PODSTAWA OKREŚLENIA
FUNKCJONALNOŚCI I POTENCJAŁU PRZEŁADUNKOWEGO PLATFORMY

Nazwa: Studium lokalizacyjne dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Platforma Multimodalna oparta
na transporcie wodnym, kolejowym, drogowym i lotniczym z centrum logistyczno-magazynowym i portem
rzecznym zlokalizowanym na wskazanym obszarze lewego brzegu Wisły (km 766-771), z uwzględnieniem
obszaru miasta Bydgoszczy i gminy Solec Kujawski” w szczegółowy sposób określa zakres zagadnień objętych opracowaniem. Jednakże podstawą zagadnień związanych z Platformą Multimodalną Bydgoszcz-Solec
Kujawski są uwarunkowania lokalizacyjne i potencjalne powiązania zewnętrzne samej platformy w ujęciu
lokalnym (tzn. w ramach wyznaczonego obszaru), ale przede wszystkim w ujęciu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym. To właśnie lokalizacja w skali ponadregionalnej i ogólnopolskiej określi jej podstawową
funkcjonalność – jako punktu przeładunkowego pomiędzy różnymi środkami transportu.
Ze względu na nadrzędną rolę transportu wodnego śródlądowego w ramach funkcjonowania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski oraz ogólną charakterystykę tego segmentu przewozowego
(efektywność dla towarów o niskiej wrażliwości na czas przewozu transportu i na długich dystansach) bardzo istotne jest określenie „otoczenia projektu” nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji, ale także
w skali ogólnopolskiej. Oczywiście pewne znaczenie dla funkcjonowania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski będą miały przedsiębiorstwa/gestorzy ładunków w skali lokalnej, jednakże ze względu na
potencjał przewozowy ich udział w ogóle ładunków obsługiwanych przez platformę będzie ograniczony.

1.1.1.
		

POŁOŻENIE PLATFORMY NA SKRZYŻOWANIU
SZLAKÓW TRANSPORTOWYCH O SKALI OGÓLNOPOLSKIEJ

Platforma Multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski mająca na celu obsługę (właściwie: umożliwienie lub usprawnienie) przeładunków pomiędzy różnymi środkami transportu, w założeniu powinna zostać
usytuowana na skrzyżowaniu istotnych szlaków transportowych, dla których lokalizacja platformy stanowić
będzie element optymalizujący trasę przewozową. Lokalizacja platformy w rejonie Bydgoszczy-Solca Kujawskiego jest w tym aspekcie wyjątkowo atrakcyjna, położona jest bowiem bezpośrednio nad Wisłą, czyli
MDW (międzynarodową drogą wodną) E40 oraz w rejonie ujścia Brdy do Wisły (MDW E70), z drugiej strony
w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszego w Polsce towarowego ciągu kolejowego C-E65 (tzw. magistrala węglowa), przy równoczesnej bliskości międzynarodowych ciągów drogowych E261 (droga krajowa
DK5 modernizowana do S5) oraz E75 (autostrada A1). Ogólna charakterystyka położenia na skrzyżowaniu
szlaków transportowych różnych środków transportu została zwizualizowana na Rysunku 1.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych danych o istniejącej sieci transportowej
i jej przewidywanym rozwoju (określonym umowami lub zobowiązaniami), z uwzględnieniem znaczenia
sieci transportowych dla przewozów ładunków.

Powyższy schemat uwzględnia wszystkie istniejące (w znaczeniu funkcjonalnym – ze względu na rzeczywisty transport ładunków na określonych kierunkach) ciągi transportowe w ramach infrastruktury kolejowej i drogowej oraz szlaki wodne. Infrastruktura kolejowa i drogowa została wskazana jako istniejąca i realizowana z uwagi na podpisane umowy i określone terminy realizacji wybranych odcinków, nie uwzględniono
natomiast „strategicznych” planów rozwojowych sieci o nieokreślonym horyzoncie czasowym, dlatego też
wskazano przebieg drogi krajowej DK5 jako drogę ekspresową S5 (realizacja do III kwartału 2019 r.), czy też
DK7 w formie S7 (brakujący odcinek północny od Elbląga do Gdańska zostanie ukończony przed końcem
roku 2018, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki-Płońsk oczekuje na decyzję środowiskową, a brakujący odcinek
od Płońska do Mławy objęty jest umową ZIZ z terminem realizacji na 2021 r.), natomiast DK10 uwzględniono
w formie drogi ekspresowej S10 tylko na odcinkach obwodnic wybranych miast (np. Wałcza) oraz odcinka
Toruń-Bydgoszcz. Odcinek drogi S10 Bydgoszcz-Toruń został objęty decyzją KERM jako odcinek przewidziany do realizacji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, jednakże w chwili obecnej nie podpisano
żadnych umów, nie rozpisano przetargów ani nawet nie przygotowano wstępnych decyzji środowiskowych,
co pozwala przewidywać realizację tego kluczowego odcinka S10 nie wcześniej niż około roku 2025 (podpisane umowy obejmują okres do roku 2022, a inwestycje przewidywane w oparciu o rozpisane przetargi
i decyzje środowiskowe zagospodarują środki na budowę dróg na kolejne 3 lata). Realizacja całego ciągu
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S10 (Płońsk-Szczecin) przy braku realnych zobowiązań i „konkurencji” inwestycji transportowych w różnych
częściach kraju może być odłożona na bliżej nieokreśloną przyszłość. Należy jednak mieć na względzie
fakt, że potencjalna realizacja Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski może przyczynić się do
zwiększenia priorytetu modernizacji DK10 do parametrów drogi ekspresowej (obejmującej nie tylko obwodnice wybranych miast, ale całość ciągu infrastruktury) ze względu na zwiększone potrzeby transportowe
i charakter inwestycji. W kontekście planów budowy dróg zwłaszcza w Polsce wschodniej funkcjonowanie
platformy może być silnym argumentem dla przesunięcia środków na inwestycję transportową o charakterze kompleksowym i uzyskanie finasowania ciągu S10.
Warto ponadto zauważyć, że na powyższym schemacie szlaki wodne zostały wskazane według ich
potencjalnej użyteczności wynikającej z porozumień AGN, pomimo faktu, że nie zostały jeszcze podpisane
żadne wiążące umowny dotyczące realizacji modernizacji dróg wodnych.
W obszarze potencjalnego funkcjonowania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski (tzn.
na północ od autostrady A2 i linii kolejowej LK3 łączących Warszawę z Poznaniem i obsługujących większość
transportu ładunków w osi wschód-zachód) najistotniejszy jest i pozostanie transport towarów pomiędzy
Konurbacją Śląską a portami morskimi w Gdyni i Gdańsku, czyli szlakiem stanowiącym też najistotniejszy
krajowy odcinek przewozów o charakterze międzynarodowym (import i eksport towarów drogą morską).
Poza kierunkiem podstawowym w osi północ-południe, transport towarów uzupełniają także przewozy
z Wielkopolski i Dolnego Śląska (głównie z i do portów morskich w Gdyni i Gdańsku). Inne kierunki stanowią
jedynie dopełnienie tych podstawowych osi transportu ładunków. Ze względu na powiązania zewnętrzne
(import i eksport drogą morską) znaczenie najważniejszych kierunków będzie dodatkowo rosło ze względu
na plany rozwojowe portów morskich w Gdyni i Gdańsku oraz obserwowaną silnie wzrostową dynamikę
wymiany handlowej opartej na przeładunkach portowych. Ponadto należy zauważyć, że transport związany
z portami w Gdyni i Gdańsku rośnie wielokrotnie dynamiczniej niż całość rynku transportowego w Polsce,
a plany np. rozbudowy portu w Gdyni poza falochron zewnętrzny, czy też portu centralnego w Gdańsku spowodują, że popyt na transport ładunków w tym lub z tego kierunku będzie wielokrotnie większy niż obecnie.
Rola uzupełniająca pozostałych kierunków i połączeń infrastrukturalnych dotyczy zarówno komunikacji drogowej, jak i kolejowej. Drogi krajowe DK10 Warszawa-Szczecin, DK16 i DK15 z Poznania w kierunku
Warmii i Mazur, czy DK25 z Konina w kierunku Koszalina przenoszą ograniczone potoki ruchu, nie tylko
w stosunku do najistotniejszej w regionie autostrady A1, ale również DK5/S5. Dysproporcje pomiędzy najważniejszym szlakiem a szlakami uzupełniającymi bardziej widoczne są w sieci kolejowej: korytarz „magistrali węglowej” przenosi największą ilość ładunków w Polsce i posiada pod tym względem zdecydowanie
dominującą pozycję w obszarze wpływu lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, natomiast wszystkie pozostałe szlaki są obciążone ruchem towarowym w stopniu znacznie mniejszym. Wskazana na schemacie linia kolejowa LK9 Warszawa–Trójmiasto może wydawać się istotna choćby ze względu
na fakt, że jest to korytarz sieci TEN-T, ale funkcjonalnie dotyczy to przede wszystkim transportu pasażerskiego, ponieważ przewozy towarowe nie mają na niej dużego znaczenia ze względu na znaczny ruch pociągów pasażerskich i ograniczoną przepustowość szlaku.
Istotna dla lokalizacji platformy może okazać się także charakterystyka głównych potoków przewozowych w otoczeniu: duża odległość przewozów (w przypadku importu i eksportu drogą morską liczona nawet
w skali globalnej), a także ograniczona wrażliwość ładunków na czas (akceptowalny stosunkowo długi okres
transportu), przy dużym wolumenie lub masie oraz redukcji kosztów przewozu. Jest to charakterystyka znacząco rozbieżna np. względem transportu lotniczego, dla którego mniejsze znaczenie ma koszt przewozu
(akceptowane są wysokie koszty transportu), ale ze względu na wrażliwość ładunków bardzo istotny jest
przede wszystkim czas przewozu, natomiast masa lub objętość transportowanych ładunków zwykle jest
ograniczona. Pozwala to na wstępne wskazanie transportu wodnego śródlądowego jako alternatywy dla
istniejących środków dowozu/odbioru ładunków z portów morskich ze względu na efektywność na duże
dystanse, zwłaszcza dla grup towarowych o niskiej wrażliwości na czas.

w korytarzu transportowym, niezależnie od środka transportu, jakim są przewożone. Odrębnie również potraktowano prognozy popytowe, które związane są z funkcjonowaniem przeładunków w ramach platformy
oraz konkretnymi środkami transportu – wielkość prognozowanych potoków ruchu zależy od istniejącego
potencjału popytowego i uwzględnia dodatkowo parametry hydrologiczne, nawigacyjne, głębokości tranzytowej, parametry floty przewozowej itp. Parametry rozwojowe platformy, w tym np. etapy jej rozbudowy,
modernizacja Drogi Wodnej Wisły, dostępność nabrzeży itp. określają jaką część potencjału popytowego
może zostać przetransportowana z udziałem platformy – wynikiem takiego szacunku są prognozy popytowe
dla konkretnych lat opisane w opracowaniu.
W ramach analiz transportowych pod kątem określenia popytu transportowego Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski oparto się o dostępne informacje o przewozach w formie źródłowo-celowej (skąd-dokąd odbywał się przewóz), a w ramach uzupełnienia i kalibracji informacji źródłowo-celowej,
również o dane ilościowe (m.in. pomiary GPR2015, dane odcinkowe OBLIKO), a także o dostępne dane
i opracowania statystyczne GUS i Eurostat z lat 2013-2016.
W przypadku danych statystycznych dotyczących żeglugi śródlądowej bardzo istotny jest fakt odmiennego sposobu zbierania i kalkulacji danych o przewozach pomiędzy GUS i Eurostat – GUS w ramach
sum „ogólnych” transportu wodnego śródlądowego uwzględnia również transport rodzimych podmiotów
gospodarczych wykonujących przewozy całkowicie poza granicami Polski (np. w Niemczech lub Holandii), podczas gdy Eurostat jako wodny śródlądowy transport międzynarodowy, wykazuje jedynie przewozy
rozpoczynające się lub kończące w Polsce (różnica jest bardzo duża i dla 2016 roku wynosi 34 mln t-km
transportu międzynarodowego wg Eurostat1, względem 759 mln t-km wg GUS2, z czego ponad 700 mln
t-km dotyczy przewozów niezwiązanych z obszarem kraju). Dane dla transportu wodnego śródlądowego
w granicach Polski są zbieżne (i stosunkowo nieznaczne). Świadczyć to może o potencjale floty przewozowej polskich przewoźników, którzy jednak ze względu na złe warunki żeglugi i transportu wodnego śródlądowego w Polsce wykonują pracę przewozową poza granicami kraju.
Alternatywnymi gałęziami transportu dla transportu wodnego śródlądowego są kolej i przewozy
samochodowe. W przypadku obu tych segmentów transportowych skorzystano z danych przewozowych
w formie więźby ruchu – określenia przewozów z uwzględnieniem źródła i celu przewozu, dla których wybór
ścieżki przewozu ma charakter wtórny (w uproszczeniu: trasa przewozu zależy od kosztu transportu, a najistotniejsze jest to skąd-dokąd transportowane są towary).
W przypadku danych o transporcie drogowym wykorzystano informacje pochodzące z Krajowego
Modelu Ruchu GDDKiA, który uogólnia ruch samochodowy (osobowy i odrębnie dostawczy i ciężarowy) do
przejazdów pomiędzy powiatami oraz jest kalibrowany do wielkości pomiarowych na sieci dróg krajowych
(w tym ekspresowych i autostrad) i wojewódzkich (w ramach Generalnych Pomiarów Ruchu w latach 2010
i 2015). Podział na rejony komunikacyjne na poziomie powiatów jest oczywiście uproszczeniem, jednakże
w sposób miarodajny pozwala na prognozowanie ruchu w przypadku zarówno zmian infrastrukturalnych, jak
i zmian społeczno-gospodarczych w skali kraju, jest także miarodajny w skali projektu ze względu na przewidywane przewozy o charakterze długodystansowym. Wielkości przewożonych ładunków zostały określone
na podstawie informacji statystycznych pochodzących z badań ruchu towarowego3, wykorzystano także
wszelkie inne dostępne źródła o charakterze ilościowym4 i jakościowym5.
W przypadku przewozów kolejowych, na podstawie informacji o ich funkcjonowaniu wskazanych
w Studiach Wykonalności6 dla linii kolejowych C-E65 (LK131) i LK201 oraz innych opracowaniach dotyczących

1

2

1.1.2.

DANE I ZAŁOŻENIA ANALITYCZNE

3
4

Ze względu na potencjalną lokalizację Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski w bezpośredniej bliskości zidentyfikowanych dużych potoków ruchu towarowego, zdecydowano się na odrębne potraktowanie istniejącego potencjału popytowego rozumianego jako transport towarów (ładunków)
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5
6

Na podstawie::http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/5/53/Transport_performance_of_goods_by_type_of
transport_-_Mio_TKm.png, data odczytu: 15.05.2018 r.
Na podstawie: GUS, 2017, Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2016 r., GUS, Warszawa.
E. Menes, J. Waśkiewicz, 2008, „Zrównoważony rozwój ciężarowego transportu samochodowego w Polsce”.
M.in. Generalny Pomiar Ruchu GDDKiA z roku 2015 (GPR 2015); dane historyczne z GPR 2010.
M.in. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2014, Raport z Badań, Kraków, Gdańsk, Warszawa.
Studia Wykonalności oparte zostały o prognozy zarządców portów, dla Gdańska w oparciu o przeładunki z roku 2015, dla Gdyni
w oparciu o przeładunki z roku 2013, z uwzględnieniem lat wcześniejszych oraz perspektyw rozbudowy infrastruktury portowej,
a także rozwoju handlu i transportu międzynarodowego.
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ruchu kolejowego7, określone zostały źródła i cele przewozów w formie przejazdów od-do, które zagregowano do poziomu rejonów komunikacyjnych (powiatów) w analogii do przewozów samochodowych. W przypadku kolei wyodrębniono także charakterystyki przewozowe dla różnych rodzajów pociągów towarowych
(przewozy masowe, całopociągowe, intermodalne itp.), a także wyodrębniono przewozy o charakterze konkurencyjnym względem transportu śródlądowego (np. transport wodny śródlądowy nie stanowi alternatywy
m.in. dla przewozów kolejowych priorytetowych ze względu na długi czas przewozu).
Jako funkcjonalność Platformy Multimodalnej niezależną od transportu wodnego śródlądowego
analizowano także jej użytkowanie w formie centrum logistycznego i możliwości przeładunkowe związane
z przeładunkami pomiędzy transportem kolejowym i drogowym. Ze względu na specyfikę najistotniejszych
ciągów transportu ładunków (oraz ścisłe powiązanie z portami morskimi większości potoku ładunków
w okolicach platformy), przewiduje się możliwość organizacji centrum logistycznego o charakterze lokalnym
lub regionalnym (centrum dystrybucyjne), niż ogólnokrajowym czy europejskim.
Powodowane jest to przede wszystkim koniecznością zapewniania efektywności czasu przewozów
(pod kątem maksymalnego czasu pracy kierowców/maszynistów) w stosunku do miejsc przeładunku,
w celu ociągnięcia optymalnych dobowych zdolności transportowych. Porty morskie w Gdyni i Gdańsku
znajdują się w odległości możliwej do pokonania w ciągu 3 godzin (zarówno koleją jak i drogą), co powoduje,
że powstanie centrum ogólnokrajowego (mającego wysyłać towary na całą Polskę) tak blisko najistotniejszego „źródła dostaw” (jakim są porty morskie) jest mało prawdopodobne. Jednakże funkcja uzupełniająca
Platformy Multimodalnej, jaką może być centrum logistyczne i dystrybucyjne o charakterze lokalnym i regionalnym jest jak najbardziej możliwa, w bezpośredniej bliskości znajdują się bowiem dwa duże miasta:
Bydgoszcz i Toruń, a także wiele innych nieznacznie mniejszych miast (Inowrocław, Grudziądz, Włocławek
itd.), o stosunkowo dużym potencjale gospodarczym i ludnościowym. Bardzo dynamicznie rosnący udział
w rynku sklepów internetowych, a co za tym idzie potrzeby w zakresie wysyłki i dystrybucji znacznych ilości ładunków obsługiwanych w głównej mierze przez firmy kurierskie (a nie przez producentów czy klasycznych „dystrybutorów”), wskazuje na potencjał wykorzystania obszaru platformy również do organizacji
terenu magazynowo-przeładunkowego właśnie jako centrum logistycznego o charakterze lokalnym i regionalnym.
Na etapie dalszych analiz uwzględniono również przewozy związane z funkcją uzupełniającą Platformy Multimodalnej w formie centrum logistycznego i dystrybucyjnego o charakterze lokalnym
i regionalnym. Należy jednak pamiętać, że ogólna masa ładunków z tego rodzaju działalności może okazać się stosunkowo ograniczona w stosunku do tych przewożonych wodnym transportem śródlądowym,
ponadto charakter ładunków będzie odmienny (drobne ładunki o dużej wrażliwości na czas), co jednak nie
ograniczy potencjalnych zysków z tego rodzaju działalności transportowej.

1.1.3.

jednak oczekiwać, że ogólna dostępność środków transportu (w tym lotniczego) wpłynie stymulująco na
rozwój gospodarczy i wymianę towarową, w tym także na duże odległości.

1.2.		

W chwili obecnej w Polsce transport wodny śródlądowy ma znaczenie marginalne. Stwierdzenie to
dotyczy zarówno skali ogólnokrajowej, jak i korytarza transportowego bezpośrednio związanego z projektem – Drogi Wodnej Wisły.
Powyższa diagnoza stanu transportu śródlądowego wynika z analizy zarówno dostępnych danych, jak
i uwarunkowań związanych z żeglugą śródlądową. Polska posiada dość rozbudowaną sieć dróg wodnych,
która powinna zapewnić dogodny transport śródlądowy. Jednakże jak wskazuje raport NIK8 z 2014 r. jedynie
10% łącznej długości dróg wodnych w Polsce spełnia wymagania techniczno-eksploatacyjne (wynikające
z obowiązującego prawa9), przy czym dla dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym jest to zaledwie
5%. Podstawowym problemem jest przede wszystkim utrzymanie odpowiedniej głębokości szlaków wodnych przez odpowiednio długi sezon żeglugowy – brak pewności czy i kiedy towar będzie dostarczony jest
najistotniejszą przesłanką ograniczającą kontraktowanie przewozów transportem wodnym śródlądowym.
Podobnie jak w przypadku statystyk dotyczących funkcjonujących dróg wodnych w Polsce, również do statystyk przewozowych należy odnosić się z zachowaniem ostrożności. W ramach podsumowań
statystycznych metodologia GUS opiera się na informacjach pozyskanych od podmiotów gospodarczych
z siedzibą na terytorium Polski, co w przypadku firm zajmujących się transportem wodnym śródlądowym
w bardzo niewielkim stopniu (około 8%10) dotyczy przewozów po krajowych drogach wodnych, dlatego
też lepszym źródłem są dane Eurostat podsumowujące przewozy różnych krajów EU w ramach spójnej
metodyki.
Udział transportu śródlądowego w ogóle przewozów ładunków w Polsce to zaledwie 0,03%11, zaznaczyć też należy, że większość tych przewozów wykonywana jest odcinkami Odry w okolicach Szczecina
(w tym przewozy Szczecin-Berlin) oraz skanalizowanym odcinkiem Kędzierzyn-Koźle-Wrocław12. Jest to
wielkość znacznie niższa od średniej europejskiej (ok. 6,5%13), a tym bardziej od wartości osiąganych przez
liderów transportu szlakami wodnymi (Holandia: 48,5%). Stosunkowo duże zmiany procentowe tej wielkości
rok do roku w Polsce wynikają raczej ze śladowych wielkości bezwzględnych przewozów, a nie z ogólnej
dynamiki rynku przewozowego).
Tabela 1.

ANALIZY POPYTOWE OKREŚLAJĄCE TRANSPORT ŁADUNKÓW

Poniższy rozdział skupia się na aspektach popytowych transportu ładunków, zarówno dla korytarza
transportowego północ-południe, w którym zlokalizowana będzie Platforma Multimodalna Bydgoszcz-Solec
Kujawski, jak również w skali całej Polski.
Najistotniejszymi segmentami przewozów ładunków będą: transport wodny śródlądowy, transport
kolejowy i transport drogowy. W bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski znajduje się też lotnisko z licencjonowanym terminalem Cargo, jednakże ze względu na charakterystyki transportowe i przeładunkowe przewiduje się jego bardzo ograniczony wpływ na podstawowe
funkcje przeładunkowe platformy. Nie oznacza to jednak braku znaczenia lotniska – jego dogodne położenie
może mieć wpływ na rozwój zaplecza biznesowego platformy, lokowanie się firm i innowacyjny charakter
podmiotów gospodarczych w otoczeniu lokalizacji. Jednak w zakresie transportu ładunków przewidywanych jako podstawa funkcjonowania platformy (o ograniczonej wrażliwości na czas i dużym wolumenie przewozowym) przewiduje się śladowy wpływ transportu lotniczego jako segmentu transportu towarów. Należy

Biuro Przygotowania Inwestycji i Rozwoju PKP PLK S.A., 2016, Analiza dostępności i dostosowania infrastruktury kolejowej
korytarza C-E65 do potrzeb portów w Gdyni i Gdańsku.
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Udział różnych środków transportu śródlądowego w przewozach ładunków
w Polsce według danych Eurostat dla roku 2016.1415
Drogi

Kolej

IWW14

Suma

Praca przewozowa [mln t-km]

290 749

50 650

108

341 507

Udział rodzajów transportu

85,14%

14,83%

0,03%

100%

15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Inland_freight_transport,_2016.png, data odczytu: 4.08.2018 r.

8

9

10
11

12
13
14

7

ISTNIEJĄCY TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY

15

Najwyższa Izba Kontroli, 2014, Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej, Informacja o wynikach kontroli; KIN-4101-04/2013; Nr ewid.
188/2013/P/13/079/KIN.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych; Dz.U. 2002 nr 77 poz.
695.
GUS, 2017, Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2016 r.
Dane Eurostat za 2015 r., dane dotyczą sumy pracy przewozowej w tono-km transportu śródlądowego w Polsce oraz pomiędzy
Polską i zagranicą, w odróżnieniu od danych GUS nie uwzględniają przewozów polskich podmiotów gospodarczych poza terytorium kraju (na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database, data odczytu 29.06.2018 r.).
GUS, 2017, Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2016 r.
Dane Eurostat za 2015 r. (na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database, data odczytu 29.06.2018 r.).
ang. Inland Waterways, skrót stosowany powszechnie w odniesieniu zarówno do szlaków i dróg wodnych, jak i charakterystyk
przewozowych (w tym: wielkości przewozów) transportowanych wodnymi drogami śródlądowymi. Skrót wykorzystywany m.in.
przez Eurostat.
Wartość obejmuje przewozy wewnątrzkrajowe (74 mln t-km) oraz pomiędzy Polską i zagranicą (34 mln t-km).
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dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – CZĘŚĆ ANALITYCZNA

Oczywiście w obszarze oddziaływania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, tzn. na
Dolnej Wiśle, istnieje żegluga śródlądowa – w bezpośredniej bliskości lokalizacji platformy funkcjonuje m.in.
Żegluga Bydgoska (spółka przewozowa z Bydgoszczy należąca do grupy OT Logistics). Jednakże udział
tego segmentu transportu w przewozach towarowych obszaru jest marginalny, ponadto średnie odległości
przewozów sugerują raczej transporty kruszywa wydobywanego z Wisły (w ofercie Żeglugi Bydgoskiej),
przy minimalnym udziale innych przewozów. W obszarze platformy statystyki GUS wskazują na stosunkowo
stabilne relacje przewozowe z udziałem transportu wodnego jedynie w ramach województwa kujawsko-pomorskiego, przewozy drogą wodną do innych województw mają charakter incydentalny, a średnie odległości przewozowe wskazują na wyjątkowo lokalny charakter transportu. Stanowi to kolejny dowód braku
odpowiedniego wykorzystania Drogi Wodnej Dolnej Wisły.
Tabela 2.

Przewozy ładunków (praca przewozowa) i średnie odległości przewozów transportem wodnym
śródlądowym w bezpośrednim otoczeniu Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski
w latach 2010-2014.
Relacje przewozowe

2010

2011

2012

2013

2014

Przewozy tylko w obszarze województwa
kujawsko-pomorskiego [tys. t-km]

1 045,0

1 121,0

1 439,0

1 606,2

1 622,9

Przewozy z województwa kujawsko-pomorskiego
do warmińsko-mazurskiego [tys. t-km]

-

-

384,0

-

-

Przewozy z województwa kujawsko-pomorskiego
do pomorskiego [tys. t-km]

964,0

140,0

-

-

-

Przewozy z województwa mazowieckiego
do kujawsko-pomorskiego [tys. t-km]

-

-

-

960,0

-

Praca przewozowa ogółem [tys. t-km]

2 009,0

1 261,0

1 823,0

2 566,2

1 622,9

Średnia odległość przewozów ładunków
na dolnej Wiśle [km]

4,4

2,6

3,8

5,3

3,2

Źródło: K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, 2017, „Gdańsk. Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły”,
Acta Energetica, na podstawie GUS, Transport – wyniki działalności 2011-2015.

Na podstawie zebranych danych, materiałów porównawczych i kontrolnych (jak wspomniany raport
Najwyższej Izby Kontroli), a także konsultacji z przewoźnikami i interesariuszami, czy to w obszarze platformy, czy też w skali ogólnopolskiej żeglugi śródlądowej, można stwierdzić, że w chwili obecnej szlaki wodne,
w tym także Dolna Wisła, wykorzystywane są właściwie wyłącznie ze względu na ograniczenie dostępu
innych form transportu – dotyczy to przede wszystkim przewozów elementów ponadgabarytowych, których
nie ma możliwości przewieźć koleją lub drogami, ewentualnie „przypadków szczególnych”, takich jak transport kruszyw z miejsca ich wydobycia w korycie Wisły.
Należy jednak zaznaczyć, że wskazane powyżej statystyki istniejących przewozów w obszarze
funkcjonowania platformy, w żaden sposób nie świadczą o potencjale przewozowym Drogi Wodnej Wisły
(w przypadku poprawy żeglowności lub nawet dostosowania szlaku do standardów wymaganych prawem),
czy też śródlądowego transportu wodnego w ogólności. Fakt marginalnego udziału w rynku przewozowym
jest wynikiem wieloletnich zaniechań i braków infrastrukturalnych (zarówno jeśli chodzi o szlaki wodne jak
i możliwości przeładunkowe portów, przystani i nabrzeży), a także innych uwarunkowań zewnętrznych (m.in.
brak ogólnego „dobrego klimatu” dla rozwoju wodnego transportu śródlądowego, częściowo także ograniczonej „kultury żeglarskiej”, która w Polsce zanikała ze względu na zmiany granic w okresach zaborów,
wydzielenia Gdańska jako Wolnego Miasta w okresie międzywojennym, problematyki prawnej w zakresie
gospodarki wodnej, licencjonowania przewozów itp.). O prawdziwym potencjale przewozów szlakami wodnymi mogą świadczyć przykłady europejskie, jak Holandia, gdzie transport wodny śródlądowy to prawie
50% rynku przewozów ładunków16, a jak wskazuje dalsza analiza segmentów transportu w obszarze projektu, śródlądowe drogi wodne mogą stanowić optymalną alternatywę dla wielu z odbywających się w tym
obszarze przewozów.

16

W zakresie bezpośrednich uwarunkowań wodnego transportu towarów warto zauważyć, że droga
wodna Dolnej Wisły, nawet w formie obecnej (przy braku regulacji Wisły), może być wykorzystywana do
przewozów towarów barkami – jednakże w bardzo ograniczonej formie (przede wszystkim żeglugi barek
o niewielkim zanurzeniu przy ograniczonym sezonie żeglowania podczas stanów średnich i średnich wysokich). Dotyczy to zwłaszcza transportów „incydentalnych”, takich jak przewozy obiektów ponadgabarytowych. Podstawowym problemem o charakterze lokalnym jest brak odpowiednio zorganizowanych punktów
ekspedycyjnych, z którego wynika pośrednio brak floty transportowej. W tle pozostaje problem ogólnej organizacji transportu śródlądowego (zarówno od strony administracji i konserwacji szlaków wodnych przez
urzędy, jak i uregulowań prawnych związanych z dostosowaniem do realiów współczesnego transportu).
Brak regulacji Wisły i dostosowania do wyższych klas żeglowności będzie problemowy przy organizowaniu
transportu w dużej skali, dla której transport wodny śródlądowy jest najefektywniejszy. Dodatkowo niestabilność przewozów barkami w skali małej (ze względu na wahania poziomu wód, konieczność oczekiwania
na wyższe stany Wisły oraz niemożność kontraktowania przewozów w jasno określonych terminach) doprowadziło do ograniczenia rynku takich przewozów i jego stopniowego zaniku, nawet w przypadku zapotrzebowania na przewozy – jak miało to miejsce na Wiśle. Podpisanie przez Polskę porozumień AGN wskazuje
jednak na plany dotyczące modernizacji szlaków wodnych, w tym Drogi Wodnej Wisły, które powinny wyeliminować najistotniejsze problemy o charakterze nawigacyjnym. Lokalizacja Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski do obsługi przeładunków będzie najistotniejszym elementem kształtującym przyszły
popyt na przewozy wodne śródlądowe na Dolnej Wiśle. Ponadto należy spodziewać się, że w dłuższej perspektywie, kaskadyzacja Wisły będzie nieunikniona, być może również ze względu na ekologiczny wpływ
takiej inwestycji – retencję wody i zapobieganie wysychaniu ekosystemów nadrzecznych w kontekście postępujących zmian klimatycznych.

1.2.1.

POTOKI PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH

Transport kolejowy obsługuje ponad 16% ogółu przewozów ładunków w Polsce. Rozkład tych przewozów nie jest jednak równomierny – dominującą pozycję posiadają szlaki przewozowe o charakterze „importowo/eksportowym” przewozów: ze Śląska (i Podkarpacia) przez Wrocław i Poznań w kierunku Szczecina (transport drogą morską ma charakter globalny), szlak Białoruś-Niemcy przez Warszawę. Największe
znaczenie w skali kraju ma szlak wiodący ze Śląska (i Czech/Słowacji) przez Zduńską Wolę i Bydgoszcz,
w kierunku portów morskich w Gdyni i Gdańsku. Należy tu zauważyć, że wymianę towarową dokonywaną przez porty morskie (zarówno w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie) charakteryzują bardzo duże odległości
przewozowe, wielokrotnie przekraczające odległości transportu na „polskim” odcinku. Najistotniejszy ze
względu na wolumen przewożonych towarów w Polsce, szlak ze Śląska w kierunku portów w Zatoce Gdańskiej, obejmuje korytarz tzw. magistrali węglowej (C-E65), o której znaczeniu świadczy fakt, że była to jedna
z pierwszych i najważniejszych inwestycji strategicznych po odzyskaniu niepodległości przez Polskę
w 1918 r. Priorytetowego znaczenia dla transportu towarów linia ta nie straciła do dziś. Obecnie linia kolejowa
C-E65 w rejonie Bydgoszczy przenosi największe potoki (masy ładunków) towarowego ruchu kolejowego
w Polsce – zarówno do Gdyni (LK201) jak i do Gdańska (LK131). Należy ponadto zaznaczyć, że przy obecnych
natężeniach ruchu (rosnących wraz z przeładunkami w portach) linia ta właściwie nie posiada alternatyw –
równoległa linia kolejowa LK9 przez Malbork w kierunku Warszawy przenosi ruch pasażerski na tyle duży
(również rosnący), że przepustowość dla transportu towarów pozostaje ograniczona do godzin nocnych.

Dane Eurostat za 2015 r. (na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database, data odczytu 29.06.2018 r.).
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Rysunek 2. Analiza optymalnych ekonomicznie szlaków kolejowego transportu ładunków (bez uwzględnienia
obciążeń sieci kolejowej ruchem pasażerskim) w oparciu o modelowe obciążenie ruchem sieci kolejowej, bazujące na minimalizacji kosztów przewozowych.

Tabela 3. Przeładunki towarów w porcie Gdańsk w 2017 roku według rodzajów transportu lądowego.17
Ładunek

Kolej

Samochody

Rurociągi

Suma masy

Paliwa płynne

131 68217

131 682

12 904 843

13 168 207

Węgiel

4 625 790

457 496

-

5 083 286

92 527

-

-

92 527

1 859 460

1 583 985

-

3 443 445

-

2 555

-

2 555

30 967

743 202

-

774 169

Drobnica (kont)

6 678 350

11 371 245

-

18 049 595

Suma masy:

13 418 777

14 290 165

12 904 843

40 613 784

33%

35%

32%

Ruda
Inne masowe
Drewno
Zboże

Udział:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych przekazanych przez Port Gdańsk za rok 2017.

Warto zauważyć, że to właśnie transport kolejowy pozostaje najważniejszą alternatywą dla śródlądowego transportu wodnego – ważna jest tu m.in. ograniczona wrażliwość na czas wybranych ładunków
transportowanych koleją (w tym: wielogodzinne oczekiwanie na dostępność wybranych odcinków kolejowych), duże masy jednostkowe przewozów (średnia masa ładunku pociągów towarowych to ponad 700 t18),
duże odległości transportu, dla których transport jest efektywny i ograniczone koszty środowiskowe przewozów (zwłaszcza: emisja gazów i energochłonność względem transportu drogowego). Jednocześnie transport kolejowy związany z funkcjonowaniem portów w Zatoce Gdańskiej podlega i będzie podlegał istotnym
ograniczeniom (szerzej opisane w rozdziale 1.3.1.), które sprawiają, że przywrócenie żeglugi śródlądowej po
Wiśle staje się nie tyle udogodnieniem, co koniecznością warunkującą rozwój portów w Gdańsku, a przede
wszystkim w Gdyni.

1.2.2.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych informacji o sieci kolejowej i potokach ruchu towarowego
opracowanych w ramach Studium Wykonalności dla linii kolejowych C-E65 (LK131) i LK201.

W przeciwieństwie do ogółu przewozów krajowych, w których wielkość przewozów dokonywanych
drogami jest wielokrotnie większa niż koleją (Tabela 1) dla transportu związanego z portami morskimi dysproporcje należy uznać za minimalne (dla portu w Gdańsku udział transportu drogowego wyniósł 35%,
podczas gdy udział kolei to aż 33%, przy znacznym udziale transportu rurociągami, które jednak nie mają
charakteru konkurencyjnego (Tabela 3). Ze względu na transport ładunków dalekobieżnych i międzynarodowych, szczególnie importu i eksportu drogą morską, znacznie większy udział kolei nie powinien dziwić, gdyż na większych odległościach znaczenie uzyskuje efektywność i optymalizację kosztów przewozu.
Równocześnie transport drogowy, nawet jeśli nie jest najtańszy, potrafi docierać właściwie w każdy obszar
aktywny gospodarczo. Jego funkcjonalność określa z jednej strony wysoka elastyczność, z drugiej strony
jednak ograniczona efektywność kosztowa, predestynując go do przenoszenia ładunków na ograniczone
odległości, w tym także jako transport kombinowany tzn. dowóz ładunków do miejsc przeładunku na inne,
efektywniejsze środki transportu. Warto zauważyć, że kolej dla dłuższych odległości przewozowych uważana jest za bardziej opłacalny ekonomicznie rodzaj transportu niż samochody ciężarowe, jednakże jest też
mniej efektywnym środkiem transportu ze względów kosztowych niż transport wodny śródlądowy.
Należy pamiętać, że kolejowy transport ładunków do Trójmiasta nie jest związany tylko i wyłącznie
z funkcjonowaniem portów morskich oraz importu i eksportu towarów – jest to także obszar o bardzo dużym
potencjale gospodarczym i demograficznym, generującym transporty ładunków odrębnie od działalności
portów morskich. Jednakże bezpośrednio dla funkcjonowania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski kluczowe znaczenie mają właśnie import i eksport jako segment w największym stopniu obsługiwany przewozami dalekobieżnymi pociągów towarowych.
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POTOKI PRZEWOZÓW SAMOCHODOWYCH

Transport drogowy pozostaje najważniejszą gałęzią przewozów ładunków w Polsce. Jest to wynikiem
historii kształtowania się rynku transportowego – w stosunku do pozostałych segmentów przewozowych,
transport drogowy wykazuje największą elastyczność i stosunkowo łatwo dopasowuje się do nowych warunków i szlaków przewozowych, ponadto modernizacja i rozbudowa infrastruktury transportowej po okresie transformacji ustrojowej w 1989 r. w pierwszej kolejności objęła właśnie drogi.
W obszarze potencjalnego funkcjonowania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski potoki ruchu samochodów ciężarowych (na podstawie danych z Krajowego Modelu Ruchu GDDKiA) opierają
się na osi północ-południe w ciągu autostrady A1 (w uproszczeniu jest to kierunek zbliżony do transportów
kolejowych), jednak większe znaczenie mają też pozostałe kierunki – przede wszystkim odbicie w kierunku
Poznania, które z całą pewnością zyska na znaczeniu po ukończeniu drogi ekspresowej S5. Pewien wpływ
na kształtowanie się ruchu ma także droga krajowa DK10 z Torunia w kierunku Piły, jednak jej charakter jest
stosunkowo lokalny. Rysunek 3 obrazuje analizę obciążenia sieci drogowej ruchem w oparciu o macierz
przewozów z Krajowego Modelu Ruchu GDDKiA na istniejącej sieci drogowej (w oparciu o OpenStreetMap
z 15.02.2018 r.). Analiza uwzględnia zarówno przewozy towarowe, jak również ruch samochodów osobowych
(kolorem szarym w tle) ze względu na możliwe przekroczenia przepustowości dróg.

17

18

Statystyki przekazane przez port Gdańsk miały charakter uproszczony np. dla paliw płynnych wskazano podział na środki transportu: 1% kolej, 1% drogi, 98% rurociągi, stąd wielkości przewozów również mają charakter szacunkowy.
Na podstawie: dane SEPE dla przewozów do portów morskich w Gdyni i Gdańsku.
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ETAP II – CZĘŚĆ ANALITYCZNA

Rysunek 3. Analiza optymalnych ekonomicznie szlaków samochodowego transportu ładunków w stanie istniejącym infrastruktury drogowej w oparciu o modelowe obciążenie ruchem sieci drogowej, bazujące
na minimalizacji kosztów przewozowych.

(umowy, przetargi itp.). Wykonane zostały analogiczne analizy obciążenia i optymalnych szlaków przewozu
ładunków jak dla stanu istniejącego. Poniższy rysunek obrazuje przebiegi szlaków transportu ładunków, dla
których określenia uwzględniono również ruch samochodów osobowych, jednakże ze względu na przejrzystość analizy obciążenia samochodów osobowych pominięto na rysunku.
Rysunek 4. Analiza optymalnych ekonomicznie szlaków samochodowego transportu ładunków
dla przewidywanego rozwoju sieci infrastruktury drogowej, w oparciu o modelowe
obciążenie ruchem sieci drogowej, bazujące na minimalizacji kosztów przewozowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji o przewozach samochodów ciężarowych
z Krajowego Modelu Ruchu GDDKiA w roku bazowym 2017.

Należy jednocześnie zauważyć, że charakter ruchu drogowego, również w odniesieniu do przewozów ładunków, odróżnia się w znacznym stopniu od dalekobieżnych przewozów kolejowych, a tym bardziej będzie różnił się od charakterystyki przewozów wodnym transportem śródlądowym. Chodzi tu przede
wszystkim o dostępność punktów ekspedycyjnych – miejsc załadunku i wyładunku towarów. W przypadku
transportu drogowego jest to możliwe właściwie wszędzie, dla transportu kolejowego są to bocznice kolejowe przy znacznie rzadszej sieci linii kolejowych (względem dróg), natomiast lokalizacje portów rzecznych
należy analizować w skali znacznie większej.
Ponadto transport drogowy po autostradzie A1, a tym bardziej w pozostałym obszarze potencjalnego
wpływu platformy, nie jest tak jednorodny (długodystansowy, o zbliżonych źródłach i celach przewozów) jak
w przypadku przewozów kolejowych, dla których udział bezpośrednich przejazdów do Trójmiasta (a tym
bardziej do portów) jest stosunkowo niewielki, ze względu na przenoszenie ruchu na znacznie większy obszar. Transport odbywający się na autostradzie A1 to nie tylko przejazdy Śląsk – porty morskie, ale także ruch
zbieżny tylko na fragmencie: Elbląg-Poznań, czy znacznie krótsze przejazdy Starogard Gdański-Świecie
(w kontraście do kolei, gdzie aż 86% pociągów towarowych przejeżdżających przez Bydgoszcz związanych
jest z portami morskimi w Gdyni lub Gdańsku). Stąd można się spodziewać, że udział możliwego przejęcia
przewozów drogowych na transport wodny śródlądowy będzie znacznie niższy niż w przypadku transportu
kolejowego, niezależnie od pozostałych wskaźników określających charakterystykę transportu. Należy jednak pamiętać o uwarunkowaniach transportu drogowego w odniesieniu także do przewidywanego rozwoju
sieci transportowej. Dla przewidywanego rozwoju sieci infrastruktury drogowej (podobnie jak w schemacie sieci) uwzględniono wyłącznie odcinki realizowane lub dla których podjęto zobowiązania realizacyjne
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji o przewozach samochodów ciężarowych
z Krajowego Modelu Ruchu GDDKiA w roku bazowym 2017.

Na powyższym rysunku można zauważyć, że tworzy się szlak transportowy związany z modernizowaną drogą DK5 do S5, który przeniesie ruch przede wszystkim pomiędzy Poznaniem i Trójmiastem. Może
on stanowić istotne powiązanie, którego realizację usprawni Platforma Multimodalna Bydgoszcz-Solec
Kujawski.

1.3.		
		
		

WPŁYW FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PORTÓW MORSKICH
W GDAŃSKU I GDYNI NA POTENCJAŁ PRZEWOZOWY
PLATFORMY MULTIMODALNEJ BYDGOSZCZ-SOLEC KUJAWSKI

Ze względu na lokalizację Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski na naturalnym szlaku
transportowym ze Śląska w kierunku Trójmiasta bardzo duże znaczenie będzie miał transport i przeładunki obsługiwane w portach morskich w Gdyni i Gdańsku. Ten aspekt funkcjonalny jest tym istotniejszy, że
dynamika wzrostów przeładunków w portach i ich plany rozwojowe wskazują, że dotychczasowa obsługa
transportowa (dowóz i odbiór ładunków eksportowanych i importowanych drogą morską) od strony lądu
może okazać się niewystarczająca.
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1.3.1.
		

ANALIZA ISTNIEJĄCEGO FUNKCJONOWANIA
I PRZEŁADUNKÓW PORTÓW MORSKICH W GDYNI I GDAŃSKU

Funkcjonowanie portów morskich w znacznej mierze zależne jest nie tylko od możliwości związanych
z samym transportem morskim, ale także dostarczaniem i odbiorem ładunków od strony lądu. Dystrybucja
śródlądowa przeładunków w portach morskich w Gdyni i Gdańsku oparta jest (podobnie jak znaczna większość transportu ładunków w Polsce) o przewozy samochodowe i kolejowe, a w przypadku paliw płynnych
także o transport rurociągami. Jednakże ogół przeładunków w portach morskich zależny jest od struktury
ładunków eksportowanych i importowanych, ponadto odpowiada raczej ładunkom o znacznie mniejszej
wrażliwości na czas przewozów (o „długim terminie przydatności”), dlatego też udział segmentów transportowych w znacznym stopniu przesunięty jest w kierunku kolei. Dotyczy to w szczególności ładunków
masowych, węgla, kopalin, kruszyw itp.
Tabela 4.

Udziały segmentów transportowych w Porcie Gdańsk dla różnych typów ładunków.
Udziały segmentów transportu lądowego
w przeładunkach w Porcie Gdańsk w 2017 roku

GRUPA ŁADUNKOWA
Kolej

Samochody

Rurociąg

Paliwa płynne

1%

1%

98%

Węgiel

91%

9%

-

Ruda

100%

0%

-

Inne masowe

54%

46%

-

Drewno

0%

100%

-

Zboże

4%

96%

-

Drobnica (w tym kontenery)

37%

63%

-

Źródło: Dane statystyczne przekazane przez Port Gdańsk za rok 2017.

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian w strukturze towarów, wyjątkowo ważny jest znaczny wzrost
w ilościach przeładowywanych kontenerów – jest to zjawisko obserwowane na całym świecie, a w wypadku
polskich portów morskich powiększających swoje zdolności przeładunkowe, dynamika wzrostowa jest tym
istotniejsza. Inicjatywa JASPERS sugeruje pewne ograniczenia względem prognoz określanych przez porty
na podstawie ich możliwości przeładunkowych, jednak nawet w tym wypadku sugerowane są wzrosty na
poziomie ponad 10% rok do roku. Cechą charakterystyczną transportów kontenerowych jest też fakt traktowania ich jako „drobnicę” przez porty ze względu na konieczność segregacji i rozdziału według kierunków
transportu (w odróżnieniu od dużych i jednolitych transportów masowych, które w całości mogą zostać wyekspediowane przykładowo w ramach transportów całopociągowych z jednego statku w jednym kierunku).
Należy też pamiętać, że definicja „drobnicy” według portów morskich nie odpowiada „drobnicy” w transporcie śródlądowym. Wynika to przede wszystkim z pojemności jednostek obsługujących transport.
Istniejąca funkcjonalność portów morskich w Gdyni i Gdańsku opiera się na połączeniach kolejowych
i drogowych przede wszystkim w kierunku południowym (dla paliw płynnych także rurociągami, jednak nie
są one analizowane ze względu na ograniczoną konkurencyjność dla transportu do rafinerii i brak wpływu
na inne formy transportu).
Podstawą transportu drogowego i dystrybucji przeładunków portów na Polskę jest ciąg drogi ekspresowej S6 i A1 (zawierający też fragment S7), odpowiadający europejskiemu korytarzowi E75 (do Gdańska)
i E28 (Gdańsk-Gdynia). Trójmiasto obsługują także inne ciągi transportowe, w tym m.in. droga krajowa DK7
(stan docelowy – jako droga ekspresowa S7 w kierunku Warszawy), jednak ich znaczenie jest mniejsze.
Warto równocześnie zwrócić uwagę, że w chwili obecnej, poza okresem urlopowym, autostrada A1 stanowi
także najszybsze połączenie Warszawy z Trójmiastem, pomimo konieczności nadłożenia drogi autostradą
A2 do Łodzi. Ponadto koszty korzystania z autostrady A1 przez samochody ciężarowe są takie same jak
dla większych samochodów dostawczych czy autobusów (0,38 PLN/km19) i tylko nieznacznie wyższe niż

w przypadku korzystania z dróg krajowych (opłata viaToll: 0,21 PLN/km20), co przy znacznym zysku czasowym powoduje, że samochody ciężarowe korzystające z równoległej do A1 drogi DK 91 są związane właściwie wyłącznie z transportem lokalnym i regionalnym – dotyczącym miejscowości „na trasie” (DK 91 właściwie nie przenosi przejazdów długodystansowych np. ze Śląska do Trójmiasta). Wskazuje na to również
struktura pojazdów według GPR 2015.
Tabela 5. Średniodobowy ruch samochodów ciężarowych z przyczepami i bez przyczep według GPR 2015.
Kategoria pojazdów w GPR 2015

Przekrój A1

Przekrój DK 91

Samochody ciężarowe bez przyczep

260

316

Samochody ciężarowe z przyczepami

3 693

802

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2015, GDDKiA 2016,
punkty pomiarowe: A1 – węzeł Warlubie-węzeł Nowe Marzy; DK91 – Warlubie-Dolna Grupa.

Transport drogowy do portów posiada jednak ograniczoną efektywność ze względu na ograniczoną
przepustowość infrastruktury. Jest to najbardziej widoczne w okresie urlopowym, gdy na autostradzie A1 pojawiają się znaczne przegęszczenia ruchu i korki przy bramkach poboru opłat. Także sam dostęp do portów
morskich z obszaru Trójmiasta bywa problemowy – np. w przypadku Gdyni są to występujące przegęszczenia ruchu na Estakadzie Kwiatkowskiego, gdzie ciężarówki oczekujące przed bramą portową blokują ruch
miejski. Oczywiście przewidywane są tu rozwiązania komunikacyjne mające ograniczyć problemy dostępu
do portów (np. Droga Czerwona w Gdyni) jednak ze względu na otoczenie urbanistyczne dostępność portów od strony lądu pozostanie kłopotliwa (zostało to szerzej opisane w rozdziale 1.3.2.). W przypadku portu
morskiego w Gdyni, planowana budowa Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta w nowym przebiegu drogi
ekspresowej S6, nie wpłynie na poprawę jego dostępności od strony lądu, ze względu na położenie portu
w centralnej części miasta.
W zakresie transportu kolejowego kierunki przesyłu przeładunków portów w Gdyni i Gdańsku kształtują się w sposób zbliżony jak dla transportu drogowego – przede wszystkim w kierunku Śląska i południowej części kraju. Wpływ na to ma zarówno dostępność infrastruktury kolejowej w tym kierunku („magistrala
węglowa” C-E65), jak również tradycyjne kształtowanie się potoków transportowych, czy dostępność punktów ekspedycyjnych kolei po stronie gestorów ładunków (gęsta sieć kolejowa i obsługa kopalni na Śląsku to
w pewnym stopniu pozostałość z okresu zaborów). Charakter ładunków przewożonych do portów morskich
(znacząca ilość ładunków masowych, rud i węgla) sprzyja dużym transportom, które stosunkowo łatwiej
(w stosunku do rozdrobnionych przewozów samochodami ciężarowymi) jest organizować w ramach dużych
składów całopociągowych, co znajduje także potwierdzenie w średniej masie pociągów towarowych (prawie
1500 ton brutto/pociąg21). Równocześnie należy zauważyć, że ten potok transportowy ma charakter bardzo
stabilny z tendencją wzrostową.
Podobnie jak w przypadku transportu drogowego, istotną kwestią są pojawiające się ograniczenia
przewozów towarowych do Trójmiasta. Wraz z modernizacją sieci kolejowej w innych częściach kraju (np.
LK9 od Tczewa w kierunku Warszawy) pojawiło się zwiększone zapotrzebowanie na przewozy kolejowe,
zwłaszcza pasażerskie (ograniczenie czasu przejazdu Warszawa-Gdańsk spowodowało znaczny wzrost zarówno: liczby pasażerów jak i pociągów pasażerskich, międzyregionalnych i międzyaglomeracyjnych, linia
ta w dalszym ciągu posiada dynamikę wzrostową). Ze względu na priorytet przydzielania tras pociągom
pasażerskim na odcinku Tczew-Trójmiasto, gdzie LK131 (magistrala węglowa) łączy się z LK9 z kierunku
warszawskiego, notuje się w chwili obecnej właściwie całkowite wykorzystanie przepustowości istniejącej
infrastruktury kolejowej22. Problematyka sieci kolejowej, która może wpłynąć na rozwój portów w Gdyni
i Gdańsku została opisana w rozdziale 1.3.2.
Potencjalna alternatywna względem ciągu LK9-LK131 przez Tczew, jaką jest linia kolejowa LK201
z Gdyni przez stację Gdańsk Osowa i Kościerzynę do Bydgoszczy, zanotowała także istotne wzrosty ruchu
20
21

22
19

Stan na dzień 28.03.2018 r.
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Stan na dzień 28.03.2018 r.
Na podstawie danych OBLIKO/SOLK; średnia masa brutto pociągów towarowych do portów w Gdyni i Gdańsku pozostaje zbliżona dla lat 2013-2017.
Biuro Przygotowania Inwestycji i Rozwoju PKP PLK S.A., 2016, Analiza dostępności i dostosowania infrastruktury kolejowej korytarza C-E65 do potrzeb portów w Gdyni i Gdańsku, PKP PLK S.A.
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pociągów pasażerskich, jednak w tym wypadku są to pociągi regionalne i aglomeracyjne, przenoszące codzienne dojazdy do pracy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, zwłaszcza z powiatów kartuskiego i kościerskiego,
co uniemożliwia przeniesienie kolejowego ruchu towarowego na tę linię (i funkcjonalność jako alternatywny
dojazd do portu w Gdyni).

1.3.2.
TRANSPORTOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PORTÓW
W GDYNI I GDAŃSKU ORAZ REALNE PROGNOZY PRZEŁADUNKÓW
Porty morskie, zarówno w Gdańsku jak i w Gdyni, w ostatniej dekadzie rozwijały się bardzo dynamicznie, a kolejne inwestycje związane z nabrzeżami, terminalami, infrastrukturą przeładunkową i ogólną
rozbudową portów wskazują na dalsze zwiększanie potencjału przewozowego i przeładunkowego. Zarządy portów w Gdyni i Gdańsku w ramach Studiów Wykonalności dla kolejowych stacji przeładunkowych
wykonały w 2015 r. prognozy dynamiki dla ogółu przeładunków w oparciu o terminale, przewidujące m.in.
ponad dwukrotny wzrost przeładunków pomiędzy 2015 i 2030 r. Pomimo sceptycznego podejścia niektórych instytucji do prognoz (wykonanych na podstawie danych do roku 2014 i planów rozwojowych) oraz
pewnych różnic względem danych empirycznych od czasu wykonania prognoz, jeśli chodzi o strukturę ładunków (zanotowano większe wzrosty dotyczące transportów kontenerowych i mniejsze dla towarów masowych), wzrost ogólnej wielkość przeładunków portów morskich w Gdyni i Gdańsku jest w chwili obecnej
(rok 2018) zaskakująco zbieżny z prognozami i sugeruje kontynuację dynamiki w latach kolejnych. Pomimo
wykorzystania większości dostępnych terenów, plany inwestycyjne portów nie są bynajmniej ograniczane
– przykładem mogą być zaawansowane plany rozbudowy portu Gdynia poza obecny falochron, w formie
dużego Portu Zewnętrznego z terminalem głębokowodnym (o charakterze uniwersalnym, jednak przy obecnej sytuacji rynkowej przewiduje się jego wykorzystanie głównie pod obsługę kontenerowców). Również
port w Gdańsku przewiduje ekspansję obszarową, koncepcje obejmują m.in. rozbudowę w kierunku plaży
na Stogach23 (kontrowersje wśród mieszkańców) lub powiększenie terminali w kierunku Zatoki Gdańskiej24
(inwestycja znacznie droższa), niezależnie jednak od wyboru koncepcji odzwierciedla to chęci rozwojowe
i zwiększenia przeładunków portu.
Tabela 6.

statków do terminala i dopiero w terminalu segregacja, przeładunek i dystrybucja na kraj, co ma pozwolić na
zwiększenie przeładunków i ograniczenie przestojów w porcie w Gdańsku), a także analogiczna koncepcja
terminala intermodalnego w Emilianowie dla transportów z Gdyni.
Budowa terminala intermodalnego przy stacji Bydgoszcz-Emilianowo jest koncepcją konkurencyjną względem Platformy Multimodalnej w zakresie kolejowej obsługi przeładunków portowych, głównie ze
względu na bliskość obszarów, które dzieli jedynie około 6 km. Inwestycja planowana jest przez Polskie
Koleje Państwowe S.A., przede wszystkim ze względu na możliwości wykorzystania dostępnych gruntów
kolejowych pod obszar terminala (niewielki udział gruntów obcych). W założeniu działalność terminala
w Emilianowie opierać się ma przede wszystkim na funkcji „suchego portu” i przeładunkach pomiędzy koleją. Przeładunki na transport drogowy stanowić mają jedynie uzupełnienie. Wstępne opinie potencjalnych
użytkowników terminala (przewoźników) o takiej formie funkcjonowania są krytyczne, gdyż transporty wymagać będą dodatkowego przeładunku, a co za tym idzie poniesiony zostanie dodatkowy koszt przewozu.
Jako przykład ograniczonego zainteresowania przewoźników dla tego rodzaju inwestycji można przytoczyć zbliżoną koncepcję terminala w Zajączkowie Tczewskim, który zapowiadany jest od niemal dekady.
Pomimo konkursu w 2012 r. i deklaracji ukończenia do 2015 jego budowa wciąż stoi pod znakiem zapytania.
Ponadto ukierunkowanie „suchego portu” w Emilianowie na transporty z Gdyni wciąż będzie podlegać ograniczeniom linii kolejowej LK201 (w tym: znacznym przewyższeniom odcinka Gdynia Stadion – -Gdańsk Osowa ograniczającym użycie maksymalnych wielkości składów pociągów). Koncepcja „kolejowa” terminala
w okolicy Bydgoszczy, w której podkreśla się dogodną lokalizację obszaru ze względu na potoki przewozowe i dostępność wielu sieci transportowych, wskazuje tym samym większy potencjał Platformy Multimodalnej ze względu na alternatywę transportu drogą wodną.
Rysunek 5. Planowana lokalizacja terminala w Emilianowie względem obszaru potencjalnej lokalizacji
Platformy Multimodalnej.

Istniejący i przewidywany towarowy ruch kolejowy konieczny do obsługi portów morskich
w rejonie Trójmiasta.
Liczba pociągów/doba
2015
(na podstawie OBLIKO
2015)

2030
(na podstawie SW
portowych)

Przyrost %

Gdynia Port

23,8

49,82

109%

Gdańsk Port Północny

38,18

80,83

112%

3,4

5,07

49%

65,38

135,72

108%

Stacja

Gdańsk Kanał Kaszubski
SUMA

Źródło: Biuro Przygotowania Inwestycji i Rozwoju PKP PLK S.A., 2016, Analiza dostępności i dostosowania infrastruktury
kolejowej korytarza C-E65 do potrzeb portów w Gdyni i Gdańsku.

Istniejąca infrastruktura kolejowa i drogowa posiada ograniczoną przepustowość, która już w chwili
obecnej może wpływać na ograniczenia rozwoju portów. Problem obsługi ruchu dowozowego do portów
i odbioru ładunków z portów został zidentyfikowany, podjęto więc działania mające na celu jego minimalizację: w Gdyni opracowywane jest „Studium ostatniej mili” jako ograniczenie wpływu dostępu do portu na
ruch pojazdów w mieście, a także projekt modernizacji linii kolejowej LK201 do tegoż portu; dla Gdańska
są to plany modernizacji linii kolejowej LK9, a także jako inicjatywa prywatna: budowa terminalu intermodalnego w Zajączkowie Tczewskim (w formie „suchego portu” tzn. przewóz pociągami całości ładunków
23

24

Na podstawie: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Czy-plaza-na-Stogach-pojdzie-pod-rozbudowe-portu-n122614.html, data
odczytu: 10.04.2018 r.
Na podstawie: http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23299034,dct-gdansk-sie-broni-nigdy-nie-zamierzalismy-betonowac-plazy.html?disableRedirects=true.
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Źródło: Opracowanie własne.

Zbliżone funkcjonalnie koncepcje budowy terminali intermodalnych w Zajączkowie Tczewskim (PCC
Intermodal: dla transportów z Gdańska) oraz w Emilianowie pod Bydgoszczą (PKP S.A.: dla transportów
z Gdyni) wskazują na istniejący problem związany z przejęciem przez transport lądowy przeładunków
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w portach. Jednakże obie te koncepcje opierają się na ruchu kolejowym, który ze względu na specyfikę infrastruktury kolejowej w obszarze trójmiejskim podlega i będzie podlegał ograniczeniom. Ponadto opóźnienia
realizacji koncepcji terminala w Zajączkowie Tczewskim, jak również wstępne rozmowy z przewoźnikami
dotyczące terminala w Emilianowie wskazują na ograniczoną efektywność ekonomiczną transportów realizowanych w taki sposób: koszt przewozu się nie zmienia (przewidywane przeładunki to przede wszystkim:
z kolei na kolej), natomiast zachodzi konieczność realizacji dodatkowego przeładunku, a zatem ponoszenia dodatkowego kosztu związanego z przeładunkiem, co w konsekwencji zwiększy całkowity średni koszt
transportu.
Problemy dostępu ograniczają przede wszystkim rozwój Portu Gdynia – dostęp drogowy limitowany
jest dojazdem przez Estakadę Kwiatkowskiego, gdzie przed bramą portową przy niesprzyjających warunkach przeładunkowych (w wypadku ładunków wrażliwych na warunki atmosferyczne) potrafi gromadzić się
kolejka nawet około 600 TIR-ów, blokując ruch miejski. Rozwiązaniem ma być w tym wypadku projekt tzw.
Drogi Czerwonej, jako uzupełnienie ciągu drogi S6, usprawniające dostęp do portu i uwalniające Estakadę
Kwiatkowskiego dla ruchu miejskiego (być może w powiązaniu z parkingiem zewnętrznym dla samochodów
ciężarowych oczekujących na rozładunek). Niemniej prawdopodobnym jest, że ze względu na silną i postępującą urbanizację otoczenia portu, przy jednoczesnej jego rozbudowie (poza obecny falochron zewnętrzny
i znaczną intensyfikację przeładunków), nie będzie to rozwiązanie wystarczające (choć na pewno ograniczy
istniejące problemy komunikacyjne Gdyni).
Dostęp kolejowy do portu w Gdyni realizowany jest w chwili obecnej w znacznej mierze linią kolejową
LK9 (której przepustowość jest wykorzystana) od strony Gdańska oraz uzupełniająco LK201 z kierunku Kościerzyny (której przepustowość wykorzystują pociągi regionalne z Trójmiasta). Projekt modernizacji LK201
przewiduje na większości jej przebiegu uzupełnienie ciągu o dodatkowy drugi tor (na odcinkach krytycznych
także rozbudowę do 3-4 torów), co ma umożliwić kolejowy dostęp do portu Gdynia realizowany właśnie
z tej linii. Jednakże również tu możliwe jest zaistnienie dodatkowych problemów: znaczne przewyższenia
w okolicy Gdynia Karwiny powodują ryzyko prowadzenia ciężkich składów towarowych z portu (awaria pociągu pomiędzy wzgórzami może wiązać się z trudnościami z przetoczeniem składu i odblokowaniem linii).
Równocześnie istnieje także ryzyko związane z możliwym wystąpieniem braku środków na tą inwestycję ze
strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub ograniczeniem jej użyteczności dla pociągów towarowych (np.
wykonanie wyłącznie odcinka trójmiejskiego pod kątem pociągów SKM i regionalnych).
W przypadku portu w Gdańsku problematyka dostępu wydaje się zbliżona, jednak nie jest skomplikowana tak istotnym „otoczeniem” portu przez miasto jak w przypadku Gdyni. O ile ruch drogowy funkcjonuje
w oparciu o drogi DK89 i S7/S6, o tyle dostęp kolejowy jest ograniczany przepustowością linii kolejowej LK9,
wykorzystywanej zwłaszcza przez pociągi pasażerskie (których liczba rośnie). Modernizacji w tym wypadku
wymagać będą zarówno odcinki trójmiejskie linii (dołożenie dodatkowych torów szlakowych), jak również
odcinki w okolicy Pruszcza Gdańskiego (z odbiciem w kierunku portu) oraz Tczewa. Są to wąskie gardła, które zostały zidentyfikowane przez operatora infrastruktury, jednakże wstępny etap projektowy (rozstrzygnięcie przetargu na Studium Wykonalności) wskazuje na możliwy odległy termin rozwiązania tych problemów.
Ponadto należy się spodziewać, że nawet takie działania nie rozwiążą w pełni problemów obsługi
przeładunków portów morskich. Może to wpływać zarówno na ich rozwój, jak nawet na ograniczenie potencjału wymiany handlowej Polski z zagranicą. Nawet jeśli problemy lokalnego dostępu do portów zostaną rozwiązane, a także wykonany zostanie nowy przebieg drogi ekspresowej S6 w formie obwodnicy Trójmiasta,
wybudowane zostaną brakujące fragmenty S7 w okolicy Nowego Dworu Gdańskiego (w kierunku Elbląga),
to rosnący ruch samochodowy na autostradzie A1 przed Trójmiastem (zwłaszcza w sezonie letnim) wciąż
może wpłynąć na ograniczenia ruchu ciężkiego. W zakresie przewozów kolejowych: ze względu na przewidywane znaczne koszty modernizacji LK201 zakres tego projektu może zostać znacznie ograniczony25, trudno też spodziewać się redukcji kolejowego ruchu pasażerskiego do Trójmiasta, w sytuacji, gdy przewoźnicy
częściej borykają się z karami za przepełnienia pociągów niż z brakiem pasażerów na tej linii.

25

Wszystkie wymienione uwarunkowania transportowe sugerują, że powstanie nowego segmentu i szlaku transportowego w ramach dowozu i odbioru towarów przeładowywanych w portach morskich w Gdyni
i Gdańsku byłoby nie tylko bardzo pożądane, ale będzie wręcz warunkować rozwój tych portów zgodnie
z ich założeniami i obecną dynamiką.
Transport wodny śródlądowy Drogą Wodną Wisły może częściowo ograniczyć problemy transportowe portu w Gdańsku – nawet przy obecnych uwarunkowaniach żeglugowych, choć warunkiem jest powstanie Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski i funkcjonowania przeładunków kolej-barki
i ciężarówki-barki jej w ramach. W przypadku portu w Gdyni, którego problemy dostępności transportowej
od strony lądu są istotniejsze, transport wodny śródlądowy jest również możliwy, jednakże wymaga odpowiedniej floty mogącej pływać po Zatoce Gdańskiej.
Transport barkami na odcinku od jednego z ujść Wisły (np. Wisły Śmiałej) do portu w Gdyni jest uzależniony od wysokości tzw. wolnej burty, która dla konkretnej jednostki określa odległość od górnej krawędzi
linii pokładowej statku wodnego do powierzchni wody (czynnik ten jest istotny ze względu na falowanie
wód morskich). Obecna flota śródlądowa, składająca się głównie z małych jednostek, ma ograniczone możliwości transportowe na odcinku Zatoki Gdańskiej (w zasadzie ich brak) niechronionej falochronem. Należy
jednak założyć, że w przypadku uruchomienia stałych i efektywnych transportów drogą wodną pomiędzy
portem w Gdańsku i Platformą Multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski, istniejąca flota rzeczna będzie
podlegała wymianie (również ze względu na przestarzałość i zły stan większości jednostek) i uzupełnieniu
o nowe, większe jednostki, posiadające wyższą wolną burtę i w konsekwencji mogące wpływać również
do portu w Gdyni. Tego rodzaju przewozy barkami w ramach kabotażu (transportu wzdłuż wybrzeża) nie
są też niczym nowym nawet w warunkach polskich, w latach 70 XX w. duże jednostki (o wysokiej wolnej
burcie) transportowały ładunki pomiędzy Świnoujściem i Kołobrzegiem (obszar, gdzie występuje większe
i intensywniejsze falowanie wód morskich).
Tabela 7.

Gdańsk
Gdynia

Realne prognozy przeładunków w portach morskich do 2050 roku.
2015

2020

2030

2040

2050

Masa przeładunków [t]

28 404 424

49 673 611

69 660 277

83 752 949

97 376 243

w tym kontenery [TEU]

808 302

2 062 367

3 381 070

4 252 559

5 113 098

Masa przeładunków [t]

12 310 919

15 191 733

20 913 083

24 890 820

28 745 222

w tym kontenery [TEU]

441 320

617 876

1 012 953

1 274 048

1 531 861

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognoz rozwoju portów opracowanych na potrzeby Studiów Wykonalności dla poprawy dostępu kolejowego do portów w Gdyni (2013) i Gdańsku (2015), aktualnych danych przeładunkowych portu w Gdańsku
(2017-2018), danych GUS (2014-2016), oraz A.T. Kearney, „Kolejowe przewozy towarowe w Polsce – wzrost w trybie warunkowym”,
2013 i bieżących wytycznych JASPERS dotyczących prognozowania ruchu towarowego z portów (na potrzeby Studiów Wykonalności dla linii kolejowych LK131 i LK201).

Powyższa tabela podsumowuje urealnione prognozy przeładunków portowych określone na bazie
szeregu analiz, począwszy od prognoz zarządców portów w Gdyni i Gdańsku, poprzez aktualizację danych
przewozowych i przeładunkowych, aż po zalecenia prognostyczne wskazywane dla projektów weryfikowanych w Komisji Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że założeniem prognostycznym jest wysoka wydolność infrastruktury transportowej od strony lądu, jeśli chodzi o możliwość dowozu lub odbioru ładunków. Ze
względu na opisane bardzo realne zagrożenia dotyczące ograniczeń przepustowości infrastruktury drogowej i kolejowej w przyszłości potencjał przeładunkowy portów może być ograniczany. Tym istotniejsze jest
więc stworzenie możliwości transportu szlakami wodnymi śródlądowymi.

Inwestycje mogące wpłynąć na funkcjonowanie portów morskich są w większości na dopiero na etapie projektów (często wstępnych), stąd też brak jest oficjalnych źródeł informacyjnych ich dotyczących, jednakże zaangażowanie wykonawcy niniejszego
opracowania w wybrane projekty transportowe pozwala oszacować ich wpływ na zakres projektu.
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1.4.		
		

CHARAKTERYSTYKA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO
REGIONU I LOKALNI GESTORZY ŁADUNKÓW

Firma
TELE-FONIKA Kable S.A.

Potencjał przewozowy związany z podmiotami gospodarczymi zlokalizowanymi w pobliżu planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, stanowi odrębny składnik potoku przewozowego, jaki w przyszłości może obsługiwać platforma. W celu scharakteryzowania zarówno potrzeb, jak
i potencjalnego wpływu podmiotów gospodarczych wykonano na potrzeby opracowania badanie ankietowe
firm zlokalizowanych w otoczeniu platformy, równocześnie wykorzystano także inne badania charakteryzujące podmioty gospodarcze pod kątem potencjału przewozowego oraz możliwości wykorzystania dostępnych form transportu, w tym także transportu wodnymi szlakami śródlądowymi. Poniższa tabela zawiera
zestawienie firm zlokalizowanych bezpośrednio w otoczeniu platformy, które ze względu na charakterystykę
działalności mogą być zainteresowane jej funkcjonowaniem. Ponadto w ramach badania, do szeregu podmiotów wystąpiono odrębnie o dane o charakterze statystycznym (m.in. lotnisko Bydgoszcz Szwederowo,
terminale przeładunkowe, zarządy portów itp.)
Tabela 8.

Podmioty gospodarcze, do których rozesłane zostały ankiety celem określenia charakterystyki
istniejących przewozów oraz potencjału transportowego w ramach funkcjonowania Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Firma

Lokalizacja

Agrolok Sp. z o.o.

Golub-Dobrzyń

Anwil S.A.

Włocławek

APATOR S.A. Centrum

Łysomice

Aplex

Bydgoszcz

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

Bydgoskie Zakłady Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A.

Bydgoszcz

C.Hartwig Gdynia S.A.

Gdynia

CANPACK S.A.

Bydgoszcz

C GH Polska

Bydgoszcz

Colian

Bydgoszcz

Cronimet PL Sp. z o.o.

Inowrocław

EC II Bydgoszcz

Bydgoszcz

Hydromasz

Bydgoszcz

JAS-FBG S.A.

Bydgoszcz

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Toruń

MISTAL Sp. z o.o.

Bydgoszcz

MMP Neupack Polska Sp. z o.o.

Bydgoszcz

Mondi Świecie S.A.

Świecie

NOVA TRADING S.A.

Toruń

OT Logistics (centrala)

Szczecin

PEKAES

Bydgoszcz

PESA Bydgoszcz S.A.

Bydgoszcz

PHZ POL-TRADE Sp. z o.o.

Bydgoszcz

POLBRUK S.A.

Bydgoszcz

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CHEMIROL” Sp. z o.o.
REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.

Osielsko
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Bydgoszcz

ThyssenKrupp Materials Poland S.A.

Toruń

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Toruń

UMC Poland Sp. z o.o.

Łysomice

Unilever

Bydgoszcz

Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.

Kruszwica

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.

Bydgoszcz

Źródło: Opracowanie własne.

Badanie ankietowe wykonane na potrzeby niniejszego opracowania, podobnie jak inne tego rodzaju
badania26, wykazało wysoką zbieżność lokalizacji przedsiębiorstwa i potencjalnego zainteresowania transportem wodnym śródlądowym. Pomimo pewnych różnic w badaniach (wynikających m.in. z ograniczonej
próby badawczej) większość (ponad 90%) przedsiębiorców, którzy określili swoją lokalizację jako zbliżoną
do portu śródlądowego („w odległości mniejszej niż 10 km od portu śródlądowego”) była zainteresowana realizacją przewozów szlakiem wodnym. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach: podmioty
ankietowane w badaniach ogólnopolskich położone przy portach śródlądowych to przede wszystkim firmy zlokalizowane przy Odrze, która (mimo postępującej degradacji tej drogi wodnej) jest użytkowana jako
szlak transportowy i tak też jest postrzegana przez firmy. Równocześnie część z podmiotów (zwłaszcza
w otoczeniu Wisły) niekoniecznie dostrzega swoje położenie przy rzece, pomimo jej bezpośredniej bliskości,
co wiąże się z brakiem dostępu do portu. Ponadto rozumienie określenia „port śródlądowy” także jest różnorakie – firmy takie jak Żegluga Bydgoska za taki obiekt uznają własną przystań z nabrzeżem (które nie są
„ogólnodostępne”), natomiast położone w bezpośredniej bliskości inne firmy w Bydgoszczy nie widzą swojej
lokalizacji jako położenia w pobliżu portu śródlądowego i równocześnie nie rozważają możliwości skorzystania z transportu barkami. Postrzeganie przez firmy własnej lokalizacji jako „bliskiej portowi rzecznemu”
automatycznie przekłada się na wysokie zainteresowanie transportem wodnym śródlądowym, dlatego bardzo ważna może okazać się kampania informacyjna dla podmiotów gospodarczych, na etapie rozpoczęcia prac i w trakcie realizacji inwestycji budowy Platformy Multimodalnej. Zmiana obecnie funkcjonujących
zachowań transportowych, ze względu na pewną bezwładność procesu (związaną zarówno z okresowymi
kontraktami transportowymi, jak i pewnymi przyzwyczajeniami osób zajmujących się logistyką w firmach)
wymagać może także innych form zachęty (takich jak ulgi, udogodnienia lokalizacyjne, tereny magazynowe
itp.), jednakże podstawą powinna być obiektywna kalkulacja kosztów i efektywności transportu wodnego
w stosunku do przewozów konkurencyjnymi środkami transportu.
Należy ponadto wspomnieć, że poza badaniem ankietowym, pozyskiwano również informacje od
podmiotów gospodarczych z sektora transportowego o przeładunkach i organizacji przewozów z obszaru Trójmiasta. Firmy trójmiejskie wyrażały duże zainteresowanie lokalizacją platformy i transportami Drogą
Wodną Wisły – co jest związane przede wszystkim z obecnymi problemami transportowymi tego obszaru
i równocześnie wskazuje na istotność platformy w skali ponadregionalnej.
Jako uzupełnienie informacji z badań bezpośrednich pod kątem określenia istniejącego potencjału
transportowego regionu wykorzystano także dane pochodzące z Krajowego Modelu Ruchu GDDKiA (transport samochodami ciężarowymi) i dane o transportach kolejowych na podstawie studiów wykonalności
dla linii kolejowych. Dane macierzowe, w szczególności z Krajowego Modelu Ruchu GDDKiA, zawierają
informację o źródłach i celach podróży, w tym także dotyczą obszaru położonego w bezpośredniej bliskości lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, a więc obejmują lokalnych gestorów ładunków. Oczywiście ich agregacja do poziomu powiatu ogranicza w pewnym stopniu możliwości analiz,

Mogilno
Bydgoszcz

SCANDAGRA Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja

26

K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, 2017, Badanie ankietowe w ramach projektu EMMA: Identification of IWT in BSR relevant
industries, customer needs, transport requirements przeprowadzone w celu identyfikacji potencjału i zainteresowania przedsiębiorców przyszłymi usługami transportu wodnego, zlecone przez Urząd Miasta Bydgoszczy oraz: badanie ankietowe na potrzeby
opracowania „Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły”, Gdańsk.
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jednakże podobnie jak w wypadku danych GUS (minimalna agregacja w Banku Danych Lokalnych np. danych o zatrudnieniu obejmuje powiaty), jest to wystarczający poziom do określania potencjału gospodarczego, a co za tym idzie lokalnego potencjału generującego ładunki wymagające transportu. Ponadto powyższe
dane dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych w regionie, a nie wyłącznie tych, które zdecydowały
się wziąć udział w badaniu. Macierze przewozowe są też doskonałym uzupełnieniem informacji badawczej,
która ze względu na przedmiot badania posiada ograniczoną próbę statystyczną, a co za tym idzie ograniczoną miarodajność.
Biorąc pod uwagę potencjał przewozowy w skali krajowej oraz najważniejsze korytarze przewozowe
i wielkości ładunków nimi transportowanych, należy uznać, że regionalny potencjał gospodarczy będzie miał
mniejszy udział w funkcjonowaniu Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski i ładunkach przewożonych z jej udziałem. Wynika to nie tyle z ograniczonego potencjału samego regionu, co raczej z wielkości
potoku transportowego pomiędzy Śląskiem i Trójmiastem, których potencjał gospodarczy oraz jako generatorów ładunków ma znaczenie w skali ogólnoeuropejskiej czy wręcz globalnej (zwłaszcza jeśli chodzi o porty
morskie w Gdyni i Gdańsku).
Jednocześnie lokalny potencjał przewozowy podlega i będzie podlegał podobnym ograniczeniom jak
w wypadku transportu „tranzytowego” względem regionu (który może być przeładowywany w ramach Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski). Ograniczona głębokość tranzytowa Wisły powoduje, że efektywność platformy do czasu poprawy warunków żeglugowych na rzece dotyczyć będzie przede wszystkim
transportu wodnego „incydentalnego” (ze względu na ograniczone okresy średniego i średniego-wysokiego
stanu wód) albo też funkcjonowania w formie lokalnego lub regionalnego centrum logistycznego. Należy jednak pamiętać, że centrum logistyczne to przede wszystkim inwestycja, która może „ściągnąć” firmy spoza
regionu pod kątem dystrybucji towarów na obszary przylegające. Firmy z regionu również mogą nastawić się
na organizowanie długodystansowych transportów na terenie Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, jednak udział takiej działalności w ramach centrów logistycznych zwykle jest ograniczony.
Równocześnie należy wskazać, że zwłaszcza w początkowym okresie, do czasu regulacji dolnego
biegu Wisły (zwiększenia głębokości tranzytowych i dostępności dla większych barek) i ustabilizowania się
rynku transportowego do portów morskich, pewne znaczenie mogą mieć transporty obiektów ponadgabarytowych. Transport taki można uznać za swego rodzaju „niszowy” (popyt na takie przewozy nie rośnie poza
zapotrzebowanie lokalne), jednak ze względu na limitowaną zanurzeniem barek masę tego rodzaju ładunków, przy braku ograniczeń wielkości elementów (przekroczenia skrajni dla transportu kolejowego i drogowego są istotnym ograniczeniem transportu lądowego), jest on uznawany za jeden z bardziej dochodowych
w ramach wodnych przewozów śródlądowych. W pobliżu lokalizacji platformy znajduje się kilka podmiotów
gospodarczych, których działalność odpowiada transportom tego rodzaju ładunków (konstrukcje stalowe,
dźwigi, zbiorniki, kotły itp.). Należy także zauważyć, że w zbliżonym funkcjonalnie dolnym biegu Odry (powiązanym z portem morskim w Szczecinie) jest to w chwili obecnej najistotniejszy segment transportu krajowego (choć jest to bardziej związane z analogicznymi słabościami związanymi z pozostałymi ładunkami ze
względu na niskie stany wód). Transport obiektów wielkogabarytowych w powiązaniu z portami morskimi
może funkcjonować dość prężnie, choć zależnie nie tylko od wahań poziomu wody, ale również od wahań
koniunkturalnych – w chwili obecnej elementy farm wiatrowych są jednym z głównych rodzajów ładunków
transportowanych drogą wodną na Odrze, jednakże zmiana przepisów (np. o dofinansowaniu takich inwestycji) może ograniczyć rynek tego rodzaju transportów lub też podnieść jego znaczenie.
Transport „gabarytów” z całą pewnością nie będzie jedynym rodzajem ładunków lokalnych przeładowywanych w ramach Platformy Multimodalnej, jednak efektywność kosztowa typowych transportów
masowych czy nawet kontenerowych zależeć będzie od ilości zabieranego ładunku przy ograniczeniach
głębokościowych szlaku wodnego i będzie rozwijać się wraz ze zwiększaniem żeglowności Wisły i/lub floty
przewozowej. Ze względu na lokalizację platformy należy spodziewać się wpływu podmiotów gospodarczych przede wszystkim z ośrodków miejskich: Bydgoszczy i Torunia, a także aktywności gospodarczej
położonej w bezpośredniej bliskości lokalizacji platformy (choć liczba i potencjał istniejących podmiotów np.
w gminie Solec Kujawski są bardzo ograniczone).
Funkcjonalność Platformy Multimodalnej jako centrum logistycznego, umożliwiającego przeładunki pomiędzy transportem drogowym i kolejowym (co jest możliwe wcześniej i właściwie niezależnie od
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uzyskania odpowiednich parametrów szlaku wodnego na Wiśle) z całą pewnością może wpłynąć na rozwój
gospodarczy regionu, jednakże należy się spodziewać raczej napływu firm logistycznych i dystrybucyjnych
z zewnątrz, niż istotnego wpływu na sposób realizacji przewozów firm już istniejących w regionie. Dogodny
dostęp do infrastruktury transportowej stanowi w chwili obecnej jeden z podstawowych parametrów rozważanych przy lokowaniu dużych inwestycji. Co więcej, jest to parametr zyskujący na znaczeniu kosztem
innych (np. taniej siły roboczej). Warto też zauważyć, że każda z istotnych zagranicznych inwestycji przemysłowych w ostatnich latach lokalizowana była przy zapewnieniu dogodnego dostępu do infrastruktury transportowej, bez której nie może funkcjonować międzynarodowa wymiana towarów. Jednakże przykłady centrów logistycznych w pobliżu istotnych węzłów transportowych w okolicach Łodzi czy Wrocławia wskazują,
że sama funkcjonalność centrum może też przyczynić się do znacznego ogólnego wzrostu potencjału gospodarczego regionu i przełożyć się na lokowanie firm niezwiązanych bezpośrednio z transportem (logistyką
i dystrybucją), a także zapewnić zwiększenie potencjału społeczno-ekonomicznego ludności (ograniczenie
bezrobocia, zwiększenie dochodów mieszkańców itp.). Taki potencjalny wpływ Platformy Multimodalnej należy jednak traktować jako efekt pośredni niezwiązany z rynkiem transportowym.
Docelowa forma Platformy Multimodalnej (zapewnienie parametrów szlaku wodnego pozwalającego
na zaspokojenie popytu transportowego zależnego jedynie od ograniczeń efektywności transportu wodnego, ale przy neutralizacji ograniczeń hydrologicznych, nawigacyjnych itp.) pozwoli na realizację przewozów
znacznie większej liczby lokalnych podmiotów gospodarczych i gestorów ładunków. Przewiduje się powiązanie podmiotów z regionu przede wszystkim z portami morskimi w Gdyni i Gdańsku pod kątem importu
i eksportu lokalnej produkcji przemysłowej wszystkich branż. Ze względu na postępującą standaryzację
tego rodzaju ładunków (głównie ze względu na łatwość przeładunku) będą to w większości przewozy kontenerowe. Uzupełnieniem mogą być także innego rodzaju ładunki oraz przewozy niezwiązane z portami (np.
Elektrociepłownia EC II Bydgoszcz, generująca ok. 80 tys. ton żużla i popiołów rocznie). Docelowy dostęp
do wszystkich form transportu śródlądowego (transport wodny, kolejowy, samochodowy oraz przeładunek
pomiędzy tymi rodzajami transportu) pozwoli gestorom ładunków na optymalny wybór sposobu realizacji
przewozów ze względu na uwarunkowania kosztowe, czasowe, odległościowe, a także dostępności wybranych środków transportu (jak i w przypadku „gabarytów”).

1.5.		
		

PROGNOZA POPYTU NA PRZEWOZY ŁADUNKÓW
Z WYKORZYSTANIEM MOŻLIWOŚCI PRZEŁADUNKOWYCH PLATFORMY

Określenie potencjału popytowego Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski oraz prognoz
funkcjonowania i przeładunków zostało oparte o informacje dotyczące dwóch podstawowych segmentów
przewozowych w Polsce – transportu drogowego i kolejowego jako najistotniejszych w skali kraju i regionu. W pobliżu lokalizacji platformy znajduje się także lotnisko z terminalem Cargo, jednakże uznano, że nie
będzie ono miało istotnego wpływu na masy przeładowywanych w ramach Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski towarów ze względu na istniejące wielkości przewozów, a także fakt, że profil ładunków przewożonych transportem lotniczym jest istotnie inny niż w transporcie wodnym śródlądowym (chodzi
przede wszystkim o różnice w koszcie transportu oraz wrażliwość towarów na czas). Nie wyklucza to oczywiście przeładunków np. pomiędzy priorytetowym transportem kolejowym i lotniczym (np. dla przewozów
do Skandynawii), jednak tego typu przeładunki są możliwe również w chwili obecnej (istnieje bocznica LK131
przy porcie lotniczym Bydgoszcz Szwederowo), a lokalizacja Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski nie wpłynie znacząco na intensyfikację tego segmentu przewozowego.
Przewiduje się, że podstawą funkcjonowania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski będą ładunki o dużym wolumenie, transportowane przede wszystkim z i do portów morskich w Gdyni
i Gdańsku, a także transport ładunków związany z wymianą handlową z podmiotami gospodarczymi
w Trójmieście. Szlak transportowy pomiędzy lokalizacją platformy i Trójmiastem (dla transportu drogowego
jest to szlak: Toruń-Trójmiasto, dla kolei: Bydgoszcz-Trójmiasto) jest bardzo intensywnie użytkowany, a jego
przepustowość wyczerpuje się, natomiast udostępnienie nowej formy przewozów i nowego środka transportu, jakim jest transport wodny śródlądowy, umożliwi zwiększenie ogólnego potencjału przewozowego
szlaku (odpowiadającego zwiększeniu popytu związanego choćby z rozwojem portów morskich). Ponadto
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jak wykazały opisane dalej analizy efektywności transportowej dla pewnych grup towarowych (o niskiej
wrażliwości na czas i dużym wolumenie) organizacja transportu z przeładunkiem z samochodów, a także
z kolei na barki może okazać się tańsza (uwzględniając koszty dodatkowego przeładunku). Wśród ładunków
możliwych do przeładunku w ramach Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski należy wyróżnić
przede wszystkim kontenery, których udział w wymianie handlowej stale i znacząco rośnie, a standaryzacja
pozwala na usprawnienie i ograniczenie kosztów magazynowania i przeładunków, a co za tym idzie ogólnych kosztów transportu.
O potrzebie budowy portu przeładunkowego odciążającego porty morskie w Gdyni i Gdańsku świadczyć może fakt zainteresowania podmiotów gospodarczych z obszaru Trójmiasta lokalizacją platformy – było
ono daleko większe niż wyrażone przez podmioty zlokalizowane w pobliżu potencjalnej lokalizacji: Bydgoszczy oraz Torunia. Przekładało się na ułatwione pozyskanie danych o przeładunkach, a nawet wstępne
deklaracje dotyczące potencjalnego transportu np. ładunków wielkogabarytowych, które choć nieformalne,
jednak wskazują na zainteresowanie platformą i jej znaczenie w systemie transportu ponadlokalnego. Ze
względu na charakterystykę firm (handel, przewozy, przeładunki, transport, logistyka) współpraca z podmiotami śródmiejskimi może przełożyć się zarówno na usprawnienie funkcjonowania platformy, jak również
na pozyskanie inwestorów.

1.5. 1.
		

RÓŻNICE KOSZTÓW PRZEWOZOWYCH
POMIĘDZY RÓŻNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU

Celem określenia rzeczywistego potencjału przeładunkowego Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, a także szlaku wodnego Dolnej Wisły, wykorzystane zostały parametry przewozowe pochodzące z modelu przewozowego dla Flandrii27, skonstruowanego pod kątem określania konkurencyjności
różnych rodzajów przewozów, a w szczególności transportu kolejowego, drogowego i śródlądowego transportu wodnego. Model ten opiera się o parametry przewozowe skwantyfikowane w postaci wskaźników
kosztowych (w Euro) dla zmiennych: czasu przewozu i odległości przewozu oraz załadunku/wyładunku,
a w przypadku transportów dokonywanych z wykorzystaniem kilku środków transportu także przeładunku
(np. w ramach platform przeładunkowych).
Koszt przewozu obrazuje poniższy wzór:
gdzie:

Koszt przewozu = α + β1 * t1+γ1 * d1+∆+β2 * t2+ γ2 * d2+ ε

α, ε – koszt załadunku i wyładunku (Euro za tonę)
β1, β2 – wskaźnik kosztu czasu (t1, t2) dla określonego środka transportu (Euro za godzinę za tonę

Tabela 9.

Wskaźnik dla kategorii transportu

(γ)

Przeładunek

(∆)

(α, ε)

Transport drogowy – ciężarówki duże

1,741

0,014

1,481

1,481

Transport drogowy – cięż. duże (kontenery)

1,656

0,014

1,541

0,970

Kolej – przewozy mieszane

0,898

0,021

1,500

-

Kolej – przewozy intermodalne

0,598

0,014

1,500

-

Kolej – przewozy całopociągowe

0,598

0,014

1,435

-

Wody śródlądowe – ład. masowe suche

0,163

0,004

0,800

-

Wody śródlądowe – ład. masowe płynne

0,171

0,004

1,000

-

Wody śródlądowe – kontenery

0,120

0,004

0,600

-

Tabela 10.

∆ – koszt przeładunku pomiędzy dwoma środkami różnymi transportu (Euro za tonę)

Podstawowa długość odcinka dla różnych rodzajów transportu analizowanych
jako możliwe do obsługi/konkurencyjne względem wodnego transportu śródlądowego.
Odległość szlakowa od Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski do:

Gdańsk Ostrów
[km]

Gdynia Port
[km]

Długość drogi wodnej (odległość modelowa)

188,881

210,57028

Długość trasy przejazdu na infrastrukturze drogowej29

183,000

198,000

Długość trasy przejazdu na infrastrukturze drogowej bezpłatnej30

194,000

209,000

Długość trasy przejazdu na infrastrukturze kolejowej31

175,730

190,306

Źródło: Opracowanie własne.

Wykorzystano również parametry rzeczywistej prędkości przejazdów, wpływające na czas transportu
ładunków – warto w tym wypadku zwrócić uwagę na bardzo dużą różnicę prędkości przejazdów pociągów
towarowych, na którą wpływa konieczność oczekiwania pociągów towarowych na dostęp przejazdu do terenów portowych (po infrastrukturze współdzielonej z pociągami pasażerskimi przy braku odpowiedniej
przepustowości tej infrastruktury).
28
29
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Załadunek
i wyładunek

Jako wyznacznik efektywności przewozów związanych z przeładunkami w ramach Platformy Multimodalnej określono transporty z/do portów w Gdańsku (przy obecnej flocie rzecznej) i Gdyni (przyjęto
założenie docelowej modernizacji floty do standardu wolnej burty, która pozwoli na częściowy transport po
wodach Zatoki Gdańskiej do portu w Gdyni). Analizowano następujące parametry odległościowe:

ładunku)

Na podstawie: IMC Worldwide Ltd, 2015, A Study of Economic Impacts of Freight Speed Increase and Travel Time Reliability Improvements by Rail, Research Report.

(β)

Odległość
[Euro/km]

Ze względu na najniższą energochłonność przewozu w stosunku zarówno do transportu drogowego,
jak i kolejowego, transport wodny śródlądowy okazuje się być najefektywniejszym transportem dla przewozów na duże odległości. Jednakże ze względu na niskie prędkości transportu wodnego, inny przebieg
szlaku wodnego (pomimo faktu, że Wisła na dolnym odcinku właściwie nie meandruje), a także konieczność
uwzględnienia kosztów przeładunku, porównanie całkowitych kosztów dla różnych środków nie jest tak jednoznaczne. Wiele opracowań porównujących różne środki transportu skupia się na fakcie ile ładunku (ton,
kontenerów) może zabrać jedna jednostka śródlądowa lub pociąg w stosunku do transportu drogowego
(samochodu ciężarowego) oraz ile paliwa spala jednostka przewozowa w tracie transportu, jednakże często
zapomina się o dodatkowych kosztach transportu, załogi, przeładunku, segregacji, dostępu do (ograniczonej) sieci infrastruktury, a także swego rodzaju „koszcie” związanym z faktem, że kapitał zainwestowany
w ładunek (fracht) przez pewien czas pozostaje zamrożony. Powyższa tabela uwzględnia wszystkie te czynniki, agregując je w ramach ogólnego kosztu przewozu: zależnego od odległości, czasu oraz ewentualnej
konieczności przeładunku.

γ1, γ2 – wskaźnik kosztu odległości (d1, d2) dla określonego środka transportu (Euro za km za tonę

27

Czas
[Euro/h]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: IMC Worldwide Ltd, 2015, A Study of Economic Impacts of Freight Speed Increase
and Travel Time Reliability Improvements by Rail, Research Report.

ładunku)

Koszty określone w modelu, nawet jeśli nie w pełni oddają rzeczywiste koszty przewozów w Polsce,
odzwierciedlają jednak charakter i stosunki kosztowe pomiędzy różnymi środkami transportu, tzn. pozwalają
na określenie na jakie odległości (przy jakim czasie oraz dla jakich towarów) jakie środki transportu powinny
okazać się najtańsze lub najbardziej efektywne. Koszty przewozowe i ich porównanie pomiędzy różnymi
środkami transportu podsumowuje poniższa tabela.

Parametry kosztowe modelu ruchu dla Flandrii, wskaźniki określone dla tony ładunku. 28293031

30
31

Długość drogi wodnej do Gdyni Port liczona przez ujście Wisły Śmiałej jako odcinek najkrótszy.
Pomiar własny na podstawie https://www.google.pl/maps/, data odczytu 28.03.2018 r.
Pomiar własny na podstawie https://www.google.pl/maps/ z włączoną opcją unikania dróg płatnych, data odczytu 28.03.2018 r.
Pomiar wg kilometrażu dróg kolejowych na podstawie danych OBLIKO/SOLK.

91

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

ETAP II – CZĘŚĆ ANALITYCZNA

Tabela 11.

Średnie rzeczywiste prędkości przejazdów po sieci transportowej
na odcinku Platforma Multimodalna – porty w Gdyni i Gdańsku. 3233343536
Rzeczywista średnia prędkość ruchu

km/h

Średnia prędkość drogowych przewozów towarowych na drogach pozamiejskich,
ekspresowych i autostradach32

81,64

Średnia prędkość przewozów towarowych na drogach krajowych33

62,68

Średnia prędkość rzecznych przewozów towarowych

8,00

34

Swobodna prędkość kolejowych przewozów towarowych

60,41

Średnia prędkość kolejowych przewozów towarowych36

31,58

35

Źródło: Opracowanie własne.

Określone zostały także inne parametry różnicujące środki transportu, w tym także różnica kosztowa w wykorzystaniu przez transport samochodowy autostrady płatnej A1 względem DK 91 (która również
nie jest bezpłatna, obowiązuje na niej opłata viaToll). Różnicę tą uwzględniono w formie dodatkowej opłaty
1,09 zł/t37 – dla całego odcinka. Jest to jednak wielkość minimalna, przy znacznym zysku czasowym przewozów autostradą.
Na bazie powyższych danych określone zostały różnice kosztowe pomiędzy transportem wodnym
śródlądowym oraz pozostałymi środkami transportu. Istotny w tym wypadku jest też fakt wyodrębnienia
różnic dla przewozów kontenerowych oraz pozostałych (tzn. masowych i drobnicowych). Różnice kosztowe
w transporcie towarów z/do Gdańska podsumowuje poniższa tabela.
Tabela 12.

Szacunek różnic kosztów transportowych dla transportu ładunków różnymi
środkami transportu pomiędzy Platformą Multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski
a portem w Gdańsku z uwzględnieniem realnego przebiegu szlaków według form transportu
i różnych odległości oraz czasu przewozu i kosztów przeładunków.

Odcinek: Platforma Multimodalna
Bydgoszcz-Solec Kujawski – Gdańsk Ostrów

Suma kosztów
(szacunek)
[Euro/t]

Różnica kosztu ogólnego względem
rzecznego transportu śródlądowego
dla analogicznych grup ładunkowych

Drogi - kontenery

9,614

186,36%

Drogi (bez odc. płatnych) - kontenery

11,187

216,85%

Kolej - kontenery

8,788

170,35%

IWW - kontenery

5,159

-

Drogi - przewozy pozostałe

9,684

140,66%

Drogi (bez odc. płatnych) - przewozy pozostałe

11,067

160,73%

Kolej - przewozy mieszane

11,688

169,75%

Kolej - przewozy całopociągowe

8,658

125,75%

IWW - przewozy masowe/drobnica

6,885

-

Źródło: Opracowanie własne.

32

33

34

35

36

37

Dane dla pojazdów ciężkich w ruchu swobodnym na prawym pasie, na podstawie: Prędkość pojazdów w Polsce w roku 2013, oraz
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2017, Raport z Badań, Kraków, Gdańsk, Warszawa.
Dane dla pojazdów ciężkich w ruchu swobodnym na prawym pasie, na podstawie: Prędkość pojazdów w Polsce w roku 2013,
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2017, Raport z Badań, Kraków, Gdańsk, Warszawa.
Wyliczenia własne na podstawie danych o ruchu barek na wodach śródlądowych w krajach zachodnich: https://www.marinetraffic.com, data odczytu 10.05.2018 r.
Wyliczenia własne prędkości swobodnej (bez przymusowych postojów tzn. w okresie świątecznym) na podstawie: danych SEPE
dla pociągów towarowych z Bydgoszcz Maksymilianowo do portów w Gdyni i Gdańsku z estymacją odcinka do platformy.
Wyliczenia własne prędkości średniej (z uwzględnieniem przymusowych postojów w dniu powszednim) na podstawie: danych
SEPE dla pociągów towarowych z Bydgoszcz Maksymilianowo do portów w Gdyni i Gdańsku z estymacją odcinka do platformy.
Ponieważ średni koszt transportu towarów w modelu dla Flandrii uwzględnia koszty korzystania z dróg analizowana jest wyłącznie różnica w opłatach związanych z korzystaniem z płatnego odcinka A1, wskaźniki kosztowe na dzień 25.03.2018 r., uwzględniono kalkulacje kosztów dla pełnego odcinka płatnego autostrady A1 oraz całego odcinka od-do w ramach kalkulacji viaToll,
na podstawie: kalkulator kosztów viaToll: http://213.25.68.37/tc/?lang=pl; kalkulator kosztów dla autostrady A1: http://a1.com.
pl/#kalkulator-kosztow, data odczytu 10.05.2018 r.
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Warto tu przede wszystkim zauważyć, że najistotniejsze różnice w kosztach transportu na rzecz IWW
(a po części także kolei) dotyczą przewozów kontenerowych, zarówno ze względu na standaryzację ładunku, jak i łatwość oraz ograniczenie kosztów załadunków/przeładunków, które w znacznej mierze wpływają na koszty przewozów o dużym wolumenie. Wartym zauważenia jest również wyższy koszt przewozów
„drobnicowych” dla kolei (przewozy mieszane) niż dla samochodów ciężarowych – wiąże się to właśnie
z kosztami przeładunków i koniecznością „segregacji” tych ładunków, przy ograniczonym czasie i przestrzeni
przeładunkowej. Stąd też kolejowe przewozy mieszane do portów morskich stanowią bardzo niewielki udział
wszystkich przewozów kolejowych do portów (ok. 7% przewozów kolejowych do Gdańska i ok. 5% przewozów kolejowych do Gdyni38).
Należy tu bardzo wyraźnie zaznaczyć, że rzeczywista suma kosztów przewozów może okazać się
odmienna od wskazanej w tabeli (zarówno ze względu na uproszczenia w modelu dla Flandrii, jak i różnicę
w ogólnych kosztach transportu w Polsce, a także brak poziomu odniesienia w związku z brakiem żeglugi
długodystansowej po Wiśle). Należy jednak oczekiwać, że różnice kosztowe określone procentowo pomiędzy różnymi środkami transportu pozwalają na miarodajne określenie popytu i możliwych przejęć na transport wodny śródlądowy.
Podsumowując: konkurencyjność kosztowa różnych środków transportu dla przewozów pomiędzy
portami morskimi Trójmiasta a lokalizacją Platformy Multimodalnej wskazuje jednoznacznie, że wykorzystanie wodnego transportu śródlądowego może stanowić najtańszą alternatywę, zarówno w stosunku do transportu drogowego jak i dla kolejowego, również przy uwzględnieniu dodatkowych kosztów przeładunków
w ramach Platformy Multimodalnej. Największą konkurencyjność wykazują przewozy kontenerów, jednakże
również w przypadku pozostałych grup ładunkowych transport szlakami wodnymi pozwoli ograniczyć koszty przewozów. Bardzo ważne jest także, aby kierunek przewozów był zbieżny z dostępną infrastrukturą transportową – dotyczy to zarówno kolei i dróg, ale także przebiegu szlaków wodnych, których kształtowanie jest
bardzo ograniczone. W przypadku Drogi Wodnej Wisły warunek zbieżności z kierunkiem głównych ciągów
transportowych jest spełniony dla znacznej części przewozów zarówno ze Śląska, jak i Mazowsza czy Wielkopolski. Należy ponadto pamiętać, że potencjalne przejęcie na transport wodny obejmie wyłącznie przewozy
ładunków o niskiej wrażliwości na czas. Jednocześnie nawet w tej grupie jedynie część gestorów wybierze IWT
jako nośnik przewozu (prawdopodobieństwo uzależnione jest zarówno od ładunku, jak i charakteru przedsiębiorstwa, liczby dni żeglownych w roku, dostępności przewoźników, magazynów i powierzchni przeładunkowych, a także przyzwyczajeń gestorów czy ogólnej bezwładności rynku transportowego).

1.5. 2.

POTENCJAŁ PRZEWOZOWY

Potencjał przewozowy został określony w oparciu o dostępne dane w formie macierzy od-do:
dla transportu drogowego jako podstawowa informacja o potokach ruchu posłużyły macierze przejazdów samochodów ciężarowych z Krajowego Modelu Ruchu GDDKiA (weryfikowane według pomiarów
GPR 2015), natomiast dla ruchu kolejowego odpowiednie macierze zostały zbudowane na podstawie danych o pociągach towarowych z Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z roku 2016. Do określenia wielkości potoków przewozowych i masy ładunków wykorzystano też przeliczniki jednostkowe: dla dróg określono średnią masę przewożonego przez pojazd ładunku na 15,09 ton
(wskaźniki dla samochodów ciężarowych z przyczepami: 16 t39, bez przyczep: 8 t, przy udziale samochodów
ciężarowych z przyczepami wynoszącym 88,6%40), natomiast dla pociągów towarowych określono przelicznik
masy ładunku do masy brutto składu na poziomie 45%41. Przeliczniki te pozwoliły na określenie przemieszczeń
mas towarowych, które obecnie korzystają z określonych środków transportu (samochodów lub kolei).

38

39
40

41

Opracowanie własne na podstawie dostępnych informacji o potokach ruchu towarowego opracowanych w ramach Studium
Wykonalności dla linii kolejowych C-E65 (LK131) i LK201.
Na podstawie: E. Menes, J. Waśkiewicz, 2008, Zrównoważony rozwój ciężarowego transportu samochodowego w Polsce.
Jako miarodajne przyjęto sumy liczby pojazdów ruchu ciężarowego wg GPR 2015 w przekrojach autostrady płatnej A1 i drogi
krajowej DK 91 w okolicy Grudziądza (A1 - węzeł Warlubie-węzeł Nowe Marzy, DK91 - Warlubie-Dolna Grupa).
Na podstawie: Zasady przygotowania analizy kosztów i korzyści w Studium Wykonalności, Rezultatach Studium Wykonalności
oraz dokumentach aplikacyjnych dla projektów kolejowych.
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Rysunek 6. Szlaki przewozów kolejowych, dla których istnieje potencjał przejęć i przeładunków na transport
wodny śródlądowy z wykorzystaniem Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Rysunek 7. Szlaki przewozów drogowych, dla których istnieje potencjał przejęć i przeładunków na transport
wodny śródlądowy z wykorzystaniem Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Krajowego Modelu Ruchu GDDKiA.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SEPE.

Celem określenia rzeczywistego potencjału przewozowego wykonano eksperyment polegający na
sieciowym uwzględnieniu parametrów transportowych, pochodzących z modelu dla Flandrii z możliwym
„przepływem” mas ładunków obecnie transportowanych drogami lub koleją po szlaku Dolnej Wisły (oczywiście dla szlaku rzecznego uwzględniono wskaźniki prędkości transportu barkami, ale i koszty za każdy [km]
i [h] drogi zgodnie z parametrami modelu dla Flandrii). Eksperyment jako podstawę wyboru środka transportu uwzględniał ścieżkę najniższą kosztowo. Macierzami przewozowymi została obciążona sieć drogowa (na
podstawie OpenStreetMap, z uwzględnieniem rozwoju do roku 2020, w tym m.in. projektowanego odcinka
drogi ekspresowej S5), a także sieć kolejowa (w oparciu o parametry szlakowe według OBLIKO/SOLK),
wraz z dostępnością odcinka Dolnej Wisły (oraz uwzględnieniem kosztów przeładunku przy skorzystaniu
z takiej sieci). Eksperyment ten został przeprowadzony w środowisku modelowym do analiz transportowych
PTV Visem uwzględniając dostępne informacje i parametry wszystkich sieci transportowych (takie jak m.in.
dozwolona prędkość). Jego wyniki (obciążenie sieci transportowej „ruchem” i ładunkami) pozwalają określić
całościowy potencjał przewozowy, jaki może zostać przejęty z innych środków transportu na transport wodny śródlądowy w ramach przeładunków z Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, ze względu
na źródła i cele przejazdów. Oczywiście ze względu na charakterystykę różnych rodzajów transportu, wielkości ruchu określonego w formie „najtańszego przejazdu” nie należy traktować jako rzeczywistej wielkości
przewozów, jednak pozwala to określić bazową wielkość przewozów, która może podlegać przejęciom (na
podstawie wskaźników pochodzących z badań holenderskich bazując na opracowaniu z 2011 r. pt. Distribution and modal split models for freight transport in the Netherlands).
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Eksperyment został wykonany odrębnie dla przewozów ładunków samochodami ciężarowymi, transportu pociągami intermodalnymi (kontenery), składów całopociągowych oraz transportów pociągami o charakterze mieszanym (tzw. drobnica). Stanowiło to podstawę wyliczeń potencjalnych przejęć transportowych.
Na podstawie informacji o regionalnych potencjałach ruchowych (bazując na źródłach i celach przejazdów samochodowych i kolejowych pozyskanych z danych Krajowego Modelu Ruchu GDDKiA) oszacowany został także transport lokalnych gestorów, który jednak w skali całego korytarza transportowego
(o bardzo dużym wolumenie przewozów) ma znaczenie marginalne i wynosi około 0,03%. Potoki przewozowe gestorów w kierunku północnym stanowią większość transportów określonych modelowo i w ramach
obliczeń zostały włączone do ogólnych mas przewozowych korytarza.
Potencjał przewozowy całego korytarza transportowego należy uznać za bardzo wysoki, jeden
z największych w skali kraju (ustępujący jedynie transportowi wschód-zachód w osi autostrady A2 i linii
kolejowej LK3), wielkości przewozowe oraz potencjalne możliwości obsługi/przeładunków w ramach Platformy Multimodalnej charakteryzuje Tabela 13 w rozdziale 1.5.3.

1.5. 3.

MOŻLIWE PRZEJĘCIA TRANSPORTOWE ZE WZGLĘDU NA RODZAJ TOWARÓW

Bardzo istotną cechą transportu wodnego śródlądowego jest jego wysoka zależność od sezonu –
żeglowność dolnego odcinka Wisły w chwili obecnej ograniczają zarówno okresy niskich temperatur (lodu,
a w trakcie roztopów kry lodowej), jak i ograniczona ilość opadów oraz niski stany wody (głębokość warunkuje
możliwość transportu barkami o większym zanurzeniu). Należy dodatkowo pamiętać, że w ramach regulacji
Wisły, pogłębień szlaku wodnego i kaskadyzacji, podstawowym parametrem, który będzie zmienny, będzie
właśnie długość sezonu żeglownego. Równocześnie transport ładunków koleją i samochodami ciężarowymi

95

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – CZĘŚĆ ANALITYCZNA

jest stosunkowo jednorodny w ciągu całego roku. Dlatego też wielkość potoków ładunków możliwych do przejęcia z innych segmentów transportu została przeliczona dla doby – pozwala to określić zarówno podstawową
przepustowość portu rzecznego w ramach Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski (śluzy portowej i możliwości przeładunkowych), jak również ułatwia określenie wzrostu potencjału (w ujęciu rocznym) wraz
z wydłużaniem sezonu żeglownego na Dolnej Wiśle. Poniższe wyliczenia przejęć odnoszą się do założonego
parametru ilości dni żeglownych dla typowego rodzaju barek rzecznych na poziomie 18742 dni w roku.
Na podstawie wyliczeń dotyczących różnic w kosztach transportowych różnych gałęzi transportu wyliczony został wskaźnik CAGR43 określający rzeczywisty możliwy udział przejęcia ruchu dla grup ładunkowych.
Wielkość tego wskaźnika jest wyjątkowo istotna ze względu na fakt, że niezależnie od niższych kosztów związanych z pewną grupą transportową istnieje ograniczone prawdopodobieństwo jego wykorzystania (przejęcia),
a część gestorów i przewoźników nadal korzystać będzie z dotychczasowych środków transportu. Określono
ogół możliwych przejęć transportowych dla sumy ładunków w tonach każdego z segmentów transportowych,
odrębnie dla rejonu Gdańska (uwzględnienie łączne przewozów z/do portu morskiego i aktywności gospodarczej miasta), Gdyni (obszar do uwzględnienia na dalszych etapach modernizacji szlaku Dolnej Wisły i prognoz
w przypadku wykorzystania floty rzecznej z możliwością nawigacji po przybrzeżnych wodach morskich). Ponadto dla transportu samochodowego wskazano również segment przewozowy niezwiązany bezpośrednio
z przejazdami do Trójmiasta, który jednak może na części trasy skorzystać z przeładunków w ramach Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski i przewozów szlakiem Dolnej Wisły.
Poniższe tabele zawierają parametry potencjałowe w odniesieniu do istniejącego potencjału przewozowego (który nie jest obsługiwany wodną żeglugą śródlądową, ze względu na brak platformy oraz odpowiednich warunków żeglugowych na Wiśle). Jako bazowy traktowany jest potencjał opierający się na danych
dostępnych dla roku 2017, przy uwzględnieniu parametrów rozwojowych transportu dla lat kolejnych.
Potoki przewozowe stanowiące potencjał dla przejęć na alternatywne środki transportu (IWT) i przeładunków w ramach Platformy Multimodalnej zostały wyznaczone dla istniejącego rynku przewozowego.
Należy spodziewać się, że zgodnie z obserwowaną dynamiką transportu i handlu w kolejnych latach istotnie
rosnąć będą przede wszystkim udziały transportów kontenerowych, przy pewnej stagnacji przewozów masowych.
Tabela 13.

Potencjał przejęć i przeładunków z ruchu kolejowego
na transport wodny śródlądowy w ujęciu rocznym (w roku bazowym).

Rodzaj ładunków

Różnica kosztów względem
wodnego transportu
śródlądowego

Ładunek
[t]/rok

CAGR

Przejęcie
[t]/rok

0,0504

232 829

Przejęcia z rejonu Gdańska
Masowe

147,75%

4 621 548

Kontenery

170,35%

1 454 373

0,0742

107 944

Drobnica

169,75%

431 316

0,0736

31 741

Przejęcia z rejonu Gdyni
Masowe

156,47%

1 552 400

0,0596

92 489

Kontenery

179,66%

1 282 682

0,0840

107 794

Drobnica

180,22%

136 656

0,0846
SUMA przejęć z kolei:

11 565
584 363

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 14. Przejęcia i przeładunki z ruchu samochodów ciężarowych na transport wodny śródlądowy w ujęciu
rocznym (w roku bazowym).
Rodzaj ładunków

Różnica kosztów
względem wodnego
transportu śródlądowego

Ładunek
[t]/rok

Przejęcie
[t]/rok

Przejęcia z rejonu Gdańska
Kontenery

186,36%

832 490

0,0911

75 844

Pozostałe

140,66%

1 468 533

0,0429

62 988

Przejęcia z rejonu Gdyni
Kontenery
Pozostałe

196,32%

331 860

0,1016

33 724

148,35%

585 410

0,0510

29 863

0,0429

40 864

Pozostały możliwy transport samochodowy
Kontenery

140,66%

952 732

Pozostałe

133,20%

943 499

0,0350
SUMA przejęć z dróg:

33 051
276 334

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższe tabele ilustrują wielkość potencjału przewozowego możliwego do przejęcia w ramach
funkcjonowania Platformy Multimodalnej, należy jednak zwrócić uwagę, że obliczony potencjał odnosi się
do ogółu transportów, natomiast realne skutki (przewozy ładunków) mogą wystąpić dopiero w momencie
„dostępności” odpowiedniej trasy przewozowej. Dla przewozów z Gdańska będzie to warunkowane przede
wszystkim powstaniem Platformy Multimodalnej (nawet jeśli klasa Drogi Wodnej Wisły może ograniczać dostępność szlaku), natomiast w przypadku przewozów z Gdyni dostępność będzie związana z modernizacją
floty (możliwością transportów po Zatoce Gdańskiej), zapewne też potencjał przewozowy Gdyni zostanie
zagospodarowany w okresie późniejszym.
Przewiduje się, że największy udział w przewozach szlakami wodnymi oraz w przeładunkach Platformy Multimodalnej stanowić będą transporty przejęte z kolei – wynika to przede wszystkim z ogromnego wolumenu ładunków transportowanych obecnie koleją wzdłuż całego szlaku wodnego Dolnej Wisły (do Trójmiasta). Transport wodny jest zdecydowanie bardziej konkurencyjny względem transportu drogowego,
jednak potoki drogowe obserwowane np. na autostradzie A1 są tylko częściowo zbieżne z całym szlakiem
pomiędzy planowaną lokalizacją Platformy Multimodalnej i Trójmiastem stąd wolumen przewozów drogowych jest niższy niż kolei. Jednakże właśnie ze względu na różnice kosztowe przewozów należy spodziewać
się większego procentowego udziału przejęć z transportu drogowego niż z kolei (wielkość bezwzględna
przewozów kolejowych jest wyższa ze względu na większy potok ruchu kolejowego). Zarówno kolej jak
i drogi należy uznać za bardzo istotne w kontekście możliwych przejęć transportu ładunków na IWT i potencjalnych przeładunków wykonywanych w ramach Platformy Multimodalnej.
Jako najistotniejszy segment ładunków, których będą dotyczyć przejęcia i przeładunki należy traktować ustandaryzowane transporty kontenerowe – zarówno ze względu na różnice kosztowe, jak i przewidywaną dynamikę rynku przewozowego. W chwili obecnej duży bezwzględny wolumen przeładunków masowych (szczególnie w porcie Gdańsk) stanowi większość rynku przeładunkowego portów morskich, jednakże
przewiduje się globalną stagnację tego rodzaju przewozów na rzecz właśnie przewozów kontenerowych.
Niemniej przewozy i przeładunki masowe stanowić będą znaczący udział funkcjonalności przeładunkowej
Platformy. Uzupełnienie stanowić będzie transport drobnicy, jednakże o bardzo ograniczonym charakterze.
Należy ponadto pamiętać o przewozach ładunków ponadgabarytowych, które pomimo znikomego tonażu
w stosunku do całości przeładunków, stanowić mogą dopełnienie przeładunków w ramach działalności
platformy.

Na podstawie analiz nawigacyjnych.
Uwzględniono wskaźnik CAGR zależny od różnicy kosztów ogólnych przewozów przy współczynniku elastyczności przejęcia, na
podstawie: Distribution and modal split models for freight transport in the Netherlands, 2011.
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1.5. 4.

PRZEŁADUNKI POMIĘDZY RÓŻNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU

do budowy obiektów na terenie platformy. Funkcjonalność platformy jako portu rzecznego nawet
w końcowym okresie etapu (rok 2027) ograniczona do minimum, pod kątem przewozu kruszyw
i wybranych ładunków wielkogabarytowych (zarówno związanych z pracami budowlanymi, jak
i pracami pogłębieniowymi na Wiśle), ale z ograniczoną opcją przeładunków komercyjnych np.
gabarytów. Ładunki wielkogabarytowe ze względu na ograniczoną masę w stosunku do objętości (i wymiarów) mogą być transportowane nawet przy małym zanurzeniu barek przy jednoczesnej stosunkowo wysokiej dochodowości przewozów (o charakterze „incydentalnym”);

Ze względu na potrzebę opracowania struktury funkcjonalnej i programu użytkowego Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski należy określić środki transportu, pomiędzy którymi odbywać
będą się przeładunki. Jest to istotne m.in. ze względu na konieczność zaplanowania w odpowiedni sposób terenów platformy oraz np. wielkości nabrzeży pod kątem przeładunku na kolej lub transport drogowy.
Poniższa tabela określa przeładunki związane z różnymi środkami transportu ze względu na charakter przeładowywanych towarów.
Tabela 15.

•

Uruchomienie platformy w I etapie funkcjonalnym (2028) – okres funkcjonowania platformy
pozwalający na rozwój transportu wodnego śródlądowego na dolnej Wiśle przy istniejących
warunkach żeglugowych, oraz funkcjonalność jako lokalne centrum logistyczne. Możliwe na
tym etapie są także działania (konserwacyjne i naprawcze) mające na celu dostosowanie szlaku Dolnej Wisły do wymogów obowiązującego prawa: w tym wydłużenie sezonu żeglownego
w II klasie drogi wodnej (przewiduje się osiągniecie efektywności na poziomie przynajmniej
85% przewidzianej Rozporządzeniem44 przepustowości żeglugowej). Samo uruchomienie platformy jako centrum przeładunkowego z transportu wodnego na drogowy i kolejowy przyczyni
się do przejęcia stosunkowo dużej ilości ładunków, zwłaszcza z kolei na transport rzeczny. Funkcjonalność Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski w I etapie powinna pozwolić na
przeładunki ponad 1 mln ton rocznie;

•

Około roku 2035 – II etap rozwoju Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski związany ze stopniową poprawą żeglowności i zwiększeniem parametrów drogi Dolnej Wisły. Po
uruchomieniu platformy (być może wcześniej) powinien rozpocząć się proces modernizacji floty
przewozowej wodnego transportu śródlądowego – przynajmniej częściowa wymiana barek na
jednostki z wysoką wolną burtą pozwoli na rozpoczęcie kursowania do Gdyni. Ponadto przewiduje się dalsze prace konserwacyjne i naprawcze celem dostosowania szlaku wodnego do
wymogów prawa i wydłużenie sezonu do 240 dni żeglownych w roku przynajmniej w II klasie
żeglowności. Uruchomienie przewozów większymi jednostkami rzecznymi do portu w Gdyni
pozwoli zwiększyć potencjał przeładunkowy platformy do ponad 1,8 mln ton rocznie około roku
2035; wraz z kolejnymi pracami modernizacyjnymi po roku 2035, wymianą floty przewozowej,
a także prawdopodobnymi pierwszymi działaniami w kierunku kaskadyzacji Wisły możliwe jest
zwiększenie potencjału przewozowego i przeładunkowego do poziomu ponad 2,1 mln ton rocznie przed rokiem 2045;

•

Po 2045 roku – III etap rozwoju Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski i dalszy
rozwój potencjału przewozowego i przeładunkowego, przewidywana pełna kaskadyzacja Wisły
i dostosowanie szlaku wodnego do IV klasy żeglowności (MDW E40), sezon żeglugowy 292
dni45. Przy zachowaniu charakteru przeładunkowego na podstawowym ciągu transportowym
północ-południe istnieje możliwość uzupełnienia go o dodatkowe szlaki wodne – Brdą w kierunku Kostrzyna (do Niemiec), Wisłą w kierunku Warszawy oraz Nogatem w kierunku Zalewu
Wiślanego i Kaliningradu, a także szlakiem wodnym MDW E40 do Morza Czarnego (Wisłą przez
Warszawę, Narwią i Bugiem w kierunku Białorusi, Prypecią, a następnie Dnieprem przez Ukrainę). W prognozach komunikacyjnych nie uwzględniano nowych połączeń np. w kierunku Morza
Czarnego, a jedynie rozwój zgodny z obserwowanymi trendami i dynamiką rozwoju transportu
ładunków dla określonych grup przewozowych na szlakach o charakterze krajowym. Jednakże
przewidywana redukcja ograniczeń żeglugowych pozwoli na istotne zwiększenie przewozów
krajowych, a możliwa dywersyfikacja kierunków i możliwość rozwoju długodystansowych międzynarodowych transportów szlakami wodnymi stanowić będzie dodatkowy ogromny (choć
trudny obecnie do oszacowania) potencjał rozwojowy Platformy Multimodalnej.

Potencjał przejęć i przeładunków dla różnych grup ładunkowych, pomiędzy transportem
wodnym śródlądowym i drogowym oraz kolejowym, w roku bazowym [t/rok].

Przeładunki pomiędzy transportem
wodnym śródlądowym a:

- transportem drogowym

- transportem kolejowym

Kontenery [t/rok]

150 433

215 738

Ładunki masowe suche [t/rok]

125 901

325 318

Ładunki pozostałe [t/rok]
SUMA [t/rok]

13 320

43 306

289 654

584 363

Źródło: Opracowanie własne.

W analogii do przewidywanych przejęć najistotniejsze znaczenie w ramach IWT na szlaku Dolnej Wisły i przeładunków Platformy Multimodalnej będą miały przewozy masowe i kontenerowe, przede wszystkim
związane z koleją (ze względu na największy bezwzględny potok przewozu ładunków oraz przy spodziewanym wzroście udziału kontenerów w kolejnych latach). Transport drogowy będzie miał w tym wypadku nieco
mniejsze znaczenie. Należy jednak pamiętać, że obliczony powyżej potencjał przewozowo-przeładunkowy
został określony dla istniejących potoków transportu drogowego i kolejowego, oraz w oparciu o przeładunki
portów w Gdyni i Gdańsku z ostatnich lat. Zarówno rozwój portów, jak i możliwe niewydolności infrastruktury drogowej i kolejowej, a nawet globalna koniunktura gospodarki światowej mogą zachwiać wielkościami
przewozów i przeładunków, udziałami segmentów transportowych, czy strukturą rodzajową przeładunków.

1.5. 5.
		
		

PROGNOZA POPYTU NA PRZEŁADUNKI TOWARÓW W OBRĘBIE
PLATFORMY MULTIMODALNEJ BYDGOSZCZ-SOLEC KUJWASKI
W KONTEKŚCIE ROZWOJU DROGI WODNEJ WISŁY

Platforma Multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski stanowić będzie bardzo ważny element rozwoju wodnego transportu śródlądowego, jednakże nie jest jedynym elementem tego rozwoju. Jako projekty priorytetowe przewiduje się przede wszystkim zwiększenie żeglowności Wisły, zwiększenie głębokości
tranzytowej (wstępnie do poziomu ok. III klasy żeglowności) oraz długości sezonu żeglownego, a docelowo
kaskadyzację Wisły i dostosowanie tej drogi wodnej do IV klasy żeglowności zgodnie z zaleceniami Porozumienia AGN.
Ponieważ dokumenty strategiczne jedynie szacunkowo określają okresy istotnych zwiększeń funkcjonalności drogi wodnej, na potrzeby niniejszej prognozy przyjęto określone daty, celem szacunkowego
zobrazowania zmian, jakie mogą się wiązać z danymi elementami drogi wodnej.
Poniższe zestawienie zawiera informacje o przewidywanych rozwiązaniach hydrotechnicznych i funkcjonalnych obowiązujących lub uruchamianych we wskazanych okresach:
•

Stan istniejący (rok bazowy 2017-2024) – brak zmian funkcjonalnych, okres opracowania projektów (studium lokalizacyjne, dokumentacja projektowa) i wstępnego przygotowania inwestycji
związanej z Platformą Multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski, żegluga wiślana w stanie istniejącym (tzn. brak żeglugi w kontekście strategicznym tzn. długodystansowej);

•

Okres od rozpoczęcia prac budowlanych do uruchomienia platformy w formie częściowej funkcjonalności (2025-2027) – w końcowym okresie tego etapu przewiduje się użytkowanie „nabrzeża
roboczego” w formie i lokalizacji tymczasowej, ale pozwalającego na wyładunki np. materiałów
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Wymóg 240 dni dotyczy m.in. minimalnych głębokości tranzytowych wg klas dróg wodnych, pochodzi z Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. Nr 77, poz. 695).
Zgodnie z założeniami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej po kaskadyzacji dolnej Wisły.
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Tabela 16 zawiera podsumowanie informacji o przewozach z uwzględnieniem ich wielkości dla kolejnych kluczowych etapów rozwoju platformy.
Tabela 16.

Szacunkowa prognoza przeładunków wykonywanych w ramach Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski, uwzględniająca potencjał lokalny i przejęcia na transport
wodny śródlądowy, z uwzględnieniem wszystkich aspektów mogących mieć wpływ na przewozy.
2017

2027

2028

2035

2040

2045

2055

Masowe suche [t/rok]

0

332

529 009

802 247

841 271

1 073 170

1 156 885

Kontenery [t/rok]

0

1 750

591 574

996 190

1 098 325

1 428 362

1 648 514

Pozostałe (drobnica) [t/rok]

0

446

42 951

79 654

85 692

110 682

123 762

Gabaryty [t/rok]

0

12 849

13 084

14 536

15 397

16 103

17 408

SUMA [t/rok]

0

15 377

1 176 618

1 892 627

2 040 685

2 628 318

2 946 569

prace przejął radca budowlany Severin. Do realizacji projektu Severina przystąpiono w 1835 r. prowadząc
roboty początkowe do 1855 r. w ograniczonym zakresie i przede wszystkim w rejonie delty Wisły. Nałożenie
się w połowie XIX w. kilku niebezpiecznych wezbrań spowodowało przyspieszenie robót, których nasilenie przypadało na lata 1880-1892, jednak już w oparciu o nowy projekt. Projekt ten przewidywał niewielkie
zmiany w przyjętej poprzednio szerokości trasy regulacyjnej z 377 m na 375 m w odcinku Wisły od ujścia do
niej rzeki Drwęcy aż do Bałtyku47. Regulację koryta przeprowadzono za pośrednictwem ostróg rzecznych,
głównie prostopadłych do jego brzegów, z prostym lub nieznacznie krętym przebiegiem trasy regulacyjnej.
Początek uregulowanego odcinka dolnej Wisły przedstawia Fotografia 1.
Rysunek 8. Aktualny stan koryta Dolnej Wisły.

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższa tabela ma charakter podsumowujący wszystkie aspekty rynku transportowego, jakich
wystąpienie przewiduje się, począwszy od przewidywanego potencjału przewozów materiałów wielkogabarytowych dla obecnej charakterystyki żeglugowej Wisły (jednakże przy uwzględnieniu funkcjonalnego
„nabrzeża roboczego”), aż po pełny rozwój Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski powiązany
także z rozwojem portów morskich w Gdyni i Gdańsku. Uwzględnione zostały także parametry rozwoju gospodarczego (według prognoz PKB), a także istniejące trendy na rynku transportowym – przede wszystkim
obserwowany wzrost udziału transportów kontenerowych (skorygowany według zaleceń JASPERS), a także
ogólne założenia dotyczące rozwoju drogi wodnej Wisły, możliwości żeglugowych w stanie obecnym (w tym
degradacja Wisły jako szlaku wodnego i brak zachowania parametrów określonych dla II klasy drogi wodnej)
i przewidywanym (kaskadyzacja Wisły i IV klasa drogi wodnej).

2. ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DLA TRANSPORTU DROGI WODNEJ
DOLNEJ WISŁY NA ODCINKU SOLEC KUJAWSKI-GDAŃSK
Ogólna liczba dni w roku dostępnych na potrzeby żeglugowe uwarunkowana jest wieloma czynnikami przyrodniczymi i pozaprzyrodniczymi. Do przyrodniczych zaliczyć można warunki hydrologiczne: występowanie wezbrań i niżówek czy występowanie zjawisk lodowych. Jako warunki pozaprzyrodnicze wziąć pod
uwagę należy uwarunkowania prawne i techniczne. Przede wszystkim prowadzenie żeglugi możliwe będzie
w momencie otwarcia szlaku żeglugowego przez administratora Drogi Wodnej Wisły. Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku każdorazowo wydaje komunikat o otwarciu i zamknięciu szlaku. W Polsce
przyjęło się, że sezon żeglugowy trwa od początku marca do końca listopada. Jednak administrator danego
odcinka drogi wodnej może czasowo zawiesić żeglugę w trakcie trwania sezonu nawigacyjnego. W okresie
od końca listopada do końca lutego istnieje możliwość wystąpienia zjawisk lodowych, które uniemożliwiają
żeglugę, w tym pracę śluz żeglugowych. Z kolei w trakcie trwania sezonu żeglugowego mogą pojawić się
również utrudnienia związane ze zbyt niskimi stanami wody (przepływami wód Wisły) oraz zbyt wysokimi
stanami wody (przepływami wody), co uszczuplić może ogólną liczbę dni pracy żeglugi.

2.1.		

OGRANICZENIA GEOMORFOLOGICZNE

Analizowany odcinek koryta Dolnej Wisły od Solca Kujawskiego (generalnie od ujścia rzeki Tążyny –
Nizina Ciechocińska – 718 km) do Morza Bałtyckiego, został w II połowie XIX w., uregulowany (Rysunek 8).
Inicjatorem szerokiego programu regulacji Wisły (Dolnej) był nadradca budowlany F. Cochius, który
w 1828 r. otrzymał polecenie opracowania projektu technicznego regulacji na średnią wodę46. Po jego śmierci,

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Międzynarodowa Droga Wodna E40. Stan i możliwości zagospodarowania,
Global Compact w Polsce, Raport Żegluga Śródlądowa – Wisła″, Babiński, Habel, 2015.

Już na początku XX w. stwierdzono, że uregulowanie odcinka Wisły w zaborze pruskim nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Przyczyną były, jak wcześniej twierdzono, wady zasadniczych rozwiązań geometrii koryta i systemu regulacji 51, 48, 49. Wykonana regulacja posiadała, bowiem zbyt dużą szerokość trasy

47
51

46

J. Makowski, 1997, „Wały przeciwpowodziowe Dolnej Wisły, historyczne kształtowanie, obecny stan i zachowanie w czasie znacznych wahań”, IBW PAN, Gdańsk.
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48
49

S. Czernik, 1955, „Zagadnienie regulacji Wisły dolnej, Gospodarka Wodna″, 3, 116-122.
Ibidem.
Z. Babiński, 1985, „Hydromorfologiczne konsekwencje regulacji dolnej Wisły″, Przegląd Geograficzny, 4, 471-486.
J. Wierzbicki, 2003, „Przyrodnicze, gospodarcze i hydrotechniczne przesłanki regulacji rzek″, Wyd. „Sadyba”, Warszawa.
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regulacyjnej, łagodne łuki i długie odcinki proste, dlatego nie uzyskano zakładanych warunków żeglugowy50.
Niemniej jednak prace regulacyjne przyczyniły się do transformacji koryta z roztokowego (Fotografia 1, plan
pierwszy), z licznymi łachami piaszczystymi i kępami, w niemal prostoliniowy typ koryta z naprzemianległym
układem łach skośnych (Fotografia 1 plan dalszy). Transformacji typologicznej koryta towarzyszyło szereg
zmian w dnie doliny, tj. z jednej strony nastąpiło obniżenie dna koryta w strefie regulacyjnej przeciętnie
o około 1,3 m, z drugiej zaś spłycenie obszarów między ostrogami, które z czasem przekształciły się w nowy
poziom zalewowy (Fotografia 2). Transformacja ta następowała także dzięki zmianom w transporcie rumowiska klastycznego, w tym przede wszystkim rumowiska wleczonego. Generalnie, transport rumowiska wleczonego uległ zmniejszeniu się na skutek prac regulacyjnych z przeciętnie 2,2 mln ton rocznie (Wyszogród
– koryto roztokowo-anastomozujące – Rysunek 7) na 1,0 mln ton rocznie (Toruń).

Fotografia 2. Przełomowy fragment doliny dolnej Wisły pod Fordonem z uregulowanym korytem w XIX w.
oraz łachami skośnymi i językowymi.

Ta nagła zmiana transportu rumowiska wleczonego w strefie granicznej zaboru rosyjskiego z pruskim
(Rysunek 8) w początkowej fazie kształtowania się koryta roztokowo-anastomozujacego na niemal prostolinijny z układem łach skośnych51, w przeważającej części była akumulowana między ostrogami rzecznymi,
w efekcie czego tworzyła się nowa równina zalewowa (2-krotne zwężenie koryta), a nawet następował proces obniżania dna koryta strefy regulacyjnej. Wówczas radykalnie poprawiały się warunki żeglugowe na
tym odcinku Wisły, jednak nie trwały one długo, bo do połowy XX w. Wykształcenie się nowego poziomu
zalewowego uniemożliwiło dalszą akumulację „nadmiaru” rumowiska, powodując jego wzrost w odcinku
uregulowanym. To całkowicie zahamowało transport rzeczny. Jest to niewątpliwie związane z niejednorodnym zagospodarowywaniem koryta Wisły, wynikającym z historii państwowości Polski.
Fotografia 1. Wisła Dolna pod Ciechocinkiem ze strefą graniczną koryta nieuregulowanego
(b. zabór rosyjski) z uregulowanym pod koniec XIX w., w b. zaborze pruskim.

Źródło: Materiały pozyskane od Z. Babińskiego, data fotografii: 15.08.2015 r.

Aktualnie odcinek uregulowany pod koniec XIX w. poniżej ujścia Tążyny (Rysunek 7) może tylko
funkcjonować podczas stanów wyższych niż SNW. Na podstawie analizy głębokościowej nurtu stwierdzono, że na uregulowanym odcinku od Niziny Ciechocińskiej do Grudziądza, poza utrudnieniami dla żeglugi
w miejscu przejść międzyplosowych, występują progi, podobne do tych „wymytych” w strefie erozyjnej poniżej zbiornika (Fotografia 3). Takie spłycenia dna odpornego na erozję w postaci bruku morenowego i gliny
(iłu), jednak przykrytych cienką warstwą aluwiów (nie zawsze), występują na wielu odcinkach Dolnej Wisły
(Rysunek 9). W przypadku postępującej erozji wgłębnej w dół Wisły poniżej Zbiornika Włocławskiego do
Bałtyku, progi te będą w najbliższej przyszłości stanowiły dodatkowe utrudnienia dla żeglugi na tym odcinku
uregulowanym, do jej całkowitej eliminacji włącznie.

Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela; data fotografii: 8.07.2008 r.

50
51

Z. Babiński, 1992. „Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły″, Prace Geogr., 157.
Ibidem.
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Rysunek 9. Przebieg rzędnych dna koryta i zwierciadła wody Wisły w profilu podłużnym od Solca Kujawskiego
do Grudziądza, przy średnich stanach (SW) i przepływie około 1100 m3.s-1 (różnica między nimi
określa miąższość – głębokość wody w linii nurtu), z wyznaczonymi w dnie spłyceniami – progami
strukturalnymi (gliniasto-kamienisto-ilaste), stan na lipiec 2012 r.

utrzymanie obecnie istniejącej zabudowy hydrotechnicznej (opcja 0), względnie jej uzupełnienie, której celem byłoby systematyczne wyeliminowywanie (kontroli) transportu rumowiska wleczonego (wzrost utrudnia
transport wodny), nie przyniesie oczekiwanych efektów. Byłby to tylko „środek zastępczy”, bowiem w analizowany odcinek wkracza już proces erozji wgłębnej. Niestety, czynnikiem ograniczającym zabudowę hydrotechniczną Wisły (Dolnej) jest jej włączenie i w dalszym ciągu rozszerzanie do strefy ochronnej Natura 2000.
Poza progami strukturalnymi (Rysunek 9, Fotografia 3) utrudnieniami w transporcie wodnym na odcinku Dolnej Wisły są łachy piaszczysto-żwirowe, a przede wszystkim tzw. przemiały.

2.2.

Źródło: Z. Babiński, M. Habel, H. Rabant, D. Szatten, Ż. Marciniak, Ł. Pieron, 2013. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego
i społeczno-ekonomicznego budowy portu multimodalnego pomiędzy Bydgoszczą a Solcem Kujawskim, UKW, Bydgoszcz.

Fotografia 3. „Odkryty”, podczas niskich stanów wody próg ilasto-kamienisto-gliniasty,
powstały na skutek procesów erozyjnych poniżej Zbiornika Włocławskiego.

OGRANICZENIA HYDROLOGICZNE

Istotnym czynnikiem warunkującym funkcjonowanie żeglugi jest reżim hydrologiczny rzeki (stany wody
– H i im pochodne przepływy – Q), modelowany zjawiskami lodowymi. Stany wody Dolnej Wisły kształtowane są w głównej mierze jej przepływami, sporadycznie jednak ich wahania uzależnione są od zatorów
śryżowych i śryżowo-lodowych. W przypadku wystąpienia zatorów stany wody nie są funkcją przepływu.
Dlatego wiązanie ich z zimowo-wiosennymi, ekstremalnie wysokimi wezbraniami – notowanymi w czasach
historycznych, np. na murach miasta Torunia, dużych przepływów szacowanych na 11 mln m3.s-1 (tzw. woda
0,1%) – jest błędne. Maksymalny, stwierdzony pod koniec marca 1924 roku przepływ Wisły, przekraczał wartość 8300 m3.s-1; odpowiadał mu stan 875 cm. Z danych hydrologicznych wynika, że wysokie stany Dolnej
Wisły występują najczęściej w marcu i kwietniu, rzadziej późną wiosną i w lecie. Pierwsze z nich są związane z wczesnowiosennym spływem wód roztopowych, potęgowanym często pochodem śryżu i kry lodowej
(przeciętny czas trwania zjawisk lodowych wynosi 51 dni w ciągu roku). Drugie zaś, najczęściej krótkotrwałe,
są wynikiem letnich opadów rozlewnych. W obydwu przypadkach tworzą się fale wezbraniowe o wysokości
względnej 3-5 m, maksymalnie do 6 m52. Z porównania wartości ekstremalnych stanów wody wynika, że
amplituda położenia zwierciadła wody Dolnej Wisły może dochodzić do 750 cm.
Dane wodowskazowe, jak i wielkości im pochodne oraz inne zjawiska obserwowane w tym profilu
rzeki, stanowią podstawowy materiał opisu zjawisk hydrologicznych Wisły. Wisła pomiędzy Gdańskiem
a Solcem Kujawskim opisana może być pod kątem reżimu hydrologicznego wyłącznie na podstawie danych
zebranych na wodowskazach znajdujących się w Toruniu, Solcu Kujawskim w Fordonie, Chełmnie, Grudziądzu, Korzeniewie, Białej Górze, Tczewie, Gdańsku Głowie, Przegalinie i Świbnie. Parametry posterunków wodowskazowych zawarto w T abeli 1. Najbliżej położony wodowskaz planowanego portu znajduje się
w Fordonie i zamyka powierzchnię dorzecza Wisły wynoszącą 186 764 km2. Charakterystyczne stany wody
dla wodowskazu Toruń, Solec Kujawski, Fordon przedstawia Tabela 17.
Tabela 17. Posterunki wodowskazowe znajdujące się na rozpatrywanym odcinku drogi wodnej E70.
Nazwa posterunku wodowskazowego

Kilometr rzeki

Rzędna zera (m n.p.m.)

DOLNA WISŁA
Fordon

774+90

24,74

Chełmno

806+80

18,96

Grudziądz

834+80

13,81

Korzeniewo

867+00

7,91

WISŁA „Leniwka”

Źródło: Materiały pozyskane od Z. Babińskiego, data fotografii: 15.08.2015 r.

Jedynym rozwiązaniem, odpowiadającym warunkom Konwencji AGN, jest kontynuowanie budowy
wielofunkcyjnej Kaskady Dolnej Wisły, która przyczyni się m.in. do zapewnienia co najmniej IV klasy międzynarodowej drogi wodnej (ograniczenia mogą wynikać z rozmiarów śluz). Każde inne rozwiązanie np.
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Biała Góra (Mątowski Cypel)

886+40

4,62

Tczew

908+60

0,58

Gdańsk Głowa

931+20

-5,063

Przegalina

936+00

-5,083

Świbno

938+70

-5,083

Źródło: M. Habel, D. Szatten, G. Nadolny, 2017, Warunki hydrologiczno-nawigacyjne drogi wodnej E-70, Gdańsk.

52

Z. Babiński, 1992, Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły, Prace Geogr., 157.

105

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

ETAP II – CZĘŚĆ ANALITYCZNA

Tabela 18. Maksymalne, średnie i minimalne stany wody na Wiśle dla okresu 1984–2013.
Profile pomiarowe

WWW (cm)

SW (cm)

NNW (cm)

Wod. Toruń
(km 734,7)

829

296

88

Wod. Solec Kujawski
(km 762,0)

-

275
(1983 r.)

-

Wod. Fordon
(km 774,9)

804

258

108

(śryż, pokrywa lodowa) na Dolnej Wiśle wynosi przeciętnie 60-65 dni55. Według danych IMGW za okres 19511970 na wodowskazie Toruń zjawiska lodowe trwają od 11 listopada (przeciętnie od 7 grudnia) do 6 kwietnia
(przeciętnie do 26 marca). Najdłuższy czas trwania zjawisk lodowych – 122 dni, a pokrywy lodowej – 100
dni. Średni czas trwania zjawisk lodowych 87 dni, zaś minimalny – 37 dni ze średnią pokrywą lodową 16 cm
(maksymalna 57 cm).
Rysunek 10. Sezonowa struktura występowania obniżonych stanów wód
na Wiśle w Fordonie (<220 cm) w latach 1951-2012.

Źródło: M. Habel, D. Szatten, G. Nadolny, 2017, Warunki hydrologiczno-nawigacyjne drogi wodnej E-70, Gdańsk.

W latach 1970-2013, na Dolnej Wiśle, zarejestrowano 53 fale powodziowe. Za wartość graniczną uznano przepływ powyżej 2300 m3.s-1 (stany wody powyżej ostrzegawczych – 530 cm w Toruniu i Fordonie), odpowiadający stanom wody brzegowej, podczas którego następuje zalanie równiny zalewowej. Maksymalny
przepływ na Dolnej Wiśle wystąpił w marcu 1924 r. W Płocku wyniósł on 8620 m3.s-1, we Włocławku 8305 m3.s-1.
Do chwili obecnej, przepływy tej wielkości nie zostały osiągnięte. Największa z fal wezbraniowych, zarówno
pod względem czasu trwania, objętości fali i przepływu kulminacyjnego, to ta z wiosny 1979 r. Związana ona
była z intensywnym tajaniem śniegu i lodu, bowiem zima na przełomie lat 1978 i 1979 r. była mroźna i śnieżna.
Kolejną falą, pod względem czasu trwania (27 dób), była ta z jesieni 1974 r. i związana z intensywnymi opadami deszczu na południu Polski. Trzecią pod względem czasu trwania (26 dób), a drugą w kolejności pod
względem objętości (9,45 mld m3) i średniego przepływu (4203 m3.s-1), była fala z czerwca 2010 r. Drugim,
w kolejności pod względem wartości przepływu w szczycie fali (6350 m3.s-1) było pierwsze z wezbrań z maja
2010 r.
W latach 1970–2013 największą częstotliwość wezbrań zaobserwowano na wiosnę (53,3 %), mniejszą
latem (24,5 %), znacznie mniejszą w zimie (15,6 %), a najmniej wezbrań wystąpiło jesienią (6,7 %). Fale półrocza zimowego cechowały się większymi objętościami (średnio 2,2 mld m3, a w sezonie letnim 1,8 mld m3)
oraz dłuższym czasem ich trwania (średnio 7,9 doby, a w sezonie letnim 6,5 doby). Z kolei, fale półrocza
letniego posiadały wyższe kulminacje przepływów (jedna trzecia fal z przepływem w szczycie fali powyżej
4 000 m3.s-1). Fale powodziowe (wezbraniowe) w latach 1970–2005 wkraczały na powierzchnię równiny zalewowej średnio na 7,3 dni w roku. W roku 2010 podtopienie trwało z przerwami prawie 50 dni.
Średnie roczne stany wody Wisły w profilu wodowskazu Fordon wahają się od 333 cm w sezonie letnim do 370 cm w sezonie zimowym – przeciętnie 352 cm. Odpowiada to natężeniu przepływu rzeki 1100 m3.s-1.
Podczas lat wilgotnych średnie przepływy kształtują się na poziomie 1300-1450 m3.s-1, a lat suchych 610-800
m3.s-1. Przeciętny spadek zwierciadła wody wynosi 0,18 ‰ (m/km).
Istotne dla żeglugi są przepływy (stany wody) w przedziale od średnich (SW) do najniższej wody
włącznie (NNW) – patrz Tabela 17. Generalnie około 90 dni w roku jest niekorzystne dla żeglugi. Natomiast
w latach suchych może to być aż 200 dni. W odniesieniu do powierzchni łach, czas trwania ich wynurzenia
w odcinku uregulowanym (stan wody niższy od 220 cm) wynosi około 165 dni, głównie w okresie zimowym.
Z analizy czasu trwania stanów wody niższych od 220 cm w Fordonie wynika, że niekorzystna liczba dni ze
stanami niskimi przypada właśnie na okres nawigacyjny, tj. sierpień, wrzesień i październik (Rysunek 10).
Należy jednak zaznaczyć, że ich wynurzenie ma charakter oscylacyjny, z większą amplitudą w Toruniu niż
np. w Fordonie, co wiąże się z łagodzeniem wpływu zbiornika w dół rzeki.
Największe utrudnienia dla transportu rzecznego stanowią zjawiska lodowe, trwające na Dolnej
Wiśle od końca listopada do początku marca. W tym okresie żegluga na Wiśle nie funkcjonuje. W latach
1970-2000 pokrywa lodowa w Toruniu występowała z częstością raz na 5 lat. Rzadziej, w porównaniu
z latami wcześniejszymi53. Najwcześniej rozpoczynają się w połowie listopada, a najpóźniej zanikają pod
koniec marca54. Najczęściej występującą formą zlodzenia jest pochód śryżu. Czas trwania zjawisk lodowych

53

54

B. Pawłowski, 2003, Piętrzenia zatorowe na dolnej Wiśle w świetle blizn lodowych na drzewach poziomu zalewowego, UMK Toruń
(maszynopis pracy doktorskiej).
M. Grześ, 1991, Zatory i powodzie zatorowe na dolnej Wiśle. Mechanizmy i warunki, IGiPZ PAN, Warszawa.
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Źródło: Z. Babiński, M. Habel, H. Rabant,D. Szatten, Ż. Marciniak, Ł. Pieron, 2013, Uwarunkowania środowiska przyrodniczego
i społeczno-ekonomicznego budowy portu multimodalnego pomiędzy Bydgoszczą a Solcem Kujawskim, UKW, Bydgoszcz.

Odcinek Wisły poniżej Włocławka znajduje się pod wpływem oddziaływania stopnia wodnego. Od
chwili przegrodzenia koryta Wisły zaporą we Włocławku, tj. od 13 października 1968 roku, a przede wszystkim po dwuletnim okresie napełniania Zbiornika Włocławskiego, reżim hydrologiczny charakteryzują dobowe wahania stanów wody, powodowane szczytowo-interwencyjną pracą elektrowni. Zauważalne również
w profilu Fordon, gdzie dochodzą nawet do 100 cm. Fluktuacje poziomu wody spowodowane są zrzutami
interwencyjnymi wody ze Zbiornika Włocławskiego na potrzeby żeglugowe oraz całkowitym zamykaniem
przepływu wody przez zaporę w czasie jej remontów.
Ze względu na oscylacyjny przebieg zjawisk hydrologicznych na Wiśle (lata suche, przeciętne i lata
wilgotne), uwzględniając ciąg danych hydrologicznych przynajmniej z 20–30 lat, możliwa jest wiarygodna
ocena reżimu hydrologicznego dużej rzeki nizinnej. Jak wykazały badania J. Cyberskiego (1982), rzeka Wisła
posiada cykliczny przebieg stanów wód, zarówno w formie cykli krótko- i długookresowych. Według tego
autora, dla analizy danych za lata 1908-1980, dla stanów wody na Wiśle, wyróżnić można cykle 3,5-, 6,5-, 13,5,
25-, 57-letnie, na przemian lata wilgotne (średnio roczne wysokie stany wody) i suche (średnio roczne niskie
stany wody). Ponadto, autor ten wyróżnia okresy wilgotne, których uśrednione kulminacje obserwowano
w latach w latach 1915, 1940, 1980, przedzielone głębokimi niżówkami w latach 1910, 1930, 1952. Przykładowo
Wisła w latach 1970-2014 miała średnie roczne przepływy w Toruniu 1004 m3.s-1. Jednak dla lat wilgotnych
(1971, 1974–1975, 1977-1982, 1998-2002), wynosiły one od 945 do 1342 m3.s-1. W latach suchych (1972, 1984,
1987, 1990-1992, 2003-2004), wartości te sięgały od 580 do 790 m3.s-1.

55

R. Glazik, M. Grześ, 1999, Stopień wodny „Włocławek” – wybrane zagadnienia badawcze i eksploatacyjne, [w:] Konferencja naukowo-techniczna pt. „Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko”,
Uniejów, 20-21 maja 1999, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych Melioracji, ODGW i Wydział Melioracji i Inżynierii
Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu.
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Stosownie z powyższym, obliczenia do analizy częstości stanów wody w profilu wodowskazu
w Fordonie, przeprowadzono dla ciągu danych 30-letnich – 1984 do 2013 (Rysunek 11, Rysunek 12, Rysunek
13, Rysunek 14, Tabela 19, Tabela 20).

Rysunek 13. Diagram obliczonych średnich częstości stanów wody Wisły w profilu Fordon, w przedziałach
co 50 cm dla miesięcy żeglugowych (marzec-listopad) w trzydziestoleciu 1984-2013.

Rysunek 11. Diagram obliczonych średnich częstości stanów wody Wisły w profilu Fordon,
w przedziałach co 50 cm dla lat hydrologicznych trzydziestolecia 1984-2013.

Źródło: M. Habel, D. Szatten, G. Nadolny, 2017, Warunki hydrologiczno-nawigacyjne drogi wodnej E-70, Gdańsk.

Źródło: M. Habel, D. Szatten, G. Nadolny, 2017, Warunki hydrologiczno-nawigacyjne drogi wodnej E-70, Gdańsk.

Rysunek 12. Diagram obliczonych średnich częstości stanów wody Wisły w profilu Fordon,
w przedziałach co 25 cm dla lat hydrologicznych trzydziestolecia 1984-2013.
Rysunek 14. Diagram obliczonych średnich częstości stanów wody Wisły w profilu Fordon w przedziałach
co 25 cm dla miesięcy żeglugowych (marzec-listopad) w trzydziestoleciu 1984-2013.

Źródło: M. Habel, D. Szatten, G. Nadolny, 2017, Warunki hydrologiczno-nawigacyjne drogi wodnej E-70, Gdańsk.
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Źródło: M. Habel, D. Szatten, G. Nadolny, 2017, Warunki hydrologiczno-nawigacyjne drogi wodnej E-70, Gdańsk.
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Tabela 19.

Częstość i częstotliwość występowania stanów wód Wisły w Fordonie w latach 1984-2013
obliczone dla okresu: żeglugi 275 dni (marzec-listopad), zimowego 90 dni (grudzień–luty)
i rocznego 365 dni.

Przedziały
stanów
wody
w cm

Rzędne
w profilu
wodowskazu
w Fordonie
w m n.p.m.

marzec–listopad
(275 dni)

grudzień–marzec
(90 dni)

rok hydrologiczny
(365 dni)

częstość
średnia
(dni)

częstotliwość
%

częstość
średnia
(dni)

częstotliwość
%

częstość
częstotliwość
średnia
%
(dni)

325-350

30,6-30,85

30,33-30,58

12,97

4,71

17,90

5,04

350-375

30,85-31,1

30,58-30,83

9,41

3,42

11,55

3,25

375-400

31,1-31,35

30,83-31,08

8,21

2,98

9,52

2,68

400-425

31,35-31,6

31,08-31,33

6,52

2,37

7,38

2,08

425-450

31,6-31,85

31,33-31,58

5,86

2,13

6,48

1,83

0-50

27,08-27,58

0

0

0

0

0

0

450-475

31,85-32,1

31,58-31,83

3,45

1,25

3,62

1,02

50-100

27,58-28,08

0,21

0,08

0

0

0

0

475-500

32,1-32,35

31,83-32,08

2,59

0,94

2,38

0,67

100-150

28,08-28,58

10,48

3,81

0,52

0,57

11,62

3,23

500-525

32,35-32,6

32,08-32,33

1,83

0,66

1,79

0,51

150-200

28,58-29,08

48,34

17,58

11,17

12,41

64,72

17,98

525-550

32,6-32,85

32,33-32,58

0,93

0,34

1,00

0,28

550-575

32,85-33,1

32,58-32,83

0,97

0,35

0,83

0,23

575-600

33,1-33,35

32,83-33,08

0,48

0,18

0,34

0,10

600-625

33,35-33,6

33,08-33,33

0,66

0,24

0,69

0,19

625-650

33,6-33,85

33,33-33,58

0,34

0,13

0,41

0,12

200-250

29,08-29,58

62,14

22,60

23,24

25,82

91,59

25,44

250-300

29,58-30,08

42,52

15,46

19,28

21,42

64,03

17,79

300-350

30,08-30,58

27,62

10,04

14,90

16,55

41,55

11,54

350-400

30,58-31,08

17,76

6,46

5,17

5,75

21,79

6,05

400-450

31,08-31,58

13,28

4,83

3,10

3,45

14,52

4,03

450-500

31,58-32,08

6,97

2,53

1,34

1,49

6,52

1,81

500-550

32,08-32,58

3,72

1,35

0,90

1,00

3,00

0,83

550-600

32,58-33,08

2,41

0,88

0,38

0,42

1,31

0,36

600-650

33,08-33,58

1,97

0,71

0,31

0,34

0,97

0,27

650-700

33,58-34,08

1,41

0,51

0

0

0,24

0,07

700-750

34,08-34,58

1,31

0,48

0

0

0,24

0,07

750-800

34,58-35,08

1,07

0,39

0

0

0,07

0,02

Źródło: M. Habel, D. Szatten, G. Nadolny, 2017, Warunki hydrologiczno-nawigacyjne drogi wodnej E-70, Gdańsk.

Tabela 20. Częstość i częstotliwość występowania stanów wód Wisły w Fordonie w latach 1984-2013
obliczone dla okresu: żeglugi 275 dni (marzec–listopad) i rocznego 365 dni.
Przedziały
stanów
wody
w cm

Rzędne
w profilu
wodowskazu
Solec Kuj.
762,0 km
w m n.p.m.

marzec-listopad (275 dni)

rok hydrologiczny (365 dni)

Rzędne
w profilu
wodowskazu
w Fordonie
w m n.p.m.

częstość
średnia
(dni)

częstotliwość
%

częstość
średnia
(dni)

częstotliwość
%

0-25

27,35-27,6

27,08-27,33

0,03

0,01

0,00

0,00

25-50

27,6-27,85

27,33-27,58

0,03

0,01

0,00

0,00

50-75

27,85-28,1

27,58-27,83

0,00

0,00

0,00

0,00

75-100

28,1-28,35

27,83-28,08

0,00

0,00

0,55

0,16

100-125

28,35-28,6

28,08-28,33

2,14

0,78

2,24

0,63

125-150

28,6-28,85

28,33-28,58

9,14

3,32

9,69

2,73

150-175

28,85-29,1

28,58-28,83

22,17

8,06

24,07

6,78

175-200

29,1-29,35

28,83-29,08

33,00

12,00

39,55

11,14

200-225

29,35-29,6

29,08-29,33

36,38

13,23

45,00

12,68

225-250

29,6-29,85

29,33-29,58

33,90

12,33

44,86

12,64

250-275

29,85-30,1

29,58-29,83

24,69

8,98

32,76

9,23

275-300

30,1-30,35

29,83-30,08

21,59

7,85

30,48

8,59

300-325

30,35-30,6

30,08-30,33

14,90

5,42

22,59

6,36
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Źródło: M. Habel, D. Szatten, G. Nadolny, 2017, Warunki hydrologiczno-nawigacyjne drogi wodnej E-70, Gdańsk.

Na podstawie powyższych danych hydrologicznych stwierdzić można, że żegluga powinna funkcjonować bez przeszkód w okresie od marca do listopada – 9 miesięcy (przeszło 270 dni w roku). Należy jednak wziąć pod uwagę fakt występowania na Wiśle kilkunastodniowych okresów obniżonych
stanów wody tzw. niżówki (najczęściej w lecie oraz jesienią) oraz krótkotrwałych wezbrań wód. W latach 1970-2013 fale wezbraniowe występowały od 0 do 4 razy w jednym roku, a czas ich trwania to 2 do
36 dób, średnio 8 dób (latem średnio 6,5 doby). Pod względem sezonowości największa częstotliwość wezbrań obserwowana była wiosną (53,3%), mniejszą latem (24,5%), w zimie (15,6%), a najmniej jesienią.
Warunki graniczne dotyczące stanów wody uwarunkowane są bezpieczeństwem żeglugi na Wiśle
i określono je na podstawie powyższych analiz. Podczas stanów wody poniżej 175 cm na wodowskazie
w Fordonie, głębokości w korycie Wisły w Solcu Kujawskim będą niewystarczające. Z przeprowadzonej
analizy częstości stanów wody wynika (Tabela 19), że przeciętnie przez 187 dni w roku (przeszło 6 miesięcy) możliwa będzie żegluga. Dodatkowo, kontrolowane pobieranie rumowiska powyżej Solca Kujawskiego
mogłoby przyczynić się do zwiększenia głębokości i zwiększenia liczby dni pracy. Badania wpływu prac bagrowniczych były prowadzone na rozpatrywanym odcinku rzeki Wisły przez Z. Babińskiego oraz M. Habela.
Jednoznacznie stwierdzono, że pobór kruszywa przez Żeglugę Bydgoską Sp. z o.o. ok. km 760,5 na rzecz
firmy SOLBET w latach 2005-2013 przyczynił się do zwiększenia głębokości w szlaku nawigacyjnym o około
50 cm w odcinku przeszło 3 km od miejsca poboru. Badania prowadzono na zlecenie Żegluga Bydgoska
Sp. z o.o. w ramach projektu SSN z funduszu PAIP. Korzyści z prowadzenia prac bagrowniczych ocenić
można więc pozytywnie, bowiem w rozpatrywanym przypadku zwiększenie głębokości w korycie o 50 cm,
przyczyniłoby się do wydłużenia czasu pracy aż o 30 dni (Tabela 20).

2.2.
		

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI W PERSPEKTYWIE ROZWOJU
DROGI WODNEJ DOLNEJ WISŁY

W świetle powyższej charakterystyki warunków żeglugowych Dolnej Wisły na odcinku Solec Kujawski–Gdańsk należy stwierdzić, że aktualnie odcinek ten nie nadaje się, w sensie Konwencji AGN, do traktowania go, jako Międzynarodowej Drogi Wodnej (co najmniej IV klasa). Warunki te nie spełniają zarówno
wartości głębokości tranzytowej, co najmniej od stanów SNW (poza krótkim odcinkiem u ujścia do morza
– podparcie wód przez Bałtyk), potęgowanych lokalnymi spłyceniami (przemiały i progi strukturalne), dynamicznymi formami typu łach skośnych, wezbraniami i zjawiskami lodowymi – skracającymi okres nawigacji, czy zaniedbaniami w renowacji (uzupełnianiu) zabudowy hydrotechnicznej – ostróg rzecznych po
niszczycielskich falach powodziowych. Należy dodać, że czas trwania fal wezbraniowych na Dolnej Wiśle
wynosi od 1 do 49 dni (2010 r.), przeciętnie 7 dni w roku, co oznacza, że w tym okresie nie może odbywać się

111

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – CZĘŚĆ ANALITYCZNA

transport wodny. Dodatkowo, w ostatnim czasie utrudnienia w nawigacji wzrastają na skutek pogłębiających
się susz hydrologicznych (np. rok 2015), o czasie trwania ponad 1 miesiąca (do 3 miesięcy). Podczas ich
trwania dno koryta, zbudowane z naprzemianległego układu łach skośnych i towarzyszącym im przegłębieniom – plosom (wykorzystuje się je, jako szlak wodny), zmienia się w niemal ciągły, dynamiczny
układ łach centralnych, śródkorytowych, także bocznych, co całkowicie eliminuje jakąkolwiek nawigację.
W tej sytuacji okres nawigacji będzie nie tylko ulegał skracaniu w czasie (od około 200 dni w roku), ale podlegał będzie negatywnym skutkom rozszerzającej się w dół rzeki fali erozyjnej, zainicjowanej powstaniem
w październiku 1968 roku (przegrodzenie koryta zaporą) Zbiornika Włocławskiego.
Fotografia 4. Uregulowany w II poł. XIX w. fragment Dolnej Wisły na odcinku Solca Kujawskiego (759 km w dół
rzeki), z przekształconymi, w centralny układ łachami skośnymi. Aktualnie jest to odcinek akumulacyjny, systematycznie przemieszczany w dół rzeki, poniżej odcinka erozyjnego Zbiornika Włocławskiego. Na fotografii widoczne prace bagrownicze, które częściowo (lokalnie) ograniczają (zmniejszają) transport rumowiska wleczonego.

warunków nawigacyjnych w strefie wpływu do portu multimodalnego, bowiem w tym przypadku istnieje
stały przebieg nurtu przy brzegu wklęsłym. Dotyczy to również innych, zakolowych odcinków Wisły;
4.

Zachowanie powyższych reguł umożliwi śródlądowy transport wodny na Dolnej Wiśle w wymiarze
do około 200 dni w roku, przy czym należy liczyć się w najbliższe dekadzie, z pogorszeniem się
warunków hydromorfologicznych koryta na skutek dużej zmienności dynamiki wód (na linii powodzie-susze), potęgowanych wkroczeniem w badany odcinek poniżej zbiornikowej strefy erozyjnej;

5.

W przypadku pojawienia się czoła strefy erozyjnej (za około 10 lat), nieodzowne będą prace korekcyjne dna koryta (wyrównywanie progów strukturalnych), przy pełnym monitoringu morfodynamiki
dna koryta i transportu rumowiska wleczonego.

Rysunek 15. Plan batymetryczny (głębokościowy) koryta Wisły na odcinku zakola pod Fordonem
(km 768–km 772) ze stałym układem nurtu przy brzegu wklęsłym (kolor ciemnoniebieski).
Mapę batymetryczną Wisły od km 665 do km 775 zamieszczono w załącznikach 1-3.

Źródło: Materiał pozyskany od Z. Babińskiego, data fotografii: 15.08.2015 r.

Etap I. Zachowanie obecnych warunków nawigacyjnych
Biorąc pod uwagę fakt zainicjowania transportu wodnego na odcinku Solec Kujawski – Bałtyk w ujęciu
tymczasowym (krótkofalowym), przy obecnym stanie warunków hydromorfologicznych i rzeki należy:
1.

Utrzymać pełną sprawność istniejącej zabudowy hydrotechnicznej – ostróg rzecznych i umocnień
brzegu w strefach intensywnej erozji, głównie bocznej – celem wyeliminowania dodatkowej dostawy do koryta rumowiska, które w wyniku XIX w. prac regulacyjnych, uległo akumulacji w strefach
międzyostrogowych;

2.

Na odcinkach koryta, w dnie których występują progi strukturalne i przemiały, należy prowadzić
prace pogłębiarskie wraz z usuwaniem tworzących się powyżej skupisk łach skośnych i centralnych. Jednocześnie należy ograniczać tempo pogłębiania koryta, bowiem nadmierne bagrowanie
może wyzwolić lokalny proces erozji wgłębnej w dół rzeki od tych form;

3.

W przypadku odcinka zakolowego rzeki, jakim jest pseudozakole pod Fordonem, wystarczy prowadzić prace bagrownicze powyżej niego – jak w punkcie 2, co ułatwi utrzymanie odpowiednich
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Źródło: M. Habel, Z. Babiński, 2014, Opracowanie map batymetrycznych koryta Wisły w odcinku
od Solca Kujawskiego do Chełmna, zlec. firmy Gaz-SYSTEM S.A.
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Etap II. Warunki nawigacyjne na Dolnej Wiśle przy uwzględnieniu robót modernizacyjnych
i utrzymaniowych, zaplanowanych w krajowych dokumentach strategicznych z zakresu gospodarki
wodnej na odcinku Solec Kujawski-Gdańsk na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 r. Budowa tylko
II stopnia wyrównawczego (Siarzewo) dla Zbiornika Włocławskiego
1.

Bez względu na wybudowanie kolejnego (pojedynczego) stopnia wodnego Kaskady Dolnej Wisły (Siarzewo), spowoduje to jedynie zabezpieczenie istniejącego stopnia wodnego we Włocławku
i istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej (przejścia rurociągów, most drogowy itp.);

2.

Nie nastąpią żadne istotne zmiany dla polepszenia warunków nawigacyjnych odcinka Wisły od
Solca Kujawskiego do Bałtyku, bowiem przemieszczająca się w dół rzeki strefa erozyjna nie zmieni
parametrów swej dynamiki (aktualnie około 2,2 km na rok);

3.

W tym etapie muszą być zachowane wszystkie, wyżej wymienione w etapie I warunki, zachowujące
zdolności nawigacji na poziomie około 200 dni w roku.

Etap III. Pełna kaskadyzacja Dolnej Wisły (KDW)
1.

Jedynie pełna Kaskada Dolnej Wisły zapewni warunki nawigacyjne, na analizowanym odcinku Wisły (także powyżej Solca Kujawskiego), odpowiadające Konwencji AGN, tj. spełniające założenia
Międzynarodowej Drogi Wodnej E40;

2.

Ponadto Kaskada Dolnej Wisły przyczyni się do całkowitego wyeliminowania powodzi (ale nie
wezbrań), zapobiegnie występowaniu niskich stanów wody (nie pojawią się progi strukturalne
i przemiały), a także zalegania wynurzonych powierzchni łach piaszczysto-żwirowych i to nawet
w okresie trwania susz hydrologicznych i bezpośrednio poniżej kolejnych zapór czołowych;

3.

W dalszym ciągu, jedynym utrudnieniem, w przebiegu transportu rzecznego, będą zjawiska lodowe, które ze względu na stałe, globalne ocieplanie się klimatu, będą skracały ich czas trwania.

3. ANALIZY INTERDYSCYPLINARNE

3.1.		

ANALIZA HYDROLOGICZNA DLA ODCINKA 766-775 WISŁY
3.1.1.

CEL OPRACOWANIA, METODY BADAŃ

W celu scharakteryzowania warunków hydrologicznych Wisły w badanym odcinku niezbędne jest przeanalizowanie danych archiwalnych pozyskanych na drodze pomiarów hydrometrycznych i hydrograficznych
oraz pozyskania danych z zasobów Państwowej Służby Hydrologicznej oraz państwowych jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie rzeki. Wykorzystano w niniejszym opracowaniu następujące dane:
a. Dane batymetryczne pochodzą z pomiarów przeprowadzonych w terminach: 20 października 2011,
9 lipca 2013 oraz 14 października 2016. Pomiary zostały przeprowadzone przez hydrologów z Katedry
Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – dr. Michała Habela
oraz prof. dr hab. Zygmunta Babińskiego. Pomiary wykonywano za pomocą echosondy hydrograficznej jednowiązkowej, z dokładnością ±0,06 m urządzenia, z określeniem rzędnej dna w nawiązaniu do
sieci ASG-EUPOS, metodą RTK. Pomiary prowadzono z pontonu o napędzie motorowym spalinowym,
przy stałej prędkości 2 węzłów trasy pomiaru (odchylenie kursu jednostki pływającej od +- 10 mm).
Zasięg strefy pomiarów batymetrycznych w ramach aktualnej linii brzegowej (prawy i lewy brzeg oraz
budowle regulacyjne). Pomiar batymetryczny wspierany był za pośrednictwem odbiornika geodezyjnego GNSS GPS Timble 5800 (metodą RTK). Mierzono z dokładnością geodezyjną lokalizację punktu
pomiarowego oraz rzędną zwierciadła wody zgodnie z Ustawą z dnia 17.05.1989 r. – „Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne” w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992 (PUWG92). Załącznik
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nr 1 stanowią opracowane na podstawie pomiarów batymetrycznych z 2016 r. przekroje poprzeczne koryta. Załącznik nr 2 stanowi mapa batymetryczna Wisły wykonana 14 października 2016
– mapa głębokościowa z izobatami poprowadzonymi co 0,5 m dla odcinka rzeki od km 763+600
do 776+100 (głębokości odniesiono do średnich stanów wody/przepływów Wisły z wielolecia).
Załącznik nr 3 stanowi mapa batymetryczna Wisły wykonana 9 lipca 2013 – mapa głębokościowa
z izobatami poprowadzonymi co 0,5 m dla odcinka rzeki od km 763+600 do 776+100 (głębokości
odniesiono do średnich stanów wody/przepływów Wisły z wielolecia). Załącznik nr 4 stanowi mapa
batymetryczna Wisły wykonana 20 października 2011 – mapa głębokościowa z izobatami poprowadzonymi co 0,5 m dla odcinka rzeki od km 763+600 do 776+100 (głębokości odniesiono do średnich
stanów wody/przepływów Wisły z wielolecia).
b. Dane o prędkościach przepływu wody ustalono na podstawie jednorazowego pomiaru prędkości
przepływu wody w wybranych przekrojach poprzecznych koryta Wisły, podczas trwania średnich
przepływów wody/stanów wody na wodowskazie w Fordonie. Pomiary dla badanego odcinka przeprowadzono w dniu 16 października 2016 r. Przepływ Wisły wynosił około 1050 m3.s-1, a stan wody 275 cm
w Fordonie i 300 cm w Toruniu. Pomiary zostały przeprowadzone przez dr. Michała Habla oraz prof.
dr. hab. Zygmunta Babińskiego. Pomiary prowadzono w przekrojach poprzecznych za pomocą urządzenia ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler – Akustyczny dopplerowski przepływomierz profilujący) Sontec RiverSurveyor S5. W pomiarach hydrometrycznych aparatura ta wykorzystuje zjawisko Dopplera. Wysyłane z przetwornika do środowiska rzecznego fale akustyczne ulegają różnym
przekształceniom (rozproszeniu, tłumieniu, odbiciu) i po powrocie zostają określone ze względu na
zmianę częstotliwości i amplitudy fal wyemitowanych. Różnica między częstotliwością wyemitowaną a odebraną, jest proporcjonalna do prędkości, z jaką porusza się badany ośrodek (w przypadku
Wisły). Pomiary prowadzono z łodzi motorowej w siedmiu profilach poprzecznych: 767+400 km,
767+900, 770+800, 770+400, 773+900, 774+200, 774+600 km – Załącznik nr 5.
c.

Na podstawie archiwalnych danych hydrologicznych udostępnionych przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej PIB w Warszawie dla posterunków Toruń i Fordon określono reżim hydrologiczny Wisły. Wyznaczono m.in. krzywą przepływów dla profilu wodowskazu w Fordonie.

d. W celu ustalenia spadku hydraulicznego prowadzono kilkukrotnie pomiary geodezyjne za pośrednictwem odbiornika GNSS (metodą RTK) pomiary rzędnej zwierciadła wody w profilu podłużnym.
Każdorazowo wykonywano 28 pikiet geodezyjnych wzdłuż lewego brzegu Wisły w odcinku od km
766+00 do km 775+00. Pomiary geodezyjne wykonano: w dniu 20 października 2016 r. Pomiary zostały przeprowadzone przez dr. Michała Habela oraz prof. dr. hab. Zygmunta Babińskiego.
e. Pobrano 12 próbek osadów dennych następnie poddano je analizie sitowej. Próbki pobrano
w lipcu 2015 r. Suchą analizę granulometryczną osadów piaszczystych wykonano na zestawie sit
z wytrząsarką mechaniczną. W celu scharakteryzowania rozkładu uziarnienia, a później litodynamicznych cech środowiska depozycyjnego, skorzystano z metody graficznej według wzoru L. Folka
i W.C. Warda (1957). Określono wartości dla podstawowych wskaźników rozkładu uziarnienia: średniej średnicy ziarna (Mz), mediany d50, asymetrii skośności (SkG), odchylenia standardowego (δ1),
będącego miarą wysortowania osadu. Próbki osadów dennych zostały pobrane i przeanalizowane
w laboratorium przez dr. Michała Habela oraz prof. dr. hab. Zygmunta Babińskiego.
f.

Materiały fotograficzne wykorzystane w opracowaniu pochodzą z przeprowadzonego kilkakrotnie
zwiadu lotniczego: w lipcu 2008, maju 2010, czerwcu 2012, sierpniu 2015 r. przez hydrologów z Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – prof. dr. hab.
Zygmunta Babińskiego oraz dra Michała Habela.
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Fotografia 5. Wisła w odcinku uregulowanym z łachami skośnymi, przed „wejściem” do zakola pod Fordonem
przy niskich stanach wody. Linią koloru żółtego zaznaczono przebieg szlaku nawigacyjnego zgodnie z wystawionym oznakowaniem (fotografia wykonana 17 sierpnia 2015 r.).

Fotografia 7. Wisła w odcinku uregulowanym z łachami skośnymi, na „wejściu” do zakola pod Fordonem przy
niskich stanach wody. Linią koloru żółtego zaznaczono przebieg szlaku nawigacyjnego zgodnie
z wystawionym oznakowaniem (fotografia wykonana 17 sierpnia 2015 r.).

Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.

Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.

Fotografia 6. Wisła w odcinku uregulowanym z łachami skośnymi, na „wejściu” do zakola pod Fordonem przy
niskich stanach wody. Linią koloru żółtego zaznaczono przebieg szlaku nawigacyjnego zgodnie
z wystawionym oznakowaniem (fotografia wykonana 17 sierpnia 2015 r.).

Fotografia 8. Wisła w odcinku uregulowanym z łachami skośnymi, na „wejściu” do zakola pod Fordonem przy
niskich stanach wody. Linią koloru żółtego zaznaczono przebieg szlaku nawigacyjnego zgodnie
z wystawionym oznakowaniem (fotografia wykonana 17 sierpnia 2015 r.).

Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.

Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.
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g. IMGW Oddział Morski w Gdyni – „Obliczenie przepływów charakterystycznych (NNQ, SNQ, SWQ,
WWQ) z 40-lecia, wartości przepływów codziennych z 40-lecia, zjawisk lodowych z 30-lecia, rumowiska unoszonego z lat 1946-1983, aktualnej krzywej natężenia przepływu dla stacji wodowskazowej
Toruń na rzece Wiśle”, Słupsk 2018 r.
h. IMGW Oddział Morski w Gdyni – „Obliczenia przepływów charakterystycznych (NNQ, SNQ, SWQ,
WWQ) z 40-lecia, wartości przepływów codziennych z 40-lecia, zjawisk lodowych z 30-lecia, aktualnej krzywej natężenia przepływu dla stacji wodowskazowej Fordon na rzece Wiśle”, Słupsk 2018 r.
i.

Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, Załącznik nr 1,
Projekt ISOK – Raport z zakończenia realizacji zadania 1.3.2 – Przygotowanie danych hydrologicznych w zakresie niezbędnym do modelowania hydraulicznego.

j.

Model ISOK (2_WISLA_S02-S10) pozyskany od RZGW.

k. Z. Babiński, M. Habel, H. Rabant, D. Szatten, Ż. Marciniak, Ł. Pieron – „Uwarunkowania środowiska
przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego budowy portu multimodalnego w gminie Solec Kujawski”, Bydgoszcz 2013 r.
Dane pozyskane od dr. M. Habela z UKW Bydgoszcz, który prowadzi wieloletnie obserwacje obszaru
objętego zakresem opracowania.

3.1.2.
		
		

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KORYTA WISŁY
W WYNIKU EROZJI DENNEJ NA TLE BUDOWY GEOLOGICZNEJ
I JEJ WPŁYW NA WARUNKI HYDROLOGICZNE

3.1.2.1. Uziarnienie osadów korytowych
W celu scharakteryzowania rumowiska wleczonego, będącego na ogół mieszaniną ziaren o różnych
wymiarach56, konieczne jest wprowadzenie pewnych wskaźników, np.: przeciętnej wielkość ziaren (tzw. graficzna średnia arytmetyczna) – Mz, wartości mediany d50, czy wskaźnika wysortowania, kurtozy i stopnia
obtoczenia ziaren kwarcu. Według M. Ludwikowskiej-Kędzi i E. Smolskiej57, analiza relacji pomiędzy podstawowymi wskaźnikami uziarnienia stanowi źródło informacji o środowisku depozycji i jego dynamice.
Z kolei J. Szmańda58 uważa, że na podstawie wskaźników uziarnienia aluwiów, można dokonać pośredniej
oceny prędkości rangowych przepływów: prędkości ścinającej (erozyjnej) i depozycyjnej. Materiał dna i jego
zachowanie są integralną częścią mechanizmu rzeki, a skład mechaniczny osadów korytowych ulega przeobrażeniu w czasie wraz ze zmianą warunków przepływu wody w korycie59.

Tabela 21.

Uziarnienie osadów korytowych Wisły w odcinku od Solca Kujawskiego
do Fordonu (km 765+20 do 776+00).

Nr próbki

1

2

3

4

5

6

7

57

58

59

J. Skibiński, 1976, Próba ilościowej oceny intensywności transportu rumowiska wleczonego w rzekach środkowej Polski, Zeszyty
Naukowe SGGW AR, Warszawa, nr 74.
M. Ludwikowska-Kędzia, E. Smolska, 2007,Wskaźnikowe cechy uziarnienia aluwiów i ich znaczenie we wnioskowaniu o dynamice
procesu. Przegląd Geologiczny vol. 55/3: 200-202.
J. Szmańda, 2010, Litodynamiczna interpretacja środowiska fluwialnego na podstawie wskaźników uziarnienia – przegląd wybranych metod, Landform Analysis, Vol. 12: 109-125 (2010).
A. Kaniecki, 1976, Dynamika rzeki w świetle osadów trzech wybranych odcinków Prosny. Pr. Kom. Geogr.-Geol. Pozn. Tow. Przyj.
Nauk, 17: 1-100. Poznań.
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9

10

11

12

Lokalizacja 765,2
km rzeki

766,3

767,7

768,5

769,2

771,5

771,8

772,0

773,0

774,0

775,0

776,0

Mz

ps

ps

ps

ps

ps

ps

ps

ps

ps

pg

pg

ps

δ1

umiar- umiar- bardzo umiar- dobry
kowany kowany dobry kowany

dobry

umiar- dobry
kowany

dobry

dobry

dobry

dobry

SkG

syme- słabo
tryczna dodatnia

k

lepto- leptolepto- mezo- lepto- lepto- lepto- mezo- mezo- mezo- mezo- leptokurtoza kurtoza kurtoza kurtoza kurtoza kurtoza kurtoza kurtoza kurtoza kurtoza kurtoza kurtoza

Mz (µm)

327,2

398,1

393,3

407,0

426,8

341,4

469,1

459,8

448,0

518,2

508,0

421,1

δ1

1,445

1,477

1,210

1,421

1,409

1,371

1,420

1,344

1,377

1,375

1,337

1,345

SkG

0,037

0,190

-0,171

0,107

0,094

-0,007

0,106

0,106

0,080

-0,018

-0,090

0,022

k

1,391

1,176

1,328

1,076

1,141

1,254

1,135

1,101

1,090

1,036

1,024

1,238

d10 (µm)

188,8

261,9

293,2

266,6

279,5

250,7

297,8

307,7

294,9

358,0

357,2

284,9

d50 (µm)

319,5

386,2

400,1

403,3

422,9

338,5

458,4

447,4

440,9

520,6

514,4

421,3

d90 (µm)

516,0

686,3

486,3

662,3

677,6

496,0

753,3

676,2

684,6

780,7

717,0

614,0

% żwir

0,3%

1,4%

0,1%

0,3%

0,4%

0,1%

0,3%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

% piasek

99,7%

98,6%

99,9%

99,7%

99,6%

99,9%

99,7%

99,8%

100%

100%

100%

100%

% mułek

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

ujemna słabo syme- syme- słabo słabo syme- syme- syme- symedodat- tryczna tryczna dodat- dodat- tryczna tryczna tryczna tryczna
nia
nia
nia

Oznaczenia: Mz - średnia średnica ziaren, δ1 - charakter wysortowania ziaren, SkG - skośność, k – kurtoza, ps – piasek średnioziarnisty, pg – piasek gruboziarnisty.
Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.

Rysunek 16. Krzywe uziarnienia (uśrednione) materiału aluwialnego w µm, pobranego z koryta Dolnej Wisły na
odcinku 765+20–766+00. Materiał osadowy pobrano w kwietniu 2016 r.

Szczegółową analizę cech rozkładu uziarnienia rumowiska wleczonego przeprowadzono dla badanego odcinka Wisły i oparto o pobranych 12 próbek osadów. Pobrane próbki osadów korytowych poddano
szczegółowej analizie ich cech teksturalnych uziarnienia (średniej średnicy ziarna, skośności, wysortowania). Wyniki analiz przedstawia Tabela 21. Przebieg krzywych kumulacyjnych dla każdej z próbek przedstawia Rysunek 16. Pobrane osady składają się przede wszystkim z frakcji piaszczystej (99,7%), resztę stanowią
żwiry (0,3%). Jej przeciętny udział w badanych próbkach wynosi od 98,6% do 100%. Pozostałą frakcję stanowią żwiry od 1,4 do 0,0%. Dużą jednorodność badanych osadów potwierdzają wartości statystycznych
wskaźników uziarnienia.
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Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.
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Wartości średniej średnicy ziarna (Mz) wskazują na różnice w dynamice transportu rumowiska.
Wskaźniki Mz wynoszą od 0,327 do 0,518 mm, średnio 0,426 mm. Z powyższych analiz wynika, że przeciętne ziarno reprezentują w obu grupach próbek piaski średnioziarniste, za wyjątkiem próbek nr 10 i 11, gdzie
Mz odpowiadała frakcji piasków gruboziarnistych (Tabela 21).
Badane próbki osadu przeanalizowano również pod względem wskaźnika zróżnicowania dynamiki
środowiska sedymentacji (SkG) – asymetrii skośności rozkładu uziarnienia. Ujemne wartości wskaźnika SkG
wskazują na wzbogacanie materiału we frakcje grubsze i eliminowanie z niego drobniejszych, a dodatnie
wartości wskaźnika mówią o wzbogaceniu we frakcje drobniejsze i zmniejszeniu udziału grubszych. Osady
charakteryzują się głównie dodatnimi wartościami w przedziałach skośności symetrycznej lub słabo dodatniej (nr 1-2, 4-5, 7-8, 12), co może sugerować występowanie sprzyjających warunków do depozycji rumowiska (przewagę okresów charakteryzujących się mniejszą dynamiką środowiska depozycyjnego). Niewielkie
wartości dodatniej skośności rozkładu uziarnienia oraz ujemna skośność pozostałego tła próbek skłaniają
do wysnucia wniosków, że rumowisko to znajduje się w fazie masowego tranzytu60. Próbki nr 3, 6, 10-11 charakteryzują się wartościami ujemnymi wskaźnika jednak w granicach symetrycznej i słabo ujemnej skośności rozkładu, co oznacza, że badany osad jest wzbogacony we frakcje grubsze od przeciętnej. Interpretować
to można, że rumowisko znajduje się w fazie rozmywania lub istnieją tendencje do redepozycji materiału
dennego. Wartości dodatnie wskaźnika SkG.

równiny zalewowej ma wysokości względne od 3 m do 5 m ponad średni stan Wisły i powstał w holocenie w sposób
naturalny. Tworzą go na przemian warstwowane mułki ilaste i drobnoziarnisty piasek o miąższości od 0,5 m do
4 m. Z kolei niższy poziom zalewowy oddzielony jest od wyższego wyraźną krawędzią o wysokości 1-2 m.
Jest poziomem antropogenicznym o wysokości 2-3 m nad przeciętne zwierciadło rzeki. Pokrywa go mada
położona na warstwowanym piasku. W związku z zalewaniem tego obszaru przy większych wezbraniach
w obniżeniach występują osady powodziowe. Natomiast dno doliny wypełnione jest aluwiami o 20 m
miąższości, składającymi się głównie z frakcji piaszczystej o malejącym ku powierzchni składzie mechanicznym, przykrytej madą (Rysunek 17). Natomiast starorzecza wypełniają torfy, gytie oraz mułki. W obrębie obszaru badań zróżnicowanie wysokości względnych jest niewielkie i zazwyczaj osiąga od 3 do 7 m
w odniesieniu do wysokości kolejnych poziomów teras. Większymi deniwelacjami charakteryzują się wydmy
(średnio 10-25 m, maksymalnie 40-45 m). Natomiast największe różnice wysokości względnej występują
w przełomowym odcinku Wisły pod Fordonem, gdzie rzeka wcina się w wysoczyznę morenową. W okolicach
Ostromecka występują strome i wysokie (60 m) wzniesienia, o nachyleniu zboczy dochodzącym do 2564.
Rysunek 17. Mapa hipsometryczna (A) i geomorfologiczna (B) otoczenia Wisły pomiędzy
Solcem Kujawskim a Fordonem – Bydgoszczą.

Istotnym wskaźnikiem charakteryzującym dynamikę transportu i akumulacji jest odchylenie standardowe (δ1), będące miarą wysortowania osadu61, czyli rozrzutu składników w danym rozkładzie uziarnienia
i informujące, czy osad pod względem wielkości ziaren jest silnie czy słabo skoncentrowany względem wartości średniej62. Według teorii A. Shieldsa, stopień wysortowania osadu wpływa na warunki, w jakich następuje początek ruchu ziaren. Przyjmuje się, że im lepsze wysortowanie osadu, tym mniejsze zróżnicowanie
energetyczne środowiska prądowego, w jakim tworzy się osad. Czyli, im wolniejsze jest tempo sedymentacji,
a więc i wyższa selektywna prędkość prądów, tym populacja ta jest lepiej wysortowana. W badanym odcinku
Wisły zdecydowana większość próbek osadów charakteryzuje się dobrym i umiarkowanym wysortowaniem
(Tabela 21), co może wskazywać na bardziej zmienne warunki morfodynamiczne (erozyjne, transportowe
i akumulacyjne) w tym odcinku i może być skutkiem oddziaływania pracy stopnia wodnego, w tym szczególnie dynamikę cogodzinnych wahań stanów wody. Jednym z morfologicznych efektów występowania częstych wzrostów i spadków poziomu wody w korycie jest rozmywanie wynurzonych powierzchni łach. Stają
się one z czasem coraz niższe, a na ich powierzchni tworzą się formy transportu dennego, reprezentujące
różny stopień natężenia wleczenia rumowiska. Średnio wysortowane osady mogą w tym odcinku występować na skutek intensywnej redepozycji, w tym znacznego zasilania w rumowisko w wyniku erozji koryta
(proces różnicowania rumowiska nie nadąża za dostawą) powodowanej poborem kruszywa na potrzeby
Zakładu SOLBET Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim. Stąd też najgorzej wysortowana (głównie średnio) jest populacja próbek pobranych w początkowej części odcinka.

3.1.2.2. Budowa geologiczna i rzeźba terenu
Badany odcinek Wisły znajduje się w obrębie jednostki geomorfologicznej nazywanej Kotliną Toruńską. Kotlina stanowiąca szerokie na 23 km obniżenie o płaskim dnie ma średnią wysokość wynoszącą 67,93 m
n.p.m., z czego około 30% położone jest na wysokości poniżej 55 m n.p.m. Równina zalewowa Wisły w Fordonie osiąga rzędne 30-32 m n.p.m. (Rysunek 17). Najwyższe wzniesienia odpowiadają polom wydmowym (m.in.
bydgoskie i solecko–chrośnieńskie), gdzie kulminacja Szwedzkiej Góry osiąga 115,9 m n.p.m. Z kolei odcinek
Doliny Fordońskiej ma długość 4 km i szerokość od 3,8 km do 5 km. Ma on charakter przełomu strukturalnego63. Wisła przebija się tutaj przez wzniesienia utworów miocenu i pliocenu. Jej równina zalewowa ma szerokość od ok. 2,5 km do 3 km w okolicach Łęgnowa i do prawie 2 km w pobliżu mostu drogowo-kolejowego
w Fordonie. Prace regulacyjne sprawiły, że stała się formą niejednolitą, dwupoziomową. Poziom wyższy
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Racinowski i in., 2001, Prezentacja i interpretacja wyników badań uziarnienia osadów czwartorzędowych, Katowice: Wydaw.
Uniwersytetu Śląskiego, Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, 0239-6432; nr 579.
E. Mycielska-Dowgiałło, Metody badań cech teksturalnych osadów klastycznych i wartość interpretacyjna wyników.
Racinowski i in., 2001, Prezentacja i interpretacja..., Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Skrypty Uniwersytetu Śląskiego,
0239-6432; nr 579.
P. Weckwerth, 2009, Warunki depozycji osadów plenivistuliańskiej rzeki roztokowej w Kotlinie Toruńskiej.
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Objaśnienia: 1 – pagórki morenowe, 2 – wysoczyzna morenowa falista, 3 – wysoczyzna morenowa płaska, 4 – sandry, 5 – spłaszczenia
na stokach, 6 – terasa IX, 7 – terasa IX (poziom niższy), 8 – terasa VIII, 9 – terasa VIa (poziom wyższy), 10 – terasa VIb (poziom niższy),
11 – terasa V, 12 – terasa IV, 13 – terasy nadzalewowe, 14 – równina zalewowa (poziom wyższy), 15 – równina zalewowa (poziom niższy),
16 – wydmy, 17 – obniżenia na powierzchnie teras, 18 – równiny biogeniczne, 19 – starorzecza, 20 – stoki, 21 – dolinki denudacyjne, 22 –
niecki denudacyjne, 23 – dolinki i niecki zawieszone, 24 – strefa agradacji i stożki napływowe.
Źródło: P. Weckwerth, 2009, Warunki depozycji osadów plenivistuliańskiej rzeki roztokowej w Kotlinie Toruńskiej.
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Północna część Kotliny Toruńskiej w okolicy Bydgoszczy stanowi węzeł sieci hydrograficznej Niżu Polskiego kształtowany w górnym plenivistulianie. Dochodzi tu do kontaktu Kotliny Toruńskiej z przełomem
Fordońskim i doliną Brdy65. Rzeźba terenu na badanym obszarze jest głównie wynikiem procesów erozji
i akumulacji wód roztopowych oraz wód Wisły, działających w przeciągu ostatnich 17 tysięcy lat. Główna
faza jej przemian nastąpiła w fazie pomorskiej ostatniego zlodowacenia, co przyczyniło się do powstania
jedenastu teras66. Terasami zajmującymi największe powierzchnie są: IX (około 72-68 m n.p.m.), VI (61-51),
IV (57-45) i III (46-35) (Rysunek 17). Najwyższe terasy (XI i X) odpowiadają zasięgowi wód glacjofluwialnych,
które zalewały kotlinę na całej szerokości67. Zatem nie były związane z przepływem wód Wisły, która do
przepływu pradolinnego włączyła się pomiędzy terasami X, a IX czyli na poziomie tzw. terasy przejściowej.
W poziomach teras VIII-VIa przepływ wód miał charakter bifurkacyjny. Wisła kierowała swoje wody na zachód i na północ. Zasięg terasy VI wskazuje, że wraz z obniżeniem doliny Wisły o około 12-15 m nastąpiło
zawężenia strefy działania wód do 7-11 km. Na poziomie IV dno doliny Wisły zwęża się do 3-8 km, natomiast
terasa III tworzy odcinkami pas o szerokości 5-6 km i wysokości jedynie 6-8 m nad poziomem Wisły. Terasy
od V do będącej równiną zalewową terasy I są najmłodsze. Powstały po recesji lądolodu fazy pomorskiej, co
miało miejsce około 14-13,5 tysiąca lat BP68.
Na odcinku od ujścia Bugu do ujścia Brdy dno doliny Wisły jest położone asymetrycznie w stosunku
do całej doliny. Biegnie ono mianowicie wzdłuż prawego obrzeżenia doliny, w wyniku czego rzeka podcina
prawy brzeg. Przyczyną tego zjawiska jest względne podnoszenie się antyklinorium kujawskiego, przebiegającego na linii południowy zachód i przesuwanie koryta rzeki na całej jej długości ku północnemu-wschodowi. Rzeka w rejonie Solca Kujawskiego nie może swobodnie meandrować (podobnie w okolicach Torunia
i Ciechocinka). Lokalnie strop glin budujących cokół erozyjny wyższych terasów fluwioglacjalnych leży powyżej powierzchni listew teras holoceńskiej Wisły69. Budowę geologiczną w profilu podłużnym koryta Wisły
prezentuje Rysunek 18.
Podłoże mezozoiczne. Będący przedmiotem analizy obszar znajduje się w zasięgu Wału środkowopolskiego, który dzieli się na trzy główne części: wał pomorski, wał kujawski i odcinek południowy. Wał
pomorski jest oddzielony od wału kujawskiego strefą silnego przewężenia w regonie między Bydgoszczą
a Szubinem70. Analizując obszar nieco szerzej zauważa się, że w podłożu utworów kenozoicznych trzeciorzędowych i czwartorzędowych występują utwory formacji mezozoicznej kredy (kreda dolna) antyklinorium
kujawsko–pomorskiego (otwór Bydgoszcz-Łęgnowo).
Rysunek 18. Schematyczny przekrój geologiczny podłoża znajdującego się wzdłuż koryta Wisły
pomiędzy Warszawą a Żuławami z ujściowym odcinkiem.

Trzeciorzęd
Na analizowanym obszarze nie zaobserwowano starszych niż utwory trzeciorzędowe, natomiast występują tutaj osady neogenu – miocenu i pliocenu. W miocenie cały obszar Polski pozakarpackiej był lądem,
na którym dominuje limniczna sedymentacja drobnookruchowa i ilasta, a w rowach tektonicznych i zapadliskach – sedymentacja węglonośna71. Z analizy materiałów archiwalnych wykonanych na potrzeby lokalizacji
stopnia wodnego w rejonie Solca Kujawskiego wynika, że osady miocenu na analizowanym odcinku Wisły występować mogą na powierzchni, reprezentują pyły z pojedynczymi odłamkami lignitu i ziarnami miki
(otwory Solec Kujawski) oraz piaski drobne, szare z konkrecjami pirytu, piaski drobne ciemnoszare z pyłem
węgla brunatnego i licznymi konkrecjami pirytu (otwór Makowiska). Pliocen w Polsce wykształcony jest
w postaci grubej serii iłów pstrych, zwanych iłami poznańskim. Basen sedymentacyjny pokrywał obszar
środkowej i zachodniej Polski, dlatego w górnej części profilu osadów pliocenu występują soczewki piaskowców kwarcytowych, świadczących o wzmożeniu erozji na obszarach otaczających basen sedymentacyjny72. Z analizy materiałów archiwalnych, wykonanych na potrzeby lokalizacji stopnia wodnego w rejonie
Solca Kujawskiego wynika, że osady pliocenu stanowią głównie serie iłów (ił szary, ił popielaty, ił niebieskawy, ił rdzawy) o zmiennej miąższości do kilku metrów. W niektórych profilach zaznaczono, że ił jest silnie
zwarty. Utwory pliocenu były wielokrotnie deformowane przez co obecnie zachowany jest ich zredukowany
profil o niewielkiej miąższości. Są one w niektórych miejscach widoczne w krawędziach doliny Wisły, na
analizowanym obszarze w okolicach Bydgoszczy-Łęgnowa.
Czwartorzęd
Czwartorzęd, na analizowanym obszarze, ma zróżnicowaną miąższość do ok. 40 m. Spoczywa on
na poligenicznej powierzchni, na której miejscami odsłaniają się osady miocenu lub pliocenu. Najmniejsze
miąższości osadów czwartorzędowych występują w dolinie Wisły, skąd zostały usunięte w okresie postglacjalnym. Utwory czwartorzędowe występują na całej powierzchni badanego obszaru. Są reprezentowane
przez piaski o różnej frakcji i żwiry, miejscami rozdzielone glinami zwałowymi lub iłami. Ponadto, na analizowanym obszarze, występują również torfy, np. w otworze Otorowo zaobserwowano torf ciemno brunatny
o znacznych miąższościach. Piaski ze żwirami, budujące terasy nadzalewowe (VII i VIII), wchodzą w skład
teras pradolinnych między Solcem Kujawskim a Bydgoszczą. Terasy te mają charakter zarówno erozyjny,
jak i erozyjno-akumulacyjny. Najczęściej są one zbudowane z piasków drobnoziarnistych i średnioziarnistych z domieszką frakcji średnio- i gruboziarnistej. Ich miąższość sięga kilkunastu m. Serię akumulacyjną
tworzą w większości przypadków monotonne warstwy piasków średnioziarnistych w spągu, które ku stropowi przechodzą w piaski drobnoziarniste. W niektórych profilach występują warstwy żwirów o miąższości
ok. 2 m (otwory Solec Kujawski). W obrębie gminy Solec Kujawski na terasie VIII zaobserwowano również
w niektórych profilach pospółki o miąższości kilkunastu metrów.

3.1.3.
		

Źródło: Głodek i in., 1967.
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PORÓWNANIE PARAMETRÓW RUCHU RUMOWISKA DO PRZEPŁYWÓW WÓD,
W TYM WYZNACZENIE ODCINKÓW EROZJI I AKUMULACJI KORYTA

Określenie natężenia transportu rumowiska w korycie rzecznym wymaga analizy wielu zmiennych,
które odnoszą się do charakteru przepływu wody w korycie, właściwości osadów dennych oraz warunków
w jakich materiał korytowy podlega transportowi73. W przypadku badanego odcinka Wisły mamy do czynienia z korytem o ruchomym piaszczystym dnie (Tabela 21 i Rysunek 16), czyli przy wzroście prędkości przepływu (naprężenia stycznego) zbiorowisko poruszających się ziaren zaczyna tworzyć formy denne (fale piaszczyste), których wymiary i kształt zależą od parametrów hydraulicznych strumienia74. Istotne znaczenie ma
zwłaszcza zmienność spadku zwierciadła wody, która wywołuje zmiany wartości prędkości przepływu (naprężenia stycznego na dnie), a tym samym wpływa na zmiany ruchu rumowiska. Podczas przepływów wysokich
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dających efekt całkowitego pokrycia form dennych wodą następuje przemodelowanie się całej formy. W obszarze dolnym przepływu wraz ze wzrostem prędkości powstają kolejno: zmarszczki, zmarszczki na fałdach
i fałdy75. Przemieszczanie się form po dnie rzeki powoduje dużą zmienność chwilowego natężenia wleczenia
w przekroju poprzecznym koryta. Największa intensywność wleczenia występuje w momencie przechodzenia przez dany przekrój grzbietów form dennych. Z tego względu, nawet w warunkach ustalonego przepływu
wody ruch rumowiska wleczonego zawsze ma charakter ruchu nieustalonego. Natomiast w czasie wezbrań,
tj. w warunkach przepływu nieustalonego, dodatkowym czynnikiem wpływającym na zmienność intensywności wleczenia stają się zmiany oporów przepływu wody związane ze zmianami wysokości form dennych
(chropowatości dna)76.

0,1‰ do 0,34‰ (Rysunek 21). Jest on uzależniony od warunków morfologicznych koryta, przede wszystkim od obecności form dennych (łach) (Rysunek 22), powyżej których spadki zwierciadła zmniejszają się,
a poniżej zwiększają. Spadek będzie zmienny zależnie od napełnienia koryta. Analiza kształtu wytypowanych 19 przekrojów poprzecznych za pomocą wskaźnika koncentracji przekroju (m = B/hśr) oraz
współczynnika kształtu (η = hśr/hmax) jednoznacznie wskazuje na wpływ zmian szerokości koryta (Rysunek 23) na koncentracje przekroju poprzecznego. Szerokość koryta jest zmienna i wynosi od
365 do 440 m.
Rysunek 20. Średnie rzędne dna oraz zwierciadła wody dla 19 przekrojów poprzecznych Wisły w odcinku
766+00 do 775+00 (stan na dzień 16.10.2016 r., stan wody w Fordonie = 275 cm, Q = 1020 m3.s-1).

Rysunek 19. Wynurzone powierzchnie łach na badanym odcinku Wisły w 2013 r.

Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.

Źródło: Ł. Pieron, M. Hojan, M. Habel, 2013, Charakterystyka łach korytowych uregulowanego odcinka Dolnej Wisły, Journal of
Health Sciences, Vol. 3, no 14.

W rezultacie przeprowadzonych badań terenowych w październiku 2016 r., podczas średnich przepływów wody (Q = 1020 m3.s-1) zebrano dane niezbędne do scharakteryzowania parametrów geometrycznych koryta Wisły w odcinku km 766+00–775+00. Dane wyjściowe stanowiły wyniki pomiarów batymetrycznych z 2011, 2012, 2013 i 2016 r., pomiarów prędkości przepływu w wybranych przekrojach.
Dla pomiaru batymetrycznego z 2016 r. opracowano 19 przekrojów poprzecznych koryta (w odległości
od siebie 500 m) – Załącznik nr 1. Lokalizację przekrojów poprzecznych zaznaczono na mapie batymetrycznej (głębokości od poziomu wody 275 cm w Fordonie, w Toruniu 300 cm) – Załącznik nr 2. Wisła
w analizowanym odcinku posiada zwarte koryto w przekroju poprzecznym. Na potrzeby analizy wyznaczono: spadek zwierciadła wody, spadek dna, średnią i maksymalną głębokość przepływu wody w przekroju, średnią prędkość przepływu. Średnie rzędne dna pomiędzy pierwszym przekrojem w km 766+00,
a ostatnim w km 775+00 wynoszą odpowiednio 26,37 i 24,22 m n.p.m. (Rysunek 20), co daje wartość
średniego spadku hydraulicznego (średniego spadku dna) na poziomie 0,238 ‰ (m/km). Rzędne zwierciadła wody przy przepływie zbliżonym do wartości średniej z wielolecia pomiędzy pierwszym przekrojem
w km 766+00 a ostatnim w km 775+00 wynoszą odpowiednio 29,36 i 27,49 m n.p.m. (Rysunek 20), co daje
wartość średniego spadku podłużnego na poziomie 0,207‰ (m/km). Zarówno spadek zwierciadła wody
jak i dna na poszczególnych odcinkach zmienia się. W przypadku spadku zwierciadła wody wynosi od
75
76

Rysunek 21. Przebieg wartości średniego spadku zwierciadła wody Wisły w odcinku 766+00 do 775+00
pomiędzy wyznaczonymi co 500 m przekrojami poprzecznymi (stan na dzień 16.10.2016 r.,
stan wody w Fordonie = 275 cm, Q = 1020 m3.s-1).

Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.

Ibidem.
Ibidem.
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Rysunek 22. Przebieg zmian średniej głębokości i głębokości maksymalnej koryta Wisły w odcinku 766+00
do 775+00 w wyznaczonych przekrojach poprzecznych (stan na dzień 16.10.2016 r., stan wody
w Fordonie = 275 cm, Q = 1020 m3.s-1).

Rysunek 24. Przebieg współczynnika kształtu przekroju (η) wyznaczonego w przekrojach poprzecznych
koryta Wisły w odcinku 766+00 do 775+00 (stan na dzień 16.10.2016 r., stan wody w Fordonie
= 275 cm, Q = 1020 m3.s-1).

Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.
Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.

Lokalizację przekrojów wskazano na mapie batymetrycznej – Załącznik nr 2.
Rysunek 23. Przebieg współczynnika koncentracji przekroju (m) wyznaczonego w przekrojach
poprzecznych koryta Wisły w odcinku 766+00 do 775+00 (stan na dzień 16.10.2016 r.,
stan wody w Fordonie = 275 cm, Q = 1020 m3.s-1).

Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.

Następstwem zmian szerokości oraz obecność form dennych (łach) będą decydować o zmianach
głębokości średniej oraz maksymalnej – kształcie przekroju (Rysunek 24). Analizowany odcinek charakteryzuje się zatem niesymetrycznym kształtem przekrojów (z dużymi odsypiskami przy brzegu), przekroje nr 4
i 8 (km 767+50 i 769+50) gdzie: 0,30 < η < 0,45. Przekroje wartością η zbliżoną do 0,50 mają kształt trójkątny.
Gdy 0,50 < η < 0,65 przekroje są dość dobrze ukształtowane. Gdy η = 0,666 – paraboliczne. Gdy 0,70 < η
< 0,85 przekroje mają kształt symetryczny (przekrój nr 12 i 13, km 771+50, 772+00), dobrze ukształtowane,
występujące na przejściach nurtowych.
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ANALIZA OBJĘTOŚCI PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ W KORYCIE RZEKI
RUMOWISKA. OBJĘTOŚĆ PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ W KORYCIE
RUMOWISKA WLECZONEGO W OPARCIU O DYNAMIKĘ ŁACH

Rzeki transportują materiał pochodzący w denudacji zlewni, który trafił do ich koryt oraz materiał
pochodzący z erozji w obrębie łożyska rzeki. Transportują go w ilości, na jaką pozwala tzw. zdolność transportowa rzeki, która zależy z kolei od wielkości i prędkości oraz spadku koryta. Na morfologię koryt rzecznych istotnie wpływa ilość i rodzaj transportowanego rumowiska oraz mechanizm transportu rumowiska
wleczonego, który w przypadku rumowiska piaszczystego przemieszcza się w postaci form dennych. Omawiane zjawisko jest procesem bardzo skomplikowanym, dlatego mimo usilnych starań wielu badaczy nie
udało się stworzyć uniwersalnej teorii transportu rumowiska77. Według Bartnika i Michalik78 oraz Radeckiego-Pawlika79 zależności od parametrów, jakie uwzględniają poszczególne formuły empiryczne opisujące
transport – rumowiska pogrupować można na cztery typy: I typ stanowią równania, w których intensywność
transportu zależy od naprężeń stycznych, II typ stanowią równania, w których intensywność transportu zależy od natężenia przepływu wody i spadku zwierciadła, III typ równania wyprowadzony na drodze statystycznego ujęcia struktury ruchu wody i jej wpływu na stateczność rumowiska, IV typ stanowią równania,
w których intensywność transportu zależy od prędkości przepływu wody. Metody empiryczne stosuje się
głównie w przypadku ograniczonej ilości danych hydrologicznych. W przypadku posiadania szczegółowych
danych możliwe jest zastosowanie obliczeń z bezpośrednich pomiarów, np. na małych rzekach za pomocą
łapaczek, na większych metodami geodezyjnymi, fotogrametrycznymi. Nieodosobnionym faktem jest, że
każdy odcinek tej samej rzeki powinien mieć opracowaną odrębną metodykę postepowania w przypadku
ustalenia warunków transportu rumowiska.
77

78

79

M. Hammerling, Transport rumowiska w rzekach. Część II: prędkość graniczna oraz natężenie wleczenia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 13 (4) 2014, 121–131.
W. Bartnik, A. Michalik, 2000, Rozwój badań ruchu rumowiska wleczonego i ich praktyczna weryfikacja. XX Ogólnopolska Szkoła
Hydrauliki, Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych, Kraków – Ustroń Jaszowice.
A. Radecki-Pawlik, 2006, Wybrane metody obliczania intensywności transportu rumowiska. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej. 1.
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3.1.4.1. Tempo liniowe i powierzchniowe przemieszczania się łach skośnych
W rzekach aluwialnych, takich jak środkowa i dolna Wisła, transport rumowiska wleczonego odbywa
się w postaci dwóch generacji form korytowych: mikro- i mezoform80. Pierwsze z nich stanowią dynamiczną
warstwę powierzchniową mezoform. Ich niewielkie rozmiary rzędu centymetrów w wysokości i szerokości
i rzędu metrów w długości oraz permanentne przemieszczanie się i przekształcanie, stwarzają duże trudności w ich badaniu. Wypadkową dynamiki tych form w czasie, w powiązaniu z morfometrią rzeki (szerokość
i głębokość koryta), są mezoformy. Formy te, zwane łachami rzecznymi (mielizny, ławice, przemiały, bystrza,
brody), są rozmiarami współmierne do szerokości koryta często ją przekraczając i powierzchni osiąganej
przez przeciętny stan (przepływ SQ) wody81. Cechuje je duża stabilność i bezwładność. Mogą przetrwać
w tej samej formie nawet wiele sezonów o zmieniającym się reżimie hydrologicznym. Występują zwykle
w postaci dużych, pojedynczych wałów piaszczysto-żwirowych oraz odsypów brzegowych, którym najczęściej towarzyszą formy negatywne – plosa.

im mniejszy był wpływ czynników nie hydrologicznych takich, jak morfologia koryta, zjawiska lodowe, czy
przejawy działalności człowieka (mosty, regulacja koryta). Generalnie każdemu przyrostowi przepływów
odpowiadał proporcjonalny wzrost dynamiki mezoform i odwrotnie. Tempo przemieszczania się czół tego
samego rodzaju łach w analizowanych odcinkach o różnym stopniu rozwoju koryta Wisły jest podobne, przy
czym ulega zmianie w zależności od ich typu różnicowanego m.in. wysokością ich powierzchni. I tak, najwyższe z nich łachy centralne i boczne charakteryzują się najmniejszym ruchem czół w granicach 0,2–1,27 m
na dobę (przeciętnie 0,6–0,8 m na dobę), łachy skośne - naprzemianległe (głównie w odcinku uregulowanym) – od 0,4 do 2,4 m na dobę (przeciętnie 1,1–1,2 m na dobę), a najniższe (odpowiadające SNQ) i najbardziej dynamiczne łachy językowe – od 0,6 do 4,3 m na dobę (przeciętnie 1,7–1,8 m na dobę) (Rysunek 26).

Rysunek 25. Schemat kształtowania się dna uregulowanego koryta Wisły na prostym odcinku. Dynamika zmian
dna wynika z przemieszczania się rumowiska dennego w postaci form korytowych (łach).

Badanie dynamiki mezoform korytowych Dolnej Wisły wykonano w latach 1981-198982, z przerwami
do roku 2012. Przemieszczanie się poziome i pionowe łach określono na podstawie własnych metod pomiarowych (geodezyjnych) w odcinku nieuregulowanym Wisły pod Wyszogrodem, a także będącym w stadium
silnych przekształceń (wpływ zapory we Włocławku) w Nieszawie i w odcinku uregulowanym w II połowie
XIX w. pod Toruniem i Świeciem. Niezwykle pomocne w tym względzie okazały się przekroje poprzeczne
i podłużne koryta, umożliwiające wykonanie planów batymetrycznych koryta (morfometria łach i plos). Uzupełnieniem tych badań były pomiary składu mechanicznego łach i plos.
Systematyczne badanie dynamiki mezoform korytowych dolnej Wisły prowadzono w latach 1981198983 i są wykonywane do chwili obecnej w formie rekonesansowej (Nieszawa, Toruń, Solec Kujawski i Fordon), z obserwacją ciągłą (lata 2010-2017) łach i plos w linii budowanego i już egzystującego nowego mostu
drogowego w Toruniu. Przemieszczanie się poziome i pionowe łach określono na podstawie własnych metod pomiarowych (geodezyjnych) w odcinku nieuregulowanym Wisły pod Wyszogrodem, a także będącym
w stadium silnych przekształceń (wpływ zapory we Włocławku) w Nieszawie i w odcinku uregulowanym
w II połowie XIX w. pod Toruniem i Świeciem84. Niezwykle pomocne w tym względzie okazały się przekroje
poprzeczne i podłużne koryta, umożliwiające wykonanie planów batymetrycznych koryta (morfometria łach
i plos). Uzupełnieniem tych badań były pomiary składu mechanicznego łach i plos. Dla opracowania wybrano odcinek Wisły pod Toruniem (dłuższy cykl obserwacyjny niż dla Świecia), jako reprezentatywny dla
odcinka do Bałtyku, z typowym układem łach skośnych i pseudozakolowej – na pierwszym planie.
W wyniku badań terenowych i analizy zdjęć lotniczych wyróżniono na Dolnej Wiśle: w odcinku nieuregulowanym Wisły łachy boczne i centralne (środkowe) o wysokości powierzchni odpowiadającej rzędnej
przeciętnego rocznego stanu wody (SW), łachy językowe o wysokości odpowiadającej SNW i sporadycznie
(głównie w odcinku uregulowanym – prostoliniowym) łachy skośne, które pod względem wysokości mieszczą się między wyżej wymienionymi formami. Pierwsze z nich osiągały około 550–750 m długości i około
200–300 m szerokości, łachy językowe o przeciętnej długości 450 m i szerokości do 200 m i łachy skośne
o rozmiarach odpowiednio 800–1200 m i przeciętnie 300 m. Towarzyszące łachom i zarazem współmierne
rozmiarami formy erozyjne - plosa, osiągają głębokości (mierzone od stanu średniego) 4,0–4,5 m, lokalnie
5,5 m w przypadku rzeki roztokowej i 5–7 m z lokalnymi przegłębieniami dochodzącymi do 12 m w warunkach odcinka uregulowanego Wisły Dolnej.

Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.

Rysunek 26. Przeciętne (1) i maksymalne (2) prędkości przemieszczania się czół łach w metrach na dobę,
w relacji do stanów wody: SW – średnie, SNW – średnie-niskie.

Analiza wyników pomiarów geodezyjnych łach i przekrojów koryta na tle przepływów Wisły wykazała zależność dynamiki mezoform od reżimu hydrologicznego rzeki. Związek ten był tym większy,
80
81
82

83
84

Z. Babiński, 1992, Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły, Prace Geogr., 157, ss. 171.
Ibidem.
Z. Babiński, 1992, Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły, Prace Geogr., 157, ss. 171; 20; Z. Babiński, M. Habel, 2014, Prediction of the Vistula Channel development between Wloclawek and Toruń: evaluation with regard to the new geological survey,
Quaestiones Geographicae 01/2014, s. 5-15.
Ibidem.
Z. Babiński, 1992, Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły, Prace Geogr., 157, ss. 171; 20; Babiński Z., Habel M., 2014. Prediction of the Vistula Channel development between Wloclawek and Toruń: evaluation with regard to the new geological survey,
Quaestiones Geographicae 01/2014, s. 5-15; Z. Babiński, 1999, Zmiany transportu rumowiska klastycznego dolnej Wisły w wyniku
prac hydrotechnicznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia 29, z. 103, UMK, Toruń, s. 327-335.
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Źródło: Z. Babiński, 1992, Współczesne procesy korytowe Dolnej Wisły.
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Podczas pomiarów w odcinku Solec Kujawski-Fordon stwierdzono jednak przypadki tempa przemieszczania się czół łach wyraźnie odbiegające od wyżej cytowanych wartości przeciętnych. Wychodząc
poza ich strefę, odpowiadającą ruchowi jednostajnemu form stwierdzono, że w przypadku łach skośnych
osiągały one wartości dochodzące do 6,5 m na dobę, łach centralnych – ponad 4 m na dobę, zaś dla łach
językowych do 8 m na dobę (Rysunek 26). Oznacza to, że w pewnym momencie rozwoju procesów korytowych, związanym z reżimem hydrologicznym, następuje nagłe przyspieszenie ruchu form i ich przekształcanie. Ma to miejsce podczas tzw. zjawiska progu geomorficznego, określanego przez badaczy rosyjskich jako
przepływ korytoformujący. Uwzględniając wysokości łach, w zależności od typu koryta, można stwierdzić, że
w przypadku odcinka roztokowego dolnej Wisły występują dwa progi geomorficzne, zaś w przypadku koryta
uregulowanego tylko jeden85. Ponadto należy dodać, że podczas dużej prędkości płynięcia wody (podczas
wezbrań do 3,5 m/s) część rumowiska wleczonego, w tym głównie frakcji drobnoziarnistej, transportowane
jest w formie zawiesiny – co nie jest możliwe do zmierzenia wielkości transportu tego materiału przy zastosowaniu metody dynamiki łach (materiał „uchodzi” tranzytem). Dlatego badano dynamikę łach dla co najmniej 3 tych mezoform korytowych. Należy dodać, że prowadzone w ostatnich latach pomiary łach w pełni
mieszczą się w granicach morfologii i morfodynamiki form, ustalonych już wcześniej86.
Prędkości przepływu wody warunkuje intensywność transportu rumowiska, co wpływa bezpośrednio na kształtowanie się form korytowych. Jak wynika z analiz dynamiki zmian dna Wisły w odcinku Solca
Kujawskiego-Fordonu transport rumowiska najintensywniej odbywa się w strefach koryta oddalonych od
brzegów o 60–100 m, gdzie średnie prędkości wynoszą od 0,6 do 1,1 m/s (przy Q = 1200 m3.s-1). Przy brzegach prędkości są najmniejsze oraz w środkowej części koryta (płycizny) (Rysunek 27). W morfologii dna
koryta uwidacznia się wyraźny, segmentowy układ łach skośnych (naprzemianległych), których przeciętna
długość wynosi tu około 0,8 km, szerokość około 0,3 km ze spłycenia powierzchni u ich czół (Rysunek 26,
Załącznik nr 2, 3, 4). Zbudowane są z utworów piaszczystych o przeciętnej średnicy ziarna mieszczącej się
w przedziale 0,35–0,55 mm (Tabela 21). Oddzielają je plosa, z naprzemianległym przebiegiem strefy nurtu
o głębokości 4-5 m i przegłębieniami dochodzącymi do 8 m, w pobliżu główek ostróg do 9,5 m (w stosunku do średniego stanu wody), którego przeciętna odległość przemieszczeń na przeciwległy brzeg wynosi
około 1,0–1,1 km. Średnie tempo przemieszczania się czół łach (przejść międzyplosowych) w linii przejścia
promowego, w pierwszym interwale czasowym wynosiło około 0,26 m/dobę (162 m w okresie 626 dni, tj.
od 1.08.2011 do 29.04.2013), w drugim zaś 0,73 m/dobę (około 1000 m – 727 dni (Rysunek 27), co w pełni
potwierdza wcześniejsze badania prowadzone w odcinku toruńskim i świeckim. Wartości te mieszczą się
w granicach wielkości minimalnych, bowiem dotyczą okresu trwania stanów poniżej średnich. Należy dodać, że nieco wyższa przeciętna wartość dla drugiego okresu wynika z przejścia niewysokiego (powyżej
stanów średnich) wezbrania w roku 2013. Analizując kształtowanie się morfologii dna koryta w postaci
łach skośnych na tle stanów (przepływów) wody, stwierdza się, o czym wspomniano wyżej, także w pracy
Z. Babińskiego87, że podczas pogłębiającej się niżówki, tworzy się dodatkowy układ strefy nurtu (poza zasadniczym naprzemianległym), o przebiegu równoległym do brzegów koryta, przy czym ten drugi staje się
bardziej „wyraźny”.

85
86

87

Z. Babiński, 1992, Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły, Prace Geogr., 157, ss. 171.
Z. Babiński, 1992, Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły, Prace Geogr., 157, ss. 171; 20; Z. Babiński, M. Habel, 2014, Prediction of the Vistula Channel development between Włocławek and Toruń: evaluation with regard to the new geological survey,
Quaestiones Geographicae 01/2014, s. 5-15.
Z. Babiński, 1992, Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły, Prace Geogr., 157, ss. 171.
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Rysunek 27. Prędkości przepływu wody w korycie Wisły w rejonie Solca Kujawskiego (Otorowo) pomierzone
profilomierzem dopplera (ADCP-Sontek) przy stanach wody 275 cm (Q = 1020 m3.s-1) – pomiar
w dniu 14.10.2016 r.

Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.

Rozpatrując morfodynamikę dna koryta, pod kątem funkcjonowania stałej żeglugi w stabilnym pod
względem głębokości szlaku nawigacyjnym, podczas trwania średnich i niskich stanów wody (długotrwałe utrudnienia wynikające z pojawienia się piaszczystych płycizn łach skośnych), należy wziąć pod uwagę
tempo przemieszczania się czół łach (przejść międzyplosowych) z przeciętną prędkością 0,26–0,73 m/dobę
w odcinku od km 765–769, a także tworzenie się łachy centralnej – oddzielonej równoległymi do brzegów
koryta strefami nurtu podczas długotrwałej niżówki. W obydwu przypadkach zjawiska te stanowią znaczne
utrudnienia w transporcie wodnym, ograniczają jego ramy czasowe. Niemniej jednak, zjawiska te są przewidywalne, mogą być w znacznym stopniu ograniczone w wyniku prac bagrowniczych (wydobycie kruszywa
z dna koryta). W odcinku zakolowym Wisły (km 769–772) łachy skośne nie występują, stąd warunki głębokościowe koryta na tym odcinku są stabilne.
Rysunek 28. Porównanie zmian głębokości koryta i przemieszczania się nurtu rzeki przedstawiona
na mapach batymetrycznych koryta Wisły w Solcu Kujawskim.

Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.
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3.1.5.
		

ANALIZY OBJĘTOŚCI PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ RUMOWISKA
ROZPUSZCZONEGO I KLASTYCZNEGO

Wielkość ładunku transportowanego rumowiska wleczonego na badanym odcinku Wisły przyjęto jak
dla Torunia (Tabela 22). Należy dodać, że zamieszczone w tabeli dane dotyczą wyłącznie transportu rumowiska wleczonego w formie wartości średnich rocznych w tysiącach ton (1 m3 = 1,8 tony), jednak obliczonych
z pojemności (m3) przemieszczanego rumowiska.
Tabela 22. Wartości przeciętne i ekstremalne rocznego transportu rumowiska wleczonego Qb
(w tys. ton na rok) na tle przeciętnych i ekstremalnych przepływów Wisły Q (m3.s-1) w latach
hydrologicznych 1971-2015 (wg danych za lata 1971/1995 – Babiński 1994, uzupełnione do roku 2015).
Kępa Polska

Toruń

Rok hydrol.

Q (m3.s-1)

Qb (tys. ton na rok)

Rok hydrol.

Q (m3.s-1)

Qb (tys. ton na rok)

2010

1571

4428

2010

1601

1727

1992

644

1158

1992

640

482

1971/2015

948

2230

1971/2015

999

947

2015*

584

946

2015*

581

406

Oznaczenia wartości: maksymalne, minimalne, średnie, * Minimum absolutne, obliczone na podstawie stanów wody w Toruniu
Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.

a.

Transport rumowiska wleczonego w korycie nieuregulowanym

W wyniku nadmiernego wylesiania dorzecza Wisły kosztem wzrostu areału upraw, następowała powolna transformacji jej koryta z meandrującego w roztokowe, później w roztokowo-anastomozujące. W tych
nowych warunkach, Wisła w dolnym swym odcinku, transportowała i nadal przemieszcza w formie łach,
rumowisko wleczone średnio w latach hydrologicznych 1971/2015, w odcinku nieuregulowanym w Kępie
Polskiej ponad 2,23 mln ton rocznie, przy czym w latach wilgotnych przekraczać może ponad 4,4 mln ton
w roku 2010, zaś podczas niżówki nie osiąga 1,0 mln ton w 2015 r. (Tabela 22). Wyniki te są w pełni zbieżne z tymi, które otrzymano na podstawie analizy procesu całkowitej akumulacji rumowiska (powtarzalne
przekroje poprzeczne przyrostu rumowiska, uwzględniające także prace bagrownicze) w cofce Zbiornika
Włocławskiego.
b.

Transport rumowiska wleczonego w korycie uregulowanym

W wyniku ograniczenia ostrogami strefy nurtu do dwukrotnego zwężenia koryta, nastąpiło „wyłączenie” części rumowiska z jego transportu w dół rzeki. Z akumulowanego między ostrogami materiału tworzył
się nowy poziom zalewowy88. Jego nadmierna akumulacja, w początkowych latach poregulacyjnych, doprowadziła nawet do pogłębienia o około 1,3 m dna koryta, co świadczyłoby o wystąpieniu fazy erozyjnej, a więc
niedosytu rumowiska wleczonego. Jak wynika z pomiarów tzw. granicznej ilości transportowej rumowiska
wleczonego poniżej Zbiornika Włocławskiego, prawdopodobnie wówczas jego wartość oscylowała w strefie
dolnej granicy, tj. około 0,4 mln m3 rocznie89, co daje przeciętną ilość około 0,6 mln ton rocznie. W ten sposób, przekształcanie się koryta roztokowo-anastomozującego w prostoliniowe „wyeliminowało” ponad 1,6
mln ton rocznie rumowiska wleczonego. W tych warunkach można by było odnowić możliwości transportu
wodnego i przywrócić świetność Wisły jako drogi wodnej. Niestety, po około 40. latach wpływu prac regulacyjnych, bez ich kontynuacji w górę rzeki (powyżej Tążyny w dalszym ciągu Wisła była roztokowo-anastomozującą), następował wpływ w ten odcinek rumowiska w ilości około 2,29 mln ton rocznie90. Częściowo rumowisko to ulegało w dalszym ciągu depozycji na nadbudowywanej powierzchni nowej równiny zalewowej
(możliwości ograniczone), częściowo jednak „wtaczało się” w odcinek uregulowany. W ten sposób właściwie
88
89
90

Z. Babiński, 1992, Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły, Prace Geogr., 157, ss. 171.
Ibidem.
Ibidem.
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uregulowany odcinek Dolnej Wisły znalazł się w sytuacji przejściowej między korytem roztokowym a prostoliniowym. Dodatkowo tę sytuację utrudnia proces „dziczenia” rzeki na skutek niszczonej przez fale wezbraniowe zabudowy hydrotechnicznej, głównie ostróg rzecznych. W tych warunkach prowadzono pomiary
dynamiki łach w Toruniu, w efekcie których osiągnięto wynik około: 0,95 mln ton rocznie, z odpowiednimi
wartościami ekstremalnymi 1,73 i 0,40 mln ton rocznie (Tabela 22).
Transport rumowiska, jego „odnowa” poniżej Zbiornika Włocławskiego

c.

Największe zmiany w transporcie rumowiska wleczonego nastąpiły jednak dopiero po przegrodzeniu koryta Wisły pod Włocławkiem, które to prace wykonano 13 października 1968 r. Powstanie zbiornika przyczyniło się do zatrzymania 100% rumowiska wleczonego w jego górnej czaszy (przeciętnie 2,29
mln ton rocznie), zaś poniżej zapory czołowej wyzwoliło intensywny proces erozji wgłębnej. Proces ten,
jak wynika z wieloletnich badań91, ma jednokierunkowy charakter degradujący koryto do chwili osiągnięcia
punktu nasycenia rzeki rumowiskiem do stanu równowagi między zdolnością transportową a jego akumulacją, która wynosi dla Dolnej Wisły przeciętnie 0,55 mln m3, co w wartości wagowej oznacza średnio około
1,0 mln ton rocznie, zaś minimalnie około 0,4 mln ton rocznie (wartość roczna minimalna w badanym okresie – Tabela 22). Tą maksymalną wielkość nasycenia rumowiskiem otrzymano na bazie wieloletnich badań dynamiki strefy erozyjnej poniżej zapory, której czoło przemieszczało się z przeciętną prędkością 1,1 km
w ciągu roku. Z momentem wkroczenia czoła strefy erozyjnej w odcinek uregulowany w II połowie XIX w.,
tj. po roku 2005, jej tempo wzrosło dwukrotnie do 2,2 km na rok. Zachowując to tempo, cały odcinek erozyjny
Dolnej Wisły, z przeciętnym transportem około 1,0 mln ton rocznie i nie uwzględniając budowy geologicznej
dna, osiągnie Morze Bałtyckie w roku około 2100 (już osiągnęło badany odcinek). Oznacza to, że od tego
momentu, Dolna Wisła poniżej tamy we Włocławku, nie osiągnie już obecnej wartości 1,25 mln ton rocznie,
a tym bardziej wielkości transportu rumowiska powyżej zbiornika, czyli 2,23 mln ton rocznie. Taka możliwość
istniała wyłącznie w okresie od 1970 do 2005 r., gdy były na tym odcinku, zasoby rumowiska zgromadzone
po rzece roztokowej.
Podsumowując tą część opracowania przyjąć należy, że przeciążona rumowiskiem wleczonym Wisła
o typie koryta roztokowego, później roztokowo-anastomozującego, z transportem rocznym ponad 2,2 mln
ton (max. ponad 4,4 i min. około 1,0 mln ton rocznie). Prace regulacyjne, które miały miejsce w II połowie
XIX w., poprzez 2-krotne zwężenie koryta i akumulację rumowiska w strefie międzyostrogowej (nowy poziom
zalewowy), doprowadziły do aktualnej redukcji o 1,2 mln ton rocznie i stabilizowały się na poziomie około
1,0 mln ton rocznie. Dalsze (niesystematyczne) prace hydrotechniczne, polegające głównie na budowie stopnia wodnego we Włocławku i jego funkcjonowaniu od połowy 1968 r. (brak pieniędzy na zabudowę kaskadową) doprowadziły, z jednej strony do całkowitej eliminacji transportu rumowiska w cofce zbiornika w ilości
2,2 mln ton rocznie, z drugiej zaś, do jego odnowy na drodze erozji wgłębnej. Proces „czyszczenia” koryta
z aluwiów trwa do momenty osiągnięcia tzw. wartości granicznej mocy transportowej, a więc około 1,0 mln
ton rocznie.
Tabela 23. Wartości przeciętne i ekstremalne rocznego transportu rumowiska wleczonego Qb i unoszonego
Qs (klastycznego) na tle przeciętnych i ekstremalnych przepływów Wisły Q w latach 1971/1995.

A. Kępa Polska (rzeka nieuregulowana – roztokowo-anastomozująca)

91

Lata hydrologiczne

Q
m3∙s-1

Qb
tys. ton

Qs
tys. ton

Qb + Qs = Qc
tys. ton

Qb : Qc
%

1971

1080

2696

390

3086

87,4

1975

1430

3931

1110

5041

78,0

1984

589

964

334

1298

74,3

1989

845

1867

958

2825

66,1

1971-1995

937

2364

664

2857

76,8

M. Habel, 2013, Dynamics of the Vistula River channel deformations downstream of Włocławek Reservoir, Kazimierz Wielki University Press, Bydgoszcz, s. 144.
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3.1.6.

B. Toruń (rzeka uregulowana poniżej Zbiornika Włocławskiego)
Lata hydrologiczne

Q
m3∙s-1

Qb
tys. ton

Qs
tys. ton

Qb + Qs = Qc
tys. ton

Qs : Qb
%

1972

831

730

491

1221

59,8

1975

1460

1545

493

2038

75,8

1979

1320

1363

530

1893

72,0

1991

728

596

118

714

83,5

1992

640

482

121

603

79,9

1971-1995

988

933

346

1279

72,9

Oznaczenia wartości: maksymalne, minimalne
Źródło: Na podstawie Z. Babiński, 2002, Wpływ zapór na procesy korytowe rzek aluwialnych,
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

ANALIZA ZMIAN UKŁADU NURTU RZEKI Z WIELOLECIA

Analizę zmian układu nurtu Wisły w badanym odcinku oparto o dostępne mapy batymetryczne (Załączniki nr 1-3) oraz w oparciu o dane położenia szlaku nawigacyjnego przygotowywane w latach 2007–2012
przez opracowanie M. Habla na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dwa razy
w roku prowadzone jest sondowanie w szlaku nawigacyjnym, powstaje mapa i profil podłużny głębokościowy, tak jak na załączonym przykładzie – Rysunek 29. Jak wykazano w powyższych częściach opracowania, Wisła charakteryzuje się bardzo dynamicznymi zmianami morfologii koryta będącej skutkiem przemieszczania się rumowiska w postaci form korytowych (Rysunek 25). Zestawienie kilku sytuacji przebiegu
nurtu prezentuje Rysunek 30 oraz w pełnym zakresie obszarowym w Załącznik nr 9. Z analizy wynika, że
przebieg szlaku nawigacyjnego w odcinku od km 766 do 769 charakteryzuje się małą stabilnością. Wynika to
z dużej dynamiki łach skośnych na tym odcinku. Z kolei w odcinku km 769–772 szlak nawigacyjny w latach 2007–
2016 znajdował się w tej samej lokalizacji, przy lewym brzegu, co wskazuje na stabilność szlaku na tym odcinku.
Rysunek 29. Przykładowa karta monitoringu głębokości w szlaku nawigacyjnym Wisły
wykonana w 2007 r. na potrzeby RZGW w Gdańsku.

Tabela 24. Roczny transport rumowiska wleczonego Qb i unoszonego Qs
na tle przepływów Wisły Q (Babiński, 2002) w Toruniu.
Lata hydrologiczne

Q
m3.s-1

Qb
tys. ton

Qs
tys. ton

Qb + Qs
tys. ton

Qs : Qb
%

1971

1160

1155

474

1629

41,0

1972

831

730

491

1221

67,3

1973

927

854

306

1160

35,8

1974

1080

1052

321

1373

30,5

1975

1460

1545

493

2038

31,9

1976

907

828

335

1163

40,5

1977

1080

1052

437

1489

41,5

1978

1100

1078

382

1460

35,4

1979

1320

1363

530

1893

38,9

1980

1450

1532

458

1990

29,9

1981

1450

1532

466

1998

30,4

1982

1100

1078

294

1372

27,3

1983

893

810

216

1026

26,7

1984

642

485

261

746

53,8

1985

920

845

468

1313

55,4

1986

903

823

399

1222

48,5

1987

942

873

380

1253

43,5

1988

1013

965

397

1362

41,1

1989

875

787

408

1195

51,8

1990

673

525

352

877

67,0

1991

728

596

118

714

19,8

1992

640

482

121

603

25,1

1993

792

679

184

863

27,1

1994

855

761

158

919

20,8

1995

964

902

197

1099

21,8

1971-1995

988

933

346

1279

38,1

Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.

Źródło: Na podstawie Z. Babiński, 2002, Wpływ zapór na procesy korytowe rzek aluwialnych,
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
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Rysunek 30. Zmiany układu nurtu Wisły w odcinku od km 766 do 770 w latach 2007–2012.

jest niewielka – średnio na jeden miesiąc z intensywnymi zjawiskami lodowymi (więcej niż 50% liczby dni)
przypadają ok. 3 lata z brakiem zjawisk lub niewielkim czasem występowania zjawisk lodowych. Latami
z największą liczbą występujących zjawisk lodowych były: 1987, 1991, 1996, 1997, 1999, 2003, 2006, 2010, 2011.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o występowaniu zjawisk lodowych pozyskanych z IMGW Gdynia.

Na poniższych wykresach przedstawiono opracowany procentowy rozkład poszczególnego zjawiska
lodowego dla każdego miesiąca na przestrzeni 10-leci dla obu rozpatrywanych stacji wodowskazowych oraz
procentowy rozkład występowania zjawisk lodowych na przestrzeni analizowanego wielolecia (1987-2016),
jak również dla poszczególnych miesięcy charakteryzujących się możliwością wystąpienia zjawisk lodowych.

3.1.7.
		

ANALIZA ZJAWISK HYDROLOGICZNYCH DOLNEJ WISŁY – POWODZIE,
SUSZE HYDROLOGICZNE, ZJAWISKA LODOWE, Z OKRESU MIN. 30 LAT

Analiza zjawisk hydrologicznych odcinka dolnej Wisły została oparta o pozyskane dane hydrologiczne
dla dwóch wodowskazów: Fordon (km 774,9 rz. Wisły) zamykający zlewnię o powierzchni 186 219,05 km2
oraz Toruń (km 734,7 rz. Wisły) zamykający zlewnię o powierzchni 180 390,20 km2. Na przedmiotowym odcinku rzeki dochodzi do zmiany kierunku płynięcia Wisły – z równoleżnikowego na południkowy (w okolicach
Bydgoszczy). Najistotniejszym dopływem jest ujście Brdy w okolicach Bydgoszczy.
Dla opisanych wyżej wodowskazów zostały pozyskane z zasobów IMGW Oddział Morski
w Gdyni dane przepływów dobowych dla wielolecia:
•

2011–2016 r. dla wodowskazu Fordon (brak prowadzonych pomiarów w okresie 1977–2010),

•

1977–2016 r. dla wodowskazu Toruń.

W załącznikach (nr 10 i 11) do niniejszego opracowania przedstawiono sporządzone hydrogramy przepływów codziennych z naniesieniem poziomów SNQ oraz SWQ stanowiących przyjętą granicę stanów niskich oraz wysokich, poziomem SSQ, jak również poziom literaturowego przepływu brzegowego (Qbrzeg).
Analiza zjawisk lodowych została sporządzona na podstawie danych z obserwacji dobowych prowadzonych przez IMGW dla okresów od listopada do kwietnia każdego roku z wielolecia. Analiza została
podzielona na okresy 10-leci.
Liczba dni, w których występowały zjawiska lodowe w okresie rozpatrywanego wielolecia, wynosi ok.
1115 dni, co stanowi ok. 20% całego okresu obserwacji (1044 dni – 19% okresu dla wodowskazu Fordon oraz
1188 dni – 22% dla wodowskazu Toruń), z czego miesiącami, w których najczęściej stwierdzono występowanie zjawisk lodowych są styczeń (45% okresu wielolecia) oraz luty (36% dla wodowskazu Fordon oraz 44%
dla wodowskazu Toruń). Miesiącami z najrzadziej występującymi zjawiskami są kwiecień (praktycznie brak
występowania zjawisk) oraz listopad (3% okresu wielolecia). Najczęściej występującym zjawiskiem jest śryż
i lód brzegowy. Najmniej występującym zjawiskiem były: zator śryżowy, stwierdzony raz dla wodowskazu
Fordon w styczniu 2009 roku i trwający 4 dni oraz zator lodowy również stwierdzony raz dla wodowskazu
Fordon w styczniu 2003 roku i trwający 10 dni. Analizując wykresy rozkładu zjawisk lodowych można stwierdzić, że intensywność występowania zjawisk lodowych zaobserwowana na wodowskazach Fordon i Toruń
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Rysunek 31. Zestawienie zjawisk lodowych dla wodowskazu Toruń w okresie 1987–1996.

Źródło: Materiały pozyskane od dr. M. Habela.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o występowaniu zjawisk lodowych pozyskanych z IMGW Gdynia.

Rysunek 33. Zestawienie zjawisk lodowych dla wodowskazu Toruń w okresie 2007–2016.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o występowaniu zjawisk lodowych pozyskanych z IMGW Gdynia.

Rysunek 32. Zestawienie zjawisk lodowych dla wodowskazu Toruń w okresie 1997–2006.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o występowaniu zjawisk lodowych pozyskanych z IMGW Gdynia.

Rysunek 35. Zestawienie zjawisk lodowych dla wodowskazu Fordon w okresie 1997–2006.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o występowaniu zjawisk lodowych pozyskanych z IMGW Gdynia.

Rysunek 34. Zestawienie zjawisk lodowych dla wodowskazu Fordon w okresie 1987–1996.
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Rysunek 36. Zestawienie zjawisk lodowych dla wodowskazu Fordon w okresie 2007–2016.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o występowaniu zjawisk lodowych pozyskanych z IMGW Gdynia.

Rysunek 37. Występowanie zjawisk lodowych dla poszczególnych miesięcy dla wodowskazu Toruń.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o występowaniu zjawisk lodowych pozyskanych z IMGW Gdynia.

Rysunek 38. Występowanie zjawisk lodowych dla poszczególnych miesięcy dla wodowskazu Fordon.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o występowaniu zjawisk lodowych pozyskanych z IMGW Gdynia.
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Susza hydrologiczna jest okresem niżówki występującej w cieku rzeki. Do ich wyznaczenia posłużyły
dane przepływów dobowych (zestawione załączonych w hydrogramach przepływu – załącznik nr 10 i 11). Jako
parametry wyznaczające stan niski w rzece przyjęto okresy długości min. 2 dni, podczas których zanotowany
przepływ dobowy był mniejszy niż założone Q graniczne – przyjęte jako przepływ SNQ, wynoszący 324 m3.s-1
dla wodowskazu Fordon oraz 361 m3.s-1 dla wodowskazu Toruń.

Na poniższym wykresie zestawiono rozkład niżówek w stosunku do okresów 10-leci.
Rysunek 39. Rozkład okresów niżówek na przestrzeni wielolecia dla wodowskazu Toruń.

Rozpatrując dane dla wodowskazu Toruń dla wielolecia 1977-2016 zakwalifikowano 27 okresów niżówkowych o łącznym czasie trwania 370 dni (co stanowiło 2,54% czasu trwania wielolecia). Zestawienie wytypowanych okresów przedstawia poniższa tabela.
Tabela 25. Zestawienie okresów niżówek dla wodowskazu Toruń.

Lp.

Początek okresu

Koniec okresu

Czas trwania

Przepływ minimalny

Przepływ średni

[dni]

[m3.s-1]

[m3.s-1]

1

4 I 1977

6 I 1977

3

347

353

2

16 IX 1983

18 IX 1983

3

350

355

3

14 XII 1983

20 XII 1983

7

323

340

4

7 I 1985

19 I 1985

13

265

298

5

12 XII 1992

15 XII 1992

4

348

356

6

27 VII 1992

12 IX 1992

48

218

277

7

5 X 1992

6 X 1992

2

338

348

8

12 X 1992

19 X 1992

8

282

338

9

22 XI 1993

2 XII 1993

11

335

354

10

4 VIII 1994

17 VIII 1994

14

317

328

11

3 IX 1994

4 IX 1994

2

350

353

1

2 II 2012

12

8 VIII 1995

9 VIII 1995

2

339

341

2

13

16 VIII 1995

31 VIII 1995

16

298

332

14

13 VIII 2003

8 X 2003

57

267

15

29 VII 2006

6 VIII 2006

9

16

9 I 2008

10 I 2008

17

4 II 2012

18

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z IMGW Gdynia.

Dla wodowskazu Fordon pomiary wartości przepływów dobowych były prowadzone dla wielolecia
2011–2016, wyznaczono 5 okresów niżówkowych o łącznym czasie trwania 70 dni, co stanowiło 3,19% czasu
trwania wielolecia. Epizody te zostały zestawione w tabeli poniżej.
Tabela 26. Zestawienie okresów niżówek dla wodowskazu Fordon.
Czas trwania

Przepływ minimalny

Przepływ średni

[dni]

[m3.s-1]

[m3.s-1]

4 II 2012

3

269

292

7 VIII 2015

29 IX 2015

54

258

285

3

13 X 2015

17 X 2015

5

316

320

317

4

21 IX 2016

25 IX 2016

5

301

311

318

344

5

30 IX 2016

2 X 2016

3

316

318

2

343

347

5 II 2012

2

312

327

8 IX 2012

12 IX 2012

5

331

342

19

17 IX 2012

27 IX 2012

11

342

350

20

1 X 2012

4 X 2012

4

355

361

21

23 XII 2012

24 XII 2012

2

327

342

22

10 VII 2015

20 X 2015

103

228

291

23

1 XI 2015

2 XI 2015

2

353

356

24

5 I 2016

10 I 2016

6

309

334

25

5 VII 2016

13 VII 2016

6

309

334

26

5 IX 2016

11 IX 2016

7

344

354

27

17 IX 2016

7 X 2016

21

292

321

Lp.

Początek okresu

Koniec okresu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z IMGW Gdynia.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z IMGW Gdynia.
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Na poniższym wykresie przedstawiono procentową szansę wystąpienia niżówki, liczoną jako procent
sumy dni okresów niżówkowych do całego okresu trwania wielolecia.

Tabela 27. Zestawienie wezbrań dla wodowskazu Toruń dla wielolecia 1977-2016.

Rysunek 40. Szansa wystąpienia epizodu niżówkowego dla rozpatrywanych wodowskazów dla okresów 10-leci.
Lp.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z IMGW Gdynia.

Analizując powyższe dane, należy stwierdzić, że prawie połowa (46%) okresów niżówek przypada na
ostatnie 10-lecie (2007-2016 r.), natomiast najmniej okresów niżówek (7%) przypada na 10-lecie 1977-1986
stanowiące początek pozyskanej serii danych. Należy zatem stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich lat doszło do wydłużenia się epizodów niżówek, a tym samym susz hydrologicznych i prawdopodobnie dana sytuacja nadal będzie miała miejsce. W odróżnieniu do czasu trwania okresów niżówek, w przedstawionej serii
danych nie stwierdzono zwiększenia się bądź zmniejszenia się przepływów minimalnych. Najwyższy spośród odczytanych przepływów minimalnych dla okresów niżówkowych przypadał na okres 1 X 2012–4 X 2012
i wynosił 355 m3.s-1, najmniejszy przypadał na okres 27 VII 1992 –12 IX 1992 i wynosił 218 m3.s-1. Nie zaobserwowano natomiast zmiany wartości przepływów minimalnych postępujących w czasie trwania wielolecia
– ich rozkład jest równomierny na przestrzeni całej serii danych.
Podobnie do okresów niżówkowych zostały również wyznaczone wezbrania. Jako wezbranie przyjęto
epizod trwający min. 2 dni, podczas którego nastąpiło przekroczenie wartości przepływu granicznego, wyznaczonego jako SWQ. Wartość przepływu SWQ dla wodowskazu Toruń wynosi 3316 m3.s-1, natomiast dla
wodowskazu Fordon 2880 m3.s-1.
Rozpatrując serię danych dla wodowskazu Toruń zakwalifikowano 25 wezbrań o łącznym czasie trwania 138 dni, co stanowi 0,95% czasu trwania okresu wielolecia. Zestawienie okresów wezbrań dla danej stacji
wodowskazowej przedstawia poniższa tabela.

Początek okresu

Koniec okresu

Czas trwania

Przepływ maksymalny

Przepływ średni

[dni]

[m3.s-1]

[m3.s-1]

1

1 III 1977

2 III 1977

2

3750

3620

2

10 III 1977

12 III 1977

3

3540

3493

3

16 III 1979

16 IV 1979

32

5670

4560

4

30 VII 1980

6 VIII 1980

8

5850

4650

5

16 X 1980

21 X 1980

6

5060

4163

6

19 XII 1980

20 XII 1980

2

3790

3660

7

18 III 1981

20 III 1981

3

4180

3887

8

6 I 1982

9 I 1982

4

4190

3768

9

11 IV 1994

14 IV 1994

4

3490

3425

10

16 VII 1997

18 VII 1997

3

3980

3787

11

21 II 1998

23 II 1998

3

3500

3407

12

27 IV 1998

29 IV 1998

3

4480

4210

13

9 III 1999

12 III 1999

4

3860

3710

14

17 III 2000

18 III 2000

2

3540

3480

15

12 IV 2000

15 IV 2000

4

4840

4203

16

1 VIII 2001

5 VIII 2001

5

4620

4048

17

3 II 2002

4 II 2002

2

3390

3360

18

23 III 2005

26 III 2005

4

5060

4135

19

3 IV 2006

7 IV 2006

5

4340

3830

20

22 V 2010

2 VI 2010

12

6190

4773

21

7 VI 2010

15 VI 2010

9

5380

4474

22

8 IX 2010

12 IX 2010

5

3890

3660

23

19 I 2011

24 I 2011

6

3750

3600

24

17 IV 2013

20 IV 2013

4

3550

3455

25

22 V 2014

24 V 2014

3

4110

3800

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z IMGW Gdynia.
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Poniższy wykres przedstawia rozkład wezbrań dla poszczególnych 10-leci spośród rozpatrywanego
okresu.
Rysunek 41. Rozkład okresów wezbrań na przestrzeni wielolecia dla wodowskazu Toruń.

Analizując powyższe dane można zauważyć, że prawie połowa okresu wezbrań (44%) przypada na
pierwsze 10-lecie pozyskanej serii danych (lata 1977-1986), najmniej okresów wezbrań stwierdzono w drugim 10-leciu rozpatrywanego wielolecia – lata 1987-1996. W związku z powyższym nie jest widoczna zmiana
częstotliwości występowania wezbrań postępująca w sposób ciągły w czasie trwania wielolecia. Najwyższy
spośród przepływów maksymalnych wyznaczonych okresów wezbrań wyniósł 6190 m3.s-1 i przypadł na okres
22 V 2010–2 VI 2010, natomiast najmniejsza wartość wyniosła 3390 m3.s-1 i przypadła na okres 3 II 2002–
4 II 2002. Podobnie jak w przypadku okresów niżówek nie stwierdzono korelacji między wartością maksymalną wezbrania a postępem w czasie trwania rozpatrywanego wielolecia.
Inną metodą wyznaczania okresów wezbrania jest przyjęcie jako wezbranie każdego okresu, podczas
którego przepływy dobowe przekraczają oznaczony dla danego cieku przepływ brzegowy (Qbrzeg). Zgodnie
z danymi literaturowymi wartość przepływu brzegowego dla rozpatrywanego odcinka Wisły wyniesie
Qbrzeg = 2320 m3.s-192. Analogicznie do poprzedniej metody jako wezbranie przyjęto epizod trwający min. 2 dni,
podczas którego przepływy dobowe przekroczyły wartość przepływu brzegowego.
Rozpatrując serię danych dla wodowskazu Toruń zakwalifikowano 56 wezbrań o łącznym czasie trwania 447 dni, co stanowi 3,07% czasu trwania okresu wielolecia. Zestawienie okresów wezbrań dla danej stacji
wodowskazowej przedstawia poniższa tabela.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z IMGW Gdynia.

Tabela 29. Zestawienie wezbrań dla wodowskazu Toruń dla wielolecia 1977-2016.

Rozpatrując pozyskaną serię danych dla wodowskazu Fordon stwierdzono występowanie 3 okresów
wezbrań o łącznym czasie trwania 20 dni, co stanowiło 0,91% czasu trwania wielolecia. W poniższej tabeli
zestawiono okresy wezbrań dla rozpatrywanego okresu.
Tabela 28. Zestawienie okresów wezbrań dla wodowskazu Fordon.
Lp.

Początek okresu

Koniec okresu

Czas trwania

Przepływ maksymalny

Przepływ średni

[dni]

[m3.s-1]

[m3.s-1]

1.

18 I 2011

26 I 2011

9

3800

3462

2.

16 IV 2013

22 IV 2013

7

3640

3391

3.

22 V 2014

25 V 2014

4

4050

3600

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z IMGW Gdynia.

Na poniższym wykresie przedstawiono procentową szansę wystąpienia wezbrania, liczoną jako procent sumy dni okresów wezbrań do całego okresu trwania wielolecia.
Rysunek 42. Szansa wystąpienia wezbrań dla rozpatrywanych wodowskazów dla okresów 10-leci.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z IMGW.
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Czas trwania

Przepływ maksymalny

Przepływ średni

[dni]

[m3.s-1]

[m3.s-1]

15 III 1977

17

3750

2984

5 III 1978

15 III 1978

11

2520

2400

3

13 III 1979

21 IV 1979

40

5670

4204

4

9 V 1979

12 V 1979

4

2470

2440

5

11 VII 1980

13 VII 1980

3

2500

2403

6

30 VII 1980

9 VIII 1980

11

5850

4187

7

21 VIII 1980

24 VIII 1980

4

3210

2875

8

16 X 1980

31 X 1980

16

5060

3348

9

16 XII 1980

27 XII 1980

12

3790

2791

10

6 I 1981

10 I 1981

5

2520

2406

11

15 II 1981

16 II 1981

2

2460

2410

12

15 III 1981

26 III 1981

12

4180

3047

13

6 I 1982

11 I 1982

6

4190

3352

14

9 III 1982

11 III 1982

3

2780

2667

15

14 III 1983

16 III 1983

3

2760

2650

16

4 IV 1987

8 IV 1987

5

2980

2626

17

29 V 1987

31 V 1987

3

3650

3107

18

2 IV 1988

6 IV 1988

5

2800

2572

19

9 V 1989

10 V 1989

2

2720

2650

20

25 III 1993

26 III 1993

2

2580

2545

21

9 IV 1994

19 IV 1994

11

3490

2963

Lp.

Początek okresu

Koniec okresu

1

27 II 1977

2

Z. Babiński, M. Habel, 2013, Hydromorphological conditions of the lower Vistula in the development of navigation and hydropower,
Acta Energetica, 02, str. 83-96.
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Lp.

Początek okresu

Koniec okresu

Czas trwania

Przepływ maksymalny

Przepływ średni

[dni]

[m3.s-1]

[m3.s-1]

Poniższy wykres przedstawia rozkład wezbrań dla poszczególnych 10-leci spośród rozpatrywanego
okresu.
Rysunek 43. Rozkład okresów wezbrań na przestrzeni wielolecia dla wodowskazu Toruń.
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18 IX 1996

3
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24 IX 1996
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2

2580

2550

25

15 VII 1997
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6

3980

3398

26

27 VII 1997

4 VIII 1997

9

3100

2793

27

20 II 1998

25 II 1998

6

3500

3052

28

26 IV 1998

1 V 1998

6

4480

3577

29

7 III 1999

19 III 1999

13

3860

3126

30

24 IV 1999

2 V 1999

9

3410

2771

31

29 VI 1999

3 VII 1999

5

3280

2826

32

9 II 2000

17 II 2000

9

3100

2851

33

15 III 2000

22 III 2000

8

3540

2863

34

8 IV 2000

18 IV 2000

11

4840

3189

35

7 VIII 2000

8 VIII 2000

2

2440

2425

36

29 IV 2001

4 V 2001

6

3190

2782

37

31 VII 2001

7 VIII 2001

8

4620

3549

38

29 I 2002

8 II 2002

11

3390

3012

39

15 II 2002

20 II 2002

6

2470

2402

Rozpatrując pozyskaną serię danych dla wodowskazu Fordon stwierdzono występowanie
8 okresów wezbrań o łącznym czasie trwania 71 dni, co stanowiło 3,24% czasu trwania wielolecia. W poniższej tabeli zestawiono okresy wezbrań dla rozpatrywanego wielolecia.

40

18 III 2003

20 III 2003

3

2700

2587

Tabela 30. Zestawienie okresów wezbrań dla wodowskazu Fordon.
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23 III 2005

3 IV 2005

12

5060

3135

43

2 IV 2006

13 IV 2006

12

4340

3285

1

16 I 2011

44

11 VI 2006

12 VI 2006

2

2390

2390

2

45

3 IV 2009

7 IV 2009

5

2670

2580

46

3 III 2010

11 III 2010

9

3320

2928

47

25 III 2010

31 III 2010

7

2650

2530

48

20 V 2010

16 VI 2010

28

6190

49

3 VIII 2010

6 VIII 2010

4

50

7 IX 2010

14 IX 2010

51

16 I 2011

52

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z IMGW Gdynia.

Czas trwania

Przepływ maksymalny

Przepływ średni

[dni]

[m3.s-1]

[m3.s-1]

31 I 2011

16

3800

3104

9 II 2011

15 II 2011

7

2790

2617

3

28 VII 2011

29 VII 2011

2

2400

2370

4

2 VIII 2011

9 VIII 2011

8

2710

2539

5

5 II 2013

8 II 2013

4

2460

2328

4188

6

11 IV 2013

30 IV 2013

20

3640
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2600

7

10 VI 2013

18 VI 2013

9

2610

2397

8

3890

3344

8

22 V 2014

26 V 2016

5

4050

3426

29 I 2011

14

3750

3176

9 II 2011
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6

2690

2570
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3 VIII 2011

8 VIII 2011

6

2670

2520
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12 IV 2013

27 IV 2013
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3550

2843
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10 VI 2013

13 VI 2013

4

2580

2493
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22 V 2014

26 V 2014

5

4110

3396

Lp.

Początek okresu

Koniec okresu
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Na poniższym wykresie przedstawiono procentową szansę wystąpienia wezbrania, liczoną jako procent sumy dni okresów wezbrań do całego okresu trwania wielolecia.
Rysunek 44. Szansa wystąpienia wezbrań dla rozpatrywanych wodowskazów dla okresów 10-leci.

ANALIZA PRZEPŁYWÓW W KORYCIE RZEKI DLA PROFILU FORDON
(NAJBLIŻEJ POŁOŻONY WODOWSKAZ) ORAZ STANÓW WÓD
CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA WODOWSKAZU FORDON I TORUŃ
Z ANALIZĄ CZĘSTOTLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA
ORAZ SUM OKRESÓW TRWANIA DLA STANÓW NISKICH I WYSOKICH

Poziomy zwierciadeł wód w cieku (stany wód) są bezpośrednio powiązane z wartością przepływu
jaki w danym momencie został zaobserwowany (pomierzony) w korycie. Z tego względu częstotliwość występowania oraz sumy okresów czasu trwania dla stanów niskich i wysokich jest tożsama z częstotliwością
występowania powodzi i susz hydrologicznych.
Na podstawie danych pozyskanych z IMGW Oddział Morski w Gdyni zostały sporządzone krzywe natężenia przepływu przedstawiające relację pomiędzy wartością przepływu (m3.s-1) a rzędną zwierciadła wody
(m n.p.m.). Krzywe zostały przygotowane dla obu rozpatrywanych wodowskazów.
Za punkt zera wodowskazu przyjęto dla wodowskazu Toruń rzędną 31,96 m n.p.m., a dla wodowskazu
Fordon rzędną 24,74 m n.p.m. Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, Załącznik nr 1, Projekt ISOK – Raport z zakończenia realizacji zadania 1.3.2. – Przygotowanie danych
hydrologicznych w zakresie niezbędnym do modelowania hydraulicznego.
Na krzywych natężeń przepływu zostały zaznaczone charakterystyczne przepływy wprowadzone do
dalszych obliczeń – SNQ (kolor niebieski), SSQ (kolor czerwony) oraz SWQ (kolor fioletowy).
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Zero wodowskazu: 31.96 m n.p.m.

3.1.8.
		
		
		
		

Rysunek 45. Krzywa natężenia przepływu dla wodowskazu Toruń.

Analizując powyższe dane można zauważyć, że czas trwania okresów wezbrań rozłożony jest równomiernie w czasie trwania całego wielolecia (z wyjątkiem okresu 1987-1996). Najwyższy spośród przepływów
maksymalnych wyznaczonych okresów wezbrań wyniósł 6190 m3.s-1 i przypadł na okres 22 V 2010–2 VI 2010,
natomiast najmniejsza wartość wyniosła 2390 m3.s-1 i przypadła na okres 11 VI 2006–12 VI 2006. Wnioski są
zatem analogiczne do opisanej wyżej pierwszej metody wyznaczania okresów wezbrań.
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3.1.9.
		

ANALIZA UWARUNKOWAŃ HYDROLOGICZNYCH W MIEJSCU WŁĄCZENIA
KANAŁU PORTOWEGO I JEGO UTRZYMANIA

Analiza hydrauliczna została wykonana w oparciu o sporządzony model w programie HEC-RAS, służący
do określenia układu zwierciadła wody w korycie.
Obliczenia dla ruchu wolnozmiennego o reżimie spokojnym prowadzi się od przekroju dolnego
w kierunku ku górze.
Układ zwierciadła wody w korycie dla reżimu spokojnego jest określany standardowo poprzez rozwiązanie równania:

gdzie:
•

αi – współczynnik St. Venanta, pozwalający na obliczenie rzeczywistej energii kinetycznej
strumienia,

•

vi – prędkość uśredniona w całym przekroju i.

W równaniu tym Zi oznacza rzędną zwierciadła wody w kolejnych przekrojach.
Wysokość strat energii strumienia wody w cieku zachodzących pomiędzy dwoma sąsiednimi przekrojami cieku wyraża zależność:

Rysunek 46. Krzywa natężenia przepływu dla wodowskazu Fordon.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sporządzonych obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych.

W klasycznym podejściu spadek tarcia jest wyrażony następująco:
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gdzie:
•

Sfi – spadek tarcia w przekroju i,

•

Ki – moduł przepływu w przekroju i wg Manninga:

gdzie:
•

Ki – moduł przepływu w przekroju i wg Manninga,

•

j – numer cząstkowej powierzchni przepływu w korycie o kształcie złożonym, dla której określa się:

•

nj – współczynnik szorstkości Manninga dla powierzchni cząstkowej,

•

Aj – pole powierzchni cząstkowej,

•

Rj – promień hydrauliczny dla powierzchni cząstkowej,

•

C – współczynnik strat energii wynikający z kontrakcji lub rozszerzania strumienia:
o
o

C = 0,3 w przypadku kontrakcji
C = 0,5 w przypadku rozszerzania strumienia.

Rozwiązania powyższego równania dokonuje się metodą „od przekroju do przekroju” w kierunku przeciwnym do przepływu wody.
Obliczenia zwierciadła wody w przekroju i dokonuje się metodą iteracyjną z założoną dokładnością. Do
obliczeń potrzebny jest także współczynnik szorstkości.
Obliczenia hydrauliczne zostały wykonane dla odcinka Wisły od wodowskazu Toruń (początek modelu)
do wodowskazu Fordon (koniec modelu).
Do wykonania modelu została wykorzystana geometria koryta pozyskana z modelu ISOK – układ linii
nurtu cieku oraz geometria przekrojów poprzecznych – zostały wyizolowane dane dla przekroi oraz linii
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Wynikiem modelowania hydraulicznego było uzyskanie układu zwierciadeł wód dla poszczególnych
wprowadzonych przekroi obliczeniowych, wraz z określeniem podstawowych parametrów ruchu wody, takich jak wysokość zwierciadła wody, prędkość przepływu, spadek linii energii itp. Wyniki obliczeń przedstawiono w poniższej tabeli. Dodatkowo w załączniku nr 12 do niniejszego opracowania przedstawiono wybrane przekroje obliczeniowe wraz z naniesieniem poziomów zwierciadeł wód dla poszczególnych założonych
przepływów.

735.92

737.09

737.9

739.08

739.96

740.97

741.98

743.08

743.98

744.96

746.03

156

361

28.48

33.62

33.64

0.000795

0.67

541.1

358.78

0.17

SSQ

966

28.48

35.06

35.1

0.000618

0.91

1063.84

366.73

0.17

SWQ

3316

28.48

38.49

38.59

0.000593

1.41

2357.58

385.59

0.18

SNQ

361

28.63

33.52

33.54

0.000231

0.62

584.6

408.82

0.16

SSQ

966

28.63

34.95

34.99

0.000183

0.82

1178.98

424.72

0.16

SWQ

3316

28.63

38.37

38.45

0.000166

1.23

2685.89

451.72

0.16

SNQ

361

29.2

33.43

33.44

0.000089

0.48

745.99

367.89

0.11

SSQ

966

29.2

34.84

34.87

0.000112

0.75

1289.99

388.01

0.13

SWQ

3316

29.2

38.24

38.32

0.000149

1.25

2647.67

423.97

0.16

SNQ

361

29.17

33.23

33.25

0.000131

0.51

704.26

426.36

0.13

SSQ

966

29.17

34.66

34.69

0.000122

0.73

1323

440.38

0.13

SWQ

3316

29.17

38.06

38.13

0.000129

1.16

2883.31

506.1

0.15

SNQ

361

29.1

33.05

33.06

0.000243

0.57

636.83

416.27

0.15

SSQ

966

29.1

34.5

34.53

0.000202

0.77

1257.13

446.48

0.15

SWQ

3316

29.1

37.89

37.96

0.000178

1.16

2876.63

520.51

0.15

SNQ

361

26.62

32.87

32.88

0.000097

0.44

826.46

398.32

0.1

SSQ

966

26.62

34.32

34.34

0.000121

0.68

1421.74

416.57

0.12

SWQ

3316

26.62

37.69

37.76

0.000148

1.16

2857.22

433.4

0.14

SNQ

361

28.93

32.75

32.77

0.000174

0.52

694.98

403.03

0.13

SSQ

966

28.93

34.19

34.22

0.000171

0.75

1287.23

423.07

0.14

SWQ

3316

28.93

37.55

37.62

0.000175

1.21

2739.61

444.17

0.15

SNQ

361

27.56

32.62

32.63

0.000062

0.36

1012.02

440.8

0.08

SSQ

966

27.56

34.05

34.06

0.00009

0.59

1642.98

445.27

0.1

SWQ

3316

27.56

37.38

37.44

0.000133

1.05

3199.73

503.99

0.13

SNQ

361

27.11

32.55

32.55

0.000089

0.39

917.15

420.61

0.09

SSQ

966

27.11

33.93

33.95

0.000127

0.64

1505.6

427.89

0.11

SWQ

3316

27.11

37.21

37.28

0.000179

1.13

2930.75

440.53

0.14

SNQ

361

26.15

32.45

32.46

0.000121

0.45
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Pole przekroju
strugi wody
[m2]

SNQ

Rz. dna
[m n.p.m.]

Liczba Froude’a
[-]

jako dolny warunek brzegowy przyjęto rzędne zwierciadeł wód dla powyższych przepływów
odczytane z krzywej natężeń przepływów dla wodowskazu Fordon: dla SNQ – 26,00 m n.p.m.,
dla SSQ – 27,40 m n.p.m., dla SWQ – 30,30 m n.p.m.

Szerokość
zw. wody[m]

•

jako górny warunek brzegowy przyjęto rzędne zwierciadeł wód dla powyższych przepływów
odczytane z krzywej natężeń przepływów dla wodowskazu Toruń: dla SNQ – 33,40 m n.p.m.; dla
SSQ – 34,85 m n.p.m.; dla SWQ – 38,15 m n.p.m.

734.98

Prędkość
przepływu wody
[m/s]

•

przepływy charakterystyczne dla wodowskazu Toruń – SNQ wynoszący 361 m3.s-1, SSQ wynoszący 966 m3.s-1 oraz SWQ wynoszący 3316 m3.s-1,

Spadek linii energii
[m/m]

•

Wysokość linii energii
[m n.p.m.]

Jako warunki brzegowe modelu przyjęto:

734.66

Rz. zw. wody
[m n.p.m.]

Po dokonanej kalibracji modelu przystąpiono do wykonania właściwych obliczeń dla założonych warunków.

Wyniki modelowania hydraulicznego dla odcinka rzeki Wisły
od wodowskazu Toruń do wodowskazu Fordon.

Przepływ
[m3.s-1]

Następnym krokiem było dokonanie kalibracji wykonywanego w programie HEC-RAS modelu. kalibracja została przeprowadzona w oparciu o pozyskany model ISOK – zostały przeniesione dane dotyczące
współczynników szorstkości (wg Manninga) w poszczególnych przekrojach oraz wartości przepływów, na
podstawie których dokonywane były obliczenia w modelu ISOK. Następnie dla tych samych warunków zostały przeprowadzone obliczenia w wykonywanym modelu HEC-RAS oraz metodą iteracyjną dokonano modyfikacji wprowadzonych współczynników szorstkości tak, aby uzyskać układ zwierciadła wody zbliżony do
tego pozyskanego z modelu ISOK (jako graniczne odchylenie przyjęto 0,05 m).

Tabela 31.

Km rzeki

nurtu zawierające się pomiędzy wodowskazem Toruń a wodowskazem Fordon, a następnie zostały one
przeniesione do modelu HEC-RAS.
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757.95

758.96

31.39

0.000094

0.41

880.57

408.99

0.09

32.78

32.8

0.000129

0.66

1458.99

418.7

0.11

SWQ

3316

25.59

36.02

36.09

0.000173

1.16

2856.2

444.45

SNQ

361

25.75

31.18

31.2

0.000264

0.61

596.24

SSQ

966

25.75

32.56

32.59

0.000251

0.83

SWQ

3316

25.75

35.82

35.89

0.000207

1.24

SNQ

361

25.9

30.99

31

0.000138

SSQ

966

25.9

32.37

32.4

0.000144

SWQ

3316

25.9

35.64

35.7

0.00016

SNQ

361

26.63

30.82

30.83

SSQ

966

26.63

32.21

SWQ

3316

26.63

SNQ

361

SSQ

966

SWQ

Wysokość linii energii
[m n.p.m.]

Liczba Froude’a
[-]

31.38

25.59

0.000197

0.52

698.51

384.83

0.12

30.46

0.000201

0.76

1270.84

398.96

0.14

0.15

SWQ

3316

22.54

33.71

33.76

0.000144

1.01

3566.57

1035.02

0.13

361.12

0.15

SNQ

361

24.81

28.83

28.85

0.000161

0.47

764.2

414.82

0.11

1166.15

424.83

0.16

SSQ

966

24.81

30.26

30.29

0.000173

0.71

1365.3

425.54

0.13

2845.9

602.6

0.16

SWQ

3316

24.81

33.55

33.59

0.000133

0.96

3758.98

1120.62

0.12

0.47

763.49

444.38

0.12

SNQ

361

22.24

28.73

28.73

0.000069

0.36

993.39

436.04

0.08

0.69

1394.65

463.57

0.13

SSQ

966

22.24

30.14

30.16

0.0001

0.6

1620.1

449.07

0.1

1.12

2964.48

491.66

0.15

SWQ

3316

22.24

33.39

33.42

0.000101

0.9

3816.86

821.17

0.11

0.000179

0.52

688.72

415.77

0.13

SNQ

361

24.4

28.6

28.61

0.000171

0.49

731.83

433.83

0.12

32.23

0.000172

0.76

1276.88

430.81

0.14

SSQ

966

24.4

29.97

30

0.00017

0.72

1347.34

453.81

0.13

35.48

35.54

0.000162

1.17

2948.2

572.6

0.15

SWQ

3316

24.4

33.16

33.23

0.000176

1.17

2838.54

483.31

0.15

26.47

30.72

30.73

0.000066

0.38

944.76

436.67

0.08

SNQ

361

21.54

28.37

28.38

0.000169

0.49

733.03

432.53

0.12

26.47

32.09

32.11

0.000094

0.62

1546.5

440.49

0.11

SSQ

966

21.54

29.78

29.8

0.000162

0.72

1349.41

438.7

0.13

3316

26.47

35.34

35.4

0.000128

1.11

3008.12

465.4

0.14

SWQ

3316

21.54

33.01

33.06

0.000155

1.08

3415.42

858.52

0.14

SNQ

361

23.73

30.63

30.64

0.000069

0.38

943.02

448.46

0.08

SNQ

361

24.38

28.18

28.19

0.000057

0.35

1020.08

434.47

0.07

SSQ

966

23.73

31.98

32

0.000098

0.62

1550.98

455.2

0.11

SSQ

966

24.38

29.55

29.57

0.00009

0.59

1627.38

451.69

0.1

SWQ

3316

23.73

35.2

35.26

0.000135

1.09

3079.85

523.04

0.14

SWQ

3316

24.38

32.74

32.8

0.000134

1.06

3126.4

487.18

0.13

SNQ

361

26.43

30.55

30.56

0.000229

0.55

661.02

452.43

0.14

SNQ

361

24.32

28.17

28.18

0.000088

0.4

892.23

431.7

0.09

SSQ

966

26.43

31.87

31.9

0.000195

0.77

1261.53

457.13

0.15

SSQ

966

24.32

29.53

29.55

0.00012

0.65

1488.83

444.25

0.11

SWQ

3316

26.43

35.09

35.14

0.000139

1.05

3343.1

869.23

0.14

SWQ

3316

24.32

32.71

32.78

0.000171

1.12

2948.44

473.63

0.14

SNQ

361

26.13

30.27

30.28

0.000234

0.56

645.29

432.97

0.15

SNQ

361

24.22

28.15

28.16

0.000165

0.49

735.3

427.46

0.12

SSQ

966

26.13

31.63

31.66

0.000196

0.78

1238.74

436.43

0.15

SSQ

966

24.22

29.5

29.53

0.000174

0.73

1325.36

444.04

0.13

SWQ

3316

26.13

34.88

34.94

0.000155

1.13

3168.58

745.95

0.15

SWQ

3316

24.22

32.68

32.75

0.000191

1.18

2803.52

483.57

0.16

SNQ

361

23.07

30.11

30.11

0.00009

0.42

860.04

434.48

0.1

SNQ

361

24.15

28.1

28.12

0.000364

0.62

578.79

425.86

0.17

SSQ

966

23.07

31.49

31.51

0.000114

0.66

1466.15

442.75

0.12

SSQ

966

24.15

29.46

29.5

0.000261

0.83

1167.26

437.83

0.16

SWQ

3316

23.07

34.75

34.8

0.000126

1.06

3491.39

812.41

0.13

SWQ

3316

24.15

32.65

32.71

0.000188

1.16

3134.13

928.19

0.16

SNQ

361

23.91

29.98

30

0.000191

0.48

753.87

452.61

0.12

SNQ

361

24.01

28.06

28.08

0.000147

0.48

758.66

425.54

0.11

SSQ

966

23.91

31.34

31.37

0.000189

0.71

1369.94

455.76

0.13

SSQ

966

24.01

29.43

29.45

0.000162

0.71

1359.57

455.6

0.13

SWQ

3316

23.91

34.57

34.63

0.000197

1.15

2885.76

525.94

0.15

SWQ

3316

24.01

32.62

32.68

0.00016

1.09

3146.94

665.27

0.15

SNQ

361

24.29

29.77

29.78

0.000214

0.52

693.56

402.36

0.13

SNQ

361

23.88

28.05

28.06

0.000088

0.41

887.68

429.14

0.09

SSQ

966

24.29

31.12

31.15

0.000227

0.76

1263.43

430.4

0.14

SSQ

966

23.88

29.41

29.43

0.000135

0.65

1488.33

459.68

0.12

SWQ

3316

24.29

34.32

34.4

0.000227

1.23

2689.74

453.91

0.16

SWQ

3316

23.88

32.6

32.65

0.000161

1.05

3385.15

963.72

0.14

SNQ

361

22.77

29.63

29.64

0.000121

0.42

853.46

444.89

0.1

SNQ

361

23.74

28.03

28.04

0.000077

0.39

924.22

428.86

0.08

SSQ

966

22.77

30.96

30.98

0.000154

0.66

1454.65

464.8

0.12

SSQ

966

23.74

29.38

29.4

0.000111

0.63

1526.07

460.98

0.11

SWQ

3316

22.77

34.14

34.2

0.00018

1.1

3070.98

549.88

0.14

SWQ

3316

23.74

32.57

32.62

0.000132

1.04

3324.31

667.25

0.13

SNQ

361

26.58

29.36

29.39

0.000795

0.72

503.41

484.82

0.22

SNQ

361

23.6

28.02

28.03

0.000074

0.38

945.8

438.33

0.08

SSQ

966

26.58

30.73

30.76

0.00035

0.83

1167.31

489.68

0.17

SSQ

966

23.6

29.36

29.38

0.00011

0.63

1544.66

451.42

0.11

SWQ

3316

26.58

33.95

33.99

0.00018

1.03

3622.23

1206.88

0.14

SWQ

3316

23.6

32.55

32.6

0.000134

1.02

3518.53

948.85

0.13

158

761.08

761.96

763.03

764.04

765.88

766.04

766.2

766.35

766.55

766.72

766.91

767.09
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Przepływ
[m3.s-1]

Liczba Froude’a
[-]

28.99

30.43

Rz. zw. wody
[m n.p.m.]
28.97

22.54

760.06

Rz. dna
[m n.p.m.]
22.54

966

Km rzeki

361

SSQ

Prędkość
przepływu wody
[m/s]

SNQ

Rz. dna
[m n.p.m.]

Szerokość
zw. wody[m]

754.99

25.59

966

Pole przekroju
strugi wody
[m2]

754.08

361

SSQ

Prędkość
przepływu wody
[m/s]

752.96

SNQ

Spadek linii energii
[m/m]

752.09

Szerokość
zw. wody[m]

751.05

Pole przekroju
strugi wody
[m2]

750.09

Spadek linii energii
[m/m]

749.09

Wysokość linii energii
[m n.p.m.]

748.06

Rz. zw. wody
[m n.p.m.]

747.12

Przepływ
[m3.s-1]

Km rzeki

ETAP II – CZĘŚĆ ANALITYCZNA

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

768.54

768.78

769.02

769.28

769.51

28.01

0.000081

0.39

925.43

445.6

0.09

29.35

29.37

0.000112

0.63

1532.45

460.78

0.11

SWQ

3316

23.49

32.52

32.58

0.000137

1.07

3312.08

617.49

SNQ

361

23.35

27.99

28

0.000103

0.42

862.67

SSQ

966

23.35

29.32

29.35

0.000132

0.65

SWQ

3316

23.35

32.5

32.55

0.000135

1.03

SNQ

361

23.21

27.97

27.98

0.000134

SSQ

966

23.21

29.3

29.32

0.000151

SWQ

3316

23.21

32.47

32.53

0.000144

SNQ

361

23.06

27.94

27.95

SSQ

966

23.06

29.27

SWQ

3316

23.06

32.43

SNQ

361

22.53

SSQ

966

22.53

SWQ

3316

22.53

SNQ

361

SSQ
SWQ

Wysokość linii energii
[m n.p.m.]

28.01

23.49

0.63

570.34

397.23

0.17

0.000285

0.89

1085.02

401.83

0.17

0.14

SWQ

3316

24.04

31.96

32.06

0.000276

1.41

2357.43

418.71

0.19

448.03

0.1

SNQ

361

24.14

27.46

27.49

0.000402

0.66

549.36

419.25

0.18

1475.95

471.99

0.12

SSQ

966

24.14

28.77

28.81

0.000294

0.87

1104.06

427.43

0.17

3260.68

607.24

0.13

SWQ

3316

24.14

31.89

31.99

0.000259

1.35

2463.03

444.49

0.18

0.45

800.97

453.87

0.11

SNQ

361

24.06

27.32

27.34

0.000384

0.66

551.05

410.97

0.18

0.68

1415.09

470.13

0.13

SSQ

966

24.06

28.67

28.71

0.000275

0.87

1111.37

416.99

0.17

1.05

3182.55

579.55

0.14

SWQ

3316

24.06

31.8

31.89

0.000253

1.36

2432.94

430.95

0.18

0.00017

0.48

753.17

463.71

0.12

SNQ

361

24.02

27.23

27.26

0.000339

0.64

566.75

402.01

0.17

29.29

0.000167

0.7

1380.01

474.68

0.13

SSQ

966

24.02

28.61

28.65

0.000253

0.86

1123.34

408.16

0.17

32.5

0.000171

1.14

2898.2

485.81

0.15

SWQ

3316

24.02

31.74

31.83

0.000242

1.36

2494.64

478.28

0.18

27.91

27.93

0.000184

0.5

727.51

452.56

0.12

SNQ

361

23.53

27.18

27.2

0.000321

0.61

587.78

423.2

0.17

29.24

29.27

0.000179

0.72

1336.71

462.87

0.14

SSQ

966

23.53

28.57

28.61

0.000229

0.82

1180.04

428.95

0.16

32.4

32.47

0.000182

1.17

2823.16

477.67

0.15

SWQ

3316

23.53

31.71

31.79

0.000212

1.28

2595.95

497.92

0.17

21.87

27.88

27.9

0.000189

0.51

705.15

427.24

0.13

SNQ

361

23

27.13

27.14

0.000333

0.61

594.38

446.83

0.17

966

21.87

29.21

29.24

0.000191

0.76

1273.64

430.22

0.14

SSQ

966

23

28.53

28.57

0.000218

0.79

1230.49

453.91

0.15

3316

21.87

32.36

32.44

0.000207

1.25

2658.66

450.95

0.16

SWQ

3316

23

31.68

31.75

0.000217

1.24

2682.79

480.47

0.17

SNQ

361

21.33

27.85

27.87

0.00019

0.51

702.55

424.79

0.13

SNQ

361

23.75

26.91

26.92

0.000154

0.54

667.04

333.89

0.12

SSQ

966

21.33

29.18

29.21

0.000195

0.76

1272.01

434.67

0.14

SSQ

966

23.75

28.33

28.36

0.000192

0.82

1174.29

370.6

0.15

SWQ

3316

21.33

32.33

32.41

0.00021

1.24

2677.7

455.56

0.16

SWQ

3316

23.75

31.42

31.52

0.000234

1.38

2434.72

480.26

0.18

SNQ

361

20.93

27.83

27.84

0.000194

0.52

693.91

417.94

0.13

SNQ

361

22.54

26.77

26.78

0.000107

0.43

842.94

340.05

0.09

SSQ

966

20.93

29.15

29.18

0.000199

0.77

1253.16

425.34

0.14

SSQ

966

22.54

28.15

28.17

0.00018

0.73

1318.28

351.47

0.12

SWQ

3316

20.93

32.3

32.38

0.000207

1.25

2754.33

716.15

0.16

SWQ

3316

22.54

31.18

31.27

0.000274

1.32

2746.02

660.67

0.16

SNQ

361

21.67

27.79

27.81

0.000171

0.5

717.13

412.25

0.12

SNQ

361

23.42

26.31

26.33

0.000598

0.68

533.5

374.91

0.18

SSQ

966

21.67

29.11

29.14

0.000191

0.76

1273.8

429.93

0.14

SSQ

966

23.42

27.73

27.77

0.000438

0.9

1076.51

391.48

0.17

SWQ

3316

21.67

32.26

32.34

0.000204

1.23

2742.77

672.35

0.16

SWQ

3316

23.42

30.72

30.82

0.000526

1.42

2330.31

452.57

0.2

SNQ

361

22.76

27.76

27.77

0.000135

0.47

761.47

401.66

0.11

SNQ

361

21.5

26

26.01

0.000155

0.46

781.41

352.8

0.1

SSQ

966

22.76

29.07

29.1

0.000174

0.74

1307.62

431.29

0.14

SSQ

966

21.5

27.4

27.43

0.000231

0.73

1320.05

403.55

0.13

SWQ

3316

22.76

32.22

32.29

0.000191

1.22

2723.25

457.39

0.16

SWQ

3316

21.5

30.3

30.39

0.000342

1.29

2565.15

449.2

0.17

SNQ

361

23.72

27.73

27.74

0.000099

0.44

827.24

391.62

0.1

SSQ

966

23.72

29.04

29.06

0.000146

0.71

1353.79

410.81

0.13

SWQ

3316

23.72

32.17

32.25

0.000189

1.24

2682.72

435.02

0.16

SNQ

361

23.83

27.7

27.71

0.000149

0.49

730.98

391.32

0.12

SSQ

966

23.83

28.99

29.02

0.00019

0.76

1266.93

418.92

0.14

SWQ

3316

23.83

32.11

32.19

0.000223

1.28

2592.26

432.82

0.17

SNQ

361

23.96

27.65

27.66

0.000255

0.59

611.87

392.07

0.15

SSQ

966

23.96

28.93

28.97

0.000254

0.86

1125.47

404.28

0.16

SWQ

3316

23.96

32.04

32.14

0.000267

1.37

2433.11

524.7

0.18
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Przepływ
[m3.s-1]

Km rzeki
770.06

770.43

770.66

770.82

771

772.07

773.01

774.14

774.9

Pole przekroju
strugi wody
[m2]

0.000328

28.89

69.79

Rz. zw. wody
[m n.p.m.]

27.58

28.85

Rz. dna
[m n.p.m.]

27.56

24.04

Pole przekroju
strugi wody
[m2]

24.04

966

Prędkość
przepływu wody
[m/s]

361

SSQ

Rz. zw. wody
[m n.p.m.]

SNQ

Rz. dna
[m n.p.m.]

Liczba Froude’a
[-]

768.35

23.49

966

Szerokość
zw. wody[m]

768.21

361

SSQ

Prędkość
przepływu wody
[m/s]

768.07

SNQ

Spadek linii energii
[m/m]

767.9

Liczba Froude’a
[-]

767.75

Szerokość
zw. wody[m]

767.58

Spadek linii energii
[m/m]

767.41

Wysokość linii energii
[m n.p.m.]

767.25

Przepływ
[m3.s-1]

Km rzeki

ETAP II – CZĘŚĆ ANALITYCZNA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sporządzonych obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych.

161

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

ETAP II – CZĘŚĆ ANALITYCZNA

Uzyskane parametry przepływu wód były podstawą do wykonania analizy możliwości włączenia kanału portowego. Analiza została oparta o wyznaczenie parametrów koryta (szerokość oraz głębokość) oraz na ich podstawie wyznaczenie klasy drogi wodnej w danym przekroju obliczeniowym. Parametry poszczególnych klas dróg wodnych zostały wyznaczone w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. Nr 77, poz. 695).
Tabela 32. Klasyfikacja dróg wodnych w Polsce i ich wybrane parametry.
Klasy drogi wodnej

Minimalne parametry
Szerokość szlaku żeglownego [m]
Głębokość tranzytowa [m]

Ia

Ib

II

III

IV

Va

Vb

15

20

30

40

40

50

50

1.2

1.6

1.8

1.8

2.8

2.8

2.8

KM rzeki

Rzędna dla
przepływu SNQ
[m n.p.m.]

Głębokość
tranzytowa
[m]

Szerokość
szlaku żeglownego
[m]

Odczytana
klasa

769.28

27.70

2.8

58.10

V

769.51

27.65

2.8

53.25

V

769.79

27.56

2.8

91.05

V

770.06

27.46

2.8

52.45

V

770.43

27.32

1.8

147.90

III

Szerokość przy głębokości 2.8 m
wynosi 39.15 m

770.66

27.23

1.8

147.20

III

Szerokość przy głębokości 2.8 m
wynosi 39.20 m

770.82

27.18

1.8

134.95

III

Szerokość przy głębokości 2.8 m
wynosi 38.60 m

771.00

27.13

2.8

41.60

IV

Promień łuku osi szlaku [m]

100

200

300

500

650

650

800

Minimalny prześwit pod mostami ponad
najwyższą drogę żeglowną [m]

3

3

3

4

5.25
lub 7.00

5.25
lub 7.00

5.25
lub 7.00

772.07

26.91

2.8

60.80

V

773.01

26.77

2.8

67.10

V

Szerokość śluzy [m]

3.3

5

9.6

9.6

12

12

12

774.14

26.31

1.8

137.70

III

Długość śluzy [m]

25

42

65

72

120

120

187

774.90

26.00

2.8

65.80

V

Głębokość na progu dolnym śluzy [m]

1.5

2

2.2

2.5

3.5

4

4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dz. U. Nr 77, poz. 695.

Parametry koryta rzeki Wisły w oparciu o powyższą tabelę zostały wyznaczone dla przepływu SNQ na
odcinku od km 766 do wodowskazu Fordon (km 774,90). Zestawienie określonych parametrów dla wybranych przekroi obliczeniowych przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 33. Odczytane możliwe klasy dróg wodnych dla poszczególnych przekroi obliczeniowych
na badanym odcinku.
KM rzeki

Rzędna dla
przepływu SNQ
[m n.p.m.]

Głębokość
tranzytowa
[m]

Szerokość
szlaku żeglownego
[m]

Odczytana
klasa

Uwagi

766.04

28.17

1.8

89.60

III

Szerokość przy głębokości 2.8 m
wynosi 39.20 m

766.20

28.15

2.8

60.80

V

766.35

28.10

2.8

70.40

V

766.55

28.06

2.8

58.50

V

766.72

28.05

2.8

57.70

V

766.91

28.03

2.8

74.80

V

767.09

28.02

2.8

56.60

V

767.25

28.01

2.8

64.20

V

767.41

27.99

2.8

75.15

V

767.58

27.97

2.8

89.20

V

767.75

27.94

2.8

104.40

V

767.90

27.91

2.8

101.70

V

768.07

27.88

2.8

93.20

V

768.21

27.85

2.8

85.00

V

768.35

27.83

2.8

82.60

V

768.54

27.79

2.8

79.80

V

768.78

27.76

2.8

75.80

V

769.02

27.73

2.8

77.75

V
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Uwagi

Szerokość przy głębokości 2.8 m
wynosi 14.50 m

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników modelowania.

Powyższa tabela przedstawia podstawowe parametry koryta rzecznego na odcinku rzeki Wisły objętego zakresem opracowania oraz odpowiadającą im klasę szlaku żeglownego zgodnie z Rozporządzeniem.
Analizując powyższą tabelę można zauważyć, że większość przekroi posiada parametry odpowiadające
V klasie żeglowności, występują jednak odcinki, dla których parametry są spełnione jedynie dla klasy III
w związku z powyższym dla całości odcinka należy przyjąć klasę III drogi wodnej. W kontekście do całej
drogi wodnej warto zauważyć, że klasa III jest tą, którą można uznać jako zadowalającą i wystarczającą,
natomiast jeśli zajdzie potrzeba, aby uzyskać klasę V żeglowności to na przedmiotowym odcinku wystarczą
jedynie niewielkie zabiegi bagrownicze służące poszerzeniu koryta na głębokości tranzytowej 2,8 m.

3.2.

ANALIZA HYDROTECHNICZNA
3.2.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA TEREN NIEZBĘDNY DLA BUDOWY
OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH PLATFORMY DLA STANU DOCELOWEGO

Obszar potencjalnego zainwestowania obejmuje lewostronną część dna doliny Wisły pomiędzy Solcem Kujawskim a Bydgoszczą, tj. pomiędzy 766 km–771 km biegu rzeki Wisły. Zakres terenu objętego rozpoznaniem pokazano w załączniku nr 13.
W obrębie powyższego obszaru znajdują się: jednostki pomocnicze93 gminy Bydgoszcz, osiedla Łęgnowo (w jej obrębie znajduje się Plątnowo), Łęgnowo Wieś, oraz wieś Otorowo należąca do gminy Solec
Kujawski, powiat Bydgoszcz. Miejscowości te ciągną się w postaci terenów zabudowanych wzdłuż drogi
z Solca Kujawskiego do Bydgoszczy (ul. Toruńska) oraz na południowy zachód od drogi.

93

Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane
przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. cyrkuły, dystrykty,
subdystrykty, sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka
pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych,
ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od
2009 r.) funduszem sołeckim.
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3.2.1.1. Opis ogólny potencjalnego obszaru zainwestowania
Obszar potencjalnego zainwestowania94 ma kształt podłużny, sierpowaty, ograniczony od strony
północnej korytem rzeki Wisły, a od strony południowej drogą łączącą Solec Kujawski z Bydgoszczą. Jest
to obszar zmeliorowany, poprzecinany gęstą siecią rowów melioracyjnych. Teren przecinają wzdłuż: wał
przeciwpowodziowy oraz kanał „A″ Łęgnowo, zbierający wody z sieci melioracyjnej do pompowni Łęgnowo
oraz sieć wysokiego napięcia. Teren jest prawie niezabudowany, zabudowa występuje na obrzeżach obszaru
oraz w rejonie starego nieczynnego ujęcia wody i pompowni dla nieistniejących już Zakładów Chemicznych
„Zachem” w Bydgoszczy.

3.2.1.2. Ukształtowanie terenu
Teren pomiędzy wałem przeciwpowodziowym a Wisłą ma rzędne wahające się pomiędzy 26,0 m n.p.m.
i 30,0 m n.p.m. To głównie podmokłe łąki i pola oraz zadrzewione brzegi rzeki.
Obszar pomiędzy wałem przeciwpowodziowym a ul. Toruńską, łączącą Bydgoszcz z Solcem Kujawskim, to poprzecinane rowami melioracyjnymi łąki i pola uprawne. Teren wznosi się nieznacznie od wałów
w kierunku szosy, od poziomu ~29,0 m n.p.m. do maksymalnie 31,0 m n.p.m. (w rejonie Otorowa). Obszar
jest niezadrzewiony, sporadycznie występują kępy drzew. Zabudowania mieszkalne występują tam jedynie
blisko drogi w rejonie Łęgnowa.
Obszar pomiędzy ul. Toruńską a linią kolejową, to również pola uprawne, łąki, ale również tereny zalesione. Zabudowa jest znacznie gęściejsza, zwłaszcza w rejonie skrzyżowania ul. Plątnowskiej i Otorowskiej
oraz w Otorowie i Łęgnowie. Teren wznosi się w kierunku linii kolejowej. Rzędna nasypu pod torowisko kolejowe linii kolejowej łączącej Solec Kujawski i Bydgoszcz waha się od ~36,0 m n.p.m. (w rejonie Otorowa)
poprzez ~42,0 m n.p.m. (w rejonie Plątnowa) i obniża się do ~34 m n.p.m. (w rejonie Łęgnowa).
W Łęgnowie znajduje się Oczyszczalnia Ścieków Kapuściska „Chemwik”, spółka zależna od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Ścieki do oczyszczalni doprowadzane są kanałem biegnącym wzdłuż wału przeciwpowodziowego, a po procesie oczyszczenia odprowadzane są dalej biegnącym
kanałem do Wisły.
Nieco dalej na południowy wschód zlokalizowane są dwa podłużne zbiorniki wodne o wymiarach
250 m x 40 m, a nieco dalej na wschód, za ul. Plątnowską, znajduje się kolejny zbiornik wodny o wymiarach
250 m x 100 m.
W okolicach Solca Kujawskiego uchodzą do Wisły Dolny i Górny Kanał, a na 771,4 km i na wysokości
28,8 m n.p.m. wpływa Brda.

3.2.2.
		

STAN ISTNIEJĄCY ZABUDOWY HYDROTECHNICZNEJ
I PRZECIWPOWODZIOWEJ NA ODCINKU 766-771 KM

Rozpoznanie istniejącej zabudowy pod kątem obiektów zawierających budowle hydrotechniczne o charakterze przeciwpowodziowym w obszarze potencjalnego zainwestowania, przeprowadzono
w oparciu o informacje i dokumentację dostarczone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz wizję lokalną i informacje uzyskane w terenie.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, poprzez budowlę hydrotechniczną rozumiemy budowle wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne
i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe,
wały przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi
94

Obszar lewego brzegu Wisły zlokalizowany pomiędzy km 766 a km 771, wskazany w SOPZ dla wyznaczenia optymalnej lokalizacji
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Toruń.
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hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodzie,
nadpoziomowe zbiorniki gromadzące substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola,
pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach śródlądowych, przepławki dla ryb.
Zgodnie z powyższą definicją w obszarze potencjalnego zainwestowania zlokalizowano następujące obiekty budowlane zawierające lub same będące budowlami hydrotechnicznymi i będące przedmiotem
omówienia w następnych punktach:
•

Stacja pomp Łęgnowo z pompownią;

•

Wały przeciwpowodziowe niziny Łęgnowo-Otorowo;

•

Kanały melioracyjne;

•

Dwa nieczynne powierzchniowe ujęcia wody z rzeki Wisły oraz dwa głębinowe ze studni dla nieistniejących już Zakładów Chemicznych Zachem w Bydgoszczy;

•

Śluza Brdyujście;

•

Śluza Czersko-Polskie;

•

Stopień Wodny Czersko Polskie z budowlami hydrotechnicznymi: jazem, śluzą, elektrownią wodną,
przepławką dla ryb;

•

Oczyszczalnia ścieków Kapuściska „Chemwik”, która nie jest budowlą hydrotechniczną, ale w obszarze oczyszczalni znajdują się budowle hydrotechniczne;

•

Zastawka do nawodnień w Otorowie;

•

Ostrogi na brzegu Wisły;
Obiekty te pokazano na mapie w załączniku nr 13.

3.2.2.1. Rozpoznanie obszaru pod względem zagrożenia powodziowego
Ogólna charakterystyka zlewni Zielona Struga
Obszar leży na terenie jednostki bilansowej nr 235 – zlewnia Zielonej Strugi, na lewym brzegu Wisły,
pomiędzy miastami Toruń i Bydgoszcz. Teren ten stanowi bezpośrednią zlewnię rzeki Wisły, jej głównym
dopływem jest na tym obszarze rzeka Zielona Struga. Rzeka jest uregulowana i nie stwarza zagrożeń przeciwpowodziowych. Zagrożenie powodziowe stwarza rzeka Wisła.
Częścią tej zlewni jest nizina Łęgnowo-Otorowo, położona na lewym brzegu Wisły w km od 765,5
do 770,5, pomiędzy Bydgoszczą a Solcem Kujawskim. Jest to obszar obwałowany, który prawie całkowicie
pokrywa się z obszarem potencjalnego zainwestowania. Poza terenem obwałowanym w obszarze tym znajduje się też teren zalewowy, mieszczący się pomiędzy wałem przeciwpowodziowym a brzegiem Wisły. Oba
obszary zaznaczono zakreskowaniem w załączniku nr 13.
Granice niziny stanowią:
•

Od północnego-wschodu wał przeciwpowodziowy, cofkowy, kanału ściekowego z Oczyszczalni
Ścieków „Chemwik",

•

Od północy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły,

•

Od zachodu wał przeciwpowodziowy, cofkowy, wzdłuż Strugi Młyńskiej,

•

Od południa zasięg ewentualnego zalewu przebiegający w przybliżeniu wzdłuż torów kolejowych biegnących z Bydgoszczy do Solca Kujawskiego.

Układ hydrograficzny i urządzenia melioracyjne
Melioracje podstawowe stanowi stacja pomp Łęgnowo i kanał „A” Łęgnowo. Melioracje szczegółowe
to sieć rowów otwartych.
Stacja pomp Łęgnowo jest zlokalizowana w Łęgnowie niedaleko drogi Bydgoszcz-Solec Kujawski. W pompowni zainstalowane są 2 agregaty pompowe o wydajności 1,25 m3.s-1 każdy. Pompa pracuje okresowo, w czasie wysokich stanów wody na Wiśle. Obszar odwadniany przez pompownię to
ok. 700 ha. Lokalizację stacji pomp pokazano w załączniku nr 13.
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Tabela 34. Parametry stacji pomp Łęgnowo.
Lp.

Nazwa

Rzeka

1

Pompownia
Łęgnowo

Kanał A
Łęgnowo

Powierzchnia
odwadniana
890 ha

Administrator
Kujawsko-Pomorski
ZMiUW

Wydajność
pomp

Rzędne
wlotu i wylotu

2,5 m3.s-1

29,45 mKr 28,9
mKr

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie RZWG Gdańsk.

Fotografia 9. Stacja pomp Łęgnowo.

Wykonawcą jest firma Soletanche Polska, oddział w Gdańsku. Uszczelnienie zapobiegające filtracji wód
gruntowych, wykonywane jest technologią uszczelniania gruntu polegającą na wgłębnym mieszaniu gruntu
rodzimego z zawiesinami bentonitowymi lub cementowymi, dzięki którym zmniejsza się współczynnik filtracji gruntu.
Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne odcinków wałów przeciwpowodziowych składających się na cały odcinek o długości 9,5 km. Administratorem budowli jest obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW Gdańsk.
Tabela 35. Wały przeciwpowodziowe niziny Łęgnowo-Otorowo.

Źródło: Fotografia wykonana podczas wizji lokalnej.

Kanał „A” Łęgnowo przebiega centralnie przez teren obszaru chronionego i odbiera wody z sieci
melioracyjnej. Kanał od strony północno-zachodniej dochodzi do stacji pomp Łęgnowo, kończąc się przed
wlotem do przepompowni niewielkim zbiornikiem wodnym. Od strony wschodniej kończy się przed wałem
przeciwpowodziowym we wsi Otorowo. Długość kanału wynosi 4,5 km. Przebieg kanału pokazano w załączniku nr 13.
Wały przeciwpowodziowe oddzielają obszar chroniony o powierzchni 890 ha. Całkowita długość wałów wynosi 9,5 km. Wały przeciwpowodziowe zaliczono do III klasy ważności. Klasa III budowli przeznaczonych do ochrony przeciwpowodziowej ustalana jest w zależności od powierzchni obszaru chronionego
i dotyczy obszarów, które przed obwałowaniem ulegały zatopieniu wodami o prawdopodobieństwie p=1%.
Parametry istniejących wałów:
•

Szerokość korony wału – 3,5 do 4,0 m;

•

Nachylenie skarpy odwodnej – 1:2,24 do 1:3,40;

•

Nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:2,8 do 1:3,4;

•

Wzniesienie korony wału nad obszar chroniony – 4,0 m do 4,5 m, punktowo do 6,5 m;

•

Rzędne korony – 37,84 m n.p.m. do 36,49 m n.p.m.;

•

Wzniesienie korony wału nad poziom lustra wody miarodajnej Q 2% - 2,2 m do 3,1 m.

Lp.

Kod obiektu

Nazwa

Ciek

Długość odcinka [m]

1

216

Wał ppowodziowy

Wisła

558,52

2

217

Wał ppowodziowy

Wisła

671,81

3

218

Wał ppowodziowy

Wisła

328,94

4

219

Wał ppowodziowy

Wisła

471,56

5

220

Wał ppowodziowy

Wisła

473,99

6

221

Wał ppowodziowy

Wisła

471,71

7

222

Wał ppowodziowy

Wisła

481,96

8

223

Wał ppowodziowy

Wisła

485,57

9

224

Wał ppowodziowy

Wisła

480,93

10

225

Wał ppowodziowy

Wisła

391,99

11

226

Wał ppowodziowy

Wisła

372,33

12

227

Wał ppowodziowy

Wisła

318,10

13

228

Wał ppowodziowy

Wisła

288,98

14

229

Wał ppowodziowy

Wisła

288,38

15

230

Wał ppowodziowy

Wisła

289,42

16

231

Wał ppowodziowy

Wisła

290,78

17

232

Wał ppowodziowy

Wisła

189,49

18

233

Wał ppowodziowy

Wisła

324,86

19

234

Wał ppowodziowy

Wisła

421,48

20

235

Wał ppowodziowy

Wisła

383,79

21

236

Wał ppowodziowy

Wisła

411,13

22

237

Wał ppowodziowy

Wisła

250,33

23

238

Wał ppowodziowy

Wisła

181,44

24

239

Wał ppowodziowy

Wisła

382,81

25

240

Wał ppowodziowy

Wisła

312,71

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZWG Gdańsk.

Zgodnie z raportem „Rozpoznanie zagrożeń przeciwpowodziowych w obszarze działania RZWG
Gdańsk” stan techniczny wałów jest dobry. Wg oceny wynikającej z wizji lokalnej wykonanej w marcu 2018 r.
stan obwałowań jest dobry. W trakcie wizji lokalnej, stwierdzono prace budowlane na obwałowaniach
w rejonie starej przepompowni i ujęcia wody w Łęgnowie. Wg uzyskanych informacji trwają prace związane z uszczelnianiem wału przeciwpowodziowego na odcinku Łęgnowo-Otorowo (odcinek około 2 km).
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3.2.2.2. Rozpoznanie obszaru lądowego pod względem istniejącej zabudowy hydrotechnicznej
Na terenie potencjalnego zainwestowania znajduje się szereg budowli hydrotechnicznych, które zestawiono tabelarycznie i opisano.
Ujęcia wody
Dane o ujęciach wód podziemnych i powierzchniowych na omawianym obszarze, pochodzą z zasobów RZGW w Gdańsku. Opracowano je na podstawie pozwoleń wodnoprawnych zgromadzonych w katastrze wodnym RZGW w Gdańsku. Dane uzupełniono po dokonaniu oględzin w trakcie wizji lokalnej.
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Tabela 36. Ujęcia wody.

Fotografia 11. Opuszczone budynki ujęć wody w Łęgnowie.

Lp.

Nr ID i nazwa
ujęcia

Typ
ujęcia

Lokalizacja ujęcia

Właściciel
użytkownik
i cel poboru

Stan ujęcia

Wydajność

Głębokość
pobierania [m]

Poziom
wodonośny

1

293 Czersko
Polskie ujęcie
wody

Powierzchniowe

Rz. Brda

RZWG
Gdańsk
energetyczne

bd

3,5 m3.s-1

nd

holocen

2

49 Zachem
Bydgoszcz
Firma nie istnieje

Powierzchniowe

Rz. Wisła

ZACHEM SA
Bydgoszcz
RZWG
Gdańsk
przemysłowe

Pozwolenie
uchylone
Ujęcie
nieczynne

35630
m3/dobę

nd

holocen

3

450 i 451
Zachem
Bydgoszcz
Firma nie istnieje

Podziemne

Studnia nr
3i4

ZACHEM SA
Bydgoszcz
technologiczne

Pozwolenie
uchylone
Ujęcie
nieczynne

24,5 m3
/dobę

22

Czwartorzęd

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie RZWG Gdańsk.

Ujęcia wody dla nieistniejących Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, w rejonie wału
przeciwpowodziowego
Fotografia 10. Ujęcie wody powierzchniowe z Wisły, Łęgnowo.

Źródło: Fotografia wykonana w trakcie wizji lokalnej.

Ujęcie wody przy jazie i Małej Elektrowni Wodnej (MEW)95 w Czersku Polskim
Ujęcia wody, powierzchniowe z rzeki Brdy zlokalizowane przy zespole jazu i Małej Elektrowni Wodnej.
Stacja opadowa przy pompowniach w Łęgnowie
Stacja opadowa, zlokalizowana była w zespole budynków pompowni w Łęgnowie. Jest obecnie nieczynna.

Źródło: Fotografia wykonana w trakcie wizji lokalnej.

Zakłady Chemiczne „Zachem” w Bydgoszczy już nie istnieją. Obydwa ujęcia wody, powierzchniowe
z rzeki Wisły oraz dwa głębinowe ze studni są nieczynne, ich pozwolenia wodnoprawne wygasły. Zlokalizowane przed wałem przeciwpowodziowym budynki są w stanie ruiny. Na załączonym zdjęciu widać opuszczone budynki.
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95

Mała Elektrownia Wodna – elektrownia o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW.
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Oczyszczalnie wód

Śluza Brdyujście

W omawianym obszarze zlokalizowana jest jedna oczyszczalnia ścieków.

Obiekt zlokalizowany na rzece Brdzie. Jest odrestaurowany i nieczynny.

Oczyszczalnia ścieków Kapuściska „Chemwik”.

Fotografia 13. Śluza Brdyujście.

Oczyszczalnia zlokalizowana w Łęgnowie, na wale przeciwpowodziowym i kanale odpływowym do
Wisły. „Chemwik” to spółka zależna od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Podległa MWiK-owi oczyszczalnia w Fordonie jest w stanie oczyścić tylko 50 proc. wszystkich ścieków komunalnych produkowanych przez bydgoszczan. Pozostałe ścieki z miasta trafiają do Oczyszczalni Kapuściska.
Fotografia 12. Oczyszczalnia ścieków „Chemwik”.

Źródło: Fotografia wykonana w trakcie wizji lokalnej.

Stopień wodny Czersko Polskie.
Źródło: Fotografia wykonana w trakcie wizji lokalnej.

Budowle poprzeczne
W omawianym obszarze zidentyfikowano budowle poprzeczne na ciekach, które przedstawia Tabela 37.

Stopień Czersko Polskie składa się z następujących obiektów:

Tabela 37. Budowle poprzeczne.
Nazwa cieku

Kilometraż
MPHP

Wysokość i max
poziom
piętrzenia

Administrator

Wykorzystanie
i klasa budowli

1299 Czersko Polskie,
śluza Brdyujście

Brda Czersko
Polskie

0,2

5,28 m
32,71 mKr

RZWG Gdańsk

Żegluga
II

2

660 Jaz walcowy
MEW, EW,

Brda Czersko
Polskie

1,74

2,80 m 32,71 mKr

Spółka MEWAT

Produkcja
energii
bd

3

13 budowla piętrząca,
zastawka piętrząca
do nawodnień

Dopływ z Solca Kujawskiego Otorowo

1,2

1,44 m

bd

Zastawka
piętrząca
bd

4

1293 śluza Czersko
Polskie

Brda Czersko
Polskie

1,74

2,8 m 32,71 mKr

RZWG Gdańsk

Produkcja
energii
II

Lp.

Numer adm. rodzaj
i typ budowli

1

Wg informacji uzyskanych z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stopień wodny Czersko Polskie, znajdujący się w jego administracji,
tworzą śluza i jaz na połączeniu Wisły i Brdy (drogi wodnej Wisła-Odra). Stopień wodny Czersko Polskie
położony jest w mieście Bydgoszcz. Zadaniem stopnia jest umożliwienie żeglugi rzeką Brdą skanalizowaną
(od rz. Wisły do Kanału Bydgoskiego i dalej do Odry).

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie RZWG Gdańsk.
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śluza komorowa Czersko Polskie,
jaz walcowy,
przepławka przy jazie walcowym (prawy przyczółek jazu),
elektrownia wodna w maszynowni jazu (na lewym brzegu),
elektrownia wodna na prawym brzegu jazu – przelew boczny (poza administracją RZGW –
administrator spółka MEWAT),
• nieczynna śluza Brdyujście nr 1.
Poziomy piętrzenia na stopniu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wynoszą:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

maksymalny stan wody 32.71 m n.p.m. Kr,
maksymalny eksploatacyjny stan wody 32.41 m n.p.m. Kr,
normalny eksploatacyjny stan wody 32.23 m n.p.m. Kr,
minimalny stan wody 31.83 m n.p.m. Kr,
absolutnie minimalny stan wody 31.63 m n.p.m. Kr.
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Jaz walcowy Czersko Polskie

Fotografia 14. Czersko Polskie. Widok na zespół jazu i MEW.

Jaz walcowy Czersko Polskie usytuowany jest w km 2+800 rzeki Brdy skanalizowanej, stanowiącej
element drogi wodnej Wisła–Odra.
Jest najstarszym, unikatowym w Polsce i w Europie jazem typu walcowego, utrzymanym w sprawnym
stanie technicznym. Jaz położony jest przy ul. Toruńskiej na styku osiedli: Brdyujście, Łęgnowo i Zimne Wody
w Bydgoszczy. Obiekt zamyka od południowego wschodu tor regatowy i odcinek Brdy, w odległości 2,8 km
od początku drogi wodnej Wisła-Odra.
Zadaniem jazu jest przepuszczanie wód rzeki Brdy spiętrzonych dla potrzeb żeglugi na odcinku Czersko Polskie – hydrowęzeł Bydgoszcz przy ograniczeniu do minimum wahań zwierciadła wody na Brdzie
oraz niezakłócona praca ujęć wodnych, wylotów kanalizacji deszczowych oraz stabilizacja wód gruntowych
odwodnienie terenów przyległych do rzeki.
Jaz posiada jednoprzęsłową konstrukcję betonową o szerokości 22 m. Zamknięcie stanowi walec stalowy o średnicy 2,5 m, poruszany elektrycznie bądź ręcznie za pomocą łańcucha Galla po zębatych torach
zamontowanych w przyczółkach. Podnoszenie i opuszczanie walca realizowane jest z pomocą mechanizmu
wyciągowego napędzanego silnikiem elektrycznym o mocy 17 kW lub awaryjnie ręcznie.
Podstawowe dane techniczne jazu:
•

klasa budowli			II

•

liczba przęseł			1

•

światło jazu				22 m

•

długość konstrukcji			

12.2 m

•

rzędna progu 			

29.72 m Kr

•

rzędna dna niecki wypadowej

26.41 m Kr

•

max. przepustowość jazu		

115–176 m3.s-1 (w zależności od stanu WD i stopnia

						podtopienia progu)
W latach 1994-1997 jaz rozbudowano o przelew boczny, żelbetowy, trzyprzęsłowy, na którego wypadzie powstała (1997) druga elektrownia wodna wyposażona w 4 hydrozespoły z turbinami systemu Kaplana.
W 2005 r. wykonano remont jazu walcowego, którego celem było przywrócenie mechanizmom wyciągowym
oraz innym urządzeniom zdolności eksploatacyjnej.

Źródło: Fotografia wykonana podczas wizji lokalnej.

Obiekty pozostają w eksploatacji.
Śluza Czersko Polskie
Śluza Czersko Polskie jest śluzą komorową o konstrukcji dokowej z betonu dozbrojonego. Konstrukcja
śluzy podzielona jest na sekcje dylatacyjne: głowa górna, 7 sekcji komory i głowa dolna. Dylatacje uszczelnione taśmą dylatacyjną PCW.
Fotografia 15. Śluza Czersko Polskie.

Nad jazem poprowadzono pomost operacyjny, wykonany w formie mostu w konstrukcji stalowej,
o długości 24,90 m. Konstrukcja pomostu pełni również zadania belki oporowej podczas szandorowania96.
Przy jazie znajdują się:
•

przepławka dla ryb (prawy przyczółek jazu) wybudowana w 1999 r.,

•

elektrownia wodna w maszynowni jazu (na lewym brzegu, moc 100 kW) – max. przełyk97 3,5 m³/s,

•

elektrownia wodna na prawym brzegu jazu (od 1997 r.) – przelew boczny (administrator spółka
MEWAT) – max. przełyk 30 m³/s, od 1997 r., która przejmuje w normalnych warunkach przepływ
rzeki,

•

na bloku siłowni (przyczółka) znajduje się zabytkowy, dwukondygnacyjny budynek, murowany
z cegły, w którym z początkiem XX w. pomieszczono maszynownię z generatorem oraz rozdzielnię i akumulatorownię.

96

Odcięcie stałe lub tymczasowe przepływów na kanałach, za pomocą zastawek w postaci poziomych belek szandorowych.

97

Przepływ wody przez turbinę, wyrażany w m3.s-1.

Źródło: www.mapofpoland.pl, data odczytu 04.09.2018 r.
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Zamknięcia głowy dolnej stanowią wrota wsporcze dwuskrzydłowe, głowy górnej klapa stalowa. Komora jest napełniana i opróżniana przez kanały obiegowe, umieszczone symetrycznie w głowie dolnej oraz
poprzez klapę w głowie górnej. Nad głową dolną śluzy znajduje się most drogowy umożliwiający dojazd do
jazu Czersko Polskie.
Podstawowe parametry śluzy:
• klasa budowli				II
• długość całkowita śluzy			
164.00 m
• długość użytkowa komory			
117.90 m
• szerokość użytkowa komory			
12.00 m
• głębokość NWŻ nad progiem górnym
4.00 m
• głębokość NWŻ nad progiem dolnym
3.50 m
• spad maksymalny				5.28 m
• rzędna progu górnego			
27.97 m Kr
• rzędna dna komory				
23.65 m Kr
• rzędna progu dolnego			
23.65 m Kr
• rzędna spodu konstrukcji mostowej		
38.00 m Kr
Rzędne zera wodowskazów na śluzie:
• góra					29.90 m Kr
• dolny 					25.00 m Kr
Żeglugowe poziomy wody na górnym stanowisku śluzy:
• niska woda żeglugowa			
31.97 m Kr (207 cm)
• wysoka woda żeglugowa			
32.43 m Kr (253 cm)
Żeglugowe poziomy wody na dolnym stanowisku śluzy:
• niska woda żeglugowa			
27.15 m Kr (215 cm)
• wysoka woda żeglugowa			
32.43 m Kr (743 cm)
Zastawka piętrząca do nawodnień

3.2.2.3. Zabudowa lewobrzeżna koryta rzeki
Ostrogi
Wizja lokalna wykazała brak budowli. Jedynie w paru miejscach widać pozostałości po ostrogach lub ślady w postaci zawirowań w wodzie, świadczących o pozostałych w dnie elementach ostróg,
np. w postaci palików drewnianych. Administratorem tych budowli jest RZGW w Gdańsku.
Tabela 38. Ostrogi.
Lp.

Nr adm.
urządzenia

Rodzaj budowli

Typ
budowli

Kod
ostrogi

Ciek

Km OBZP

Współrzędne

1

689

budowla regulacyjna

ostroga

7/769

Wisła

768,6369

(442796.1 581883.1)

2

687

budowla regulacyjna

ostroga

5/769

Wisła

768,5967

(442820.9 581845.9)

3

685

budowla regulacyjna

ostroga

3/769

Wisła

768,5527

(442849.2 581812.2)

4

683

budowla regulacyjna

ostroga

1/769

Wisła

767,9546

(443389.5 581440.2)

5

681

budowla regulacyjna

ostroga

11/768

Wisła

767,7423

(443602.0 581333.9)

6

679

budowla regulacyjna

ostroga

9/768

Wisła

767,5995

(443738.4 581286.1)

7

677

budowla regulacyjna

ostroga

7/768

Wisła

767,4897

(443858.9 581241.8)

8

675

budowla regulacyjna

ostroga

5/768

Wisła

767,3600

(443979.3 581188.6)

9

673

budowla regulacyjna

ostroga

3/768

Wisła

767,2584

(444092.7 581160.3)

10

671

budowla regulacyjna

ostroga

1/769

Wisła

767,1883

(444163.6 581151.4)

11

669

budowla regulacyjna

ostroga

11/767

Wisła

766,8176

(444356.7 581089.4)

12

667

budowla regulacyjna

ostroga

9/767

Wisła

766,7906

(444555.1 581039.8)

13

665

budowla regulacyjna

ostroga

7/767

Wisła

766,6301

(444723.4 581009.7)

14

663

budowla regulacyjna

ostroga

5/767

Wisła

766,4098

(444953.6 580992.0)

Obiekt zlokalizowany w Otorowie na Strudze Młyńskiej, stanowi przepust pod drogą łączącą Solec
Kujawski z Bydgoszczą. Przepust posiada zastawkę z drewnianych szandorów, opuszczanych za pomocą
mechanizmu łańcuchowego. Poniżej zastawki na cieku znajduje się kaskada stopni wodnych.

15

661

budowla regulacyjna

ostroga

3/767

Wisła

766,1853

(44175.1 580960.1)

16

659

budowla regulacyjna

ostroga

1/767

Wisła

765,9987

(445366.4 580924.7)

17

657

budowla regulacyjna

ostroga

7/766

Wisła

765,8106

(445552.4 580907.0)

Fotografia 16. Zastawka piętrząca w Otorowie.

18

655

budowla regulacyjna

ostroga

5/766

Wisła

765,6020

(445770.3 580921.1

19

653

budowla regulacyjna

ostroga

3/766

Wisła

765,3836

(445986.4 580896.3)

20

651

budowla regulacyjna

ostroga

1/766

Wisła

765,1541

(446206.0 580892.8)

21

649

budowla regulacyjna

ostroga

13/765

Wisła

764,9713

446386.7 580873.3)

22

647

budowla regulacyjna

ostroga

11/765

Wisła

764,8180

(446532.0 580859.1)

23

707

budowla regulacyjna

ostroga

7/772

Wisła

-

(441972.7 584427.3)

24

705

budowla regulacyjna

ostroga

5/772

Wisła

-

(441937.2 584296.1)

25

703

budowla regulacyjna

ostroga

3/772

Wisła

-

(441921.3 584246.5)

26

701

budowla regulacyjna

ostroga

1/772

Wisła

-

(441917.7 584156.2)

27

699

budowla regulacyjna

ostroga

3/771

Wisła

-

(441912.4 584101.3)

28

697

budowla regulacyjna

ostroga

1/771

Wisła

770,7833

(441921.2 58975.5)

29

695

budowla regulacyjna

ostroga

13/769

Wisła

768,8368

(442645.5 582047.9)

30

693

budowla regulacyjna

ostroga

11/769

Wisła

768,7571

(442695.1 581985.8)

31

691

budowla regulacyjna

ostroga

9/769

Wisła

768,6976

(442746.5 581929.2)

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie RZWG Gdańsk.

Źródło: Fotografia wykonana podczas wizji lokalnej.
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3.3.

Fotografia 17. Pozostałości po ostrogach w rejonie ujścia Strugi Młyńskiej.

ANALIZA NAWIGACYJNA
3.3.1

KLASYFIKACJA DOLNEJ WISŁY

Zróżnicowana przestrzennie i czasowo zabudowa hydrotechniczna, wraz ze zmieniającymi się warunkami transportu rumowiska wleczonego (po regulacji) oraz z przemieszczającą się w dół rzeki poniżej
zbiornikową strefą erozyjną sprawiają, że analizowany odcinek Dolnej Wisły nie ma jednolitego charakteru,
o czym w ogólnym zarysie charakteryzuje Tabela 38, co również przekłada się na warunki transportowe.
Tabela 39. Klasy analizowanego odcinka Drogi Wodnej Wisły.
1

Rzeka Wisła:

km

kl

od ujścia rzeki Tążyny do miejscowości Tczew,

190,5

II

od miejscowości Tczew do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi

32,7

III

km

kl

11,5

Vb

2 Rzeka Martwa Wisła
od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami
wewnętrznymi

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, Dz.U. 2002 nr
77 poz. 695.

Tabela 39 wskazuje, że rzeka Wisła jako droga wodna, powinna spełniać następujące warunki do
uprawiania żeglugi:

Źródło: Fotografia wykonana podczas wizji lokalnej.

•

Odcinek rzeki od ujścia do morza km 942 do Tczewa km 908 rzeki zakwalifikowany do kl. III
z głębokością tranzytową 1,8 metra, na którym mogą swobodnie pływać statki o zanurzeniu
1,6 metra i wymiarach L-67-70 m, B-8,2-9 m i ładowności 700 ton.

•

Odcinek rzeki od Tczewa km 908 do Silna km 717 rzeki zakwalifikowany do kl. II z głębokością
tranzytową 1,8 metra, na którym mogą swobodnie pływać statki o zanurzeniu 1,6 metra i wymiarach L-57 m B-7,5-9 m i ładowności 500 ton, jednak z lokalnymi utrudnieniami (łachy i progi).

Fotografia 18. Widoczne zawirowania w miejscu pozostałości po ostrodze.

Zgodnie z lokalnymi przepisami Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku na odcinku rzeki od ujścia
km 942 do km 813,5 dopuszcza się do żeglugi zestawy pchane bez podania ładowności o wymiarach:
•

L-150 m i B-25 m w górę rzeki,

•

L-125 m i B-25 m w dół rzeki,

i zestawy holowane bez podania ładowności o wymiarach:
•

L-600 m i B-25 m w górę rzeki,

•

L-300 m i B-20 m w dół rzeki.

Na odcinku rzeki od km 813.5 do km 719.90 administrowanym przez Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy – brak przepisów prawa miejscowego.
Profil podłużny dna koryta na tle zwierciadła wody
Rozpatrywany odcinek Wisły w całości obejmuje koryto uregulowane pod koniec XIX w. W wyniku tych prac zostało ono przekształcone z roztokowo-anastomozującego na prostoliniowe (nieznacznie
kręte) z układem plos i łach skośnych. To, według hydrotechników pruskich, miało zagwarantować przeciętną głębokość korytu Wisły 1,95 m, umożliwiającą ciągłość dla ówczesnej żeglugi na poziomie dzisiejszej II klasy żeglugowej. Niestety, w wyniku zaniechania prac regulacyjnych w odcinku Wisły znajdującym
się w zaborze rosyjskim i późniejszych zaniedbań ze strony władz polskich, przeprowadzone prawidłowo
w odcinku zaboru pruskiego, prace regulacyjne nie spełniły oczekiwań i do dnia dzisiejszego, odbywający się
na tym odcinku transport rumowiska wleczonego (piasek i żwir), znacznie przewyższa, dla tych warunków
hydrodynamicznych rzeki, wartości [Babiński, 1992]98. Pomimo, że w wyniku prac regulacyjnych, powstał naprzemianległy układ łach (wynurzone podczas średnich-niskich stanów wody) i plos (do 3,5 m, maks. 9 m),
Źródło: Fotografia wykonana podczas wizji lokalnej.

98

176

Z. Babiński, 1992, Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły, Prace Geogr., 157.
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z płytkimi (do 0,5 m podczas niżówki) przejściami międzyplosowymi, to generalnie, „przeciążona” rumowiskiem wleczonym Dolna Wisła, nie spełnia warunków bezpiecznego transportu już poniżej średnich stanów
wody (SW). Z analizy profilu podłużnego dna koryta wykonanego w lipcu 2014 r. na odcinku od 772+00 do
846+90 oraz we wrześniu 2016 r. na odcinku 847+00 do 939+75 wynika, że w kilkunastu odcinkach Wisły
głębokości były mniejsze od 1,0 m (Rysunek 47 i Rysunek 48). Przeciętnie głębokość w szlaku wynosiła
3,3 m podczas stanów średnich niskich oraz 4,2 m w trakcie stanów średnich. Z rysunku profilu podłużnego
głębokości koryta w okolicach Grudziądza (km 835) wynika, że już przy średnich stanach wody występują
również utrudnienia dla żeglugi (głębokości mniejsze od 1,0 m w km 834 i km 822). Utrudnienia przy średnich
stanach wody występują również w rejonie Chełmna (km 806–803).

Rysunek 48. Profil podłużny dna (rzędne w m n.p.m.) i zwierciadła wody Wisły w odcinku od 847+000 km
– 939+750 km. Pomiar z września 2016 r., stan wody: Grudziądz 156 cm, Tczew 267 cm.

Według Załącznika nr 1 do Rozporządzenia z 2002 r. (Tabela 39), Wisła na odcinku od ujścia Brdy
w Fordonie do Tczewa (910+000 km) odpowiada drodze wodnej II klasy, z zachowaniem maksymalnego
zanurzenia 1,4 m. Natomiast na dalszym odcinku – do ujścia w 939+750 km odpowiada drodze wodnej
III klasy, z zachowaniem zanurzenia maksymalnego na poziomie 1,6–2,0 m. W 2016 r. głębokości szlaku wodnego rzeki Wisły oscylowały w zakresie od 0,54 m do 7,71 m (Rysunek 49). Średnia głębokość szlaku w czasie
sondowania wynosiła 2,97 m. Biorąc pod uwagę, iż stany wody były niższe o 171 cm (wodowskaz Grudziądz)
i 119 cm (wodowskaz Tczew) oraz wyższe o 7 cm (wodowskaz Świbno) od stanu średniej wody (SW), to po
odniesieniu do tego poziomu należy przyjąć, iż głębokość szlaku wodnego oscyluje w zakresie od 1,84 do
9,11 m, przy średniej głębokości analizowanego odcinka wynoszącej 4,13 m (Rysunek 49).
Rysunek 47. Profil podłużny dna (rzędne w m n.p.m.) i zwierciadła wody Wisły w odcinku od 772+000 km
do 846+900 km. Pomiar z lipca 2014 r.

Źródło: M. Habel, D. Szatten, G. Nadolny, 2017, Warunki hydrologiczno-nawigacyjne drogi wodnej E-70, Gdańsk.

Rysunek 49. Głębokości w szlaku nawigacyjnym podczas niskich stanów wody Wisły
(847+000 km – 939+750 km) w czasie sondowania w dniu 04.09.2016 r.
Pomiar z września 2016 r., stan wody: Grudziądz 156 cm, Tczew 267 cm, Świbno 524 cm.

Źródło: M. Habel, D. Szatten, G. Nadolny, 2017, Warunki hydrologiczno-nawigacyjne drogi wodnej E-70, Gdańsk.

Źródło: Habel M., Szatten D., Nadolny G., 2017. Warunki hydrologiczno-nawigacyjne drogi wodnej E-70, Gdańsk.

Głębokość tranzytowa dla klasy II w 2016 roku zapewniona była dla całego odcinka Wisły od km
847+000 km do 910+000 km. Również na całym odcinku sklasyfikowanym jako III (910+000 km–939+750 km)
głębokość tranzytowa była zachowana. W odcinku od km 772 do 847 występowały utrudnienia w postaci
uciążliwych przemiałów, a głębokości wynosiły lokalnie mniej niż 1,0 m.
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Głębokość szlaku żeglownego od Białej Góry do Tczewa jest na tym odcinku różna i wynosi od 1,8 m
(a nawet 1,2 m) do 10 m i więcej. Ostatni, ok. 20-kilometrowy odcinek rzeki, pozostający już pod wpływem
morza, ma głębokość śr. 4 m (na przemiałach do 2 m). W samym ujściu rzeki tworzy się płycizna o głębokości
ok. 1 ÷ 2 m zwana „stożkiem ujścia Wisły”
Uwagi:
•

•

3.3.2.
		

Aktualny stan dna koryta wraz z warunkami głębokościowymi Dolnej Wisły odpowiada wyłącznie I (krótkie, lokalne odcinki z przemiałami i progami strukturalnymi), a głównie II klasie Międzynarodowej Drogi Wodnej (E40), odcinkiem ujściowym III klasy,
Dla zachowania warunków Konwencji AGN dla MDW E40, nieodzowna jest kontynuacja kaskadowej zabudowy.

Tabela 40. Przeszkody nawigacyjne.
Rodzaj

Miejscowość

Prześwit pionowy
przy WWŻ [m]

P211

Wisła

774+522

linia wysokiego napięcia

P212

Wisła

774+809

most drogowo-kolejowy

P213

Wisła

778+312

linia wysokiego napięcia

P214

Wisła

807+599

most drogowy

P215

Wisła

814+742

linia wysokiego napięcia

>16

P216

Wisła

827+859

most drogowy (A1)

7,2

P217

Wisła

832+531

linia wysokiego napięcia

>16

P218

Wisła

834+038

most drogowo-kolejowy

P219

Wisła

863+800

pozostałości przeprawy
mostowej

P220

Wisła

866+994

przeprawa promowa

Korzeniowo

-

P221

Wisła

868+252

most drogowy

Korzeniowo

12,5

P222

Wisła

886+500

połączenie z rzeką Nogat

P223

Wisła

903+855

most Knybawski (22)

P224

Wisła

908+505

most drogowy

Tczew

7,16

P225

Wisła

908+544

most kolejowy

Tczew

7,5

>16
Bydgoszcz

5,55
>16

Chełmno

Miejscowość

Prześwit pionowy
przy WWŻ [m]

Wisła

922+800

linia wysokiego napięcia

P227

Wisła

929+951

most drogowy (E77)

P228

Wisła

930+209

linia wysokiego napięcia

>16

P229

Wisła

930+790

linia wysokiego napięcia

>16

P230

Wisła

931+200

połączenie z rzeką Szkarpawa

-

P231

Wisła

835+700

połączenie z Martwą Wisłą

-

P232

Wisła

938+613

przeprawa promowa
Mikoszewo-Świbno

-

>16
Kiezmark

6,79

Grudziądz

7,8

Zjawiska lodowe (śryż, pokrywa lodowa) są podobne na całej Dolnej Wiśle. Czas ich trwania, jak
już wspomniano wyżej, tu wynosi przeciętnie 60–65 dni99. Najczęściej występującą formą zlodzenia
jest pochód śryżu i kry zrzucanej poprzez stopień wodny ze Zbiornika Włocławskiego. Zjawiska lodowe
na Dolnej Wiśle najwcześniej rozpoczynają się w połowie listopada, a ostatnie obserwuje się pod koniec marca100. W odcinku ujściowym Wisły (stacja Tczew) czas trwania zjawisk lodowych wynosi średnio
76 dni, natomiast pokrywy lodowej 15 dni101, a w okresie 1951–2000 16 dni102. W celu uzyskania wolnej rynny
dla zejścia lodów wyłamuje się pokrywę na Dolnej Wiśle na długości 140 km (tj. od ujścia w Świbnie do Chełmna). Początek tej akcji lodołamania sięga 1881 r., dawniej kruszono pokrywę na długości 221 km. Z kolei
w odcinku Wisły Leniwki warunki powstawania i rozpadu pokrywy lodowej odbiegają od warunków na rzece powyżej i zależą od rozwoju sytuacji lodowej w ujściu. Analizując układ podłużnego spadku zwierciadła
wody pomiędzy posterunkami wodowskazowymi Chełmno–Grudziądz–Tczew–Gdańsk Głowa–Świbno wynika, że aż do Kiezmarku znajduje się w strefa oddziaływania Zatoki Gdańskiej na układ zwierciadła wody,
z jednej strony zmniejszony jest spadek, a z drugiej zwiększone głębokości koryta zapewniają zazwyczaj
swobodne spławianie lodu np. podczas sprawnie prowadzonej akcji lodołamania. Rolę przebiegu zjawisk
lodowych na Wiśle Leniwce odgrywają także inne uwarunkowania hydrologiczne i meteorologiczne, kształtujące warunki w Zatoce Gdańskiej, w tym kierunek wiatru oraz tzw. „uciąg”, czyli spadek zwierciadła wody
na odcinku Przegalina/Świbno – Zatoka Gdańska103. Po przeszło 100 latach funkcjonowanie nowego ujścia
rzeki pojawia się nowy problem – niedrożność rzeki. Każdego roku na stożku Wisły o powierzchni obecnie
170 ha odkłada się nowy materiał, a odpływ lodu w głąb Zatoki Gdańskiej jest coraz trudniejszy. Prowadzone
są stałe prace ułatwiające osadzanie materiału w obrębie stożka, w tym budowa kierownic104. W rezultacie
zabiegów hydrotechnicznych, mających za zadanie ograniczyć zagrożenie powodziami zatorowymi w całym
ujściowym odcinku rzeki, powstały tereny o znacznych wartościach przyrodniczych, obecnie rezerwat przyrody „Mewia Łacha”.

5,28
99

9,7

100
101
102
103

104
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Zjawiska lodowe

Przeszkody nawigacyjne

km

km

Źródło: Habel i in., 2017.

Oznakowanie polskich dróg wodnych wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia
2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych. Na akwenach takich jak
Zalew Wiślany i rzeka Elbląg za oznakowanie odpowiada Urząd Morski w Gdyni. Na Wiśle stawiane jest
głównie oznakowanie brzegowe. W miastach i przy ważniejszych obiektach kotwiczy się stalowe bakeny. Są
one kotwiczone co roku w kwietniu i wyciągane z wody w listopadzie, po zakończeniu sezonu żeglugowego.
Znaki wystawiają Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Służby nadzoru wodnego RZGW wystawiają
i uzupełniają oznakowanie nawigacyjne na okres sezonu żeglugowego. Co tydzień jest ono także korygowane, zgodnie z wynikami sondowania dna. Miejsca szczególnie niebezpieczne w szlaku nawigacyjnym
oznacza się na bieżąco, np. za pomocą bakenów, boi i pław. Uwzględniając dwuletnie badania w 2014 i 2015 r.
na wymienionym odcinku szlaku wodnego, łącznie wyznaczono 322 znaki na Wiśle, w tym 7 znaków zakazu,
299 znaków nakazu, dwa znaki ograniczenia i 14 znaków informacyjnych.

Rzeka

Rzeka

P226

ANALIZA ŻEGLUGOWO-NAWIGACYJNA
NA ODCINKU SOLEC KUJAWSKI–GDAŃSK

Istniejące oznakowanie nawigacyjne oraz jego konieczne zmiany i uzupełnienia

Profil

Profil

R. Glazik, M. Grześ, 1999, Stopień wodny „Włocławek” – wybrane zagadnienia badawcze i eksploatacyjne, [w:] Konferencja naukowo-techniczna pt. „Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko”,
Uniejów, 20-21 maja 1999, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych Melioracji, ODGW i Wydział Melioracji i Inżynierii
Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu.
M. Grześ, 1991, Zatory i powodzie zatorowe na dolnej Wiśle. Mechanizmy i warunki, IGiPZ PAN, Warszawa.
J. Gołek, 1957, Zjawiska lodowe na rzekach polskich, Warszawa: WKiŁ.
Ł. Mroziński, 2006, Wieloletnia zmienność zlodzenia dolnej Wisły, Gazeta Obserwatora IMGW, nr 2.
M. Grześ, B. Pawłowski, 2012, Hydromorfologiczne uwarunkowania lodołamania na Wiśle od Stopnia Wodnego we Włocławku do
ujścia, z uwzględnieniem sezonu zimowego 2011/2012, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
P. Kowalski, 2016, Budowa kierownic Ujścia Wisły, Gospodarka Wodna nr 8.
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3.4.

WARUNKI GEOLOGICZNE

Rysunek 51. Mapa geomorfologiczna równiny zalewowej Wisły pomiędzy Solcem Kujawskim a Łęgnowem.

3.4.1. LOKALIZACJA OBSZARU PLATFORMY MULTIMODALNEJ
BYDGOSZCZ-SOLEC KUJAWSKI
Obszar przewidziany pod budowę portu multimodalnego w gminie Solec Kujawski znajduje się w obrębie makroregionu Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (315.3) w jednostce Kotlina Toruńska (315.35). Obszar jest równiną zalewową Wisły, południową część stanowi wysoka piaszczysta terasa105 oraz sandry106,
przekształcone eolicznie w wielkie pole wydm. Wydmy paraboliczne są porośnięte, zajmują je rozległe bory
sosnowe, noszące nazwę Puszczy Bydgoskiej (315.351). Obszar wydm jest obszarem chronionego krajobrazu Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. Granice tego obszaru przebiegają poza analizowanym terenem, na
przeciw granicy południowej działki, po południowej stronie drogi krajowej nr 10. Teren planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej prezentuje Rysunek 50.
Rysunek 50. Obszar pod budowę Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, znajdujący się
w jednostce Kotlina Toruńska (315,35).

Objaśnienia: 1- dolny, antropogeniczny poziom równiny zalewowej, 2 – wyższy (naturalny) poziom równiny zalewowej, 3 – równina zalewowa przekształcona antropogenicznie, 4 – podmokłości, 5 – torfowiska, 6 – wały przykorytowe, 7 – koryta krewasowe (kanału ulgi)
na równinie zalewowej, 8 – przegłębienia w obrębie krewas, 9 – wały przeciwpowodziowe.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów wiertniczych w spągu ciemnoszara, ku spągowi wyraźnie wzrasta ilość substancji organicznej, Cz. Knoffa (1963), J. Kordowski, 1997, Morfologia i budowa geologiczna równiny zalewowej Wisły na odcinku Solec
Kujawski, Strzelce Dolne, Toruń.

Fragment analizowanego odcinka doliny Wisły znajduje się na ok. 766-771 km biegu rzeki. W jego
skład wchodzi: lewostronna terasa nadzalewowa o wysokości 43,0–48,0 m n.p.m., holoceńska równina.
Źródło: Opracowanie wg 53.3 Regiony Fizycznogeograficzne, J. Kondracki, A. Richling, PWN 2000.

Potencjalna lokalizacja obszaru Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski znajduje się
w granicach arkusza Bydgoszcz Wschód (319) opracowanego przez M. Kozłowską, I. Kozłowskiego. Ponadto, m.in. dla rejonu Solca Kujawskiego wykonane zostały opracowania geologiczne na potrzeby planów
kaskadyzacji Wisły107.
105

106

107

Terasa – forma terenu powstała w dolinie rzecznej wskutek erozyjnej lub akumulacyjnej działalności płynących wód. Występuje
w zespołach, tworząc w przekroju poprzecznym doliny charakterystyczny układ schodów. Terasy występują w postaci spłaszczeń
terenowych ciągnących się wzdłuż rzeki nad równiną zalewową. Posiadają zbliżony spadek i są oddzielone od siebie załomami.
Każdy z nich świadczy o zmieniającym się z upływem czasu poziomie koryta rzeki. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Terasa,
data odczytu: 10.09.1028 r.
Sandr – rozległy, bardzo płaski stożek napływowy zbudowany ze żwirów i piasków osadzonych i wypłukanych przez wody pochodzące z topnienia lądolodu. Powstaje podczas regresji lub postoju lądolodu. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandr, data
odczytu: 10.09.1028 r.
Opracowanie na podstawie: „Opracowanie mapy geologicznej morfo i lito genetycznej w skali 1;25000 na podstawie klucza fotointerpretacyjnego dla potrzeb zagospodarowania hydrotechnicznego odcinka Wisły od Ciechocinka do Gniazdowa”, wykonane
przez Zakład Prac Geologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 1979 r. oraz „Studium geologiczno-inżynierskie do
założeń generalnych zabudowy Wisły Dolnej – odcinek II – Ciechocinek–Gniazdowo (km 708–927)”, wykonane przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego „Hydrogeo” Oddział w Warszawie, w grudniu 1979 r.
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Obszar znajduje się w zasięgu Wału środkowopolskiego, który dzieli się na trzy główne części: wał
pomorski, wał kujawski i odcinek południowy. Wał pomorski jest oddzielony od wału kujawskiego strefą silnego przewężenia w regonie między Bydgoszczą a Szubinem. Analizując obszar nieco szerzej zauważa się,
że w podłożu utworów kenozoicznych około 80–120 m p.p.t., występują utwory formacji mezozoicznej kredy
(kreda dolna/wczesny) antyklinorium kujawsko–pomorskiego (otwór Bydgoszcz-Łęgnowo).
Z analizy materiałów archiwalnych wykonanych na potrzeby lokalizacji stopnia wodnego w rejonie
Solca Kujawskiego wynika, że osady miocenu na analizowanym obszarze reprezentują pyły z pojedynczymi
odłamkami lignitu i ziarnami miki (otwory Solec Kujawski) oraz piaski drobne, szare z konkrecjami pirytu,
piaski drobne ciemnoszare z pyłem węgla brunatnego i licznymi konkrecjami pirytu (otwór Makowiska).
Pliocen wykształcony jest głównie w postaci grubej serii iłów pstrych, sedymentacji w morzu epikontynentalnym osadów facji ilastej z zawartością smektytów zwanych iłami serii poznańskiej. Iły serii poznańskiej poddane były działalności lądolodu w plejstocenie, stąd występowanie elementów glacitektonicznych
zaburzeń o charakterze nieciągłym, uskoki oraz dywergencje. Z analizy materiałów archiwalnych, wykonanych na potrzeby lokalizacji stopnia wodnego w rejonie Solca Kujawskiego wynika, że osady pliocenu stanowią głównie serie iłów (iły pstre, ił szary, ił niebieskawy, ił rdzawy) nierytmiczne, o zmiennej miąższości do
kilku metrów. W niektórych profilach zaznaczono, że ił jest w stanie zwartym, co najwyżej twardoplastyczny,
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o wartości stopnia plastyczności nie większym niż IL<0,12. Utwory pliocenu były wielokrotnie deformowane,
przez co obecnie zachowany jest ich zredukowany profil o niewielkiej miąższości. Są one w niektórych miejscach widoczne w krawędziach doliny Wisły, na analizowanym obszarze w okolicach Bydgoszczy-Łęgnowa.
Rejon lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski położony jest w obszarze
pradoliny Noteci-Warty, zwanej inaczej Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, którą ograniczają wysoczyzny
morenowe. Pradolina Noteci-Warty powstała w plejstocenie w czasie stadiału pomorskiego zlodowacenia północnopolskiego (vistulianu), na skutek odprowadzania wód roztopowych w kierunku zachodnim
w czasie recesji lodowca. Do omawianej pradoliny dołączyły z południa wody Wisły po dokonaniu przełomu
z Kotliny Płockiej do Kotliny Toruńskiej. W okresie cofania się lodowca dochodziło do wytapiania się pogrzebanych lodów na linii obecnego przełomowego odcinka doliny Wisły pod Fordonem, co było prawdopodobnie głównym impulsem skierowania się jej wód z Kotliny Toruńskiej ku północy (R. Galon, 1984). Ze względu
na lokalizację i potencjalne zagrożenie wód podziemnych w ramach podziału hydrogeologicznego GZWP,
teren planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski nie jest położony w obszarze zaliczonym do obszarów wysokiej ochrony OWO Obszar (wymagający) Wysokiej Ochrony lub Obszaru
Najwyższej Ochrony (ONO).

3.4.2.

CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA GEOLOGICZNEGO

Rysunek 53. Obszar pod budowę Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski,
położenie obszaru w ramach podziału geologicznego.

Rysunek 52. Obszar pod budowę Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski,
położenie obszaru w ramach podziału hydrogeologicznego GZWP (315.35).

Źródło: A.S. Kleczkowski, 1998, Opracowanie wg mapa Obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce Wymagających Szczególnej Ochrony.
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Plejstocen – występuje ciągłym płaszczem na osadach neogeńskich, a lokalnie i mezozoicznych. Są
to osady lodowcowe, wodnolodowcowe, rzeczne i jeziorne. Wysoczyzny morenowe ograniczające pradolinę
Noteci-Warty są zbudowane z glin zwałowych. Ze względu na zróżnicowaną erozję i sedymentację, utwory
te cechuje duża zmienność miąższości i zasięgu występowania. Na utworach plejstocenu zalegają piaski
eoliczne.
Neogen (Mio-pliocen) wykształcony jest w postaci pstrych iłów plioceńskich (iły serii poznańskiej)
lokalnie rozmytych oraz porozrywanych. Miocen to głównie osady piaszczyste przewarstwione węglem brunatnym i wkładkami słabo spojonego piaskowca.
Miąższość iłów Mio-plioceńskich na terasie nadzalewowej przekracza 14 m, natomiast na terasie zalewowej w obrębie koryta rzeki jest silnie zredukowana i wynosi od 0 do 1,3 m. Poniżej iłów plioceńskich
występują mioceńskie piaski drobnoziarniste oraz piaski pylaste z pyłem węgla brunatnego oraz węglem
brunatnym.
Tabela 41. Stratygrafia utworów podłoża budowlanego obszaru Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski.
Stratygrafia

Czwartorzęd-Q

Neogen N1-2

Opis litologiczno-genetyczny
Holocen Q2
antropogeniczne

Grunty próchniczne (H)
Nasypy niekontrolowane (nN)

rzeczne
rzeczno-zastoiskowe

Namuły (Nmp, Nmg)
Piaski (P d, P s, P p)
Torfy (T), gytie (Gy)

Plejstocen Q1
rzeczno-lodowcowe

Piaski i żwiry (Pr , Ps, Pd, Pp, Ż , Po)
Gliny (G p, Pg, Gp, Gpz , Π)

Pliocen N2
osady zbiornika
epikontynentalnego
Miocen N1
osady zamkniętych
zbiorników słodkowodnych

Iły, mułki (Ip, I, Iπ , G p, Gpz, Gpz, P, P d)
Piaski (Ps, Pr, Pd), węgiel brunatny (WB)

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie M. Kumor, 2018.

3.4.3.
Źródło: Mapa Geologiczna Polski, MŚ i Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warstwa wodonośna wód czwartorzędowych (Q2)

Z analizy zebranych materiałów wynika, że w rozpatrywanym obszarze od powierzchni do głębokości
200 m, znajdują się warstwy czwartorzędowe, neogeńskie i paleogeńskie oraz kredowe. Stratygrafia obszaru
Tabela 40.

Do pierwszego poziomu należą wody podziemne o zwierciadle swobodnym występujące w utworach
piaszczystych, dla których podstawę nieprzepuszczalną lub słabo przepuszczalną, stanowi strop utworów
neogeńskich.

Czwartorzęd – utwory holoceńskie występują fragmentarycznie, mają małą miąższość nie większą
jak 1,50 do 2,5 m. Miąższość osadów rzecznych może wzrastać do kilku metrów w zagłębieniach erozyjnych
utworów neogeńskich. Sumaryczna średnia miąższość czwartorzędu wynosi około 2,0 do kilku metrów, nieraz więcej w zależności od miejsca występowania i morfologii stropu pliocenu. W zachodniej części terasy
średniej, przy krawędzi wysoczyzny, osiąga miąższość kilkunastu metrów.

Dawniej zwierciadło wód gruntowych tego poziomu występowało bardzo płytko, tuż pod powierzchnią terenu, dając rozległe podmokłości. Zwierciadło wód gruntowych utrzymuje się przeciętnie na głębokości 0,5 m poniżej powierzchni terenu.

W wielu rejonach nad utworami holoceńskimi, rodzimymi, zalegają nierównomiernie nasypy niekontrolowane związane z działalnością człowieka. Przydatność budowlana tych nasypów jest trudna do ustalenia. Najczęściej nie nadają się jako podłoże budowlane.
Holocen – reprezentowany jest przez warstwę gleby i gruntów nasypowych. W obrębie terasy zalewowej występują osady bagienno-jeziorne powstałe w starorzeczach. W pobliżu rzeki występują nasypy,
stanowiące mieszaninę piasku, kamieni, gruzu, humusu, iłów i glin. Poniżej nich na lewym brzegu rzeki,
występują utwory piaszczysto-żwirowe akumulacji rzecznej, podścielone gruntami organicznymi (torfy, namuły). Miąższość gruntów organicznych wynosi 0,3-1,4 m, a serii piaszczysto-żwirowej do 1,4 m. Na prawym
brzegu rzeki miąższość serii organicznej zalegającej pod nasypami i cienką warstwą piasków rzecznych
wynosi od 1,2 do kilku metrów.
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Niezależnie od istotnego wpływu działalności inżynierskiej na podłoże, głębokość występowania
pierwszego zwierciadła wód gruntowych jest warunkowana morfologią stropu iłu Mio-plioceńskiego oraz
stanu wody w Wiśle.
Warstwa wodonośna wód o charakterze subartezyjskim (N2)
Drugi poziom wód gruntowych utrzymuje się w soczewkach piaszczystych występujących w obrębie
iłów Mio-plioceńskich. Wody należące do tego poziomu są pod ciśnieniem i mają charakter wód subartezyjskich. Ich zwierciadło w przypadku przewiercenia nawodnionej soczewki gruntów niespoistych, wyrównuje
się w przybliżeniu ze zwierciadłem wód czwartorzędowych. Prawdopodobnie występuje kontakt hydrauliczny poprzez spękania lub w miejscach głębokich wcięć erozyjnych w stropie iłu, tam gdzie we wcięciu
odsłonięta została wkładka piaszczysta. Wody te stwarzają pewne niebezpieczeństwo dla prac inżynierskich
związanych z lokalnymi robotami ziemnymi. Ma to szczególne znaczenie przy pracach ziemnych w rejonie
niskiej terasy rzeki i w niewielkich odległościach od rzeki w pasie szerokości (rzędu 200 m do 500 m).
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Warstwa wodonośna wód o charakterze artezyjskim (N1)
Trzeci poziom wód podziemnych stanowią wody artezyjskie, mioceńskie. Warstwą wodonośną są piaski mioceńskie leżące pod iłami Mio-plioceńskimi. W pewnym stopniu wody poziomu mioceńskiego mogą
łączyć się z wodami zamkniętymi w obrębie utworów Mio-plioceńskich. Brak jest jednak odpowiednich materiałów mogących potwierdzić jednoznacznie ten związek.
W rejonie projektowanej Platformy Multimodalnej wody słodkie (zwykłe) o mineralizacji do
1 g/dm3, które wykorzystywane są do celów pitnych, występują w utworach czwartorzędowych, neogeńskich i kredowych. Jest to zespół warstw o miąższości do około 200 m. Niżej w profilu pionowym, w starszych
poziomach wodonośnych (jura, trias) występują wody słone o mineralizacji rzędu kilku gramów s.m. na dm3.
Wody poziomu czwartorzędowego związane są z piaszczystymi warstwami terasy Wisły oraz z piaszczystą serią aluwialną Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Piętro to zasilane jest bezpośrednio wodami opadowymi na wysokich terasach pradoliny, a lokalnie na terasie niskiej zasilane jest poprzez przesączanie
się wód powierzchniowych z cieków, dopływów Wisły. Różnica ciśnień piezometrycznych między wodami
w warstwach czwartorzędu i pliocenu powoduje ascenzję wód z piętra mioceńskiego w obszarze niskiej
terasy rzeki. Zwierciadło wód czwartorzędowych ma charakter swobodny, lokalnie naporowy i wykazuje
generalny spadek w kierunku Wisły. Terasa zalewowa oraz koryto rzeki mają charakter drenujący cały system wodonośny. Jest to regionalna baza drenażu nie tylko wód powierzchniowych, lecz także podziemnych.
Czwartorzędową warstwę wodonośną charakteryzuje zmienna miąższość, zależna od konfiguracji podłoża
plioceńskiego. Czwartorzędowe piętro wodonośne z gospodarczego punktu widzenia ma ograniczone znaczenie.
Wody piętra neogeńskiego występują w piaskach miocenu oraz podrzędnie oligocenu tworząc jeden
poziom wodonośny o średniej miąższości 20-40 m. Poziom ten jest izolowany w stropie iłami od czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Również w spągu paleogenu występują osady ilasto-mułowcowe, które utrudniają wymianę wód z niżej ległym piętrem kredowym. Lokalnie, w miejscach nieciągłości iłów plioceńskich
(okna hydrogeologiczne powstałe wskutek erozyjnego rozmycia), wody piętra mioceńskiego występują
w więzi hydraulicznej z wodami czwartorzędowymi.

3.4.4.

MODEL PODŁOŻA

Zgodnie z normą PN-86/B-02481 oraz PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenia
i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis, PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne.
Oznaczenia i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania, grunty analizowanego obszaru zaliczono do rodzimych gruntów organicznych oraz mineralnych niespoistych i spoistych. Pominięto w klasyfikacji nasypy niekontrolowane, niezalecane jako podłoże budowlane.
Zalegające w podłożu budowlanym grunty ujęto w jednostki geotechniczne zgodnie z instrukcją ITB.
Dla jednostki geotechnicznej wydzielono pięć serii geologicznych litologiczno-genetycznych, tj.:
•
•
•
•
•

seria – I, limniczne torfy i namuły piaszczyste,
seria – II, fluwialne piaski średnie, grube, żwiry i pospółki,
seria – III, limniczno-morskie iły neogeńskie,
seria – IV, węgiel brunatny,
seria – V , piaski burowęglowe.

Z klasyfikacji geotechnicznej wyłączono antropogeniczne, niejednorodne nasypy i słabonośne grunty
organiczne niezalecane jako podłoże fundamentów bezpośrednich i stanowiące strefę podłoża przeznaczoną do usunięcia lub stabilizacji.
Jednostki geologiczno-inżynierskie
Na podstawie wyników rozpoznania polowego i badań „in situ” oraz badań laboratoryjnych i danych
archiwalnych wydzielono w podłożu pięć serii geotechnicznych zbudowanych z utworów czwartorzędowych i neogeńskich.
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Seria geotechniczna I jest pochodzenia limnicznego, zbudowana z gruntów rodzimych, organicznych,
niespoistych i spoistych. Wilgotne, mokre i nawodnione nasypy niebudowlane występujące na analizowanym obszarze w postaci ciągłej przypowierzchniowej pokrywy o miąższości około 2,0 m. Utwory organiczne
występują bezpośrednio pod warstwą nasypów niekontrolowanych. Seria I jest przeznaczona do usunięcia,
wymiany bądź stabilizacji w zależności od przyjętych szczegółowych rozwiązań technicznych posadowienia
i zagospodarowania terenu. Są to grunty zaliczane do słabo nośnych, ściśliwe i nieskonsolidowane młode
osady organiczne reprezentowane przez torfy i namuły piaszczyste, Iom > 30%.
Seria geotechniczna II jest pochodzenia fluwialnego, zbudowana z gruntów rodzimych, mineralnych,
niespoistych. Zalega pod nasypami lub utworami serii I. Budują tę warstwę cienko ławicowe zróżnicowane
granulometrycznie piaski i żwiry o dominującym udziale piasków średnich, w stanie średnio zagęszczonym,
ID = 0,38 do ID= 055. Nad stropem iłów neogeńskich dominują cienkie warstwy żwiru i pospółki z kamieniami. Seria geotechniczna II występuje w całym badanym podłożu fundamentowym, zalegając zgodnie
z morfologią stropu iłów serii III. Jest to warstwa nawodniona o dobrej i bardzo dobrej wodoprzepuszczalności. Warstwa zalega od głębokości 1,40 m do głębokości około 4,0 m, miejscami więcej. Warstwa geotechniczne II jest praktycznie nawodniona w całości.
Seria geotechniczna III jest pochodzenia limniczno-morskiego, zbudowana z gruntów rodzimych, mineralnych, bardzo spoistych. Stanowią ją iły serii poznańskiej w stanie twardoplastycznym o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL(n) = 0.05 do IL=0,48 przy gm = 1+0,10. Podłoże gruntowe warstwy III
rozprzestrzenia się pod gruntami warstwy II na głębokości 4,0-5,4 m. Strop iłów został wyerodowany, a ich
kopalna powierzchnia jest nieregularna. Grunty te stanowią podłoże nieprzepuszczalne, a ich miąższość
wynosi 5,4-8,0 m. Są to utwory bardzo wrażliwe na zmianę wilgotności. W rezultacie osuszenia kurczą się,
natomiast w wyniku zawilgocenia pęcznieją i uplastyczniają. Wyprowadzona wartość stopnia plastyczności
wynosi IL=0,25, przy wilgotności naturalnej wn=22,2-46,3%, granicy płynności wL=79,5-137,1% i wskaźniku
plastyczności IP=55,5-105,4%. Seria geotechniczna III charakteryzuje się wybitnymi właściwościami ekspansywnymi. Jednak ze względu na około 4-metrowy nadkład częściowo nawodnionych gruntów fluwialnych,
nie przewiduje się praktycznie zmiany warunków wodnych i odsłonięcia strefy stropowej iłów serii poznańskiej w obrębie kompleksu iłów przy płytkim posadowieniu bezpośrednim. W takim przypadku quasi-naturalizacji, nie dojdzie do uaktywnienia procesów skurczu.
Seria geotechniczna IV jest pochodzenia limniczno-morskiego. Zbudowana jest z węgla brunatnego,
lokalnie z przemieszanym iłem z lignitem, oraz z wkładkami piasków brunatnych o maksymalnej miąższości
do 0,5 m. Występuje w spągowej części serii piaszczystej V. Zawartość części organicznych jest bardzo
zmienna i wynosi od 15% do 78%, przy wilgotności naturalnej wn=53% do 112%. Węgle brunatne niezaburzone wykazują bardzo małą ściśliwość (M> 40 MPa) oraz dużą wytrzymałość na ścinanie (Su> 200 kPa). Ujmuje węgle brunatne rozprzestrzeniające się pod iłami warstwy III i lokalnie pod soczewa piasków mioceńskich
warstwy V. Ich strop zalega na głębokości 10,0-12,2 m, a miąższość kształtuje się w przedziale 1,0-2,7 m.
Utwory te są organiczne, mocno skonsolidowane o stosunkowo wysokich parametrach wytrzymałościowych i niskich odkształceniowych. Ich miąższość jest lokalnie znaczna, zalegają w postaci płatów nieciągle,
spotyka się je na głębokości 10,0 do 13,0 m p.p.t. Warstwa może być porozrywana.
Seria geotechniczna V jest pochodzenia limniczno-morskiego i jest reprezentowana przez piaski
burowęglowe. Zbudowana z mioceńskich piasków drobnych z rozproszonym pyłem węgla brunatnego
i wkładkami okruchów węgla brunatnego, które występują poniżej spągowej części serii organicznych węgli
IV. Piaski drobne z węglem brunatnym są nawodnione i zagęszczone o charakterystycznej wartości stopnia
zagęszczenia ID=0,75, gm = 1 +/- 0,10.
Do głębokości wierceń w żadnym z otworów spągu tych gruntów nie osiągnięto. Strop warstwy
V zalega pod węglami brunatnymi warstwy IV na głębokości 12,2-14,3. Łączna miąższość piasków warstwy
V wynosi ponad 6,5 m. Piaski warstwy V stanowią mało odkształcalne podłoże, nośne.
Na stropie iłów serii poznańskiej mogą występować kamienie lub głazy bruku rzecznego.
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Rysunek 54. Obszar pod budowę Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, położenie obszaru
w ramach podziału geologicznego.

i kredą jeziorną do 4 m miąższości. Koryto to jest częściowo pogrzebane, a jego przebieg można analizować
dzięki wierceniom archiwalnym, w których występuje przewarstwienie torfu. Charakterystycznymi glebami
dla analizowanego odcinka Doliny Dolnej Wisły są mady. Powstają w wyniku wylewów wód rzecznych na
obszar równiny zalewowej, połączonych z procesami akumulacji osadów.
Tabela 42. Profil litologiczny osadów w obrębie torfowiska w Bydgoszczy-Łęgnowie.

Źródło: Opracowanie własne wyciąg z mapy: Przeglądowa Mapa Geologiczno-Inżynierska Polski, arkusz nr 697B2 Bydgoszcz,
autor Watycha.

Generalnie warunki geologiczno-inżynierskie w rejonie lokalizacji obszaru Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski należy sklasyfikować jako zróżnicowane.
•
•

•

•

3.4.5.

W rejonie występowania piasków fluwialnych – dobre, pogarszające się w miarę zawodnienia;
W obszarze utworów pochodzenia limniczno-morskiego zbudowanych z gruntów rodzimych,
mineralnych, bardzo spoistych iłów serii poznańskiej – trudne ze względu na ekspansywny charakter podłoża;
W strefie zalegania osadów pochodzenia limniczno-morskiego reprezentowanych przez węgiel
brunatny – warunki złożone ze względu na zmienną przestrzennie sztywność węgla brunatnego
i trudną ich identyfikację;
Piaski burowęglowe pochodzenia limniczno-morskiego – grunty dobre do posadowienia.

PROFILE GEOLOGICZNE

Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 0,2

Warstwa korzeniowa rozwinięta na torfie

0,2 – 2,0

Torf średnio rozłożony, czarny o strukturze włóknisto gruzełkowatej
z pojedynczymi dobrze zachowanymi fragmentami roślinnymi

2,0 – 2,8

Gytia węglanowa lub kreda jeziorna z pojedynczymi muszelkami 2–3 nmm średnicy
i dobrze zachowanymi fragmentami roślinnymi kremowo-biała

2,8 – 3,3,

Nagromadzenie drobnych muszelek 2–3 mm średnicy,
wśród których rozproszona jest kremowa kreda jeziorna lub gytia węglanowa

3,3 – 3,8

Gytia węglanowa lub kreda jeziorna kremowoszara z pojedynczymi
dobrze zachowanymi fragmentami roślinnymi

3,8 – 3,9

Gytia węglanowa lub kreda jeziorna szara wzbogacona w substancję organiczną

3,9 – 4,1

Gytia węglanowa lub kreda jeziorna kremowoszara z pojedynczymi muszelkami

4,1 – -5,0

Gytia węglanowa w stropie jasnoszara lub kreda jeziorna szara, ku spągowi wyraźnie
wzrasta ilość substancji organicznej

5,0 – 6,7

Gytia detrytusowa ze znaczną zawartością węglanów, brudnoszara z ciemniejszymi
przewarstwieniami organicznymi oraz fragmentów drewna, pojedyncze muszelki,
(6,0–6,02) pobrano pojedynczy 4 cm długości fragment drewna, 6,15–6,20 pobrano
fragment profilu z drobnymi odłamkami drewna rozproszonymi w gytii detrytusowej

6,7 – 6,9-

Gytia detrytusowa o właściwościach jak w warstwie wyższej, ale z mniejszą ilością muszelek
ponadto występuje kilka kilkumilimetrowych przewarstwień ilastych
(przeważnie w spągu i jedno przewarstwienie węglanowe w stropie)

6,9 – 7,2

Utwór ilasto detrytusowy mazisty ciemnoszary bez wyczuwalnych dotykiem części
grubszych, w spągu widoczne ciemnoszare przewarstwienia substancji organicznej

7,2 – -8,0

Utwór ilasto detrytusowy, mazisty, ciemnoszary, z przewarstwieniami drobnego piasku

>8

Piasek drobnoziarnisty szary
Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów wiertniczych w spągu ciemnoszara, ku spągowi wyraźnie wzrasta ilość substancji organicznej Cz. Knoffa (1963), J. Kordowski, 1997, Morfologia i budowa geologiczna równiny zalewowej Wisły na odcinku
Solec Kujawski, Strzelce Dolne, Toruń, http://rcin.org.pl.

Tabela 43. Łęgnowo, profil otworu nr 392/1364/MAW, Rzędna 34,9 m n.p.m.

Lokalizację otworów przeanalizowanych na potrzeby opracowania przedstawiono na mapie zawartej
w załączniku nr 14.
A. Bydgoszcz-Łęgnowo w pobliżu ujścia Brdy, otwory 395, 392, 393, 394
Analizowany obszar znajduje się na terenach rolniczych niezabudowanych. W podłożu zalegają
głównie piaski o różnej frakcji, miejscami rozdzielone glinami lub iłami. Najbardziej niekorzystne parametry
przebiegów warstw gruntowych pochodzą z odwiertu Łęgnowo. Poniższe dane pochodzą z otworów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej. Warunki
geotechniczne w rejonie Łęgnowa w strefie czwartorzędowej są w dużej części ukształtowane dawnym
korytem. Jest to szczególnie wyraźne w pobliżu stacji kolejowej w Łęgnowie. Jego zarys przybliżeniu określa
zarys pokrywy torfowej (pokrywa ta jednak rozlewa się poza koryto). Maksymalna miąższość zalegających
na nim torfów osiąga 3,5 m. Na powierzchnię torfową nawiana jest niewielka pokrywa piasków eolicznych
o miąższości do 1 m, nawiana z pobliskiej wydmy. Całość przeważnie podścielona jest gytią drobnodetrusową
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Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 0,2

Warstwa korzeniowa rozwinięta na torfie

0,2 – 2,0

Torf średnio rozłożony, czarny o strukturze włóknisto gruzełkowatej
z pojedynczymi dobrze zachowanymi fragmentami roślinnymi

2,0 – 2,8

Gytia węglanowa lub kreda jeziorna z pojedynczymi muszelkami
2–3 nmm średnicy i dobrze zachowanymi fragmentami roślinnymi kremowobiała

2,8 – 3,3,

Nagromadzenie drobnych muszelek 2–3 mm średnicy, wśród których
rozproszona jest kremowa kreda jeziorna lub gytia węglanowa

3,3 – 3,8

Gytia węglanowa lub kreda jeziorna kremowoszara z pojedynczymi
dobrze zachowanymi fragmentami roślinnymi

3,8 – 3,9

Gytia węglanowa lub kreda jeziorna szara wzbogacona w substancję organiczną
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Głębokość [m]

Tabela 45. Otorowo, profile otworów nr S1, O1, O2, O3 Rzędna 35,6 m n.p.m.

Rodzaj gruntu

Otwór S1

3,9 – 4,1

Gytia węglanowa lub kreda jeziorna kremowoszara z pojedynczymi muszelkami

Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

4,1 – -5,0

Gytia węglanowa w stropie jasnoszara lub kreda jeziorna szara,
ku spągowi wyraźnie wzrasta ilość substancji organicznej

0,0 – 0,9

Nasyp niekontrolowany NN (Pd, H)

0,9 – 2,1

piasek drobny, jasno żółtywilgotny, średnio zagęszczony

5,0 – 6,7

Gytia detrytusowa ze znaczną zawartością węglanów, brudnoszara z ciemniejszymi
przewarstwieniami organicznymi oraz fragmentów drewna, pojedyncze muszelki
(6,0–6,02 pobrano pojedynczy (4 cm długości fragment drewna, 6,15–6,20 pobrano
fragment profilu z drobnymi odłamkami drewna rozproszonymi w gytii detrytusowej

2,1 – 4,5
ZWG – 4,5 m ppt

piasek średni żółty, przewarstwiony piaskiem drobnym wilgotny, średnio zagęszczony

4,5 – 6,5

piasek szary z przewarstwieniami piaskiem grubym

6,7 – 6,9-

Gytia detrytusowa o właściwościach jak w warstwie wyższej, ale z mniejszą ilością
muszelek ponadto występuje kilka kilkumilimetrowych przewarstwień ilastych
(przeważnie w spągu i jedno przewarstwienie węglanowe w stropie)

6,9 – 7,2

Utwór ilasto detrytusowy mazisty ciemnoszary bez wyczuwalnych dotykiem
części grubszych, w spągu widoczne ciemnoszare przewarstwienia substancji organicznej

7,2 – 8,0
>8

Otwór O1
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 0,4

Nasyp niekontrolowany NN (Ps, H, korzenie)

0,4 – 0,9

piasek średni, żółty, wilgotny, średnio zagęszczony

Utwór ilasto detrytusowy, mazisty, ciemnoszary, z przewarstwieniami drobnego piasku

0,9 – 5,5
ZWG – 5,5 m ppt

piasek gruby, żółty, mokry, średnio zagęszczony

Piasek drobnoziarnisty szary

5,5 – 6,2

piasek gruby, przewarstwiony iłem żółtobrązowy m/nw, średnio zagęszczony

5,5 – 7,0

Ił szarobrązowy wilgotny, tpl

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Uwarunkowania środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego budowy
portu multimodalnego w gminie Solec Kujawski” opracowanie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wykonany
przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Babińskiego, w 2013 r.

B. Otorowo w pobliżu ujścia Brdy, otwory 391, S1, O1, O2, O3
Tabela 44. Otorowo, profil otworu nr 391/1375/MAW, Rzędna 35,6 m n.p.m.
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 0,6

torf c. brunatny

0,6 – 1,8

piasek różnoziarnisty, szary, z resztkami roślin

1,8 – 3,5

piasek różnoziarnisty szarożółty z dużą ilością głazików ø 3,5 cm

3,5 – 5,5

piasek drobny Czwartorzęd

5,5 – 6,8

piasek średni z okruchami węgla Trzeciorzęd

6,8 – 20,0

piasek szary z poj. okruchami węgla brunatnego

Poniżej 20,0

węgiel brunatny, b. twardy

Otwór O2
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 0,4

Nasyp niekontrolowany NN (Ps, H, korzenie)

0,4 – 1,1

Nasyp niekontrolowany NN piasek średni + żużel, wilgotny

1,1 – 4,0

Nasyp niekontrolowany NN ił, piasek średni, żużel, wilgotny

4,0 – 6,0

Ił szarobrązowy wilgotny, tpl/pzw

Otwór O3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Uwarunkowania środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego budowy
Portu Multimodalnego w gminie Solec Kujawski” opracowanie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wykonany
przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Babińskiego 2013 r.

W celu przyjęcia przybliżonych parametrów geotechnicznych gruntu w rejonie Otorowa, wstępnie
przyjęto układ warstw oraz ich parametry fizyczno-wytrzymałościowe pochodzące z odwiertów wykonanych w Otorowie udostępnione przez Pracownię Inżynieryjno-Geologiczną M. Kumor z Bydgoszczy.

Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 0,7

Nasyp niekontrolowany NN (Ps, H, korzenie)

0,7 – 1,8

Piasek średni na pograniczu piasku grubego, żółty, wilgotny/mokry

1,8 – 2,5

Piasek gruby+ żwir żółtobrązowy mokry, szg

2,5 – 3,5

Ił przewarstwiony piaskiem grubym i żwirem, żółtobrązowy m/nw, tpl

3,5 – 4,0

Ił szarobrązowy wilgotny, zw

Otwór O4
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 0,5

Nasyp niekontrolowany NN (Ps, H, korzenie) brązowoszary

0,5 – 1,2

Piasek średni żółty, wilgotny/mokry, szg

1,2 – 2,5

Piasek gruby żółty mokry, szg

2,5 – 3,0

Gytia szara, nw

3,0 – 4,0

Ił szarobrązowy wilgotny, tpl

4,0 – 6,0

Ił szarobrązowy wilgotny, zw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Pracowni Inżynieryjno-Geologicznej w Bydgoszczy ul. Spacerowa 75
85-386, Bydgoszcz maciej.kumor@engeo.com.pl.
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C.

Solc Kujawski Otwory 321/42.745/, 322/42.746/, 323/42.746, 324/3626/430/1/, 325/3626/430/2/,
326/3626/430/3/, 327/3626/430/4/, 328/3626/430/5/, 329/3626/290/, 330/92011/, 331/68874,
332/3626/3/, 333/3625/427/5/, 334/3626/427/4/, 335/92013/, 336/92014/, 337/92014/,
338/3626/267/, 1/T, 2/T, 3/T.

Tabela 46. Archiwalne profile geotechniczne z rejonu Solca Kujawskiego (wg lokalizacji z rysunku w załączniku 14).
Otwór nr 321/42.745/

8,0 – 18,0

piasek średni i gruby

Zwierciadło wody gruntowej ustalone na głębokości
4,56 m
Otwór nr 327/3626/430/4/ Rzędna 37,721 m n.p.m.
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 1,0

nasyp gruzowy

Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

1,0 – 4,0

piasek drobny, szary

0,0 – 0,5

piasek drobnoziarnisty
dom. kamyki, szary, suchy, luźny

4,0 – 6,0

piasek średni ze żwirem, szary

0,5 – 0,9

piasek drobnoziarnisty, dom. kamyki, żółty, lekko wilgotny

6,0 – 10,0

piasek gruby ze żwirem i otoczakami, pow. 50% szary

0,9 – 2,8

piasek drobnoziarnisty, dom. kamyki, biały, bardzo zwarty

2,8 – 4,5

piasek średnioziarnisty z dom. piasku grubego, kamyki,
bardzo mokry, zwarty

Zwierciadło wody gruntowej na głębokości 3,1 m
Otwór nr 322/42.746/

Otwór nr 328/3626/430/5/ Rzędna 37,958 m n.p.m.
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 1,0

nasyp gruzowy

1,0 – 4,0

piasek drobny, szary

4,0 – 6,0

piasek średni ze żwirem, szary

Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 0,7

nasyp z domieszkami gruzu, cegły, jasno-brązowo-żółty

6,0 – 10,0

piasek gruby ze żwirem i otoczakami, pow. 50% szary

0,7 – 1,5,

piasek drobnoziarnisty, domieszki kamyki, jasnożółty,
wilgotny

11,0 – 13,0

piasek średni z poj. żwirem, popielatoszary

1,5 – 3,0,

piasek drobnoziarnisty, domieszki kamyki, biały, wilgotny

13,0 – 19,0

piasek średni, szary

3,0 – 4,3

piasek drobnoziarnisty, mokry, b. zwarty,

Poniżej 19,0

niżej otoczak

Otwór suchy
Otwór nr 323/42.746/
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 0,5

nasyp, szary

0,5 – 2,0

piasek średnioziarnisty, żółty

2,0 – 3,0

piasek średnioziarnisty, biały

3,0 – 3,5
3,5 – 4,5

Zwierciadło wody gruntowej ustalone na głębokości
3,35 m. Głęb. zafiltrowania 13,8 – 18,3 m
Otwór nr 329/3626/290/
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 4,0

piasek drobny

4,0 – 8,0

piasek średni

piasek średnioziarnisty, żółty

8,0 – 18,0

piasek średni i gruby

piasek średnioziarnisty, piasek zasypuje otwór

Zwierciadło wody gruntowej ustalone na głębokości
4,2 m

Otwór suchy
Otwór nr 324/3626/430/1/ Rzędna 38,343 m n.p.m.
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 4,0

piasek drobny

4,0 – 8,0

piasek średni

8,0 – 19,0

piasek średni i gruby piasek średni i gruby

Zwierciadło wody gruntowej ustalone na głębokości
4,25 m
k=4,26x10-2cm/s na podstawie próbnego pompowania
Otwór nr 325/3626/430/2 Rzędna 38,653 m n.p.m.
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 4,0

piasek drobny, szary

4,0 – 8,0

piasek średni, szary

8,0 – 18,0

piasek średni i gruby

Zwierciadło wody gruntowej ustalone na głębokości
4,56 m
Otwór nr 326/3626/430/3/ Rzędna 38,288 m n.p.m.
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 4,0

piasek drobny, szary

4,0 – 8,0

piasek średni, szary
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Otwór nr 330/92011/ Rzędna 45,0 m n.p.m.
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 0,6

piasek drobnoziarnisty, szary, suchy

0,6 – 2,9

piasek drobnoziarnisty, żółty, suchy

2,9 – 4,0

piasek drobnoziarnisty nawodniony

4,0 – 4,6

piasek średnioziarnisty, żółty

4,6 – 6,6

piasek gruboziarnisty, j. szary

6,6 – 11,0

piasek gruboziarnisty, białoszary Czwartorzęd

Poniżej 11,0

ił szary Pliocen

Zwierciadło wody gruntowej ustalone na głębokości
2,9 m

k śr.=0,0003776 m/s
dla warstwy 7,0 – 9,0 m

Otwór nr 331/68874 Rzędna 35 m n.p.m.
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 0,3

gleba

0,3 – 4,0

piasek żółty

4,0 – 8,0

pospółka Czwartorzęd

8,0 – 10,0

ił niebieskawy Pliocen

Zwierciadło wody gruntowej ustalone na głębokości
5,5 m
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27,0 – 32,5

glina piaszczysta, szara

Rodzaj gruntu

32,5 – 34,5

glina ilasta, szara

0,0 – 5,5

piasek średni, j. żółty

34,5 – 38,8

ił niebieskoszary czwartorzęd

5,5 – 6,6

ił czarny, twardoplastyczny

38,8 – 40,0

pył/poj. odłamki lignitu i ziaren miki Miocen

6,6 – 15,3

piasek średni, j. żółty

k=0,000459 x10-2cm/s dla warstwy 15–25 m

15,3 – 30,0

ił popielatoszary, silnie zwarty Pliocen

Zwierciadło wody gruntowej ustalone
na głębokości 3,7 m

Zwierciadło wody gruntowej ustalone
na głębokości 4,6 m na

Badań Przesiewowych
k=9,68 x10-2cm/s
Próbnego pompowania k=6,05 x10-2cm/s

Otwór nr 332/3626/3/ Rzędna 42,22 m n.p.m.
Głębokość [m]

Otwór nr 333/3625/427/5/ Rzędna 40,65 m n.p.m.

Otwór nr 337/92015 Rzędna 39,68 m n.p.m.
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 2,1

piasek drobny, żółty

2,1 – 4,1

piasek drobny, j. żółty

Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

4,1 – 6,0

piasek średni z pojed. otoczakami, żółtoszary

0,0 – 0,4

gleba piaszczysta

6,0 – 8,0

piasek średnioziarnisty, żółtoszary

0,4 – 2,0

piasek drobny, j. żółty

8,0 – 10,0

piasek gruboziarnisty z pojed. otoczakami, żółtoszary

2,0 - 6,0

piasek średni z poj. żwirem, j. żółty

10,0 – 13,4

piasek gruboziarnisty, szary

6,0 – 9,5

piasek średni ze żwirem i otoczakami, pow. 50% j. żółty
Czwartorzęd

13,4 – 20,0

piasek średnioziarnisty, szary

11,0 – 13,0

ił popielatoszary, silnie zwarty Pliocen

20,0 – 22,0

pospółka, szara

Zwierciadło wody gruntowej ustalone na głębokości
4,5 m
Głębokość zafiltrowania 8,0 – 11,0

22,0 – 26,0

piasek średnio- i gruboziarnisty, szary

k=3,19 x10-2cm/s na podstawie wyników przesiewu
k=8,58 x10-2cm/s na podstawie próbnego pompowania

26,0 – 38,0

piasek drobnoziarnisty z pyłem brunatnym i wkładkami
węgla brunatnego

Otwór nr 334/3626/427/4/ Rzędna 40,64 m n.p.m.
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 0,4

gleba piaszczysta

0,4 – 2,0

piasek drobny, j. żółty

2,0 – 6,0

piasek średni ze żwirem, j. żółty

6,0 – 8,5

piasek średni ze żwirem i otoczakami, j. żółty

8,5 – 10,0

piasek średni ze żwirem i otoczakami, j. szary

Zwierciadło wody gruntowej ustalone
k=4,0 x10-2cm/s na podstawie wyników przesiewu
na głębokości 4,5 m Głębokość zafiltrowania 7,4 – 9,5 m k=9,69 x10-2cm/s na podstawie próbnego pompowania
Otwór nr 335/92013/
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 4,0

piasek średni, żółty

4,0 – 15,0

pospółka, żółtoszara

15,0 – 19,0

pospółka szarożółta

19,0 – 19,2

pył piaszczysty, ciemnoszary

19,2 – 28,0

pospółka żółtoszara

28,0 – 37,0

pospółka żółtoszara z lignitem

37,0 – 40,0

lignit z pospółką

Zwierciadło wody gruntowej ustalone na głębokości
4,0 m
Otwór 336/92014/ Rzędna 45,87 m n.p.m.
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 0,6

piasek gliniasty żółtoszary

0,6 – 1,1

piasek drobny, żółty

1,1 – 7,4

piasek średnioziarnisty z domieszką otoczaków, szary

7,4 – 10,0

pospółka ciemnoszara

10,0 – 11,8

otoczaki /brak moreny/szare

11,8 – 15,8

glina morenowa z otoczakami, szara

15,8 – 19,8

glina piaszczysta z pojedynczym żwirem

19,8 – 27,0

glina piaszczysta, szara
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Zwierciadło wody gruntowej ustalone na głębokości
3,k=4,59 x10-4m/s dla warstwy 15–25 m
Otwór nr 338/3626/267/
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 0,5

gleba

0,5 – 5,0

piasek drobny, szarożółty

5,0 – 10,0

piasek gruby z otoczakami, szarożółty

10,0 – 10,5

piasek średni, żółtoszary Czwartorzęd

10,5 – 11.0

ił niebieski Pliocen

Zwierciadło wody gruntowej ustalone
na głębokości 4,5 m. Głęb. zafiltrowania 7,5–9,5 m
k=6,44 x10-2 cm/s na podstawie wyników przesiewu
k=5,105 x10-2 cm/s na podstawie wyników próbnego
pompowania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień zawartych w opracowaniu „Uwarunkowania środowiska przyrodniczego
i społeczno-ekonomicznego budowy portu multimodalnego w gminie Solec Kujawski” – opracowanie Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, wykonane przez zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Babińskiego w 2013 r.

Do celów ustalenia przybliżonych parametrów gruntu, wstępnie przyjęto dane udostępnione przez
Pracownię Inżynieryjno-Geologiczną z Bydgoszczy. Obejmujące układ warstw oraz ich parametry fizyczno-wytrzymałościowe pochodzące z odwiertów wykonanych w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 63, które
można uznać za miarodajne i charakterystyczne dla omawianego terenu. Dane te przedstawia Tabela 47.
Tabela 47. Profile otworów. Solec Kujawski, Toruńska 63.
Profil otworu nr 1/T, Rzędna 38,7 m n.p.m.
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 0,3

Beton

Warstwa

0,3 – 4,7

Nasyp (Pd, Ps, PdH, H,
cegła, gruz, odpady budowlane)

NN
Qh

4,7 – 8,0

Piasek drobny, Pd

Ia
Qp

ID = 0,54

8,0 – 8,7

Piasek średni + (Żwir, Kamienie) Ps +Ż,

Ic
Qp

ID = 0,68
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8,7 – 9,
9,0 – 10,

KO

Ic
Qp

ID = 0,68

ił j. szary, zwięzły Trzeciorzęd

II a
Trpl

IL = 0,15

Profil otworu nr 2/T, Rzędna 38,52 m n.p.m.
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

Warstwa

Stan

0,0 – 0,3

Beton

0,3 – 4,6

Nasyp (Pd, Ps, PdH, H,
cegła, gruz, odpady budowlane)

NN
Qh

4,6 – 6,3

Piasek drobny

Ia
Qpf

ID = 0,54

6,3 – 7,2

Piasek średni (Żwir, Kamienie)

Ib
Qpf

ID = 0,54

7,2 – 9,0

Piasek gruby/średni + (żwir, kamienie)

Ic
Qpf

ID = 0,68

9,0 – 9,6

Piasek gruby/średni + (żwir, kamienie)

Ic
Qpf

ID = 0,684

9,6 – 10,

ił j. szary, zwięzły Trzeciorzęd

II a
Trpl

IL = 0,15

Profil otworu nr 3/T, Rzędna 38,41 m n.p.m.
Głębokość [m]

Rodzaj gruntu

0,0 – 0,3

Beton

Warstwa

Stan

0,3 – 4,7

Pd, Ps, PdH, H,
cegła, gruz, odpady budowlane

NN
Qpf

6,4 – 7,5

Piasek drobny

Ia
Qpf

8,0 – 7,5

Piasek średni (Żwir, Kamienie)

7,5 – 9,5

Piasek gruby (Żwir, Kamienie)

Pr+Ż,K

ID= 0,68

9,5 – 10,

ił j. szary, zwięzły Trzeciorzęd

IIa
Tr pl
TR

IL = 0,15

0,0 – 0,3

Beton

0,3 – 4,4

Nasyp (Pd, Ps, PdH, H,
cegła, gruz, odpady budowlane

NN
Qh

4,4 – 6,0

Piasek drobny

Ia
Qpf

ID = 0,54
ID = 0,54

ID = 0,54

Qpf – utwory sypkie akumulacji fluwialnej, Qp Plejstocen

ANALIZA ŚRODOWISKOWA
3.5.1. UWARUNKOWANIA OBSZARÓW CHRONIONYCH,
W TYM OBSZARU NATURA 2000

Na podstawie ogólnodostępnych danych literaturowych oraz korespondencji prowadzonej w przedmiotowym zakresie z organami ochrony środowiska, jednostkami administracji samorządowej, organami
terytorialnymi PGL „Lasy Państwowe” oraz innymi instytucjami i organizacjami pozyskującymi i gromadzącymi dane w zakresie środowiska przyrodniczego (załącznik nr 16) na obszarze analizowanym pod kątem
lokalizacji planowanej platformy (przedstawionym na załączniku nr 15) stwierdza się następujące formy
ochrony przyrody (zarówno obszarowe, jak i punktowe):
•

parki krajobrazowe – fragment jednego obiektu w północno-wschodniej części analizowanego obszaru:
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Nadwiślański Park Krajobrazowy;

obszary chronionego krajobrazu – fragmenty dwóch obiektów na obszarze analizy:

Obszar Chronionego Krajobrazu „Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia
i zachodnia”,
o Obszar Chronionego Krajobrazu „Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej”;
•
obszary Natura 2000 – fragmenty dwóch obiektów na obszarze analizy:
o Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Dolina Dolnej Wisły” (kod obszaru:
PLB040003),
o Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) „Solecka Dolina Wisły” (kod obszaru:
PLH040003);
•
pomniki przyrody – trzy obiekty na obszarze analizy:
o sosna pospolita „Dominika” na Osiedlu Awaryjnym w Bydgoszczy (ul. Świetlicowa):
dwupniowa, obwód pni: 357 cm oraz 193 cm,
o dąb szypułkowy „Eugeniusz” na skarpie przy ul. Nowotoruńskiej w Bydgoszczy: dwupniowy, obwód pni: 343 cm oraz 273 cm,
o dąb szypułkowy przy drodze krajowej nr 10 w miejscowości Makowiska (Gmina Solec
Kujawski): obwód pnia 177 cm;
•
użytki ekologiczne – pięć obiektów na obszarze analizy:
o trzy użytki bez nazwy pomiędzy miejscowościami Mała Kępa oraz Czarnowo (prawy
brzeg rzeki Wisły),
o użytek bez nazwy w miejscowości Makowiska,
o użytek ekologiczny „Biała Góra” na granicy miasta Solec Kujawski i miejscowości Otorowo.
Charakterystykę obszarów chronionych, stwierdzonych w obszarze analizy, w szczególności obszarów Natura 2000 zamieszczono w poniższych podrozdziałach.
o

Rozmieszczenie ww. form ochrony przyrody oraz korytarzy ekologicznych objętych wykonaną analizą
środowiskową przedstawiono na załączniku nr 15.

3.5.1.1. Krótka charakterystyka obszarów Natura 2000
jako najistotniejszych dla wykazania ograniczeń do lokalizacji planowanego przedsięwzięcia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Pracownię Geologiczno-Inżynierską 85-386 Bydgoszcz, maciej.kumor@engeo.com.pl.

3.5.

•

o

Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Dolina Dolnej Wisły” (kod obszaru: PLB040003)
Przedmiotowa forma powołana została w roku 2004 (jako OSO). Posiada łączną powierzchnię ponad
330 km2. Obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” jest krajową ostoją ptaków o randze międzynarodowej
PL028, gniazduje w niej 28 gatunków ptaków z Zał. I Dyrektywy Ptasiej, a 9 gatunków znajduje się w polskiej
czerwonej księdze108. Na obszarze planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej według danych udostępnionych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdzono obecność dziewięciu
gatunków ptaków, które wymienione zostały w podrozdziale 4.5.4.1 (Inwentaryzacja flory i fauny). Cztery
z nich wymienione są w I załączniku Dyrektywy Ptasiej. Obszar analizy obejmuje około 18,6 km2 powierzchni
obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Wisły”. Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Dolina
Dolnej Wisły” posiada ustanowiony Plan Zadań Ochronnych (PZO). Plan został ustanowiony Zarządzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r. Obszar specjalnej ochrony ptaków na terenie objętym analizą
w obrębie lewego brzegu rzeki jest zagospodarowany w formie pól uprawnych, natomiast prawostronny
brzeg pozostaje naturalny i nieprzekształcony.
Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) „Solecka Dolina Wisły” (kod obszaru: PLH040003)
Przedmiotowy obszar powołany został w roku 2009 (zatwierdzenie jako OZW) i posiada powierzchnię około 70 km2. Obszar ma znaczenie przede wszystkim dla ochrony mozaiki siedlisk nadrzecznych,
108

Natura 2000. Standardowy formularz danych. Obszar PLB040003. Dolina Dolnej Wisły (stan na dzień 2017-02).
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charakterystycznych dla doliny dużej rzeki nizinnej oraz fauny związanej z rzeką i środowiskami dna jej doliny. Obszar stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i objętych ochroną
gatunkową związanych ze środowiskiem wodnym. Występują tu liczne i zróżnicowane siedliska przyrodnicze wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Rzeka Wisła i związane z nią obszary Natura 2000,
w tym „Solecka Dolina Wisły” PLH040003 pełnią istotną rolę korytarza ekologicznego, wykorzystywanego
przez organizmy wodne (głównie ryby) oraz inne gatunki, w szczególności ptaki (dla ochrony których wyznaczono scharakteryzowany uprzednio obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Wisły” PLB040003).
Obszar ten został również włączony w granice korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym (wyznaczonych przez Zakład Badań Ssaków PAN), wykorzystywanych przez duże ssaki: „Dolina Dolnej Wisły”109.
Obszar analizy (zgodnie z Załącznikiem nr 15) obejmuje około 15,4 km2 powierzchni specjalnego obszaru
ochrony siedlisk „Solecka Dolina Wisły”. Jakkolwiek najcenniejszym tutaj wydaje się być priorytetowe siedlisko *91E0 obecne na około 7% wspomnianej powierzchni. Siedliska przyrodnicze obszaru Natura 2000
„Solecka Dolina Wisły” występujące na obszarze planowanego przedsięwzięcia wymienione zostały w podrozdziale 3.5.4.1 (Inwentaryzacja flory i fauny). Teren objęty analizą w obrębie przedmiotowego obszaru chronionego na lewym brzegu Wisły jest zagospodarowany przez człowieka w postaci pól uprawnych, natomiast
prawostronny brzeg pozostaje naturalny i nieprzekształcony.
Ostoja pełni funkcję istotnego korytarza ekologicznego dla wielu gatunków zwierząt, w tym wszystkich występujących w rzece gatunków ryb. Jednym z nich jest dwuśrodowiskowy gatunek wymieniony
w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: łosoś atlantycki Salmo salar. Ostoja stanowi także istotny obszar
występowania populacji rozrodczych różanki Rhodeus sericeus amarus także wymienionej w załączniku
II Dyrektywy Siedliskowej, związanej z siedliskami charakterystycznymi dla dużej rzeki nizinnej. Wśród ssaków na omawianym obszarze objętym analizą stwierdzono występowanie kolejnego gatunku z II Załącznika
Dyrektywy Siedliskowej – bobra Castor fiber.
Listę gatunków i siedlisk chronionych występujących w obrębie ww. obszarów wraz z ich krótkim
opisem przedstawiono w rozdziałach poświęconych szacie roślinnej oraz zwierzęcej, w dalszych rozdziałach
niniejszego opracowania.

3.5.1.2. Krótka charakterystyka pozostałych
znaczących obszarów chronionych objętych analizą
Nadwiślański Park Krajobrazowy
Przedmiotowa forma ochrony obszarowej utworzona została w 1993 r. celem zachowania mozaikowatości krajobrazu Doliny Dolnej Wisły, w szczególności jej lewego brzegu. Łączna powierzchnia Parku wynosi
około 333,1 km2, a na jego terenie występują liczne inne formy ochrony, takie jak rezerwaty, obszary Natura
2000, użytki ekologiczne i pomniki przyrody, a także wiele gatunków chronionych roślin i zwierząt wraz
ze strefami ich ochronny. Analizowany obszar zajmuje zaledwie około 3,5 km2 niniejszego parku krajobrazowego na prawym nieprzekształconym brzegu Wisły. W jego granicach znajduje się strefa ochrony gniazda
bielika Haliaeetus albicilla. Park krajobrazowy w obrębie analizowanego terenu całkowicie obejmuje swym
zasięgiem specjalny obszar ochrony siedlisk oraz obszar specjalnej ochrony ptaków.
Obszar chronionego krajobrazu „Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia”
Obszar utworzony w roku 1991, posiada powierzchnię niespełna 300 km2. Powierzchnię obszaru pokrywają zwarte kompleksy borów świeżych i częściowo suchych z sosną zwyczajną jako gatunkiem panującym. Omawiany obszar stanowi strefę wypoczynku mieszkańców aglomeracji bydgosko-toruńskiej
i pełni ważną rolę w turystyce i rekreacji. W skład tej jednostki wchodzą dwa podobszary obejmujące część
wschodnią i zachodnią. Na terenie jednostki znajduje się rezerwat przyrody „Łażyn” oraz użytki ekologiczne.
Obszar analizy obejmuje około 9 km2 tej formy ochrony przyrody i mieści się na prawostronnym brzegu rzeki.
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Natura 2000. Standardowy formularz danych. Obszar PLH040003. Solecka Dolina Wisły (stan na dzień 2017-02).
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Obszar chronionego krajobrazu „Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej”
Obszar utworzony został w roku 1992 i posiada powierzchnię około 116 km2. Powierzchnia obszaru charakteryzuje się dużą rozciągłością ze względu na strefę krawędziową Kotliny Toruńskiej, jedynie
w centralnej części obszar znacznie się rozszerza ze względu na włączenie w jego zasięg terenów leśnych
i trwałych użytków zielonych między Toruniem a Złąwsią Wielką. Obszar charakteryzuje się dużym pokryciem lasami – około 56%, natomiast obszar przedmiotowych analiz zajmuje niespełna 2 km2 całości omawianej formy ochrony przyrody.
W poniższej tabeli przedstawiono stosunek całkowitej powierzchni obszarów chronionych do powierzchni obszaru analizy o powierzchni około 2880 ha, z którym kolidują.
Tabela 48. Powierzchnia obszarowych form ochrony przyrody znajdujących się na obszarze analizy.

Forma ochrony przyrody

Powierzchnia
całkowita [ha]

Nazwa

Powierzchnia kolidująca
z analizowanym obszarem
[ha]

[%]

Park krajobrazowy

Nadwiślański Park
Krajobrazowy

33306,50

~127,63

~0,4

Obszar chronionego krajobrazu

Wydm Kotliny
Toruńsko-Bydgoskiej część
wschodnia i zachodnia

28100,00

~322,46

~1,1

Obszar chronionego krajobrazu

Strefy Krawędziowej
Kotliny Toruńskiej

11638,01

~71,05

~0,6

Obszar specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000

Dolina Dolnej Wisły
(PLH040003)

33559,04

~674,35

~2,0

Specjalny obszar ochrony
siedlisk Natura 2000

Solecka Dolina Wisły
(PLH040003)

7030,08

~553,78

~7,9

Użytek ekologiczny

–

3,37

3,37

100

Użytek ekologiczny

–

1,65

1,65

100

Użytek ekologiczny

–

1,20

1,20

100

Użytek ekologiczny

–

0,31

0,31

100

Użytek ekologiczny

Biała Góra

1,36

1,36

100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Powierzchnia obszarów chronionych na analizowanym terenie, które w niektórych miejscach nakładają się swoim zasięgiem, wynosi łącznie około 1024,2 ha, co stanowi 35,6% całości analizowanego obszaru.
Należy tutaj jednak zaznaczyć, iż wśród wyżej wymienionych i krótko scharakteryzowanych obszarów objętych ochroną Nadwiślański Park Krajobrazowy i Obszar chronionego krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia, które stanowią około 447,3 ha analizowanego obszaru znajdują
się na prawym brzegu Wisły, gdzie nie przewiduje się budowy platformy. Podobnie większość płatów siedlisk
stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura 2000: Specjalny obszar ochrony siedlisk Solecka Dolina
Wisły znajduje się również na prawym brzegu Wisły będącym tym samym zdecydowanie cenniejszym przyrodniczo od brzegu lewego. Mimo iż lewy brzeg Wisły jest w zasięgu obu Obszarów Natura 2000, w głównej
mierze są to obszary użytkowane rolniczo o niskich walorach przyrodniczych za wyjątkiem pojedynczych
płatów siedliska 91E0, tj. łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, które jest jednym z najpospolitszych siedlisk Natura 2000 w Polsce. Na podstawie tych danych można stwierdzić iż budowa platformy na
lewym brzegu nie powinna znacząco negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze. Jakkolwiek wnioski
te powinny być poparte przeprowadzoną inwentaryzacją przyrodniczą, która potwierdzi powyższy wniosek.
Powiązania ekologiczne obszaru
Z uzyskanych informacji (ogólnodostępnych danych literaturowych oraz korespondencji prowadzonej w przedmiotowym zakresie z organami ochrony środowiska, jednostkami administracji samorządowej,
organami terytorialnymi PGL „Lasy Państwowe” oraz innymi instytucjami i organizacjami pozyskującymi
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i gromadzącymi dane w zakresie środowiska przyrodniczego) wynika, iż teren objęty przedmiotową analizą zlokalizowany jest w znacznym stopniu (na powierzchni 656,1 ha) w obrębie korytarza ekologicznego
o znaczeniu międzynarodowym pn. „Dolina Dolnej Wisły” (kod korytarza: GKPn-10A). Korytarz ten jest istotny dla zachowania drożności ekologicznej znacznej części obszaru Polski przede wszystkim dla ptaków
oraz ichtiofauny, a w mniejszym stopniu ssaków, w tym nietoperzy. Łączy on ze sobą dwa inne korytarze
ekologiczne: „Lasy Ziemi Chełmińskiej” (o kodzie: KPn-17C) z korytarzem „Puszcza Bydgoska” (kod korytarza: GKPnC-14) z czego oba również znajdują się w obrębie analizy.

3.5.2.
		
		
		

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z RAMOWĄ DYREKTYWĄ WODNĄ I DYREKTYWĄ
W SPRAWIE OCENY RYZYKA POWODZIOWEGO I ZARZĄDZANIA NIM
(TZW. DYREKTYWA POWODZIOWA) ORAZ IDENTYFIKACJA CELÓW
ŚRODOWISKOWYCH DLA JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD

Ramowa Dyrektywa Wodna
Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) – to powszechnie używana nazwa odnosząca się do dyrektywy
2000/60/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2000 r., ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Do polskich przepisów jest ona transponowana przede
wszystkim w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).
Dla każdej JCWP (Jednolitej Części Wód Powierzchniowych) i JCWPd (Jednolitej Części Wód Podziemnych) ustala się cele środowiskowe konieczne do osiągnięcia w określonej perspektywie czasowej.
Główny cel środowiskowy JCWP to „dobry stan wód”, na który składają się: dobry stan chemiczny oraz dobry
stan ekologiczny (dla naturalnych JCWP) lub dobry potencjał ekologiczny (dla sztucznych i silnie zmienionych JCWP). Dla JCWPd zasadniczym celem środowiskowym są dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Zarówno przepisy, jak i plan gospodarowania wodami ustalają, co się kryje pod pojęciami dobrego
stanu chemicznego oraz dobrego stanu lub potencjału ekologicznego. W przypadku wód powierzchniowych na pojęcie dobrego stanu/potencjału ekologicznego składają się stan elementów biologicznych oraz
wspierających je elementów fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Każdy z tych elementów składa
się z licznych wskaźników cząstkowych, np. na stan elementów biologicznych składa się m.in. fitobentos,
makrozoobentos, ichtiofauna, makrofity. W przypadku, gdy w zasięg JCWP wchodzą obszary chronione (np.
obszary ochrony przyrody), ustala się bardziej rygorystyczne cele środowiskowe, właściwe dla celów środowiskowych tych obszarów. Sposoby klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych zostały
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1187) w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych. Głównym instrumentem wykonania RDW są plany gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy (PGWOD). PGWOD przedstawia m.in. wykaz JCWP i JCWPd oraz ich stan i status; dokument ustala cele środowiskowe oraz wskazuje przypadki ustanowienia odstępstw od obowiązku uzyskania tych celów. Odstępstwa – to przypadki, w których odroczono w czasie uzyskanie celu środowiskowego,
złagodzono jego parametry lub też wskazano na możliwość realizacji przedsięwzięcia kolidującego z tymi
celami. PGWOD powinien także identyfikować m.in. znaczące oddziaływania antropogeniczne i ocenę ich
wpływu na stan wód.
Ustalone w PGWOD cele środowiskowe mają znaczenie nie tylko strategiczne, lecz wpływają również
na możliwość realizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na stan wód. Według obowiązujących przepisów nie jest możliwa realizacja przedsięwzięcia, jeżeli jego skutki kolidowałyby z celami środowiskowymi
wynikającymi z RDW i PGWOD. Praktycznym wyrazem tej zasady jest przede wszystkim odmowa wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub pozwolenia wodnoprawnego.
Istnieje możliwość odstępstwa od powyższej zasady. Odstępstwo to może być zastosowane, jeżeli
łącznie występują następujące przesłanki:

•

zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na stan wód;
przyczyny realizacji przedsięwzięcia są szczegółowo określone i wyjaśnione w PGWOD;

•

przyczyny realizacji przedsięwzięcia stanowią nadrzędny interes społeczny; korzyści dla

•
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środowiska i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów środowiskowych są mniejsze niż
korzyści z przedsięwzięcia;
•

korzystne cele, którym służy przedsięwzięcie, nie mogą być (z przyczyn możliwości technicznych czy nieproporcjonalnych kosztów) osiągnięte innymi środkami, stanowiącymi znacznie
korzystniejszą opcję środowiskową;

•

stosowanie derogacji nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów środowiskowych
w innych JCWP lub JCWPd;

•

stosowanie derogacji gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące
prawodawstwo wspólnotowe.

Mając na uwadze zapisy Planu gospodarowania wodami na Obszarze Dorzecza Wisły dla jednolitych
części wód będących w złym stanie, celem środowiskowym jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego. W celu osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego konieczne jest dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Plan Gospodarki Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły przewiduje następujące cele środowiskowe
dla wód podziemnych:
•

zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych;

•

zapobieganie pogarszaniu się ich stanu (ilościowego, chemicznego);

•

zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych;

•

wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka;

•

dla części wód będących w dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym
będzie utrzymanie tego stanu.

Charakterystykę JCWP występujących w obszarze analizy wraz z wyznaczonymi dla nich celami środowiskowymi przedstawia Tabela 49.
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Przewidywane oddziaływanie na JCWP w fazie realizacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest
dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu
prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie
krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod
kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania
oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji
wód powierzchniowych. W zlewni JCWP występuje presja przemysłowa związana ze zrzutem chlorków. Wpływ
działalności antropogenicznej na stan JCWP oraz brak
możliwości technicznych ograniczenia tych oddziaływań
na wody, bez ponoszenie dysproporcjonalnych kosztów,
generuje konieczność ustalenia mniej rygorystycznych
celów w zakresie wskaźnika charakteryzującego zasolenie (chlorki). Wdrożenie skutecznych i efektywnych działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania
presji i możliwości jej redukcji.
Silnie
zmieniona część
wód
Wielka
rzeka nizinna

PLRW2000172918

Dopływ z Solca
Kujawskiego

Nazwa wskaźnika jakości wód

Możliwy wpływ
Elementy biologiczne

Skład i liczebność fitoplanktonu, skład i liczebność innej
flory wodnej, skład i liczebność makrobezkręgowców
bentosowych, skład, liczebność i struktura wiekowa
ichtiofauny.

W fazie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić krótkotrwałe oddziaływanie
negatywne na liczebność fitoplanktonu oraz skład i liczebność fitobentosu, wywołane prowadzeniem prac budowlanych związanych z regulacją koryta rzeki.
Oddziaływania, które mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji budowy Platformy Multimodalnej będą miały charakter krótkotrwały (ustaną po zakończeniu
prac) oraz lokalny (ograniczony do miejsca prowadzonych prac).
Realizacja inwestycji budowy Platformy Multimodalnej wpłynie na pogorszenie
warunków bytowania ichtiofauny na skutek: zamulenia i zapiaszczenia żerowisk,
zawiesinę wodną ograniczającą widoczność i zdobywanie pokarmu, zamulającą
skrzela; częściowego przesuszenia koryta. Oddziaływanie to będzie przejściowe
i krótkotrwałe (maksymalnie kilka miesięcy).
Elementy hydromorfologiczne:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami.

zagrożona
zły

Silnie
zmieniona
część
wód
Potok nizinny piaszczysty

Wisła od dopływu
z Sierzchowa do
Wdy
PLRW2000212939

dobry

Silnie
zmieniona
część
wód

Potok
nizinny
piaszczysty
Kanał z Łęgnowa
PLRW20001729192

Odtworzenie dobrego
potencjału ekologicznego
i dobrego stanu chemicznego, zapewnienie
możliwości migracji organizmów wodnych na
odcinku cieku istotnego –
Wisła od Wdy do dopływu
z Sierzchowa

dobry

Status
Typ JCWP
Nazwa JCWP
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Tabela 50. Oddziaływanie na JCWP w fazie realizacji.

- brak możliwości
technicznych
ustalenie celów
mniej
rygorystycznych,
- brak możliwości
technicznych,
dysproporcjonalne
koszty

Utrzymanie lub odtworzenie dobrego potencjału
ekologicznego i dobrego
stanu chemicznego na
obszarze „Dolina Dolnej Wisły” wyznaczono
szczegółowe cele ochrony
– zostały przedstawione
w załączniku 22b

przedłużenie
terminu osiągnięcia
celu do 2021 r.
ze względu na:

Nie dotyczy
niezagrożona

Utrzymanie lub odtworzenie dobrego potencjału
ekologicznego i dobrego
stanu chemicznego na
obszarze „Solecka Dolina Wisły” wyznaczono
szczegółowe cele ochrony
– zostały przedstawione
w załączniku 22a

brak

brak
niezagrożona

Cel
środowiskowy

Nie dotyczy

Derogacje
Ocena ryzyka nieosiągnięcia
celów środowiskowych
Ocena
stanu/
potencjału
ekologicznego

Tabela 49. Charakterystyka JCWP występujących w obszarze analizy.
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Reżim hydrologiczny (ilość i
dynamika przepływu, połączenia z częściami wód podziemnych)

Realizacja inwestycji budowy Platformy Multimodalnej nie wpłynie na połączenie
z częściami wód podziemnych.

Ciągłość cieku (liczba i rodzaj barier, zapewnienie
przejścia dla organizmów
żywych)

Zaplanowane prace nie spowodują przerwania ciągłości hydrologicznej cieków,
nad którymi lub w obrębie których będą prowadzone roboty budowlane.

Warunki morfologiczne (głębokość cieku i zmienność
szerokości, struktura i skład
podłoża koryta cieku, struktura strefy nabrzeżnej, szybkość prądu)

Inwestycja budowy Platformy Multimodalnej wpłynie na elementy hydromorfologiczne (warunki morfologiczne) poprzez odcinkowe umocnienie i regulację koryta cieku. Usunięcie z wody lub brzegu wszelkich naturalnych elementów typu
pnie drzew, rumosz drzewny wpłynie na zmniejszenie zróżnicowania struktury
i podłoża koryta rzeki. Umacnianie i profilowanie brzegów wpłynie na obniżenie
zdolności rzeki do kształtowania form erozyjno-akumulacyjnych. Należy zaznaczyć, że zasięg oddziaływań będzie miał charakter lokalny oraz okresowy i nie
wpłynie niekorzystnie na warunki elementów hydromorfologicznych dla całej
JCWP.

Elementy fizykochemiczne

Prace związane z budową nowych obiektów oraz umocnieniem koryta rzeki
spowodują uruchomienie znacznej ilości osadów dennych. To z kolei spowoduje
znaczny wzrost ilości zawiesin w ciekach. Wzrost stężenia zawiesiny, a w tym
materii organicznej, również pogorszy warunki tlenowe cieków, zwłaszcza latem,
przy wysokich temperaturach. Oddziaływanie to będzie się utrzymywało jeszcze
przez jakiś czas po zakończeniu realizacji prac.
Prace budowlane mogą być również źródłem zanieczyszczeń specyficznych
tj. substancji ropopochodnych pochodzących z maszyn budowlanych bądź odpadów. Przyjmuje się jednak brak oddziaływania w tym zakresie, zakładając stosowanie odpowiednich reżimowi technologii.
W trakcie prowadzenia prac nie dojdzie do dodatkowego zasolenia i zakwaszenia
wód płynących. Z realizacją przedsięwzięcia nie wiąże się wprowadzanie do wód
m.in. chlorków, siarczanów czy też azotanów.

Źródło: Opracowanie własne.

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż w okresie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić
czasowe pogorszenie potencjału/stanu jednolitych części wód, oraz czasowa zmiana reżimu wód, ale jednocześnie realizacja przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla celów środowiskowych JCWP wynikających
z RDW.
Celem określenia, czy analizowane przedsięwzięcie może wpłynąć na nieosiągnięcie celów środowiskowych, wyznaczonych dla JCWPd w Planie Gospodarki Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły, rozpatrzono pod kątem wpływu na poszczególne elementy klasyfikacji JCWPd określonych wg rozporządzenia
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Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych
(Dz. U. 2016 poz. 85).
Tabela 51. Oddziaływanie na JCWPd w fazie realizacji.
Nazwa wskaźnika
jakości wód

Możliwy wpływ

Parametry chemiczne
(wskaźniki fizykochemiczne, występowanie efektów
zasolenia)

Do pogorszenia parametrów fizykochemicznych, a tym samym pogorszenia
stanu chemicznego wód podziemnych może dojść w wyniku dopływu do nich
substancji zanieczyszczających (np. substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych, wycieków z odpadów). Do sytuacji takiej może dojść w wyniku złej
lokalizacji zaplecza budowy (np. na obszarach szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia) czy też złej gospodarki odpadami. Przyjmuje się brak oddziaływania
w tym zakresie, zakładając stosowanie odpowiedniego reżimu technologicznego.
Brak wpływu na zmianę jakości wód w zakresie parametrów chemicznych.
Realizacja inwestycji budowy Platformy Multimodalnej nie będzie wiązała się ze
stosowaniem substancji (np. chlorek Mg, Ca, Na) wywołujących efekt zasolenia
środowiska wodnego – oddziaływanie nie wystąpi.

Parametry ilościowe (pobór
wód podziemnych, znaczne
zmiany położenia zwierciadła wody, zmiana kierunków krążenia wody)

Inwestycja budowy Platformy Multimodalnej nie będzie związana z poborem wód
podziemnych – oddziaływania nie wystąpią.
Istnieje możliwość wystąpienia wahań zwierciadła wód gruntowych w wyniku
konieczności odwodnienia wykopów. Ilość wody konieczna do wypompowania
będzie uzależniona od aktualnego, na czas wykonywania robót, poziomu wód
gruntowych, który może się wahać w zależności od pory roku, czy warunków
pogodowych. Wypompowane wody będą odprowadzane do istniejących cieków,
rowów lub bezpośrednio do ziemi. Oddziaływanie tego rodzaju będzie jednak
chwilowe i po zakończeniu prac ustanie.

Źródło: Opracowanie własne.

Realizacja inwestycji budowy Platformy Multimodalnej może doprowadzić do czasowej zmiany parametrów ilościowych jednolitych części wód podziemnych. Oddziaływanie tego rodzaju będzie jednak chwilowe, lokalne i po zakończeniu prac ustanie. Realizacja przedsięwzięcia nie stanowi zatem zagrożenia dla celów środowiskowych JCWPd wynikających z RDW.
Tabela 52. Oddziaływanie na JCWP w fazie eksploatacji.
Nazwa wskaźnika
jakości wód

Możliwy wpływ
Elementy biologiczne

Skład i liczebność fitoplanktonu, skład i liczebność innej
flory wodnej, skład i liczebność makrobezkręgowców
bentosowych, skład, liczebność i struktura wiekowa
ichtiofauny.

Przyjmuje się możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania funkcjonowania portu i żeglugi na pogorszenie elementów biologicznych jednolitych części
wód. Potencjalne niebezpieczeństwo dla obniżenia klasy elementów biologicznych stanowią dodatkowo sytuacje awaryjne, katastrofy, wypadki z udziałem substancji niebezpiecznych. Zasięg tego typu oddziaływania jest lokalny i ustanie po
usunięciu zanieczyszczenia.
Elementy hydromorfologiczne

Reżim hydrologiczny (ilość i dynamika przepływu, połączenia
z częściami wód podziemnych)
Ciągłość cieku (liczba i rodzaj
barier, zapewnienie przejścia
dla organizmów żywych)
Warunki morfologiczne (głębokość cieku i zmienność szerokości, struktura i skład podłoża
koryta cieku, struktura strefy
nabrzeżnej, szybkość prądu)
Elementy
fizykochemiczne

Zmianie ulegnie ilość i dynamika przepływu w rowach/ciekach stanowiących
odbiorniki wód deszczowych z terenu Platformy Multimodalnej.

Funkcjonowanie zamierzenia inwestycyjnego nie wpłynie na zmianę warunków
morfologicznych JCW oraz ciągłości cieków.

Nie nastąpi pogorszenie w stosunku do stanu istniejącego dzięki zastosowanym
urządzeniom podczyszczającym wody opadowe.

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 53. Oddziaływanie na JCWPd w fazie eksploatacji.
Nazwa wskaźnika
jakości wód

Możliwy wpływ

Parametry chemiczne
(wskaźniki fizykochemiczne,
występowanie efektów
zasolenia)

Ze względu na projektowany system odwodnienia oraz podczyszczania zanieczyszczonych spływów opadowych nie przewiduje się pogorszenia wskaźników fizykochemicznych jednolitych części wód. Potencjalne zmiany będą miały
charakter pomijalny.

Parametry ilościowe (pobór
wód podziemnych, znaczne
zmiany położenia zwierciadła wody, zmiana kierunków
krążenia wody)

Platforma Multimodalna nie będzie związana z poborem wód podziemnych –
oddziaływanie nie wystąpi.

Źródło: Opracowanie własne.

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż faza eksploatacji nie narusza celów środowiskowych
wyznaczonych dla jednolitych części wód.
Dyrektywa powodziowa
Dyrektywa powodziowa – to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/60/WE z dnia 23
października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Jest jednym z aktów unijnych
regulujących politykę wodną UE. Ma na celu zmniejszenie ryzyka występowania powodzi, a także minimalizacji skutków ich występowania na terenie Unii Europejskiej. Planowanie, jako element polityki wodnej,
obejmuje trzy etapy sporządzania przez kraje członkowskie dokumentów planistycznych, do których dyrektywa zalicza:
•
wstępną ocenę ryzyka powodziowego,
•
mapy zagrożenia oraz mapy ryzyka powodziowego,
•
plany zarządzania ryzykiem powodziowym.
W ramach Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym określono 3 cele główne, którym odpowiada
13 celów szczegółowych:
1. zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:
a. utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym,
b. wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
c. określenie warunków możliwego zagospodarowania obszarów chronionych obwałowaniami,
d. unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim
(Q0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi;
2. obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego:
a. ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego,
b. ograniczenie istniejącego zagospodarowania,
c. ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe;
3. poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym:
a. doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych,
b. doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź,
c. doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,
d. wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych,
e. budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe,
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f.

budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł
zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Dyrektywa Powodziowa jest ważnym uzupełnieniem wcześniejszego prawodawstwa wspólnotowego
w zakresie gospodarowania wodami. Należy podkreślić, iż jest ona równorzędna z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) i w pełni spójna z jej zapisami.
Nadrzędnym celem Dyrektywy Powodziowej jest ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie
następstw powodzi w państwach Unii Europejskiej.
Zgodnie z informacjami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody110 dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły wyznaczono dwie inwestycje buforowe w ramach Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla tego obszaru wodnego – są nimi:
1.

Odbudowa obwałowania zbiornika Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej w celu ochrony przed
powodzią Osiedla Łęgnowo-Wieś.

2.

Uszczelnienie skarpy odwodnej (5660 mb) przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon-Łoskoń oraz wzmocnienie korony wału przeciwpowodziowego geokratą (2400 mb).

3.5.3.
		

ELEMENTY AKUSTYCZNE I AEROSANITARNE
NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCYCH DANYCH I MATERIAŁÓW

3.5.3.1. Elementy aerosanitarne

Stan jakości powietrza atmosferycznego
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się
oceny jakości powietrza wyznaczone zostały m.in. strefy dla oceny jakości powietrza pod kątem zawartości:
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu PM 2,5, pyłu zawieszonego
PM 10, oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu. Zgodnie z powyższym podziałem, rozpatrywany obszar został zlokalizowany w następujących strefach: aglomeracja bydgoska (PL04012 –
Bydgoszcz – miasto na prawach powiatu) oraz strefa kujawsko-pomorska (PL0404 – powiat bydgoski).
Ocena jakości powietrza na analizowanym obszarze dokonywana jest m.in.: przez Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Pismem WIOS-WMŚ.7016.84.2018.JK z dnia 04.06.2018 r.,
określony został aktualny stan zanieczyszczenia atmosfery w rejonie rozpatrywanej lokalizacji Platformy
Multimodalnej. Stan jakości powietrza w obszarze analizy zgodnie z ww. pismem WIOŚ, wraz z porównaniem z wartościami odniesienia uśrednionymi do okresu roku przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 54. Wartości dopuszczalne i aktualny stan jakości powietrza (tło).
Nazwa substancji

Warunki meteorologiczne
Analizowany obszar planowanej Platformy Multimodalnej położony jest w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, na obszarze wzajemnego przenikania się wpływów kontynentalnych ze wschodnich
obszarów Europy, morskich z obszarów Morza Bałtyckiego i oceanicznych z obszaru Oceanu Atlantyckiego.
Przejściowość ta uwidacznia się zmiennymi stanami pogody, które uwarunkowane są napływającymi masami powietrza. Klimat w obszarze lokalizacji Platformy Multimodalnej można określić jako kontynentalny pod
względem ilości opadów oraz oceaniczny pod względem termicznym. Obiektami, które wpływają na właściwości atmosfery w okolicy są: wyniesienia Garbu Pomorskiego, doliny: Wisły, Brdy i Kanału Bydgoskiego,
kompleksy leśne Borów Tucholskich i Puszczy Bydgoskiej.
Średnia roczna temperatura powietrza w obszarze lokalizacji Platformy Multimodalnej wynosi 8,2°C.
W przebiegu rocznym najwyższa temperatura powietrza występuje w lipcu i wynosi średnio w roku 18,3°C.
W niektórych latach najwyższe wartości mogą wystąpić już w czerwcu lub dopiero w sierpniu. Roczne minimum temperatury powietrza występuje zwykle w styczniu lub grudniu.
Najniższą temperaturę zanotowano 1 lutego 1956 r. (-26,9°C). Najwyższą zaś dnia 31 lipca 1994 r.
(38,0°C). Zatem amplituda skrajnych temperatur wynosi 64,9°C.
Czas trwania usłonecznienia związany jest z położeniem geograficznym i porami roku. Dopływ energii
promieniowania słonecznego jest głównym źródłem pogodotwórczym, kształtującym zarówno ogólną cyrkulację, jak i klimat obszaru. Średnia roczna wielkość zachmurzenia ogólnego nieba dla okresu 1993-2002
wynosi około 66%. Do miesięcy o największym zachmurzeniu można zaliczyć listopad i grudzień. W tych
miesiącach średnio aż 77–78% sklepienia niebieskiego pokrywają chmury. Najmniejsza wielkość zachmurzenia nieba jest charakterystyczna dla sierpnia, gdy wynosi 55%.
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 533 mm, a więc opady w rejonie lokalizacji Platformy Multimodalnej należą do stosunkowo niskich. W przebiegu rocznym największe sumy opadów odnotowywane są w lipcu (średnio 90 mm), zaś najniższe są charakterystyczne dla stycznia (średnio
26 mm). Oprócz sum opadów istotna jest również liczba dni z opadem. Dni z opadem równym lub większym
od 0,1 mm występuje średnio w roku 155, najwięcej w grudniu. Dni z opadem większym od 1,0 mm lub równym tej wartości notuje się średnio w roku 95, natomiast dni z opadem większym od 10 mm (lub równym tej
wielkości) pojawiają się rzadko, średnio 13 razy w roku.
Dominującym kierunkiem wiatru jest kierunek zachodni. Frekwencja wiatru z tego kierunku wynosi
około 25%. Często obserwuje się również wiatr południowo-zachodni i północno-zachodni. Łącznie udział
110

wiatrów z sektora zachodniego wynosi w trakcie roku 56%. Najrzadziej występuje wiatr południowo-wschodni i wschodni. Wiosną i w lecie zaznacza się przewaga wiatrów z sektora północnego, zaś w zimie i na jesieni
większe znaczenie mają wiatry z sektora południowego. Średnia roczna prędkość wiatru przyjmuje wartość
3,3 m/s. W przebiegu rocznym największa średnia prędkość wiatru zaznacza się w lutym. Najmniejsze prędkości wiatru są charakterystyczne dla okresu letniego.

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/plany-zarzadzania-ryzykiem-powodziowym.
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Numer CAS

Wartości odniesienia uśrednione do
okresu roku kalendarzowego Da [µg/m3]

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza [µg/m3]

Bydgoszcz, ul. Toruńska
Benzen

71 – 43 – 2

5,0

1,2

Dwutlenek azotu

10102 – 44 – 0

40,0

14,0

Tlenek azotu

10102 – 44 – 0
10102 – 43 – 9

35,0

21,0

Dwutlenek siarki

7446 – 09 – 5

20,0

5,0

Ołów

7439 – 92 – 1

0,5

0,03

Pył zawieszony PM 10

-

40,0

21,0

Pył zawieszony PM 2,5

-

20,0

16,8

Otorowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski
Benzen

71 – 43 – 2

5,0

1,0

Dwutlenek azotu

10102 – 44 – 0

40,0

12,0

Tlenek azotu

10102 – 44 – 0
10102 – 43 – 9

35,0

18,0

Dwutlenek siarki

7446 – 09 – 5

20,0

5,0

Ołów

7439 – 92 – 1

0,5

0,03

-

40,0

18,0

-

20,0

14,4

Pył zawieszony PM 10
Pył zawieszony PM 2,5

Solec Kujawski, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski
Benzen

71 – 43 – 2

5,0

1,0

Dwutlenek azotu

10102 – 44 – 0

40,0

14,0

Tlenek azotu

10102 – 44 – 0
10102 – 43 – 9

35,0

21,0

Dwutlenek siarki

7446 – 09 – 5

20,0

4,5

Ołów

7439 – 92 – 1

0,5

0,03

-

40,0

20,0

-

20,0

16,0

Pył zawieszony PM 10
Pył zawieszony PM 2,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pisma WIOŚ w Bydgoszczy oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
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Pismo określające stan jakości powietrza zostało załączone do niniejszego opracowania – Załącznik nr 16.
Zgodnie z powyższą tabelą, w obszarze analizy nie występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń
średniorocznych jakości tła dla poszczególnych substancji. Na chwilę obecną brak jest przeciwwskazań do
lokalizacji Platformy Multimodalnej w obszarze prowadzonej analizy.

3.5.3.2. Elementy akustyczne
Stan klimatu akustycznego oraz zagospodarowanie analizowanego terenu pod kątem występowania
obszarów chronionych akustycznie w zakresie miasta Bydgoszczy zostały scharakteryzowane w oparciu o:
wyniki Mapy akustycznej miasta Bydgoszczy (stan na 2016 r.), dokumenty planistyczne opisane w rozdziale
3.7.3. oraz na podstawie mapy wrażliwości, będącej częścią w/w mapy akustycznej, stanowiącej merytoryczną podstawę Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy, przyjętego Uchwałą nr
LXI/1355/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r.111.
Na podstawie powyższego stwierdza się, iż klimat akustyczny analizowanego obszaru kształtowany jest w głównej mierze w wyniku oddziaływania ciągów komunikacyjnych drogowych oraz kolejowych.
W sąsiedztwie występują głównie drogi lokalne oraz linia kolejowa nr 18 Kutno-Piła Główna.
Najbliższe zakłady przemysłowe znajdują się w odległości ok. 1 km, za rzeką Brdą w kierunku północno-zachodnim oraz w odległości ok. 1,5 km za linią kolejową w kierunku południowo-zachodnim. Zakłady te
zgodnie z mapą akustyczną nie stanowią istotnego źródła hałasu w tym regionie.
Wśród terenów chronionych akustycznie występują obszary zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Długookresowe poziomy hałasu w granicach analizowanego terenu, a także mapę terenów wrażliwych, zaczerpniętą ze strony Urzędu Miasta Bydgoszcz112 przedstawiono na załącznikach graficznych:
• załącznik 21a – Emisja hałasu drogowego, poziom LDWN,
• załącznik 21b – Emisja hałasu drogowego, poziom LN,
• załącznik 21c – Emisja hałasu kolejowego, poziom LDWN,
• załącznik 21d – Emisja hałasu kolejowego, poziom LN,
• załącznik 21e – Mapa terenów wrażliwych.
Na podstawie powyższego stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych długookresowych poziomów
hałasu określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112) na analizowanym obszarze:
•

o

•
111

112

Zagospodarowanie terenu lokalizacji Platformy Multimodalnej oraz najbliższego sąsiedztwa przedstawiono w rozdziale 4.7.3. niniejszego opracowania. Wśród terenów chronionych akustycznie występuje m.in.
zabudowa mieszkaniowa oraz mieszkaniowo-usługowa.
Dla miasta i gminy Solec Kujawski nie sporządzono mapy akustycznej stąd na obecnym etapie nie
można jednoznacznie wskazać czy w stanie istniejącym występują przekroczenia wartości dopuszczalnych
określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Natomiast na podstawie Pięcioletniej Oceny Stanu Klimatu Akustycznego za lata 2012–2016114 w okolicach dróg wojewódzkich 294 i 394 zlokalizowano punkty pomiarowe, z których część znajdująca się
w granicach analizowanego terenu nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych długookresowych poziomów
hałasu. Natomiast w zakresie hałasu kolejowego, zlokalizowany punkt pomiarowy przy linii kolejowej nr 18
(w granicach analizowanego terenu) wykazuje przekroczenia wartości dopuszczalnych w porze nocy w zakresie do 2,8 dB.
Na podstawie powyższego stwierdzono występowanie w analizowanym obszarze przekroczeń dopuszczalnych poziomów długookresowych na terenach wrażliwych akustycznie wzdłuż wybranych ciągów
komunikacyjnych, tj. drogowych i kolejowych, w mieście Bydgoszczy oraz w miejscowości Solec Kujawski
w sąsiedztwie linii kolejowej nr 18.
Przy czym należy zauważyć, iż stwierdzone przekroczenia nie odzwierciedlają potencjalnego wpływu
planowanej Platformy Multimodalnej na stan klimatu akustycznego. Jednakże uwzględniając potencjalny
wzrost natężenia ruchu na istniejących drogach bądź linii kolejowej, w związku z realizacją inwestycji budowy Platformy Multimodalnej, nie można wykluczyć konieczności wdrożenia działań minimalizujących emisję
hałasu, jak na przykład stosowanie cichej nawierzchni na drogach, tłumików przyszynowych na torowisku
kolejowym czy ekranów dźwiękochłonnych.

3.5.4.
		

w porze dzień-wieczór-noc (wskaźnik LDWN) oraz w porze nocnej (wskaźnik LN),
sporadyczne przekroczenia na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej
wzdłuż ul. Toruńskiej w zakresie do 5 dB,
w porze dzień-wieczór-noc (wskaźnik LDWN) oraz w porze nocnej (wskaźnik LN),
sporadyczne przekroczenia na terenach zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży wzdłuż ul. Nowotoruńskiej w zakresie do 5 dB.

w zakresie hałasu kolejowego:
o

w porze dzień-wieczór-noc (wskaźnik LDWN) przekroczenia na terenach zabudowy
mieszkaniowo-usługowej oraz na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych wzdłuż
linii kolejowej 18 w zakresie do 5 dB,

o

w porze nocnej (wskaźnik LN) przekroczenia na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych wzdłuż linii kolejowej 18 w zakresie do 5 dB oraz sporadycznie od 5 do 10 dB.

w zakresie hałasu przemysłowego:

http://bip.um.bydgoszcz.pl/binary/03%20Aktualizacja%20PO%C5%9APH%20z%202013%20r_tcm30-243155.pdf, data odczytu
18.07.2018 r.
mapy.bydgoszcz.pl, data odczytu 13.07.2018 r.
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w porze dzień-wieczór-noc (wskaźnik LDWN) oraz w porze nocnej (wskaźnik
LN), sporadyczne przekroczenia na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej
wzdłuż ul. Witebskiej oraz ul. Przemysłowej w zakresie do 5 dB.

Analizowany obszar obejmuje również teren miasta i gminy Solec Kujawski. Zgodnie z Programem
Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024113
głównym źródłem hałasu jest hałas komunikacyjny (droga krajowa nr 10, drogi wojewódzkie nr 294 i 394,
drogi lokalne, linia kolejowa nr 18) oraz w mniejszym stopniu hałas bytowo-gospodarczy.

w zakresie hałasu drogowego:
o

•

o

WSTĘPNA INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA,
SPORZĄDZONA W OPARCIU O DOSTĘPNE MATERIAŁY

3.5.4.1. Inwentaryzacja flory i fauny
Szata roślinna
Szata roślinna na objętym zakresem niniejszej dokumentacji obszarze powiązana jest z charakterem
zagospodarowania tego terenu. W części centralnej – wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisły – jednoznaczną
dominacją odznaczają się tereny użytkowane rolniczo, mniejszym udziałem odznacza się zabudowa mieszkaniowa (przeważnie o charakterze zagrodowym w centralnej części obszaru, natomiast budownictwo wielorodzinne na terenie miasta Bydgoszczy), w pewnym stopniu zaznacza się także obecność terenów komunikacyjnych (drogi, w tym droga krajowa DK10, sieć gruntowych dojazdów do terenów rolniczych wzdłuż
rzeki Wisły, linia kolejowa nr 18 odcinek Toruń–Bydgoszcz). Tereny kompleksów leśnych zlokalizowane są na
prawym brzegu rzeki Wisły, gdzie dominują, natomiast w przypadku części lewobrzeżnej zlokalizowane są
w południowo-zachodniej i zachodniej części analizowanego obszaru. Tereny rolne, z wyłączeniem ekstensywnie użytkowanych łąk, porastają zbiorowiska synantropijne upraw zbożowych i okopowych należące do
113

114

Źródło: https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/wpcontent/uploads/sites/122/2012/06/ program_ochrony_srodowiska
_2017_2020.pdf, data odczytu: 08.03.2018 r.
Źródło: http://www.wios.bydgoszcz.pl/images/stories/pdf/publikacje/raport-2012-2016.pdf, data odczytu: 01.06.2018 r.
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klasy Stellarietea mediae, natomiast półnaturalną roślinność nieleśną reprezentują na przedmiotowym obszarze zbiorowiska łąk kośnych należące do klasy Molinio-Arrhenatheretea. W toku intensyfikacji rolnictwa
te półnaturalne zbiorowiska roślinne są zastępowane użytkami zielonymi o całkowicie sztucznym składzie
gatunkowym runi, złożonym z przemysłowych odmian traw i roślin motylkowych, tracąc tym samym swój
pierwotny charakter. Ponadto należy wskazać na obecność roślinności zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych i komunikacyjnych, a zatem o roślinności antropogenicznej należącej do
klasy Artemisietea vulgaris. Na obszarze lokalizacji Platformy Multimodalnej w obrębie Puszczy Bydgoskiej
obraz szaty roślinnej jest przede wszystkim skutkiem działalności człowieka – eksploatacyjnej gospodarki leśnej oraz nieodpowiedniej gospodarki wodnej. Wprowadzany tu od XIX w. model „lasu normalnego”
sprawił, że na omawianym obszarze zdecydowanie dominują monokultury sosnowe o niskiej odporności
biologicznej. Gdzieniegdzie nasadzone są drzewostany dębowe, brzozowe i olsowe, a także pojedyncze
wydzielenia grabowe, topolowe czy akacjowe.
Istotnym elementem mającym wpływ na analizę w zakresie potencjalnej lokalizacji planowanego
przedsięwzięcia jest występowanie chronionych siedlisk przyrodniczych. Przedmiotowe elementy, na podstawie pozyskanych dotychczas danych literaturowych oraz danych niepublikowanych (korespondencję
w przedmiotowym zakresie zamieszczono w postaci załącznika nr 16), związane są przede wszystkim
z obszarami Natura 2000. Z obszarem „Solecka Dolina Wisły”, a zatem wzdłuż przebiegu koryta tej rzeki wraz
z jego najbliższym otoczeniem, związane jest występowanie następujących chronionych siedlisk przyrodniczych (w nawiasach podano kody siedlisk wg Natura 2000):
•

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
(kod siedliska: 3150);

•

ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
(kod siedliska: 6430),

•

niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) (kod siedliska:
6510);

•

lasy łęgowe z olszą czarną Alnus glutinosa i jesionem wyniosłym Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (kod siedliska: 91E0);

•

nadrzeczne lasy mieszane z dębem Quercus robur, wiązami Ulmus laevis i Ulmus minor, jesionem Fraxinus excelsior lub Fraxinus angustifolia, wystepujące wzdłuż dużych rzek (Ulmenion
minoris) (kod siedliska 91F0).

Siedlisko o kodzie 91E0 jest siedliskiem priorytetowym, a więc zagrożone zanikiem na terytorium
państw członkowskich Unii Europejskiej, za którego ochronę Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność. Jakkolwiek, siedlisko to swym zasięgiem obejmuje całą Polskę i jest jednym z najpospolitszych siedlisk
Natura 2000 w kraju115.
Świat zwierzęcy
Charakter świata zwierzęcego na obszarze objętym zakresem niniejszej dokumentacji związany jest
z charakterem szaty roślinnej i zagospodarowaniem terenu, jak również z faktem pozostawania jego północnej części w obrębie dwóch obszarów Natura 2000, a także stanowieniem elementu składowego międzynarodowego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Wisły. Na podstawie analizy dostępnych materiałów
literaturowych oraz pozyskanych danych niepublikowanych (korespondencję w przedmiotowym zakresie
zamieszczono w postaci załącznika nr 16) poniżej przedstawiono faunę występującą na obszarze analizy.
W obrębie terenów użytkowanych rolniczo można wymienić m.in. spośród ptaków: pustułkę, skowronka,
pliszkę żółtą, bociana, szpaka, słowika, wróbla, mazurka, trznadla, potrzeszcza czy kosa, a także mniej pospolitą kląskawkę, pokląskwę, dudka i gąsiorka. Spośród gadów przede wszystkim spotkać można jaszczurkę
zwinkę na podłożu ciepłym i suchym. W gromadzie płazów dominują przede wszystkim pospolita żaba trawna oraz ropuchy w obrębie cieków oraz licznych rowów melioracyjnych, a także w płytszych i zarastających
115

W. Mróz, 2000, „Monitoring siedlisk przyrodniczych: przewodnik metodyczny. Część 1.”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
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fragmentach zbiorników wodnych. Natomiast spośród ssaków na wskazanym terenie występują, bądź pojawiają się czasowo łosie, jelenie szlachetne, sarny, dziki, borsuki, lisy, jenoty, kuny, zające. Na obszarze siedlisk
leśnych można z gromady ptaków spotkać słonkę, makolągwę, gila, rudzika, kowalika, zaganiacza, kukułkę,
pierwiosnka, grzywacza, czaplę siwą, myszołowa, czy różne gatunki pokrzewek, sów, dzięciołów, muchołówek oraz pełzaczy. Z płazów zaobserwować można m.in. rzekotkę drzewną. Do fauny brzeżnej lasów zalicza
się m.in. ssaki: kreta, jeża, zająca, królika, borsuka, lisa, tchórza, dzika, sarnę. W obrębie obszarów z zabudową miejską spotkamy kawkę, wróbla, jerzyka, sierpówkę, oknówkę, kopciuszka, a także pleszkę, bogatkę,
szpaka, kosa oraz mazurka. W sąsiedztwie cmentarza przy ul. Piotra Skargi w Solcu Kujawskim, który mieści
się w obszarze analizy spotkać można zaganiacza, kulczyka, srokę, gawrona, a także uszatkę116.
Jak już wspomniano elementem, który może mieć wpływ na typowanie lokalizacji przedsięwzięcia
jest ponadto występowanie chronionych gatunków zwierząt i ich siedlisk związanych przede wszystkim
z obszarami Natura 2000. W obrębie tych obszarów stwierdzono, na podstawie całorocznych obserwacji
wizualnych, obecność żywych osobników oraz tropów wilka Canis lupus, podejmujących migrację przez
koryto rzeki Wisły. Miejsce to (oznaczone na załączniku graficznym nr 15 kolorem fioletowym) jest potwierdzonym miejscem przekraczania rzeki przez osobniki tego gatunku, które zgodnie z uzyskanymi informacjami, następnie rozchodzą się w różnych kierunkach po otaczającym terenie. Brak jest natomiast informacji
o częstotliwości wykorzystywania tego szlaku przez te ssaki oraz o jego znaczeniu dla populacji gatunku.
Nie ma również informacji o innych, alternatywnych miejscach przemieszczania się tych zwierząt wzdłuż
i w poprzek rzeki. Kwestia ta powinna zostać zbadana szerzej, zarówno na etapie prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej oraz w trakcie oceny oddziaływania inwestycji budowy Platformy Multimodalnej na środowisko. Może mieć to bowiem wpływ na skale koniecznych do podjęcia środków zaradczych w przypadku
realizacji projektu.
Warte odnotowania są również aktualne informacje o obecności bielika w sąsiedztwie obszaru analizy. Dla ochrony tego gatunku wyznaczono całoroczną i okresową strefę ochrony gniazda, która w niewielkim
tylko jej południowym fragmencie koliduje z rejonem rozpoznania warunków przyrodniczych (załącznik nr
15). W trakcie zlecanej inwentaryzacji przyrodniczej należy prowadzić obserwacje w kierunku typowania
miejsc żerowiskowych pod kątem ew. kolizji z planowanym przedsięwzięciem.
Na obszarze Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” występuje łącznie 29 lęgowych gatunków ptaków
z Zał. I Dyrektywy Ptasiej, z czego 9 gatunków znajduje się w polskiej czerwonej księdze. Z kolei poza okresem rozrodu, w trakcie migracji stwierdzono występowanie łącznie 59 gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych, w tym 16 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Dane uzyskane od Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska oraz Nadleśnictwa potwierdzają występowanie 12 gatunków ptaków na analizowanym obszarze (wymienione w tabeli poniżej), choć warto tutaj zaznaczyć, że bielik, rybitwa białoczelna,
rybitwa rzeczna oraz zimorodek są gatunkami wymienionymi w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej.
Lęgowe gatunki ptaków obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” stwierdzone na obszarze planowanego przedsięwzięcia przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 55. Ptaki stwierdzone na i w pobliżu obszaru analizy.

116

Nazwa gatunkowa (polska i łacińska)

Status ochronny w Polsce

Oznaczenie na Załączniku nr 15

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos

ochrona ścisła

12

zimorodek Alcedo atthis

ochrona ścisła

20

krzyżówka Anas platyrhynchos

ochrona częściowa

28

gągoł Bucephala clangula

ochrona ścisła

75

sieweczka rzeczna Charadrius dubius

ochrona ścisła

111

dziwonia Carpodacus erythrinus

ochrona ścisła

104

bielik Haliaeetus albicilla

ochrona ścisła

206

mewa siwa Larus canus

ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej

227

M. Radziszewski, P. Indykiwicz, 2010, Ptaki Solca Kujawskiego, Stawiguda.
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Nazwa gatunkowa (polska i łacińska)

Status ochronny w Polsce

Oznaczenie na Załączniku nr 15

nurogęś Mergus merganser

ochrona ścisła,
wymaga ochrony czynnej

266

rybitwa rzeczna Sterna hirundo

ochrona ścisła,
wymaga ochrony czynnej

385

rybitwa białoczelna Sternula albifrons

ochrona ścisła,
wymaga ochrony czynnej

388

jarzębatka Sylvia nisoria

ochrona ścisła

404

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt oraz danych uzyskanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Chronione gatunki zwierząt występujące w obszarze Natura 2000 „Solecka Dolina Wisły” stwierdzone
na obszarze planowanego przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 56. Chronione gatunki zwierząt występujące na i w pobliżu obszaru analizy
(z wyjątkiem ptaków wymienionych powyżej).
Nazwa gatunkowa (polska i łacińska)

Status ochronny w Polsce

Oznaczenie na mapie
w załączniku mapowym nr 15

wilk Canis lupus

ochrona ścisła,
wymaga ochrony czynnej

fioletowa linia

bóbr Castor fiber

ochrona częściowa

14

różanka Rhodeus sericeus amarus

ochrona częściowa

101

łosoś atlantycki Salmo salar

ochrona częściowa

104

3.5.5.

INFORMACJA O WARUNKACH WODNYCH

Wody powierzchniowe
Obszar lokalizacji Platformy Multimodalnej obejmuje lewostronną część doliny Wisły pomiędzy Solcem Kujawskim a Bydgoszczą. W sąsiedztwie planowanej Platformy Multimodalnej brak jest zbiorników
wodnych oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
Teren lokalizacji Platformy Multimodalnej, zgodnie z Mapą Jednolitych Części Wód Powierzchniowych
udostępnioną w Bazie Danych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (stan na 27.03.2018) położony jest
w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP):
•

PLRW20001729192 – kanał z Łęgnowa;

•

PLRW2000172918 – dopływ z Solca Kujawskiego;

•

PLRW2000212939 – Wisła od dopływu z Sierzchowa do Wdy.

Lokalizację JCWP oraz obszarów zagrożenia powodziowego w obszarze planowanej budowy Platformy Multimodalnej przedstawia Rysunek 55.
Rysunek 55. Lokalizacja JCWP oraz obszarów zagrożenia powodziowego w analizowanym obszarze.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt oraz danych uzyskanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Nadleśnictwa Toruń.

Informacje dotyczące obecności i orientacyjnego rozmieszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk zostały opracowane na podstawie danych literaturowych, których aktualność wymaga potwierdzenia
w badaniach terenowych obejmujących przynajmniej jeden pełen sezon wegetacyjny. Wyniki inwentaryzacji
przyrodniczej mogą zmienić obraz środowiska przyrodniczego, który został nakreślony w przedmiotowym
dokumencie.
Na podstawie dostępnych danych można jednak stwierdzić, iż analizowany obszar odznacza się bogactwem fauny oraz flory w kontekście siedlisk, które tworzy. W obrębie tego obszaru znajduje się między
innymi „Puszcza Bydgoska”, Obszary Natura 2000: OSO „Dolina Dolnej Wisły” i SOO „Solecka Dolina Wisły”,
a także korytarz ekologiczny rangi międzynarodowej „Dolina Dolnej Wisły”, które przekładają się na obecną
na tym terenie faunę i zbiorowiska roślinne. Poza obszarami chronionymi część analizowanego terenu stanowią nasadzenia leśne, głównie sosnowe oraz zbiorowiska roślin pochodzenia antropogenicznego na obszarze
zagospodarowanym. Podobnie jest z fauną omawianego obszaru. Spotykane są tutaj zarówno zwierzęta pospolite, często związane bezpośrednio z obszarami zamieszkanymi lub zagospodarowanymi przez ludzi, jak
w przypadku pól uprawnych, ale także zwierzęta rzadkie i chronione. Takimi gatunkami są występujące na chronionych obszarach Natura 2000 zimorodki, bieliki, czy rybitwy białoczelne oraz rzeczne są wymieniane w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, a także różanka, łosoś, czy bóbr wymieniane w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.
Z ssaków niewątpliwie takimi gatunkami są bóbr oraz wilk, wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Siedliska roślin występujące na omawianym obszarze również są cenne, szczególnie siedlisko o kodzie
91E0 będące priorytetowym. Natomiast w Polsce jest jednym z najczęściej występujących. Trzeba tutaj zauważyć, że większość płatów siedlisk Natura 2000 będących przedmiotem ochrony specjalnych obszarów ochrony
siedlisk sieci Natura 2000 mieści się na prawym brzegu Wisły. Lewy brzeg natomiast jest użytkowany rolniczo
i nie odznacza się wysokim stopniem różnorodności biologicznej. W obrębie planowanego przedsięwzięcia
z uwagi na obecność obszarów Natura 2000 oraz stan środowiska przyrodniczego wyznaczono obszar wrażliwy zalecany do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej, która potwierdzi stan środowiska przyrodniczego w miejscu planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej.
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Źródło: Opracowanie własne.
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Zagrożenia ryzykiem wystąpienia powodzi

Tabela 57. Ogólna charakterystyka JCWPd.

Na terenie gminy Bydgoszcz występują tereny zagrożone wystąpieniem powodzi – w okolicy osiedla
Łęgnowo oraz w północnej części Solca Kujawskiego.
Rysunek 56. Lokalizacja obszarów zagrożenia powodziowego (Q 0,2%, Q 1% oraz Q 10%)
w obszarze planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej.

Numer JCWPd

Kod JCWPd

Stratygrafia poziomów
wodonośnych

Ocena stanu
chemicznego
(2012 r.)

Ocena stanu
ilościowego
(2012 r.)

44

PLGW200044

Czwartorzęd, Neogen, Kreda

dobry

dobry

45

PLGW200045

Czwartorzęd, Neogen, Jura

dobry

dobry

Źródło: http://mjwp.gios.gov.pl/mapa/, stan i data odczytu: 27.03.2018 r.

Lokalizację JCWPd oraz obszarów zagrożenia powodziowego w obszarze planowanej Platformy Multimodalnej prezentuje Rysunek 57.
Rysunek 57. Lokalizacja JCWPd oraz obszarów zagrożenia powodziowego w obszarze planowanej lokalizacji
Platformy Multimodalnej.

Źródło: Opracowanie własne.

Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawiono obszary o określonym prawdopodobieństwie
wystąpienia powodzi:
1.

obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
(Q 0,2%);

2.

obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (1%);

3.

obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat
(Q 10%).

Biorąc pod uwagę powyższe, z punktu widzenia terenów zagrożonych powodzią nie ma przeciwwskazań do lokalizowania Platformy Multimodalnej.
Wody podziemne

Źródło: Opracowanie własne.

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)
Teren planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej znajduje się w granicach GZWP nr 140 –
Subzbiornik Bydgoszcz. Jest to zbiornik o charakterze porowym, prowadzący wody w utworach trzeciorzędu.
Charakteryzuje się wysoką odpornością na zanieczyszczenia pochodzące od powierzchni terenu. Granice
GZWP prezentuje Rysunek 58.

Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd)
Teren planowanej Platformy Multimodalnej znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych
(JCWPd): 44 i 45. Syntetyczne informacje dotyczące charakterystyki geologicznej, hydrogeologicznej oraz
oceny stanu wód JCWPd prezentuje Tabela 57.
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3.5.6.

Źródło: Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut
Badawczy – luty 2018 r.

Rysunek 58. Lokalizacja GZWP oraz obszarów zagrożenia powodziowego w obszarze
planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej.

Rysunek 59. Mapa glebowo-rolnicza obszaru potencjalnej lokalizacji Platformy Multimodalnej.

ETAP II – CZĘŚĆ ANALITYCZNA

INFORMACJA O WARUNKACH GLEBOWYCH

Obszar planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej obejmuje lewostronną część doliny Wisły pomiędzy Solcem Kujawskim a Bydgoszczą, na którym dominują użytki zielone średnie. Niewielki udział stanowią kompleksy pszenne, żytnie czy zbożowo-pastewne. Gleby występujące na tym obszarze to głównie
gleby pyłowe lekkie i średnie. Dominującym typem gleb na przedmiotowym obszarze są mady.
Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1161) ochrona
gruntów rolnych polega na:
•
ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne;
•
zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi;
•
rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze;
•
zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych;
•
ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.
Mapę glebowo-rolniczą obejmującą analizowany obszar przedstawia Rysunek 59.
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W analizowanym obszarze glebami o największej przydatności rolniczej są gleby z kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz żytniego bardzo dobrego, a więc występujące na obszarze osiedla
Łęgnowo. Z punktu widzenia warunków glebowych nie ma jednak przeciwwskazań do lokalizacji Platformy
Multimodalnej w całym analizowanym obszarze.
Dodatkowo należy zauważyć, że w bliskim sąsiedztwie analizowanego terenu lokalizacji Platformy
Multimodalnej znajdują się zdegradowane obszary po byłych Zakładach Chemicznych „Zachem”. Obszar
skażenia przesuwa się w kierunku Wisły, co zobrazowano na poniższym rysunku, więc przeznaczanie gruntów
znajdujących się w obszarze analizy na cele rolnicze jest wysoce niewskazane. Produkty rolne uprawiane na
zanieczyszczonych gruntach z wykorzystaniem do nawadniania potencjalnie skażonych wód podziemnych
jest związane z potencjalnym toksycznym wpływem substancji szkodliwych na warunki zdrowotne ludzi.
W związku z powyższym, z punktu widzenia występowania gleb chronionych nie widzi się przeciwwskazań
do lokalizacji Platformy Multimodalnej.

3.5.7.
		

MOŻLIWE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE
Z PROTESTAMI ŚRODOWISK EKOLOGICZNYCH

W niniejszym podrozdziale zaprezentowano analizę ryzyka wynikającą z udziału środowisk ekologicznych (organizacje społeczne i ekologiczne) w projekcie. Celem przedstawionej analizy jest wskazanie
potencjalne zainteresowanych organizacji, które mogą brać czynny udział w projekcie w tym w procedurze
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Tym samym niniejsza analiza została podzielona na
dwa etapy:
•

Identyfikacja środowisk ekologicznych lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych,
potencjalnie zainteresowanych udziałem w projekcie w tym w procedurze oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko;

•

Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia oraz siły oddziaływania ryzyka związanego z udziałem
środowisk ekologicznych w projekcie w tym w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, która umożliwia określenie poziomu ryzyka.

Rysunek 60. Kierunki migracji oraz zasięgi chmur zanieczyszczeń z wybranych ognisk zanieczyszczeń
na terenie dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” wg badań modelowych AGH.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do udziału w postępowaniu
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko może być dopuszczona organizacja ekologiczna, a na podstawie art. 31 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – organizacja społeczna.
Podczas opracowywania listy podmiotów mogących zgłosić swój udział w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeanalizowane zostały materiały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, oraz
Urzędów Gmin/Miast, na terenie których realizowana będzie Platforma Multimodalna, a także Internetowe
bazy organizacji pozarządowych oraz listy stowarzyszeń, które brały udział w postępowaniach dla innych inwestycji takiego samego typu jak przedmiotowa. Poniżej umieszczona została lista zawierająca zestawienie
pism, z których uzyskano informacje na temat stowarzyszeń oraz organizacji ekologicznych. Pisma stanowią
załącznik nr 16 do niniejszego opracowania.
Informacje udostępnione z organów administracji publicznych
Opracowując niniejszy rozdział, posłużono się informacjami udostępnionymi w następujących pismach:

Źródło: Ocena skali zanieczyszczenia wód powierzchniowych i płytkich wód podziemnych
w rejonie miejscowości Łęgnowo i Plątnowo, w strefie niekorzystnego oddziaływania dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem”
w Bydgoszczy” (opracowanie AGH pod kierownictwem dr hab. inż. Mariusza Czopa, styczeń 2018 r.).

•

Pismo Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski z dn. 26.02.2018 r. (znak pisma: WO.RO.1431.2.2018);

•

Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dn. 28.02.2018 r.
(znak pisma: OR-II-P.1610.25.2018);

•

Pismo Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z dn. 05.03.2018 r. (znak pisma: RFE.514.1.2018);

•

Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dn. 20.03.2018 r. (znak:
WIS.402.41.2018.AG1);

•

Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dn. 26.02.2018 r. (znak:
WIOŚ-WMŚ.1331.7.3.2018.HKŁ);

•

Pismo Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku z dn. 21.02.2018 r. (znak: Gd-064-25469/2018/MŁS;

•

mail Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 12.03.2018 r.;

•

mail z Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie RZGW w Gdańsku z dn. 01.03.2018 r.

•

mail Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu UM w Bydgoszczy z dnia.
23.05.2018 r.

oraz w innych dokumentach czy stronach internetowych, których zestawienie umieszczono w niniejszej dokumentacji.
Wykaz środowisk ekologicznych mogących zgłosić swój udział w projekcie przedstawia Tabela 58.
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Tabela 58. Wykaz środowisk ekologicznych mogących brać udział w projekcie.
Zakres działalności
Koalicja Ratujmy Rzeki, w skład której wchodzą następujące organizacje (stan na 26.03.2018 r.):
1.

Centrum Ochrony Mokradeł - celem działalności stowarzyszenia jest ochrona przyrody, a w szczególności obszarów podmokłych wraz z charakterystycznymi gatunkami roślin i zwierząt, opracowywanie i wdrażanie planów renaturyzacji i ochrony czynnej tych terenów, podtrzymywanie ich użytkowania
w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz edukacja w zakresie ochrony przyrody. Obecnie
Centrum Ochrony Mokradeł działa na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza,
Lubelszczyzny, Podlasia oraz Suwalszczyzny.

2.

Fundacja ART in ACTION - celem fundacji jest działalność kulturalna, artystyczna i edukacyjna oraz
wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Terenem działalności Fundacji jest
obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze - fundacja działająca w dziedzinie ochrony przyrody polskiego
dziedzictwa przyrodniczego. Jej głównym obszarem działania stała się wschodnia część polskich Karpat, od Beskidu Niskiego po Bieszczady i Pogórze Przemyskie.

4.

Fundacja EkoRozwoju - celem fundacji jest zrównoważony rozwój z uwzględnieniem wymogów
ochrony środowiska, szczególnie w zakresie m.in.: podejmowanie działań na rzecz ekologii, ochrony
dziedzictwa przyrodniczego, różnorodności biologicznej oraz ochrony zwierząt, turystyki i krajoznawstwa. Fundacja realizuje projekty nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach Europy.

5.

Fundacja Greenmind – cele fundacji: ochrona środowiska w celu zachowania bioróżnorodności oraz
zapewnienia dobrej jakości życia ludzi, ochrona roślin i zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich funkcjonowania, budzenie wrażliwości i kształtowanie świadomości społecznej w sprawach dotyczących
środowiska. Fundacja prowadzi działalność na terenie całego kraju. Do właściwej realizacji celów Fundacji może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

6.

Fundacja Nasza Ziemia - realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Fundacja prowadzi działalność na terenie całego kraju. Do właściwej realizacji celów Fundacji może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.

7.

Fundacja Strefa Zieleni - propaguje trwały, zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. Główne linie tego programu – to przede wszystkim zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny, sprawiedliwość społeczna i równość szans, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz demokracji uczestniczącej, zwalczanie wszelkich dyskryminacji, wolność światopoglądowa,
rozwój społeczeństwa wiedzy, odpowiedzialne zarządzanie, społeczna odpowiedzialność biznesu,
zieloną gospodarkę, zielona reforma podatkowa. Fundacja realizuje swoje statutowe cele, prowadząc
w kraju i za granicą działalność pożytku publicznego.

8.

Fundacja WWF Polska - celem Fundacji jest działanie zmierzające do ochrony środowiska naturalnego
i procesów ekologicznych, a zwłaszcza flory i fauny, krajobrazu, wód, gleby, powietrza i innych bogactw
naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania podstawowych procesów ekologicznych
i systemów podtrzymywania życia oraz zachowania i zapewnienia nieprzerwalnego korzystania z gatunków genetycznych i różnorodności ekosystemu. Fundacja prowadzi działalność na terenie całego
kraju. Do właściwej realizacji celów Fundacji może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

9.

Zielone Wiadomości/Fundacja Zielone Światło - celami Fundacji są: promowanie idei zrównoważonego rozwoju i działanie na rzecz środowiska naturalnego, ochrony roślin, zwierząt, krajobrazu
i zabytków, aktywizowanie społeczności lokalnych poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych; działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, roślin, zwierząt,
krajobrazu i zabytków. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami na
rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, propaguje idee równości szans i równego
statusu obywateli, promuje wolność światopoglądową, wspomaga naukę, promuje wolny obieg informacji, wspiera kulturę i sztukę.

I.

10. Klub Pstrągowy „Głowacz” – fundacja dba o zachowanie naturalnego biegu cieków należących do
krainy pstrąga i lipienia – uczestnicząc w postępowaniach administracyjnych; zarybieniach, a głównie
dzięki poczynaniom kontrolnym wynikającym z systematycznego pobytu nad wodami. Zakres działalności Klubu dotyczy terenu Okręgu Elbląskiego.
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Zakres działalności
Koalicja Ratujmy Rzeki, w skład której wchodzą następujące organizacje (stan na 26.03.2018 r.):
11.

Klub Przyrodników - jest stowarzyszeniem społecznym prowadzącym aktywną działalność na rzecz
ochrony przyrody i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Dwa główne nurty działalności Klubu to
ochrona przyrody i edukacja. Klub prowadzi inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze, opracowuje dokumentacje projektowe i plany ochrony rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura
2000 i innych obszarów oraz różnego rodzaju ekspertyzy i opinie przyrodnicze. Inne działania z zakresu ochrony przyrody, to np. wykupywanie gruntów i tworzenie „prywatnych” rezerwatów przyrody.
Klub działa na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski zachodniej.

12. Klub Przyjaciół Dunajca - jest stowarzyszeniem społecznym prowadzącym aktywną działalność na
rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Klub organizuje protesty przeciwko
nieodwracalnym zniszczeniom rzek, działa na rzecz skutecznej ochrony walorów przyrodniczych
i naturalnej retencji oraz ochrony i przywracania ciągłości ekologicznej. Terenem działalności Fundacji
jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne - celem działalności towarzystwa jest rozwój zainteresowań przyrodniczych w społeczeństwie. Towarzystwo zajmuje się badaniem ich rozmieszczenia, biologii i aktualnych trendów liczebności. Towarzystwo prowadzi działania na polu ochrony ptaków oraz
środowisk, w których bytują. Prowadzi także szeroko rozumianą edukację ekologiczną. Towarzystwo
angażuje się w ochronę cennych przyrodniczo siedlisk przede wszystkim na terenie miasta Krakowa
i okolic. Głównym celem MTO jest obserwowanie ptaków, zbieranie informacji o ich rozmieszczeniu
i liczebności oraz aktywny udział w ich ochronie.

I.

14. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne - celem działania Towarzystwa jest
ochrona fauny i flory, podejmowanie działań służących jej ochronie oraz rozbudzanie w społeczeństwie zainteresowań przyrodą. Cele te realizowane są poprzez:; inicjowanie, organizowanie i finansowanie badań naukowych, inicjowanie i koordynację projektów monitorujących stan awifauny, zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia fauny i flory, propagowanie wszelkimi dostępnymi
metodami wiedzę na temat rodzimej przyrody i jej ochrony. Obszar działalności Towarzystwa – głównie województwo mazowieckie i świętokrzyskie.
15. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) - celem Towarzystwa jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Towarzystwo współpracuje z polskimi
i zagranicznymi autorytetami i organizacjami pozarządowymi. Skupia się na priorytetowych gatunkach, siedliskach i ostojach. Towarzystwo prowadzi działalność na terenie całego kraju. Do właściwej
realizacji celów Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Polska Zielona Sieć - jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego zrzeszającą organizacje
ekologiczne działające w największych miastach Polski, której celem jest rozwój w zgodzie z naturą.
Polska Zielona Sieć działa poprzez budowanie obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, tworzenie mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększenie
wpływu konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji, a także wspieranie
ekorozwoju krajów Globalnego Południa oraz społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej.
Wiele z działań Polskiej Zielonej Sieci opiera się na aktywności organizacji regionalnych, które wspierają inicjatywy obywatelskie na rzecz ochrony środowiska.
17.

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” (PTOP Salamandra) - celem działania Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” jest konserwatorska ochrona przyrody – flory,
fauny, ekosystemów i krajobrazów oraz szeroko pojęta edukacja przyrodniczo-ekologiczna. PTOP Salamandra dąży także do doskonalenia przepisów ochrony przyrody i ich skutecznego przestrzegania.
Towarzystwo prowadzi działalność na terenie całego kraju. Do właściwej realizacji celów Towarzystwo
może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

18. Polski Klub Ekologiczny (PKE) - stowarzyszenie o zasięgu ogólnopolskim. Celem działań PKE jest
realizacja idei ekorozwoju, systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz kształtowania poprzez powszechną edukację ekologiczną świadomości, że jakość życia zależy od zachowania
równowagi między rozwojem cywilizacji technicznej a wartościami humanistycznymi.
19. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot - realizuje swoją cele, która polegają na ochronie dzikiej przyrody. Pracowania działa lokalnie (dla konkretnego miejsca) i globalnie (wprowadzanie zmian systemowych). Pracowania stoi na straży unikatowych walorów przyrodniczych Polski, pilnuje przestrzegania
prawa oraz dba o bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i całych ekosystemów.
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Zakres działalności
Koalicja Ratujmy Rzeki, w skład której wchodzą następujące organizacje (stan na 26.03.2018 r.):

I.

20. Sekcja Przyjaciół Raby PZW Koło Raba - sekcja głównie podejmuje działania na rzecz skutecznej
ochrony walorów przyrodniczych, przywracania ciągłości ekologicznej, dbania o zachowanie naturalnego środowiska oraz czystości wody. Głównym obszarem zainteresowania jest Rzeka Raba. Działania sekcji doprowadziły do wzrostu zarybienia rzeki oraz ożywienia turystyki wędkarskiej.
21. Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów - cele organizacji: kierowanie i upowszechnianie wizerunku Gminy Stepnica jako regionu atrakcyjnego turystycznie, integrowanie środowisk
samorządu terytorialnego, gospodarczego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Gminy Stepnica, zwiększanie liczby turystów odwiedzających Gminę Stepnica,
działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki, stworzenie lokalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz włączenie go w regionalne i krajowe zarządzanie systemem „it”.
22. Stowarzyszenie Ab Ovo - podstawowym celem Stowarzyszenia są działania w zakresie ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a w szczególności: prowadzenie działalności na rzecz kształtowania i ochrony środowiska oraz rozwoju sportu i rekreacji, prowadzenie
edukacji ekologicznej i propagowania działalności proekologicznej, ochrona populacji ryb, poprawa
geomorfologicznych właściwości koryt rzek, poprawa termiki wody w korytach rzek, utrzymanie lub
stworzenie dostępu tarlakom do naturalnych terenów tarliskowych, ochrona fizyczna tarlisk. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium całego kraju.
23. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA - zakres działania: ochrona bioróżnorodność i czynna
ochrona przyrody, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, propagowanie
ochrony naturalnego środowiska Bałtyku, pomoc obywatelom – prowadzenie interwencji środowiskowych, prowadzenie edukacji ekologicznych – szkolenia, warsztaty, programy edukacyjne, promowanie
działań służących ochronie klimatu – zdecentralizowaną energetykę, odnawialne źródła energii i jej
oszczędzanie, pomaganie w opracowaniu ekspertyz, opinii i ocen wpływu inwestycji na środowisko.
Działanie Stowarzyszenia ma zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
24. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja - celami Klubu Gaja są: zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego, działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, ochrona praw i dobrostanu zwierząt; promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną, rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych, działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, działalność w zakresie praw
człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji. Terenem działania Klubu
Gaja jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
25. Stowarzyszenie Niesiołowice-Węsiory Kamienne Kręgi – cele: zachowanie i wzbogacanie środowiska naturalnego Kaszub, działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego Kaszub, ochrona praw i dobrostanu zwierząt, promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt, działalnością proekologiczną, rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych na obszarze Kaszub, działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju
Kaszub, działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój
demokracji na obszarze Kaszub, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
na Kaszubach, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych, upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów, promocja
i organizacja wolontariatu. Terenem działania Stowarzyszenia są Kaszuby.
26. Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw NASZA NATURA - celem Stowarzyszenia są działania na
rzecz ochrony przyrody, w tym różnorodności biologicznej, zrównoważonego korzystania z zasobów
oraz dziedzictwa przyrodniczego, a w szczególności: wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju – ekorozwoju, tworzenie warunków sprzyjających życiu i zdrowiu człowieka, działanie na rzecz ograniczania niekorzystnych zmian
klimatycznych, tworzenie warunków do stałej ochrony i odtwarzania różnorodności biologicznej
w ekosystemach. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
27. Stowarzyszenie Ochrony Drzew „miasto Drzew” - celami Stowarzyszenia są: – działalność na
rzecz rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego Polski; – przeciwdziałanie wycince i niszczeniu drzew, krzewów i terenów zieleni; – zmiana świadomości społecznej
w postrzegania roli drzew, krzewów i zieleni w otoczeniu człowieka; – ochrona środowiska, szczególnie na terenach miejskich; – ochrona zabytków, w tym szczególnie zabytkowych założeń zieleni;
– wspieranie zrównoważonego rozwoju architektury i urbanistyki. Terenem działania Towarzystwa jest
obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
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Zakres działalności
Koalicja Ratujmy Rzeki, w skład której wchodzą następujące organizacje (stan na 26.03.2018 r.):

I.

28. Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy - celem stowarzyszenia jest poprawa i ochrona biologicznej kondycji wód rzeki Białej Przemszy, rozwój i utrzymanie rodzimej populacji ryb łososiowatych
w wodach jej dorzecza oraz prowadzenie działalności ekologicznej ukierunkowanej na przywrócenie
dawnych walorów przyrodniczych doliny Białej Przemszy.
29. Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody - celem działania Towarzystwa jest: prowadzenie i wspieranie badań zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem
krajowej fauny i flory, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju, szerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym, jego zagrożeniach i metodach ochrony. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
30. Towarzystwo na rzecz Ziemi (TnZ) - celami Stowarzyszenia są: zachowanie, ochranianie i odtwarzanie dziedzictwa przyrodniczego, ochrona krajobrazu i ładu przestrzennego, pobudzanie świadomości
ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli, ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń,
działanie na rzecz zmniejszania ilości wytwarzanych zanieczyszczeń oraz proekologicznego zagospodarowania odpadów, upowszechnianie wiedzy oraz podejmowanie przedsięwzięć z zakresu przyjaznych środowisku metod ochrony przeciwpowodziowej i zwiększania naturalnej retencji, ułatwianie
dostępu do informacji o środowisku, ochrona zwierząt. Terenem działania organizacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
31. Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA – celem Towarzystwa jest zachowanie różnorodności biologicznej, poprzez ochronę i odtwarzanie środowiska naturalnego. Jest to stowarzyszenie ogólnopolskie, ale ich aktywność skupiona jest głównie na obszarze miasta Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego.
32. Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy - celem Towarzystwa jest: dążenie do zachowania
dziewiczego charakteru rzek Iny, Gowienicy i Wołczenicy, naturalnych ich walorów oraz poprawy stanu czystości wody, walka z kłusownictwem i trucicielami wody oraz wszelkimi przejawami dewastacji rzek, ich mieszkańców i dorzecza, propagowanie idei ekologii i ochrony środowiska naturalnego
w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży, kształtowanie etyki wędkarskiej wśród wszystkich wędkarzy, działanie i wspieranie działań w kierunku zachowania i przywracania ginących, zagrożonych gatunków fauny i flory w dorzeczu rzek Iny, Gowienicy i Wołczenicy.
33. Zielony Instytut - celami Fundacji są: promocja zielonej polityki, zielonej myśli społecznej i filozoficznej oraz dorobku i rozwoju ruchu Zielonych w Europie i na świecie; wspieranie i uczestniczenie
w działaniach na rzecz rozwoju demokracji, ochrony dóbr wspólnych, praw człowieka, społeczeństwa
obywatelskiego, wolności jednostek i samostanowienia wspólnot, a także współpracy i solidarności
międzynarodowej oraz pokoju; wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez działanie na rzecz integracji polityk: ekologicznej, społecznej i gospodarczej; działanie na rzecz realizacji Zielonego Nowego
Ładu i rozwoju zielonej gospodarki, społecznie i ekologicznie odpowiedzialnego biznesu, tworzenia
zielonych miejsc pracy oraz rozwoju przyjaznych środowisku technologii i inwestycji; prowadzenie
działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej i ekologicznej; działanie na rzecz
ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.
34. Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” – fundacja działa na rzecz edukacji z zakresu ochrony przyrody
i dziedzictwa kulturowego. Celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy, propagowanie wartości,
kultywowanie zwyczajów i podejmowanie inicjatyw dla zapewnienia prawidłowego rozwoju psychofizycznego i zdrowia obywateli Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działania w sferze ochrony środowiska.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja Rok Rzeki Wisły

II.

Celami Fundacji są: rozwój dorzecza Wisły w oparciu o jej walory historyczne, ekologiczne, turystyczne
i gospodarcze, ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego, a w szczególności ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego dorzecza Wisły, odbudowa tradycyjnej flotylli wiślanej, ochrona zabytków techniki
i sztuki nadwiślańskiej, rozwój turystyki, a w szczególności turystyki wodnej, żeglugi śródlądowej oraz kultury
na szlakach rzecznych i morskich, rozwój turystyki lądowej, a w szczególności turystyki pieszej i rowerowej
związanej z obszarami dorzecza Wisły, utworzenie programów i inicjatyw ekologicznych oraz ochrony środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, rozwój kontaktów i współpracy pomiędzy mieszkańcami miejscowości z dorzecza Wisły, wzrost
znaczenia Wisły w Europie i na świecie, współdziałanie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców dorzecza Wisły przed powodzią i innymi zagrożeniami. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej
Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
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Stop Przegradzaniu Rzek
III.

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorsko-Kujawski

to akcja środowisk naukowych, organizacji ekologicznych, stowarzyszeń wędkarskich i wielu ludzi zainteresowanych problemami wód, której celem jest: – zatrzymanie w Polsce budowy kolejnych przegród wodnych,
– ograniczenie stosowania tzw. „twardej” zabudowy hydrotechnicznej, – promowanie rozwiązań renaturyzacyjnych.

Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych z siedzibą w Bydgoszczy

IV.

Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych jest organizacją, która poprzez swoje działania dba szczególnie
o najcenniejsze dla ludzi dobro naturalne – wodę. Aktywnie wspiera inicjatywy z zakresu ochrony środowiska,
także naukowe i techniczne, oraz ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. Ważnym zadaniem Fundacji jest edukacja ekologiczna.
Cele statutowe fundacji: ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, poprawa jakości wód służących w szczególności zaopatrzeniu ludności w wodę, organizowanie prac naukowo-badawczych w zakresie technologii uzdatniania wód, prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska. Terenem działania
Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Greenpeace

X.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

V.

IX.

Jego celem jest: wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej, inspirowanie działań kulturalno-społecznych
i wydawniczych, upowszechnianie historii Świecia i regionu świeckiego, popularyzacja wiedzy o regionie.
TMZŚ swoje cele realizuje poprzez: prowadzenie sesji popularnonaukowych, organizowanie spotkań literackich, współpracę z placówkami kultury, oświaty i nauki dla promowania Świecia i Ziemi Świeckiej, edycję
i współwydawnictwo publikacji, wydawnictw książkowych, folderów, informatorów, przewodników dotyczących historii Świecia, turystyki oraz zamku pokrzyżackiego w Świeciu, utworzenie w Świeciu Muzeum Ziemi
Świeckiej i odpowiednie zagospodarowanie zamku pokrzyżackiego. Organizację corocznych imprez i konkursów.

VI.

XI.

VII.

XII.

XIII.

VIII.
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Cele: użytkowanie i ochrona wód, propagowanie poszanowania przyrody, współgospodarowanie w zakresie
wykorzystywania śródlądowych zasobów wodnych na zasadach racjonalnego i zrównoważonego rozwoju
w oparciu o poszanowanie zasad działania wszystkich instytucji oraz racjonalnie działających na i nad wodami śródlądowymi w Polsce środowisk społecznych oraz kształtowanie tzw. etyki wodniackiej, propagowanie
i organizowanie sportów wodnych, turystyki i rekreacji wodnej i sportu wędkarskiego na obszarze bydgoskiego węzła wodnego w powiązaniu z istniejącymi europejskimi szlakami wodnymi i tworzenie związanej
z tym infrastruktury, dbanie o utrzymanie sprawności hydrotechnicznej budowli wodnych, promowanie idei
ekoregionu na terenach wzdłuż Kanału Bydgoskiego i na obszarze BWW, a zwłaszcza ochrony środowiska
przyrodniczego, w tym wód powierzchniowych, zabytków hydrotechniki i przyrody oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, krzewienie wiedzy historycznej i tworzenie więzi emocjonalnych społeczeństw związanych
ze śródlądowymi drogami wodnymi w Polsce, a w szczególności wśród mieszkańców subregionu BWW poprzez m.in. kultywowanie bogatych tradycji żeglugi, rekreacji, turystyki i sportów na wodach śródlądowych.

Stowarzyszenie Dębowe Zacisze

STOWARZYSZENIE „STRAŻ OCHRONY PRZYRODY″
Celami przyświecającymi działalności stowarzyszenia są: kształtowanie właściwego stosunku człowieka do
przyrody, budzenie jej umiłowania i szerzenia zrozumienia istoty i celów ochrony przyrody wśród społeczeństwa; kształtowanie opinii publicznej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego; zabieganie o właściwe
użytkowanie oraz świadome i celowe odtworzenie, a także pomnażanie zasobów przyrody; zabieganie o zachowanie piękna i swoistych cech rodzimego krajobrazu; zapobieganie uszkadzaniu i niszczeniu środowiska
przyrodniczego, przede wszystkim chronionych lub zasługujących na ochronę tworów przyrody żywej i nieożywionej, w tym również zabytkowych terenów zieleni (parków, ogrodów, cmentarzy); współpraca z organizacjami proekologicznymi. Terenem działania SSOP jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele Ligi: 1. kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez ukazywanie
bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów
ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń. 2. dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków
życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia. 3. zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie
oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym.
4. zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla współczesnych i przyszłych
pokoleń, w szczególności przez: 1) zachowanie różnorodności biologicznej, 2) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego, 3) stwarzanie warunków do zachowania ciągłości występowania gatunków
roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego
stanu ochrony, 4) ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień. 5). kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego. 6). upowszechnianie
wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej. Terenem działalności Ligi
jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Bractwo Bydgoskiego Węzła Wodnego

TOWARZYSTWO „ROLNICTWO-TURYSTYKA”
Celami statutowymi Towarzystwa są: rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej w środowisku wiejskim, promowanie atrakcyjnych form wypoczynku i turystyki na wsi, zapobieganie degradacji naturalnego środowiska
człowieka, wspieranie produkcji zdrowej żywności w rodzinnych gospodarstwach rolnych, spełniających również funkcje bazy turystyczno-wypoczynkowej, orientowanie rolników na korzyści wynikające z prowadzenia
działalności turystycznej. Aktualnie do głównych zadań Towarzystwa należą: doradztwo i szkolenia w zakresie
rozpoczynania działalności agroturystycznej, prowadzenie bazy danych na temat miejsc wypoczynkowych
u rolników, informacja dla klientów o możliwościach wypoczynku na wsi, poszerzenie oferty wypoczynku
poprzez wprowadzenie nowych form rekreacji, udział w projektach dotyczących turystycznego zagospodarowania np. parków krajobrazowych, kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej, współpraca z samorządami
lokalnymi i innymi organizacjami w celu rozwoju turystyki wiejskiej, współpraca międzynarodowa, promocja
regionu przez udział w targach krajowych i międzynarodowych. Terenem działania Towarzystwa jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej.

To międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, globalnych zagrożeniach dla bioróżnorodności
i środowiska. Kampanie prowadzone przez Greenpeace obejmują sześć głównych obszarów ochrony środowiska - ochronę lasów i lasów deszczowych, ochronę oceanów i mórz, ochronę przed substancjami toksycznymi, globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne, energię oraz organizmy modyfikowane genetycznie. Greenpeace przeciwstawia się niszczeniu środowiska naturalnego od 1971 r., kiedy to grupa aktywistów protestowała
przeciwko testom nuklearnym przeprowadzanym przez rząd Stanów Zjednoczonych u wybrzeży Alaski.
Od tamtej pory istotą działania organizacji są akcje bezpośrednie na wodzie, ziemi i w powietrzu, których
celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na przypadki niszczenia Ziemi, istotne problemy ekologiczne,
a także wskazanie odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.

Liga Ochrony Przyrody

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
Cele: promowania walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Doliny Dolnej Wisły, promowania
idei zrównoważonego rozwoju, ochrony różnorodności biologicznej, krajobrazowej i kulturowej oraz inspirowania, wspierania i uzupełniania działań administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody,
środowiska i dóbr kultury na terenie Doliny Dolnej Wisły. Realizowanie celów statutowych następuje poprzez:
prowadzenie działalności wydawniczej i filmowej promującej walory Doliny Dolnej Wisły, organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji, współpracowanie z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i za granicą w zakresie badań i ochrony dolin rzek nizinnych (w tym Doliny Dolnej Wisły),
opiniowanie decyzji planistycznych dotyczących tego terenu, promowanie walorów turystycznych rejonu
Dolnej Wisły, prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody i środowiska oraz
dóbr kultury.

Celem działań jest: realizacja idei ekorozwoju; systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego
oraz kształtowania poprzez powszechną edukację ekologiczną świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi między rozwojem cywilizacji technicznej a wartościami humanistycznymi.
Do podstawowych form działalności Klubu należą: - organizacja imprez dla młodzieży, w tym konkursów,
spotkań, pogadanek itp., - organizacja seminariów i konferencji popularnonaukowych, - działalność wydawnicza (publikacje, broszury, ulotki, plakaty), - upowszechnianie i udostępnianie wiedzy o stanie środowiska,
- nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami ekologicznymi w mieście i regionie, - wyrażanie opinii
wobec organów administracji rządowej i samorządowej na bieżące tematy związane z ochroną środowiska
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, - działalność interwencyjna - podejmowanie interwencji
w sprawach zgłaszanych przez obywateli.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie, wspieranie i pomoc w realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w Rzeczpospolitej Polskiej
w zakresie: ekologii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz korzystnych i akceptowalnych społecznie rozwiązań związanych
z lokalizacją inwestycji oddziałujących na środowisko i jakość życia mieszkańców. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze

XIV.

Celem stowarzyszenia jest ochrona fauny i flory, wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, ze
szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych najbardziej narażonych na zniszczenie, popularyzacja
idei ochrony ptaków i ich siedlisk, prowadzenie monitoringu faunistycznego. Stowarzyszenie realizuje swoje
cele m.in. poprzez występowanie na prawach strony w postępowaniach administracyjnych i sądowych mających za przedmiot sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Towarzystwo prowadzi działalność na terenie całego kraju. Do właściwej realizacji celów Towarzystwo może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
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Koalicja Czystego Bałtyku – Coalition Clean Baltic (CCB)

Stowarzyszenie Grupa Badawcza Ptaków Wodnych „KULING”

XVI.

Celem stowarzyszenia jest monitoring populacji ptaków i stanu ich siedlisk, popularyzacja idei ochrony ptaków i ich siedlisk. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez prowadzenie międzynarodowej wymiany
informacji z organizacjami o zbliżonym charakterze, wydawanie ekspertyz i opinii, występowanie na prawach
strony w postępowaniach administracyjnych i sądowych mających za przedmiot sprawy z zakresu ochrony
środowiska i ochrony przyrody i w ocenie towarzystwa mogą mieć negatywny wpływ na chronione elementy
przyrody. Terenem działania Grupy KULING jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie Ekologiczne BIO
XVII.

Celem stowarzyszenia jest propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, zapewnienie
pełnej ochrony i nienaruszalności środowiska (w szczególności powierzchni ziemi, wody, powietrza, krajobrazu) oraz ograniczenie ingerencji w środowisko, zapewnienie ochrony i opieki nad zwierzętami, a także
wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania.

Dodatkowo zaznacza się, że w projekcie, tym w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko mogą brać udział również inne organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, natomiast siła ich
oddziaływania nie powinna być inna niż wskazana w niniejszej dokumentacji dla innych organizacji czy stowarzyszeń ekologicznych.
Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia oraz siły oddziaływania ryzyka związanego z udziałem
środowisk ekologicznych w procedurze oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, która umożliwia określenie poziomu ryzyka.
Ze względu złożoność pojęcia ryzyka, a tym samym brak jednolitej definicji, na potrzeby niniejszego
dokumentu przyjęto, iż:
„Ryzykiem określamy każde potencjalne wydarzenie, które może wpłynąć na opóźnienie projektu,
zwiększenie kosztów lub w inny sposób na niekorzyść projektu”117.
Analiza jakościowa ryzyka oraz jej wyniki
Na podstawie wiedzy eksperckiej i doświadczeń Wykonawcy poniżej przedstawiono katalog ryzyk,
które na obecnym etapie procesu inwestycyjnego wydają się być aktywne tzn. mogą potencjalnie wystąpić:

•
•
•
•
•

117

Poziom ryzyka stanowi kombinację skali prawdopodobieństwa i siły oddziaływania. W celu określenia
tego poziomu wykorzystano matrycę poziomu ryzyka przedstawioną w dokumencie źródłowym „Guide to
cost-benefit analysis of investment projects – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020” DG,
Regio, grudzień 2014.
Tabela 59. Matryca poziomu ryzyka.

Źródło: Opracowanie własne.

•

Przeanalizowano także skalę siły oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Skali opisowej przyporządkowane zostały wartości punktowe od I (brak wpływu na przebieg procedury oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko) do V (poziom katastroficzny – zdarzenie może wywołać całkowity brak realizacji celu projektu, główne efekty projektu nie będą uzyskane w średnim i długim terminie). W przypadku
małego wpływu na przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko przyporządkowano wartość II,
dla organizacji mających umiarkowany wpływ na przebieg procedury, których udział spowoduje konieczność zastosowania działań zaradczych przyporządkowano wartość III. Dla poziomu krytycznego, który może
zostać stwierdzony w przypadku próby zaskarżenia decyzji, przyporządkowano wartość IV.

włączenie stowarzyszenia, organizacji ekologicznej na prawach strony do projektu i procesu oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
przewidywana wysoka aktywność organizacji w prowadzonej procedurze (m.in. kampanie społeczne, akcje informacyjne, składanie obszernych uwag do dokumentacji);
kolizja przebiegu planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej z obszarami cennymi przyrodniczo
w tym obszarami Natura 2000 wraz z oddziaływaniem na przedmioty ochrony tych obszarów;
konieczność zniszczenia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk i stanowisk chronionych gatunków
roślin i zwierząt;
konflikt społeczny – niechęć społeczeństwa do realizacji planowanej budowy Platformy Multimodalnej, lokalizacja projektu na działkach osób prywatnych, tereny zabudowane itp.;
konieczność ponownego wszczęcia procedury lub zablokowania możliwości realizacji budowy Platformy Multimodalnej z powodów:
o wydania decyzji niezgodnie z interesem społecznym (np. nieakceptowalny wariant
przebiegu);
o brak odpowiednich działań minimalizujących w zakresie środowiska przyrodniczego,
hałas, itp.;
o błędy formalnoproceduralne.
Analiza ryzyka w projektach Białystok 2012, Europe Direct Białystok (http://towarzystwoamicus.pl/files-new/Analiza%20ryzyka%20w%20projekcie.pdf, data odczytu: 30.11.2017 r.).
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Siła oddziaływania

Prawdopodobieństwo

XV.

Koalicja skupia ponad 20 organizacji z Danii, Estonii, Niemiec, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji. Głównym celem jej działalności jest propagowanie potrzeby ochrony i poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego i jego naturalnych zasobów. Sposobem realizacji tych zamierzeń jest prowadzenie edukacji ekologicznej
mającej uwrażliwić świadomość społeczną, a także wspieranie innych organizacji mających podobny zakres
działania.

W kolejnym etapie przeprowadzono szczegółową analizę poziomu ryzyk. Poziom ryzyka został wykonany w oparciu o pięciostopniową skalę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na projekcie. Opisowej
skali prawdopodobieństwa ryzyka na projekcie przypisane zostały wartości punktowe: prawdopodobieństwo bardzo niskie (wartość punktowa A), niskie (B), średnie (C), wysokie (D), bardzo wysokie (E).

I

II

III

IV

V

A

Niski

Niski

Niski

Niski

Średni

B

Niski

Niski

Średni

Średni

Wysoki

C

Niski

Średni

Średni

Wysoki

Wysoki

D

Niski

Średni

Wysoki

Bardzo
wysoki

Bardzo
wysoki

E

Średni

Wysoki

Wysoki

Bardzo
wysoki

Bardzo
wysoki

Źródło: Guide to cost-benefit analysis of investment projects – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, DG,
Regio, grudzień 2014 r.

Wyniki jakościowej analizy ryzyka dotyczącego włączenia stowarzyszenia, organizacji ekologicznej
na prawach strony do procesu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na etapie projektowania inwestycji, przedstawia Tabela 60.
Tabela 60. Wyniki analizy ryzyka.
RYZYKO
Zakres działalności

Prawdopodobieństwo
ryzyka

Siła ryzyka

Poziom
ryzyka

I. Koalicja Ratujmy Rzeki, w skład której wchodzą następujące organizacje (stan na 26.03.2018 r.):
Centrum Ochrony Mokradeł

D

III

Wysokie

Fundacja ART in ACTION

C

II

Średnie

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

B

II

Niskie

Fundacja EkoRozwoju

D

III

Wysokie

Fundacja Greenmind

C

III

Średnie

Fundacja Nasza Ziemia

D

III

Wysokie

Fundacja Strefa Zieleni

D

III

Wysokie

Fundacja WWF Polska

D

III

Wysokie

Zielone Wiadomości/Fundacja Zielone Światło

D

III

Wysokie

Klub Pstrągowy „Głowacz”

C

II

Średnie

Klub Przyrodników

D

III

Wysokie
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RYZYKO
Zakres działalności

Prawdopodobieństwo
ryzyka

Siła ryzyka

Poziom
ryzyka

Klub Przyjaciół Dunajca

D

III

Wysokie

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

D

III

Wysokie

Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

D

III

Wysokie

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)

D

III

Wysokie

Polska Zielona Sieć

D

III

Wysokie

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
(PTOP Salamandra)

C

III

Średnie

Polski Klub Ekologiczny (PKE)

D

III

Wysokie

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

D

III

Wysokie

Sekcja Przyjaciół Raby PZW Koło Raba

B

II

Niskie

Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów

B

II

Niskie

Stowarzyszenie Ab Ovo

B

I

Niskie

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

D

III

Wysokie

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

D

III

Wysokie

Stowarzyszenie Niesiołowice-Węsiory Kamienne Kręgi

D

III

Wysokie

Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw NASZA NATURA

D

III

Wysokie

Stowarzyszenie Ochrony Drzew „Miasto Drzew”

D

III

Wysokie

Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy

C

III

Średnie

Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

D

III

Wysokie

Towarzystwo na rzecz Ziemi (TnZ)

D

III

Wysokie

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA

D

III

Wysokie

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

B

II

Niskie

Zielony Instytut

D

III

Wysokie

Fundacja Promocji Rekreacji „KIM”

B

II

Niskie

II. Fundacja Rok Rzeki Wisły

D

III

Wysokie

III. Stop Przegradzaniu Rzek

D

III

Wysokie

IV. Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych
z siedzibą w Bydgoszczy

D

III

Wysokie

V. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

D

III

Wysokie

VI. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły

D

III

Wysokie

VII. Towarzystwo „Rolnictwo-Turystyka”

B

II

Niskie

VIII. Stowarzyszenie „Straż Ochrony Przyrody”

C

III

Średnie

IX. Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorsko-Kujawski

D

III

Wysokie

X. Greenpeace

D

III

Wysokie

XI. Liga Ochrony Przyrody

D

III

Wysokie

XII. Bractwo Bydgoskiego Węzła Wodnego

B

II

Niskie

XIII. Stowarzyszenie Dębowe Zacisze

C

III

Średnie

XIV. Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze

D

III

Wysokie

XV. Koalicja Czystego Bałtyku – Coalition Clean Baltic
(CCB)

C

III

Średnie

XVI. Stowarzyszenie Grupa Badawcza Ptaków
Wodnych „KULING”

C

III

Średnie

XVII. Stowarzyszenie Ekologiczne BIOS

C

III

Średnie

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do udziału w postępowaniu
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko może być dopuszczona organizacja ekologiczna, a na podstawie art. 31 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – organizacja społeczna.
Analiza ryzyka wynikająca z udziału środowisk ekologicznych (organizacje społeczne i ekologiczne)
w projekcie wykazała, że istnieje ryzyko włączenia się środowisk ekologicznych do projektu.
Wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka wskazują, że dla większości organizacji poddanych analizie poziom ryzyka jest wysoki lub średni. Na etapie procesu inwestycyjnego uaktywnić mogą się zarówno
organizacje międzynarodowe (WWF, Greenpeace), organizacje ogólnopolskie (m.in. Polski Klub Ekologiczny, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Liga Ochrony Przyrody) oraz organizacje związane bezpośrednio
z obszarem, na którym zlokalizowana będzie Platforma Multimodalna (m.in. Polski Klub Ekologiczny Okręg
Pomorsko-Kujawski, Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych z siedzibą w Bydgoszczy). Wysokie prawdopodobieństwa aktywności w procedurze istnieje także dla organizacji zrzeszonych w Koalicji Ratujmy Rzeki.
Dodatkowo możliwy jest udział innych organizacji w postępowaniu, nieujętych w opracowaniu. Powyższe
zapisy nie ograniczają realizacji budowy Platformy Multimodalnej w obszarze analizy. Nie ma konieczności
podejmowania działań zaradczych.

3.6.

ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRZESTRZENNYCH I INFRASTRUKTURALNYCH

Niniejszy punkt zawiera analizę uwarunkowań przestrzennych i infrastrukturalnych. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto następujący obszar analiz: od północy – rzeka Wisła, od wschodu – struga
Młyńska, od południa – ulica Toruńska, droga powiatowa nr 01546C, droga wojewódzka nr 394, od zachodu
– wał przeciwpowodziowy kanału zrzutowego od oczyszczalni ścieków „Kapuściska” do rzeki Wisły. Dodatkowo część analiz przeprowadzono w szerszym zakresie z uwagi na konieczność dowiązania się do krajowego układu dróg i kolei. Inwentaryzację urbanistyczną przeprowadzono, od określonego wyżej obszaru,
wzdłuż linii kolejowej nr 18 w kierunku do stacji Solec Kujawski, ponieważ jest to jeden z prawdopodobnych
kierunków włączenia Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski do układu kolejowego. Analizę
stanu istniejącego infrastruktury drogowej i kolejowej przeprowadzono w zakresie umożliwiającym włączenie Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski do krajowego układu dróg i kolei. Na etapie, gdy
zostaną określone linie rozgraniczające korytarze transportowe, jeśli będzie to niezbędne, Wykonawca uzupełni analizy o brakujący zakres przestrzenny, przed przystąpieniem do wykonania analizy wielokryterialnej
i wyborem optymalnego wariantu. Rysunek 61 prezentuje granice przyjętego obszaru.
Rysunek 61. Obszar analizy.

Źródło: Opracowanie własne.
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3.6.1.

INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA

Inwentaryzacja urbanistyczna obejmuje sposób użytkowania terenu oraz rodzaj budynków w granicach opracowania. Załącznik nr 17 Inwentaryzacji urbanistycznej prezentuje rozmieszczenie poszczególnych
klas użytkowania terenu i rodzajów zabudowy. Analizowany obszar w większości stanowią tereny o charakterze wiejskim i podmiejskim o niewielkiej intensywności zabudowy. Jedynie tereny wzdłuż linii kolejowej
nr 18 w obszarze administracyjnymi miasta Solec Kujawski to tereny typowo miejskie. Tereny te objęto inwentaryzacją ze względu na potencjalną możliwość włączenia do krajowego układu kolejowego.
Charakterystyka obecnego sposobu użytkowania terenu
Sposób użytkowania i zagospodarowania analizowanego terenu opisano pod względem użytkowania
terenu. Analizowany obszar w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej został zinwentaryzowany, sklasyfikowany i podzielony na obszary o różnym sposobie użytkowania. Granice terenów ustalono na podstawie granic działek ewidencyjnych, występujących naturalnie granic i analiz materiałów mapowych (ortofotomapa,
mapa topograficzna). W przypadku, gdy obszar był użytkowany na wiele sposobów, określano dominujący
sposób użytkowania. Wydzielono następujące klasy o różnym sposobie użytkowania:
•

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej – tereny na których
dominuje zabudowa jednorodzinna w różnej formie wraz z terenami ogródków przydomowych.
Tereny zlokalizowane wzdłuż ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy i drogi powiatowej nr 01546C
w gminie Solec Kujawski. Tereny wymieszane są z terenami zabudowy zagrodowej, z tego powodu trudne do sklasyfikowania.

•

Wody – tereny pod wodami. Rzeka Wisła oraz tereny małych cieków wodnych, nie wskazywano
rowów i kanałów melioracyjnych.

•

Wały – tereny na których zlokalizowane są wały przeciwpowodziowe wzdłuż Wisły, kanału
w kierunku oczyszczalni ścieków oraz cieku wodnego w Otorowie.

•

Tereny niezagospodarowane – są to tereny, na których nie dominuje żadna z pozostałych klas
użytkowania terenu, najczęściej w trakcie przekształceń z jednej w inną funkcję, powoli zaczynające zarastać zielenią nieurządzoną.

Tabela 61 prezentuje strukturę użytkowania terenu. Dominują tereny rolne oraz tereny zadrzewione
i zakrzewione oraz tereny zieleni nieurządzonej.
Tabela 61. Struktura użytkowania terenów.
Rodzaj użytkowania terenu

Powierzchnia [ha]

Lasy

25,482

Tereny budowy

0,322

Tereny dróg

18,241

Tereny linii kolejowej, infrastruktury technicznej i parkingów

12,661

Tereny niezagospodarowane

4,214

Tereny rolne

547,242

Tereny usługowe

0,406

Tereny zabudowy zagrodowej – tereny na których dominuje zabudowa zagrodowa tj. budynek
mieszkalny wraz z budynkami gospodarskimi położone w jednym podwórzu. Tereny zlokalizowane wzdłuż ulicy Toruńskiej i drogi powiatowej nr 01546C oraz w oddaleniu od drogi, połączone drogami gruntowymi (wewnętrznymi) wiodącymi przez pola.

Tereny zabudowy handlowej

0,693

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej

14,755

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – tereny, na których dominuje zabudowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą (chodniki, dojazdy, drogi pożarowe, parkingi i garaże) i zielenią
towarzyszącą. Tereny te występują w Solcu Kujawskim w okolicach stacji kolejowej.

Tereny zabudowy przemysłowej, magazynów oraz place i składowiska

2,073

Tereny zabudowy zagrodowej

15,471

Tereny zalesione i zadrzewione oraz tereny zieleni nieurządzonej

51,403

•

Tereny zabudowy handlowej – tereny na których przeważają budynki związane z handlem.

Tereny zieleni urządzonej

0,459

•

Tereny usługowe – tereny, na których przeważają usługowe inne niż związane z handlem,
np. warsztat samochodowy.

Wały przeciwpowodziowe

26,490

Wody

•

•

•

Tereny zabudowy oświaty i kultury – teren pod świetlicę przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy, osiedle Łęgnowo.

•

Tereny zabudowy przemysłowej, magazynów oraz place i składowiska – tereny, na których
jest lub była prowadzona produkcja przemysłowa oraz tereny z nią powiązane. Obszar ujęcia
wody przemysłowej i technologicznej dla nieistniejących Zakładów Chemicznych „Zachem”
w Bydgoszczy, tereny wzdłuż linii kolejowej w granicach Solca Kujawskiego.

•

Tereny budowy – tereny, na których prowadzona jest budowa nowych obiektów.

•

Tereny dróg – tereny dróg publicznych, niemające charakteru dróg polnych.

•

Tereny linii kolejowej, infrastruktury technicznej i parkingów – tereny na których dominuje funkcja związana z transportem kolejowym. Ponadto tereny infrastruktury technicznej – takie jak
wodociągi – wodociąg od ujęcia wody zlokalizowany przy Wiśle. Ponadto tereny parkingów.

•

Tereny rolne – tereny na których występują grunty orne, łąki i pastwiska z wyłączeniem gruntów
pod zabudowę zagrodową.

•

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

0,746

Tereny zabudowy oświaty i kultury

0,176

13,808

Razem

734,644

Źródło: Opracowanie własne.

Rodzaj zabudowy
Poza inwentaryzacją sposobów użytkowania terenu wykonano również inwentaryzację rodzaju zabudowy. Podstawą inwentaryzacji zabudowy były dane z egib. W ewidencji gruntów i budynków poza obrysami są zawarte informacje między innymi o funkcji budynku, liczbie kondygnacji naziemnych i podziemnych,
materiale, z którego został wykonany budynek. Na mapie stanowiącej Załącznik nr 17 przedstawiono jedynie
informacje związane z rodzajem zabudowy (funkcją budynku). W momencie, w którym zostaną przedstawione
granice wariantów inwestycyjnych kolidujące z nimi budynki zostaną zinwentaryzowane dodatkowo zgodnie
z metodologią. W tabeli poniżej zaprezentowano wydzielone w egib klasy budynków wraz z ich liczbą.
Tabela 62. Rodzaj budynków.
Rodzaj budynku

Liczba [szt.]

Lasy – tereny wpisane w egib jako las.

Budynki biurowe

1

•

Tereny zieleni urządzonej – lokalne skwery i parki oraz tereny wzdłuż ulic na terenie Solca Kujawskiego.

Budynki handlowo-usługowe

5

•

Tereny zalesione i zadrzewione oraz tereny zieleni nieurządzonej – są to powoli zarastające, nieużytkowane tereny rolne lub tereny wzdłuż liniowej infrastruktury powoli porastające drzewami
i krzewami.

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

232

Budynki mieszkalne

171
1

Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa

113
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Budynki przemysłowe

10

Budynki transportu i łączności (najczęściej garaże)

97

Inne budynki niemieszkalne

87

Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

2

długi na około 3500 m, ze zmienną szerokością od 200 m na końcach do 700 m w miejscach gdzie nie ma
zabudowy.
Rysunek 62. Dostępność terenu. Ograniczenia wynikające z założeń oraz teren, na którym możliwe
jest zlokalizowanie Platformy Bydgoszcz-Solec Kujawski.

487

Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ewidencji gruntów i budynków miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

Obecny sposób zagospodarowania analizowanego obszaru to głównie tereny rolnicze. Obiektami zlokalizowanymi w okolicach wału i za nim są: jeden budynek mieszkalny, nieczynne ujęcie i pompownia wody.
Poza wymienionymi zabudowa zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy i drogi powiatowej
nr 01546C w gminie Solec Kujawski. Dominujące formy zabudowy to tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Nieliczne gospodarstwa rolne odsunięte są od drogi w kierunku wału przeciwpowodziowego, nie
dalej niż około 300 metrów od drogi. Niewielkie zainwestowanie terenów pozwala na zlokalizowania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski bez spowodowania kolizji z zwartymi terenami zabudowy.

3.6.2.
		

INWENTARYZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
I POZOSTAŁEJ TECHNICZNEJ

3.6.2.1. Dostępność terenu i dostępność do Drogi Wodnej Wisły
Analiza dostępności terenu
Analizowany obszar to pas terenu między wałem a drogą (ulica Toruńska i droga powiatowa
nr 01546C.) w kilometrażu rzeki od 766–771. Powierzchnia analizowanego obszaru wynosi około 585 ha
(Rysunek 61, granice podstawowego obszaru analizy). Na tym terenie najważniejsze uwarunkowania ograniczające możliwość zlokalizowania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski to linie elektroenergetyczne najwyższych napięć 220 kV i projektowana 400 kV, istniejąca zabudowa oraz obszary Natura 2000.
Od rzeki Wisły obszar lokalizacji ograniczony jest wałem przeciwpowodziowym.
Wyznaczając dostępny teren przyjęto następujące założenia.
Napowietrzne linie elektroenergetyczne 220 kV Jasiniec–Pątnów zostaną zlikwidowane;
Zastąpi je linia 400 kV w nowym przebiegu. Strefa oddziaływania linii wynosi 35 metrów w każdą stronę. Przebieg zgodnie z projektem MPZP „Toruńska–Łęgnowo”;
• Linia 220 kV Jasiniec Bydgoszcz Zachód w obecnym przebiegu. Przyjęto strefę oddziaływania
linii elektroenergetycznej wynoszącą 35 metrów w każdą stronę; Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie studium i uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Bydgoszcz docelowo linia ta ma zostać przełożona i przebiegać po zachodniej stronie
nowego przebiegu linie 400 kV Jasiniec-Pątnów;
• Tereny pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 400 kV i 220 kV wraz ze strefami
uznano za nieprzydatne;
• Tereny na których zlokalizowane są obszary Natura 2000 uznano za nieprzydatne;
• Tereny zabudowane wraz ze strefą buforową uznano za nieprzydatne. Przyjęto 4 warianty bufora
brak, 50, 100 i 200 metrów od istniejącej zabudowy. Nie uwzględniono jednego budynku mieszkalnego, poza wałem przeciwpowodziowym i budynków nieczynnego ujęcia wody po Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy;
• Tereny na i za wałem przeciwpowodziowym uznano za nieprzydatne do lokalizacji Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Zlokalizowane tam będą wejście do portu, awanport
i śluza.
Przyjęte powyżej założenia prezentuje Rysunek 62 poniżej. Tereny pomiędzy drogą (ul. Toruńska, droga powiatowa nr 01546C) a strefami oddziaływania linii wysokiego napięcia należy uznać za nieprzydatne
ze względu na zbyt małą rezerwę terenową. Po uwzględnieniu wszystkich ograniczeń pozostaje pas terenu
•
•
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Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 63 przedstawia dostępność terenu w hektarach. Wartości zaprezentowano w podziale na
strefy oddalenia od zabudowy.
Tabela 63. Dostępność terenu.
Lp.

Rodzaj terenu

Powierzchnia
[ha]

Pow. bez terenów za strefami
oddziaływania linii NN [ha]

1

Łączna powierzchnia obszaru podstawowego

585,157

N/D

2

Tereny nienadające się na lokalizację
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski

253,397

N/D

3

Tereny oddalone o ponad 200 m od terenów zabudowanych

210,871

187,185

4

Tereny oddalone o 100 m – 200 m od terenów zabudowanych

48,068

28,571

5

Tereny oddalone o 50 m – 100 m od terenów zabudowanych

28,746

9,949

6

Tereny oddalone do 50 m od terenów zabudowanych

44,075

8,601

7

Razem dostępnych (Suma 3+4+5+6)

331,76

234,306

Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi na Rysunku 62 w wyniku przełożenia linii elektroenergetycznej NN Jasiniec–Bydgoszcz Zachód na zachodnią stronę projektowanej przebudowy linii elektroenergetycznej NN Jasiniec–Pątnów uwolnione zostanie 31,04 ha. 13,63 ha to tereny pod linią Jasiniec–Bydgoszcz
i jej strefą oddziaływania, 17,41 ha to tereny za strefą oddziaływania linii NN Jasiniec–Pątnów, które znalazły
się pomiędzy strefami oddziaływania linii elektroenergetycznych.
W wyniku przełożenia linii elektroenergetycznej za dostępne, przy przyjętych założeniach należy
uznać 265 ha terenu.
Analiza dostępności do drogi wodnej Wisły
Dostępność do drogi wodnej Wisły na analizowanym obszarze jest możliwa na całej długości analizowanego obszaru w kilometrażu rzeki od 766–771. Poza drogami gruntowymi, część z nich to drogi publiczne
(gminne), nie istnieją drogi utwardzone, które umożliwiałyby dojazd do wału przeciwpowodziowego i Wisły.
Jest to utrudnienie, które będzie skutkowało, koniecznością budowy drogi do placu budowy.

3.6.2.2. Uwarunkowania związane z włączeniem do krajowego układu drogowego

Źródło: Opracowanie własne.

Przy przyjętych założeniach z terenu, który liczy prawie 600 ha, po odjęciu terenów nienadających się
na lokalizację zostało 331,76 ha. Gdy odejmie się dodatkowo tereny między drogą a strefami linii elektroenergetycznych, dostępnego terenu zostaje około 234,3 ha. W momencie odsunięcia Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski od terenów mieszkalnych dostępny teren jest coraz mniejszy. Należy zauważyć,
że pomimo wielu ograniczeń dostępność terenu wystarczy na zlokalizowanie Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski we wskazanym obszarze.
Rysunek 63. Uwolnienie terenów w wyniku przełożenia linii NN Jasiniec–Bydgoszcz Zachód.

Analiza stanu istniejącego – diagnoza infrastruktury
Potencjalna lokalizacja Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski posiada możliwości włączenia do krajowego układu drogowego poprzez wykorzystanie drogi wojewódzkiej oraz dróg powiatowych
(Rysunek 64). Powiązanie Platformy z DK nr 10 zapewnia droga powiatowa nr 01546C i droga wojewódzka
nr 397 oraz ul. Plątnowska i droga powiatowa nr 01547C. Ponad to poprzez DK 10 i DK 25/DK 5 zapewniona
jest komunikacja Platformy z Portem Lotniczym Bydgoszcz Szwederowo. Na poniższym rysunku zaznaczono orientacyjne granice terenu na jakim rozpatruje się lokalizację Platformy wraz z istniejącym układem dróg
krajowych.
Rysunek 64. Układ drogowy w rejonie planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rysunku projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta
Bydgoszcz udostępnionego przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy w dniu 11.06.2018 r.
Źródło: Opracowanie własne.
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Powyżej opisane możliwości powiązania poddano analizie w związku z ich potencjalnym wykorzystaniem do obsługi Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 397 i powiatowej nr 01546C jest skrzyżowaniem zwykłym,
trzywlotowym. Geometria skrzyżowania nie jest korzystna ze względu na kąt włączenia i co za tym idzie warunki widoczności na skrzyżowaniu. W kontekście spodziewanego wzmożonego ruchu pojazdów w szczególności ciężkich geometria skrzyżowania powinna zostać skorygowana, a parametry techniczne (promienie
łuków, szerokości pasów itp.) dostosowane do przewidywanego natężenia ruchu drogowego oraz struktury
rodzajowej pojazdów.
Fotografia 19. Skrzyżowanie DW 397 – DP 01546C – widok w kierunku drogi powiatowej (dojazd do Platformy).

Źródło: Fotografia wykonana podczas wizji lokalnej.

Skrzyżowanie DW 397 i DK10 jest skrzyżowaniem skanalizowanym, trzywlotowym. Ciąg główny
(DK10) posiada wydzielone pasy do skrętu w prawo i w lewo. Przebieg drogi wojewódzkiej w planie pozwala
na stwierdzenie, że geometria nie jest przystosowana do ruchu pojazdów ciężkich. W odległości ok. 300 m
znajduje się skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą wojewódzką. W celu obsługi terenu platformy wlot
w ciągu drogi wojewódzkiej powinien zostać przebudowany, tak aby był dostosowany do przewidywanego
natężenia ruchu oraz struktury rodzajowej pojazdów. Ponadto przebudowy wymaga także droga wojewódzka nr 397 na odcinku od skrzyżowania DW 397–DW 394 do skrzyżowania DW 397–DK10.
Fotografia 20. Skrzyżowanie DK10-DW 397 – widok w kierunku Bydgoszczy.

Zestawienia tabelaryczne opisujące zarządców dróg oraz stan istniejących dróg.
Tabela 64. Zarządcy dróg w rejonie planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej.
Numer drogi/
nazwa

Zarządca

1

10

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

2

397

3

Lp.

Klasa
techniczna
GP

Krajowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

G

Wojewódzka

394

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

G

Wojewódzka

4

DP1547C

Zarząd Powiatu w Bydgoszczy

GP

Powiatowa

5

ul. Nowotoruńska

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy

GP

Powiatowa

6

DP1546C

Zarząd Powiatu w Bydgoszczy

L

Powiatowa

7

ul. Toruńska

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy

Z

Powiatowa

8

ul. Plątnowska

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy

Z

Powiatowa

9

050817C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

10

050843C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

11

050846C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

12

050847C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

13

050848C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

14

050849C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

15

050850C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

16

050851C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

17

050854C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

18

050855C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

19

050856C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

20

050857C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

21

050858C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

22

050859C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

23

050860C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

24

050862C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

25

050863C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

26

050864C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

27

050865C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

28

050866C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

29

050867C

Burmistrz Gminy w Solcu Kujawskim

L

Gminna

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Fotografia wykonana podczas wizji lokalnej.
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Tabela 65. Inwentaryzacja stanu istniejącego dróg.
Lp.

1

2

3

Droga numer

10

397

394

Rodzaj nawierzchni;
szerokość
bitumiczna; 7,0

Stan
nawierzchni

Urządzenia
techniczne

Informacje
dodatkowe

Odwodnienie

bardzo
dobry

miejscowo
bariery energochłonne

rowy
drogowe

brak

oświetlenie
uliczne

rowy
drogowe

obowiązuje
zakaz wjazdu
pojazdów
o rzeczywistej
masie całkowitej
ponad 12 ton

bitumiczna;
4,6 – 5,5 m

zły

bitumiczna;
5,0 – 6,0 m

zły

brak

rowy
drogowe
rowy
drogowe

brak

rowy
drogowe

brak

4

DP1547C

bitumiczna; 7,0 m

dobry

5

ul. Nowotoruńska

bitumiczna; 7,0 m

dobry

lokalnie bariery energochłonne

rowy
drogowe

obowiązuje
zakaz wjazdu
pojazdów
o rzeczywistej
masie całkowitej
ponad 10 ton

rowy
drogowe

brak

obowiązuje
zakaz wjazdu
pojazdów
o rzeczywistej
masie całkowitej
ponad 10 ton

6

DP1546C

bitumiczna;
5,5–6,0 m

zły

7

ul. Toruńska

bitumiczna;
5,2–6,0 m

zły

występuje
oświetlenie
uliczne

zły

występuje
punktowe
oświetlenie
uliczne
w rejonie
przystanków
oraz przejazdu
kolejowego

występują
rowy
drogowe

8

ul. Plątnowska

bruk; 5,0–6,0 m

9

050817C

płyty betonowe; 3,0 m

zły

brak

brak

brak

10

050843C

bitumiczna/bruk;
4,5 m

zły

brak

brak

brak

11

050846C

gruntowa; 2,5–3,2

zły

brak

brak

brak

12

050847C

gruntowa; 3,0–3,5 m

zły

brak

brak

brak

13

050848C

gruntowa; 2,5–4,5 m

zły

brak

brak

brak

14

050849C

gruntowa; 3,0–3,1 m

zły

brak

brak

brak

15

050850C

gruntowa; 3,4–3,6 m

zły

brak

brak

brak

16

050851C

gruntowa; 3,1–4,0 m

zły

brak

brak

brak

17

050854C

gruntowa; 3,2–4,1 m

zły

brak

brak

brak

18

050855C

gruntowa; 2,3–3,2 m

zły

brak

brak

brak

19

050856C

gruntowa; 3,6–4,5 m

zły

brak

brak

brak

20

050857C

gruntowa; 2,4–3,0 m

zły

brak

brak

brak

21

050858C

gruntowa; 3,0–4,5 m

zły

brak

brak

brak

22

050859C

gruntowa; 4,1 – 4,9 m

zły

brak

brak

brak

23

050860C

gruntowa; 3,5 – 4,5 m

zły

brak

brak

brak

240

Droga numer

Rodzaj nawierzchni;
szerokość

Stan
nawierzchni

Urządzenia
techniczne

Odwodnienie

Informacje
dodatkowe

24

050862C

gruntowa; 3,5 m

zły

brak

brak

brak

25

050863C

gruntowa; 3,5–5,0 m

zły

brak

brak

brak

26

050864C

gruntowa; 4,0–5,0 m

zły

brak

brak

brak

27

050865C

gruntowa; 2,8–3,5 m

zły

brak

brak

brak

28

050866C

gruntowa; 3,0–3,5 m

zły

brak

brak

brak

29

050867C

gruntowa; 5,5 m

zły

brak

brak

brak

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza stanu istniejącego – inwentaryzacja fotograficzna

lokalnie
bariery energochłonne

lokalnie
bariery
energochłonne

Lp.

Fotografia 21. Droga krajowa nr 10, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 397.

Źródło: Fotografia wykonana podczas wizji lokalnej.

Fotografia 22. Droga wojewódzka nr 397 (rejon skrzyżowania z ul. Nowotoruńską).

Źródło: Fotografia wykonana podczas wizji lokalnej.
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Fotografia 23. Ulica Nowotoruńska w rejonie skrzyżowania z ul. Plątnowską.

Źródło: Fotografia wykonana podczas wizji lokalnej.

Fotografia 25. Ulica Toruńska w rejonie skrzyżowania z ul. Wypaleniska.

Źródło: Fotografia wykonana podczas wizji lokalnej.

Zamierzenia inwestycyjne w obszarze analizy
Fotografia 24. Ulica Plątnowska.

Analiza stanu istniejącego infrastruktury drogowej w rejonie planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej oraz możliwości włączenia do krajowego układu drogowego jednoznacznie wskazuje konieczność
jej przebudowy. W tym celu wystąpiono do właściwych zarządców dróg o udostępnienie planów dot. rozbudowy/przebudowy dróg objętych niniejszym opracowaniem.
Droga krajowa nr 10 (odc. Lubieszyn–Bydgoszcz–Płońsk)
Przedmiotowy odcinek DK 10 objęty jest planowaną budową drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz–Toruń.
Aktualnie w opracowaniu jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R) dla inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz -Toruń – umowa podpisana w listopadzie 2016 r.
Trwają prace nad I Etapem STEŚ-R, który zakończy się złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU). Aktualnie analizowane są cztery warianty przebiegu drogi, rekomendowany
przez zarządcę wariant będzie znany po złożeniu wniosku o wydanie DŚU. Dwa z analizowanych wariantów –
czarny i zielony poprowadzone są w istniejącym śladzie, natomiast pozostałe dwa – pomarańczowy i czerwony
poprowadzone zostały w nowym śladzie. W ramach STEŚ-R opracowane zostaną także połączenia istniejącej
sieci dróg wraz z planowaną inwestycją oraz wskazana zostanie lokalizacja węzłów – Bydgoszcz Makowiska
oraz Bydgoszcz Emilianowo. Przybliżony okres realizacji robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji to
2021-2024 r.
Lokalizacja węzła i wybór wariantu trasy zostaną wskazane w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (złożenie wniosku o wydanie decyzji planowane na 2018/2019 r.).

Źródło: Fotografia wykonana podczas wizji lokalnej.
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Rysunek 65. Plan orientacyjny rozpatrywanych wariantów S10 – węzeł Bydgoszcz Makowiska.

Droga powiatowa nr 1547C (Bydgoszcz–Wypaleniska)
Aktualnie zarządca drogi nie posiada planów inwestycyjnych na ww. drodze z wyjątkiem bieżącego
utrzymania.
Droga powiatowa nr DP1457C – ul. Nowotoruńska
Zgodnie z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego zamieszczonymi na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy przewiduje się rezerwę terenową pod rozbudowę ul. Nowotoruńskiej, niżej wymieniono uchwały dot. planów dla przedmiotowej ulicy:
 Uchwała nr LIV/1093/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28.09.2005 r. w/s MPZP Łęgnowo – Park
Technologiczny w Bydgoszczy,
 Uchwała nr XLIX/1088/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18.12.2013 r. w/s MPZP „Czersko Polskie –
Hutnicza” w Bydgoszczy – 52.KD-GP,
 Uchwała nr XLIII/944/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26.06.2013 r. w/s MPZP „Czersko Polskie –
Mokra” w Bydgoszczy – 14.KD-GP.
Zgodnie z obwiązującymi MPZP tereny oznaczone w planach: 52.KD-GP oraz 14.KD-GP są to tereny
dróg publicznych – fragmenty ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego (GP), ulica dwujezdniowa, dwupasowa, z obustronnymi chodnikami i drogami rowerowymi, skrzyżowania skanalizowane lub na prawe skręty.
Nie jest znany harmonogram realizacji rozbudowy ul. Nowotoruńskiej.
Droga gminna – ul. Plątnowska

Źródło: Załącznik nr 1 do pisma GDDKiA O/Bydgoszcz nr O.BY.Z-3.4350.13.SN.2018 z dnia 14.02.2018 r.

Droga wojewódzka nr 394 km 0+000 – 10+601 (odc. ok. 600 m)
Zgodnie z informacjami otrzymanymi od ZDW Bydgoszcz z dnia 9.04.2018 r. na podstawie Uchwały nr
51/2064/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.12.2016 r. w spr. zatwierdzenia wykazu
dokumentacji projektowych dla dróg wojewódzkich w ramach realizacji III grupy Kujawsko-Pomorskiego
planu komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi oraz jej realizację w zakresie realizacji prac w granicach istniejącego pasa drogowego,
obejmującą:
 Wzmocnienie nawierzchni do nośności 10 t/oś;
 Szerokość nawierzchni 6,0 m;
 Odwodnienie;
 Remont i regulację istniejących obiektów inżynieryjnych.
Planowana data opracowania dokumentacji to 2023 r. Ponadto na drodze realizowane będą prace
w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Droga wojewódzka nr 397 km 0+000 – 2+764 (odc. 2,764 km)
Zgodnie z informacjami otrzymanymi od ZDW Bydgoszcz z dnia 9.04.2018 r. na podstawie Uchwały nr
51/2064/16 Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 28.12.2016 r. w spr. zatwierdzenia wykazu
dokumentacji projektowych dla dróg wojewódzkich w ramach realizacji III grupy Kujawsko–Pomorskiego
planu komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 planuje się wykonanie projektu wykonawczego dla przebudowy drogi w zakresie realizacji prac w granicach istniejącego pasa drogowego, obejmującą:
 Wzmocnienie nawierzchni do nośności 10 t/oś;
 Szerokość nawierzchni 6,0 m;
 Odwodnienie;
 Remont i regulację istniejących obiektów inżynieryjnych.

Brak informacji nt. planów inwestycyjnych dla przedmiotowej ulicy.
Droga powiatowa nr DP1456C – ul. Toruńska
Brak informacji nt. planów inwestycyjnych dla przedmiotowej ulicy.
SUiKZP miasta Bydgoszcz i SUiKZP gminy Solec Kujawski
Na terenie miasta Bydgoszcz i gminy Solec Kujawski obowiązują SUiKZP, szerzej opisane w rozdziale
dotyczącym dokumentów strategicznych i planistycznych.
Ustalenia dotyczące kierunków rozwoju w obszarze analizy drogowej wskazują na rozwój systemu drogowego. Na tym obszarze najważniejszym elementem systemu komunikacyjnego jest rozbudowa
ul. Nowotoruńskiej do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego z dwoma jezdniami po dwa pasy
każda. Chociaż nie jest to wskazane w SUiKZP gminy Solec Kujawski – przedłużenie ul. Nowotoruńskiej, to jest
droga powiatowa 1547C, też powinna mieć takie parametry na odcinku od granic gminy do planowanego węzła Bydgoszcz Makowiska. System drogowy uzupełniają planowane rozbudowy, w starym śladzie, do klasy Z
ulic Toruńskiej i Plątnowskiej.
Na terenie gminy Solec Kujawski SUiKZP nie wskazuje szczegółowo parametrów dróg. Na analizowanym obszarze nie są planowane żadne nowe drogi. Wszystkie wskazane drogi prowadzone są w istniejącym
przebiegu.
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta Bydgoszcz
Aktualnie w opracowaniu jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bydgoszcz. Udostępnione przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy materiały
znajdują się na etapie przed uzgodnieniami i opiniowaniem (wersja robocza). Zgodnie z przekazanymi materiałami planuje się budowę nowej ulicy częściowo poprowadzonej równolegle do ul. Toruńskiej i Plątnowskiej, na odcinku od działki nr ewidencyjny 13/1 (obręb 0273) do ul. Ernsta Petersona (w pobliżu Węzła z S10
– Bydgoszcz Emilianowo). Planuje się na całej długości ulicę klasy Z, harmonogram jej budowy aktualnie
nie jest znany. Przebieg ulicy przedstawiono i oznaczono kolorem niebieskim na rysunku w dalszej części
opracowania.

Planowana data opracowania dokumentacji to 2020 r. Ponadto na drodze realizowane będą prace
w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Droga powiatowa nr 1546C (odc. Bydgoszcz–Otorowo – DW 397)
Aktualnie zarządca drogi nie posiada planów inwestycyjnych na ww. drodze z wyjątkiem bieżącego
utrzymania.
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Rysunek 66. Planowany układ drogowy w rejonie lokalizacji Platformy Multimodalnej.

3.6.2.3. Uwarunkowania związane z włączeniem do krajowego układu kolejowego
Opis istniejącej infrastruktury kolejowej
LK18
Parametry linii kolejowej nr 18 Kutno–Piła Główna (zgodnie z Id-12):
• długość linii – 247,418 km,
• linia pierwszorzędna od km 0+313 do km 247+731,
• dwutorowa od km 0+362 do km 247+731,
• zelektryfikowana od km 0+313 do km 247+731,
• normalnotorowa od km 0+313 do km 247+731,
• o znaczeniu państwowym: od km 0+313 do km 247+731,
• nawierzchnia kolejowa klasy technicznej 1 od km 4+435 do km 203+700,
• objęta umową AGC, AGTC: nie,
• prędkość konstrukcyjna 160 km/h od km 0+313 do km 247+731.
Zakres opracowania obejmuje odcinek linii kolejowej pomiędzy stacjami Solec Kujawski
(km 138+699) oraz Bydgoszcz Łęgnowo (km 148+699). Na odcinku prędkość handlowa wynosi 120 km/h,
a dopuszczalny nacisk 221 kN/oś.
Układ geometryczny w planie i profilu
Na przedmiotowym odcinku linia kolejowa nr 18 przebiega w łagodnym terenie przez obszary średnio
zurbanizowane. Geometria w planie charakteryzuje się łagodnymi łukami o promieniach powyżej 1000 m.
Spadki podłużne nie przekraczają 5 promili.
Nawierzchnia i odwodnienie

Źródło: Opracowanie własne.

Docelowy układ drogowy
Docelowy układ drogowy obsługujący Platformę będzie opierał się o planowaną drogę ekspresową
S10 i węzeł Bydgoszcz Makowiska. Za pomocą węzła skomunikowane zostaną S10, DW397 oraz DP1547C.
Aktualnie zakładany zakres przebudowy DW397 jest niewystarczający w kontekście prognozowanego ruchu
związanego z platformą, bowiem jej docelowy potencjał to ok. 300 poj. ciężarowych/dobę z i w kierunku platformy. Zarządca założył przebudowę drogi w istniejącym pasie drogowym, co uniemożliwi korektę przebiegu
trasy, a tym samym dostosowanie parametrów technicznych (łuki poziome) do ruchu pojazdów ciężkich. Dodatkowo nawet przy założeniu przebudowy drogi z wyjściem poza pas drogowy zagospodarowanie terenu
w znacznym stopniu utrudniłoby osiągnięcie odpowiednich parametrów – zabudowa, linia kolejowa.
W związku z powyższym rekomenduje się aby odcinkiem przenoszącym ruch z platformy była droga powiatowa nr 1547C. Droga powiatowa nr 1547C aktualnie jest w dobrym stanie technicznym, nie posiada ograniczeń tonażowych dla korzystających z niej pojazdów. Jako kontynuację dojazdu do platformy rozpatrywano
wykorzystanie ul. Plątnowskiej. Jednak ulica ta jest położona w terenie zurbanizowanym (osiedla mieszkaniowe) oraz wymagałaby nakładów inwestycyjnych, zarówno w zakresie nawierzchni, jak i przebiegu trasy
w planie. W związku z powyższą analizą rekomenduje się, aby dojazd do platformy odbywał się poprzez
nowy odcinek drogi będący alternatywą dla ul. Plątnowskiej – np. przewidziany w aktualizowanym SUiKZP,
poprowadzony równolegle do ul. Plątnowskiej. (Rysunek 66, zaznaczony kolorem ciemnoniebieskim).
Docelowy układ drogowy determinować będą takie elementy jak lokalizacja Platformy Multimodalnej
oraz przebieg trasy S10. Zgodnie ze stanowiskiem GDDKiA rekomendowany wariant przebiegu S10 idzie
w nowym śladzie w stosunku do stanu istniejącego dla drogi krajowej nr 10 i zlokalizowany jest w dalszej odległości od Solca Kujawskiego. Jednakże, na dzień dzisiejszy, nie został wybrany ostateczny wariant
przebiegu. Dokumentacja techniczna jest na etapie przygotowania do złożenia wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, która rozstrzygnie o rozwiązaniu docelowym.
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Na szlaku zabudowana jest nawierzchnia podsypkowa klasy technicznej 1 z szyn 60E1 (rok zabudowania 2013) na podkładach strunobetonowych, wysokość podsypki 35 cm. Stan nawierzchni należy uznać
za dobry lub bardzo dobry. Odwodnienie linii kolejowej odbywa się poprzez przytorowe rowy otwarte znajdujące się w stanie dobrym.
LK201
Parametry linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka–Gdynia Port (zgodnie z Id-12):
• długość linii – 212,158 km;
• linia magistralna od km -1+395 do km 33+000;
• dwutorowa od km -1+395 do km 34+075;
• zelektryfikowana od km -1+395 do km 34+075;
• normalnotorowa od km -1+395 do km 210+763;
• o znaczeniu państwowym: od km -1+395 do km 210+763;
• nawierzchnia kolejowa klasy technicznej 1 od km 1+395 do km 34+075;
• objęta umową AGTC od km -1+395 do km 34+075;
• prędkość konstrukcyjna 140 km/h od km -1+395 do km 210+763.
Potencjalna lokalizacja Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski znajduje się w rejonie
odcinka linii kolejowej nr 201, Bydgoszcz Emilianowo (km 10,077) – Bydgoszcz Wschód (km 21,346). Linia
nr 201 jest styczna do linii nr 18 na stacji Bydgoszcz Wschód, która może stanowić alternatywę do włączenia
się do układu kolejowego. Nie jest rozważana jako podstawowe włączenie terenu Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski do krajowego układu kolejowego.
Stacja Solec Kujawski
Solec Kujawski jest stacją przelotową. Przy torach głównych zasadniczych znajdują się dwa perony.
W południowej części stacji znajduje się grupa torów bocznych z żeberkami wyciągowymi obsługujących
plac ładunkowy i bocznicę Garbary. Stan ogólny infrastruktury torowej należy określić, jako dobry.
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Najdogodniejszym połączeniem terenu Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski jest połączenie z siecią PKP PLK S.A. za pomocą toru będącego formalnie bocznicą lub nową linią kolejową włączającą się w głowicę rozjazdową stacji Solec Kujawski. W rejonie włączenia należy zabudować żeberko
ochronne oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym obsługiwane przez dyżurnego ruchu na stacji. Należy dążyć do wykonania połączenia bezkolizyjnego względem torów głównych linii nr 18, poprzez przejście
przedmiotowym połączeniem ponad linią nr 18 i włączenie w tory dodatkowe i boczne stacji Solec Kujawski.

Fotografia 26. Widok na tory główne zasadnicze.

Należy rozważyć wykonanie połączenia Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski z posterunkiem Bydgoszcz Łęgnowo. Rozwiązanie to niesie jednak za sobą konieczność wykonania szeregu wyburzeń i ingerencji w okoliczną zabudowę.
Należy rozważyć wykonanie połączenia Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski z siecią
kolejową poprzez budowę nowego posterunku odgałęźnego na szlaku, rozwiązanie to niesie za sobą konieczność znacznych ingerencji w system sterowania ruchem kolejowym na przyległych stacjach i obniżenie
przepustowości linii kolejowej nr 18.
W przypadku niemożliwości połączenia Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski z linią
nr 18, istnieje teoretyczna możliwość wykonania połączenia z linią nr 201, wymagać to będzie jednak budowy
szeregu obiektów inżynieryjnych o dużym zakresie i rozpiętości.
Należy rozważyć elektryfikację połączenia aż do grupy odstawczo-manewrowej włącznie, w celu
umożliwienia wjazdu składów prowadzonych przez lokomotywy o trakcji elektrycznej do portu bez konieczności zmiany pojazdu trakcyjnego, co wpływałoby niekorzystnie na przepustowość linii i stacji.
Źródło: Fotografia wykonana podczas wizji lokalnej.

3.6.2.4. Lokalizacja portu lotniczego

Posterunek Bydgoszcz Łęgnowo
Bydgoszcz Łęgnowo to dawna stacja zredukowana do funkcji posterunku odgałęźnego. Przy torach głównych zasadniczych znajdują się dwa perony. Na posterunku funkcjonuje jeden tor dodatkowy oraz
wjazd na nieużywaną bocznicę Stomil. Stan ogólny infrastruktury torowej należy określić jako dostateczny.
Fotografia 27. Widok na tory główne posterunku.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz znajduje się w południowo-zachodniej części miasta. Położony jest około 5 kilometrów od centrum miasta i około 10 kilometrów
w linii prostej od potencjalnej lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Port lotniczy
z otoczeniem jest wyłącznie powiązany poprzez transport drogowy. Najdogodniejsze trasy łączące port lotniczy przebiegają przez centrum Bydgoszczy (~13 km) lub drogą krajowa DK10 (~23 km). Czas przejazdu
niezależnie od trasy wynosi około 20 minut poza godzinami szczytu. Lokalizację portu lotniczego i potencjalną lokalizację Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski przedstawia Rysunek 67.
Rysunek 67. Lokalizacja portu lotniczego.

Źródło: Fotografia wykonana podczas wizji lokalnej.

Źródło: Opracowanie własne.
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Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz zlokalizowany jest
w niewielkim oddaleniu. Może stanowić uzupełnienie dla oferty Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski. Natomiast w żaden sposób nie przesądza o jej lokalizacji.
Zgodnie z postanowieniami projektu Planu zagospodarowania województwa kujawsko-pomorskiego
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz rozpatrywany jest jako ważny element sieci TEN-T. W związku z tym przewiduje się rozbudowę lotniska o: budowę nowego terminalu
pasażerskiego, nowej płyty postojowej, wydłużenia drogi startowej, rozbudowa i przebudowa infrastruktury
towarzyszącej (w tym budowa parkingu park&ride) oraz terminala cargo. Ponadto w celu poprawy dostępności Portu Lotniczego w Bydgoszczy planuje się budowę linii kolejowej łączącej Trzciniec-Port Lotniczy-Solec Kujawski (dodatkowe połączenie linii kolejowych 131 i 18 w bliskim sąsiedztwie platformy).
Obecnie Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz nie odgrywa
żadnej roli przy wyborze lokalizacji, budowy i eksploatacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Natomiast rozpatrując plany zawarte w projekcie Planu zagospodarowania województwa kujawsko-pomorskiego należy zaznaczyć, że wraz z jego rozbudową rozwinie się ruch cargo na lotnisku. Niemniej jednak,
przy uwzględnieniu różnej specyfiki towarów transportowanych drogą lotniczą oraz śródlądowymi drogami
wodnymi działalność lotniska nie będzie istotnie wpływać na przeładunki w obszarze Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
Ze względu na małe rozproszenie geograficzne wariantów lokalizacji platformy, lokalizacja lotniska,
nawet biorąc pod uwagę jego rozbudowę, nie ma wpływu na wybór wariantu lokalizacji Platformy. Elementem, który może zostać wykorzystany jest planowana linia kolejowa łącząca linie kolejowe 131 i 18. Poza obsługą lotniska zapewni ona lepsze połączenie kolejowe platformy z krajowym układem kolejowym.

3.6.2.5. Pozostałe uwarunkowania infrastrukturalne
Energia elektryczna – linie najwyższych i wysokich napięć
Inwentaryzacja infrastruktury elektroenergetycznej i jej analiza sporządzona dla docelowej wielkości
obszaru Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Przebieg linii przesyłowych przedstawiono na
mapie stanowiącej Załącznik nr 18.
Przez teren planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej przebiegają w aktualnym stanie linie przesyłowe wysokiego napięcia 220 kV relacji: Pątnów–Bydgoszcz Jasiniec tor I, Pątnów–Bydgoszcz Jasiniec tor
II oraz Jasiniec–Bydgoszcz Zachód, których operatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A.
Obecnie realizowany jest program inwestycyjny PSE S.A. związany z rozbudową i modernizacją infrastruktury sieciowej w województwie kujawsko-pomorskim i obejmuje m.in. budowę dwutorowej linii 400
kV Pątnów–Jasiniec. Nowa linia 400 kV wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego,
a w dalszym czasie umożliwi rozbiórkę wyeksploatowanych torów istniejącej linii 220 kV, łączących Pątnów
i Bydgoszcz.
Sieć dystrybucyjna energetyki zawodowej obsługiwana jest przez spółkę ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
W rejonie planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej sieć dystrybucyjną 110 kV stanowią linie napowietrzne relacji: EC Bydgoszcz-Solec Kujawski, Solec Kujawski–Nowa Wieś Wielka oraz stacja elektroenergetyczna WN/SN tzw. Główny Punkt Zasilania GPZ Solec Kujawski.
Sieć dystrybucyjną rozdzielczą tworzą linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia, niskiego
napięcia oraz stacje transformatorowe SN/nN. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. zapewnia rozbudowę sieci elektroenergetycznej oraz umożliwia przyłączenie nowych odbiorów do sieci.
Wzdłuż linii kolejowej nr 18 Piła–Kutno spółka PKP Energetyka S.A. posiada linię elektroenergetyczną
LPN średniego napięcia 15 kV w odcinkach kablowych i napowietrznych, zasilającą zarówno odbiory kolejowej elektroenergetyki nietrakcyjnej jak i odbiory niekolejowe. Linia LPN częściowo prowadzona na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej, zasilana jest dwustronnie z sąsiednich podstacji trakcyjnych, dzięki
czemu zapewnia bezpieczeństwo zasilania dla urządzeń wymagających zwiększonej pewności zasilania.
Biorąc pod uwagę znaczne rezerwy mocy oraz rozwój sieci elektroenergetycznej PKP ENERGETYKA
S.A. istnieje możliwość przyłączenia nowych mocy do sieci elektroenergetycznej na wskazanym terenie
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
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Opis działań oraz strategia w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej
Na wskazanym obszarze Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski ma powstać kompleksowe zaplecze infrastruktury transportowej. Ograniczenia dla obszaru planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej z punktu widzenia infrastruktury elektroenergetycznej wynikają głównie z zabudowy linii najwyższych napięć. W sąsiedztwie linii energetycznych obowiązują ograniczenia dla wysokości zagospodarowania
i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Dla linii energetycznej najwyższego napięcia, szerokość tej strefy
wynosi 70 m po 35 m na każdą stronę od osi słupów.
W celu realizacji Projektu budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski należy podjąć
kompleksowe działania celem uwolnienia obszaru planowanej lokalizacji z kolidującej z nią infrastrukturą
elektroenergetyczną zarówno sieci przesyłowej najwyższych napięć NN jak i dystrybucyjnej wysokich, średnich oraz niskich napięć.
Ważnym elementem będą ustalenia pomiędzy Inwestorem a operatorem sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A. Odcinki dwóch linii 220 kV łączących Pątnów i Bydgoszcz kolidujące z Platformą
Multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski muszą zostać zdemontowane zgodnie z zamierzeniami. Natomiast
linia 220 kV relacji Jasiniec–Bydgoszcz Zachód i jej strefa ochronna powinny zostać wyłączone z potencjalnego terenu lokalizacji wariantów Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. W innym wypadku
musi zostać przebudowana poza zakres docelowego obszaru projektu.
Aby zapewnić zasilanie na potrzeby nowych obiektów powstających w ramach inwestycji budowy
Platformy konieczna będzie rozbudowa istniejącej sieci rozdzielczej średniego napięcia oraz budowa nowych stacji transformatorowych SN/nN. Istnieje możliwość przyłączenia zarówno do sieci energetyki zawodowej jak i energetyki kolejowej. Rezerwy mocy na sieci operatorów dystrybucyjnych umożliwiają pewność
i jakość dostaw energii elektrycznej. Szczegóły dotyczące przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zostaną określone w warunkach przyłączenia po określeniu zapotrzebowania na moc.
W obszarze planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej potencjał sieci wodnej, istniejące spadki
wód i piętrzenia sprzyjają rozwojowi energetyki wodnej. Występują zatem dogodne warunki dla budowy
elektrowni wykorzystujących energię wody wraz z możliwością podłączenia tego źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
Zaopatrzenie w gaz, wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Zakres obszaru analizy
W opracowaniu zanalizowano istniejące sieci sanitarne, znajdujące się w rejonie planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej. Wskazano magistrale wodociągowe, kolektory sanitarne, magistrale gazowe
i ciepłownicze, znajdujące się najbliżej miejsca planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej, a mogące
być potencjalnym źródłem/odbiornikiem mediów. Obszar analizy obejmuje wschodnią część miasta, od lewego nadbrzeża Wisły do okolic ul. Chemicznej (dzielnice Łęgnowo II, Czersko Polskie, Zimne Wody).
Szacunkowe zapotrzebowanie mediów
Na potrzeby opracowania przyjęto szacunkowe zapotrzebowania na poszczególne media (wod-kan,
gaz, ciepło). Należy zaznaczyć, iż są to wartości orientacyjne, przyjęte dla potrzeb określenia możliwości
zasilania platformy w media i wraz z uszczegółowieniem rozwiązań projektowych mogą ulec zmianom.
Tabela 66. Szacunkowe zapotrzebowanie mediów dla planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej.
Media

Szacunkowe zapotrzebowanie/
szacunkowa ilość odbierana

Uwagi

Woda

około 1000 m3/d

cele bytowe, cele utrzymania czystości i potrzeby nadbrzeża,
Nie wliczono zapotrzebowania na cele ppoż.

Ścieki
sanitarne

około 1000 m3/d

orientacyjnie przyjęto ilość równoważną ilości wody

Gaz

około 820 m3/h

przy założeniu, że budynki będą ogrzewane gazem

Ciepło

około 870 kW

przy założeniu, że budynki będą
ogrzewane ciepłem z miasta

Źródło: Opracowanie własne.
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Odwodnienie obszaru lokalizacji Platformy Multimodalnej

Rysunek 69. Sieci kanalizacji sanitarnej na analizowanym terenie.

Na obszarze planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej brak jest zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej. Obszar lokalizacji Platformy Multimodalnej, ze względu na niskie położenie, jest odwadniany
za pomocą sieci rowów melioracyjnych, będących własnością właścicieli gruntów użytkowanych rolniczo
na przedmiotowym obszarze. Głównym kanałem zbiorczym jest kanał ,,A” Łęgnowo, będący w zarządzaniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W przypadku występowania wezbrania na rzece Wiśle, obszar jest odwadniany za pomocą stacji pomp Łęgnowo (oznaczona na poniższym rysunku SP Łęgnowo), zlokalizowanej na końcowym odcinku kanału.
Rysunek 68. Przebieg kanału „A” Łęgnowo.

Źródło: Materiały pozyskane z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.

Źródło: Materiały pozyskane od Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Sieć kanalizacji sanitarnej
Na poniższym schemacie, pozyskanym z MPU Bydgoszcz widnieją sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane na terenie miasta Bydgoszcz, w okolicy planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej. W najbliższym sąsiedztwie – w rejonie ulicy Toruńskiej, znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej pracująca w systemie
grawitacyjno-ciśnieniowym. Zbiera ona ścieki z okolicznych gospodarstw przy ul. Toruńskiej. Sieć uchodzi
do zbiorczego przewodu ciśnieniowego (2 × 315 mm-PE, zaznaczony na schemacie kolorem ciemnoniebieskim), a tym przewodem ścieki są kierowane do Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska”.

Poza przewodem zbiorczym ciśnieniowym dopływającym do Oczyszczalni od strony południowo-wschodniej, dopływa do niej także od strony północnej kolektor grawitacyjny DN1200, zakończony sieciową
przepompownią ścieków (zaznaczony na schemacie jako kolektor A0).
Oczyszczalnia ścieków „Kapuściska”, zlokalizowana przy ul. Toruńskiej, jest jedną z największych
w Polsce. Jej maksymalna przepustowość kształtuje się na poziomie 92 000 m3/d. Ponadto, w latach 20182021 prowadzone będą prace w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap
oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.”, prowadzące do zwiększenia stabilności i niezawodności procesu oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia ścieków sanitarnych „Kapuściska” jest zlokalizowana w odległości około 1500–1700 m
od obszaru planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej. Oczyszczalnia jest zależna od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.
Omawiana oczyszczalnia odbiera ścieki komunalne z części osiedli położonych na prawym brzegu
rzeki Brdy i z terenów gminy Solec Kujawski, jak również ścieki przemysłowe, z zakładów chemicznych „Zachem” i zakładów chemicznych „Nitrochem”.
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Rysunek 70. Lokalizacja oczyszczalni ścieków „Kapuściska”

Rysunek 71. Sieci wodociągowe na analizowanym terenie.

Źródło: Mapy OpenStreetMaps.

Sieć wodociągowa
Na poniższym schemacie, pozyskanym z MPU Bydgoszcz widnieją sieci wodociągowe zlokalizowane
na terenie miasta Bydgoszcz, w okolicach planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej. W najbliższym
sąsiedztwie obszaru, w ul. Toruńskiej, przebiega sieć wodociągowa rozdzielcza, zasilająca okoliczne budynki
w wodę. Średnice wodociągu 90-110 mm (PE).
Najbliższe magistrale wodociągowe znajdują się natomiast:
•

w okolicy ul. Hutniczej DN300, w znacznej odległości (ok. 3000 m) od obszaru planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej,

•

w okolicy ul. Chemicznej DN500, w znacznej odległości (ok. 4500 m) od obszaru planowanej
lokalizacji Platformy Multimodalnej.

Wspomniane magistrale zostały zaznaczone na schemacie sieci kolorem czerwonym.
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Źródło: Materiały pozyskane z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.

Sieć gazowa
Na poniższym schemacie, pozyskanym z MPU Bydgoszcz widnieją sieci gazowe zlokalizowane na
terenie miasta Bydgoszcz, w okolicach planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej. We wsi Otorowo,
przy drodze Solec Kujawski-Bydgoszcz, znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia o przepustowości 15000 m3/h. Do stacji doprowadzony jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN250 i DN200 relacji Gniewkowo-Otorowo. Ze stacji prowadzone są dwa przewody magistralne średniego ciśnienia (DN450 i DN200
– wskazane na schemacie kolorem czerwonym), będące źródłem gazu dla odbiorców z Bydgoszczy. Przewody przebiegają wzdłuż ul. Nowotoruńskiej, w odległości ok. 2000 m od planowanej lokalizacji Platformy
Multimodalnej.
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Rysunek 72. Sieci gazowe na analizowanym terenie.

Rysunek 73. Sieci cieplne na analizowanym terenie.

Źródło: Materiały pozyskane z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.

W rejonie Świątkowa i Mogilna Spółka GAZ-SYSTEM S.A. planuje budowę kawernowych podziemnych magazynów gazu. W związku z tą inwestycją rozważana jest budowa ujęcia wody do celów technologicznych na obszarze planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej.
Sieć ciepłownicza
Na poniższym schemacie, pozyskanym z MPU Bydgoszcz widnieją sieci ciepłownicze zlokalizowane w okolicy planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej. Zaznaczono również elektrociepłownię EC-II,
zlokalizowaną przy ul. Energetycznej oraz elektrociepłownię EC-III (zamknięta w 2017 r.). Elektrociepłownie
w Bydgoszczy należą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Elektrociepłownia EC-II jest
największą i najnowocześniejszą jednostką w Bydgoszczy, jej cieplna moc osiągalna wynosi 627 MW.
Od elektrowni EC-II odchodzą dwie magistrale: cieplna (2 x DN900) i parowa (DN500). Magistrale
cieplne doprowadzają ciepło do północnej i centralnej części miasta. Magistrale nie są doprowadzone do
nadbrzeżnej części miasta i dzielnicy Łęgnowo, gdzie planuje się budowę Platformy Multimodalnej.
Elektrownia EC-II znajduje się w odległości ok. 2500 m od rejonu planowanej lokalizacji Platformy
Multimodalnej.

Źródło: Materiały pozyskane z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.

Gospodarka odpadami
Podczas budowy i późniejszej eksploatacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski będą
wytwarzane odpady. Należy założyć, że będą to:
•

odpady komunalne;

•

odpady inne niż komunalne (w tym odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i odpady niebezpieczne).

Kwestie gospodarki odpadami komunalnymi (w tym ich składowanie) regulują: Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.), Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) oraz akty prawa miejscowego. Interesariuszy,
którzy mają wpływ na kształt gospodarowania odpadami komunalnymi w rejonie potencjalnej lokalizacji
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 67. Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami komunalnymi.118
Interesariusz

Zadania

Gminy

Odpowiedzialne za określenie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi
w granicach swojego terytorium.

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Odpowiedzialny za przygotowanie planów118 inwestycyjnych określających
potrzebną infrastrukturę służącą gospodarowaniu odpadami, w tym komunalnymi.

Źródło: Opracowanie własne.

118

256

,,Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” przyjęty
przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXXII/545/17 z dnia 29 maja 2017 r.
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Kwestie związane z gospodarką odpadami innymi niż komunalne reguluje głównie Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) oraz Ustawa prawo ochrony środowiska z dnia
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.). Ustawy te określają obowiązki i ustalają
odpowiedzialność podmiotów w procesie postępowania z odpadami. Podmioty zaangażowane w proces gospodarowania odpadami wytworzonymi na etapie budowy i eksploatacji przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 68. Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne.
Interesariusz

Zadania

Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego

Odpowiedzialny za przygotowanie planów inwestycyjnych określających
potrzebną infrastrukturę służącą gospodarowaniu odpadami.
Wydający stosowne zezwolenia.

Wojewódzki inspektor
ochrony środowiska

Organ kontrolujący.

Podmioty gospodarcze

Podmioty zajmujące się transportem odpadów i posiadające
m.in. zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

od oczyszczalni ścieków Kapuściska „Chemwik” do rzeki Wisły. Dodatkowo analizy przeprowadzono,
od określonego wyżej obszaru, wzdłuż LK18 w kierunku do stacji Solec Kujawski, ponieważ jest to jeden
z prawdopodobnych kierunków włączenia Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski do układu
kolejowego. Na etapie, gdy zostaną określone granice wariantów oraz korytarze drogowe i kolejowe łączące
teren Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski z układem drogowym i kolejowym, Wykonawca
uzupełni analizy o brakujący zakres, przed przystąpieniem do wykonania analizy wielokryterialnej i wyborem
optymalnego wariantu. Rysunek 74 prezentuje granice przyjętego obszaru.
Rysunek 74. Obszar analizy formalnoprawnej.

Źródło: Opracowanie własne.

W planie gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 analizowany obszar zaliczono do czwartego regionu gospodarowania odpadami – Region 4 – Zachodni. Zgodnie z informacjami zawartymi w planie, strona 207, szacowana ilość przetwarzanych
odpadów w regionie wynosi 270 294 Mg/rok. Odpady komunalne zagospodarowywane są w:
• Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK);
• Instalacje zastępcze dla Regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
• Składowiska odpadów komunalnych;
• Instalacje do odpadów komunalnych selektywnie zebranych.
Odpady inne niż komunalne w tym odpady niebezpieczne:
Zakłady zagospodarowania odpadów pochodzących z placu budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej;
• Instalacje do termicznego przekształcania odpadów;
• Składowiska odpadów obojętnych, innych niż obojętne i niebezpieczne;
• Inne (recykling zużytych opon, odzyskiwanie i magazynowanie olejów, odzyskiwanie i recykling
odpadów opakowaniowych).
W Regionie 4 znajduje się 6 RIPOK. Możliwości przetwarzania odpadów komunalnych są wystarczające w regionie jak i w całym województwie119. Niedobór mocy przerobowych występuję w dla odpadów
komunalnych surowcowych, tzn. odpady wydzielone z odpadów komunalnych do recyklingu. Recykling tego
typu odpadów prowadzony jest z odpadami innymi niż komunalne. Jeśli chodzi o odpady inne niż komunalne to zgodnie z informacjami zawartymi w Planie gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego (tabela 109, strony od 234 do 238) niedobory mocy przerobowych występują lub mogą wystąpić
w następujących rodzajach odpadów: odpady zawierające azbest, zużyte opony, szkło, metale. Dla odpadów
zawierających azbest niezbędne będzie uruchomienie nowego składowiska. Nadwyżki pozostałych rodzajów odpadów przetwarzane są poza województwem. Ponadto, co ważne, w województwie jest prognozowana duża nadwyżka mocy przerobowych dla odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
•

3.7.		

Źródło: Opracowanie własne.

3.7.1.

STRUKTURA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Analizę struktury własności wykonano na podstawie danych uzyskanych z ewidencji gruntów i budynków. Dane uzyskano w postaci bazy danych zapisanej w formacie SWDE. Pozyskana baza danych zawiera
granice działek ewidencyjnych, obrysy budynków, granice konturów klasyfikacyjnych, granice użytków w formie wektorowej oraz informacje o wyżej wymienionych, w tym informacje o strukturze własności i władania.
Rysunek 75 przedstawia mapę ze zobrazowaniem struktury własności.

ANALIZA UWARUNKOWAŃ FORMALNOPRAWNYCH

Niniejszy punkt zawiera analizę uwarunkowań formalnoprawnych. Na potrzeby tego opracowania przyjęto następujący obszar analiz: od północy – rzeka Wisła, od wschodu – Struga Młyńska, od południa – ulica Toruńska, DP01546C, DW394, od zachodu – wał przeciwpowodziowy kanału zrzutowego
119

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego, strony 210 i 236.
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3.7.2.

Rysunek 75. Struktura własności.

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78, z późn. zm.)
określa zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych. Przekształcenie gruntów rolnych i leśnych na grunty
przeznaczone na inne cele odbywa się w dwóch etapach:
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
Zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzanym
w trybie określonym Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717, z późn. zm.). Zmiana przeznaczenia następuje na wniosek wójta, burmistrza,
prezydenta miasta. Dla gruntów rolnych klas I-III, zgodę wydać musi minister właściwy do spraw rozwoju
wsi. Dla gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodę wydać musi minister właściwy
do spraw środowiska. Dla pozostałych gruntów, zgodę wydaje marszałek województwa po uzyskaniu opinii
izby rolniczej. Marszałek województwa opiniuje wniosek dotyczący gruntów rolnych klasy I-III i gruntów
leśnych będących własnością Skarbu Państwa i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi. Przepisów
uogrl nie stosuje się do gruntów rolnych i leśnych w granicach administracyjnych miast.
Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej
Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej następuje w drodze decyzji przed wydaniem pozwolenia na budowę. Decyzję wydaje starosta. Decyzji o wyłączeniu z produkcji wymagają: użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytki rolne
klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego oraz gruntów leśnych, przeznaczone
na cele nierolnicze i nieleśne. Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe kategorie gruntów, które wymagają uzyskania decyzji (np. grunty pod stawami, rowami, parki wiejskie itd.). Wyłączenie gruntów wiąże się z koniecznością uiszczenia należności i opłat rocznych, a w przypadku gruntów leśnych, dodatkowo z jednorazowym
odszkodowaniem z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu, jeśli dotyczy.
Poniżej w tabelach zaprezentowano strukturę gruntów rolnych i leśnych w rozbiciu na rodzaj użytku
oraz klasę bonitacyjną.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ewidencji gruntów i budynków dla miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

Informacje o strukturze własności nieruchomości zostały przedstawione w Załączniku nr 20 – Zestawienie działek ewidencyjnych i informacje o własności, gdzie umieszczono szczegółowe dane dotyczące działek ewidencyjnych znajdujących się na analizowanym obszarze. Tabela 69 prezentuje udział każdej
z grup rejestrowych w strukturze własności.

Tabela 70. Struktura gruntów rolnych i leśnych na terenie gminy Solec Kujawski.
Rodzaj użytku
Grunty orne (R)

Tabela 69. Struktura własności.

Rodzaj własności

Struktura
własności
na
analizowanym
obszarze
[ha]

Grunty gminy nieoddane w użytkowanie wieczyste
Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste
Grunty osób fizycznych
Grunty powiatu
Grunty Skarbu Państwa nieoddane
w użytkowanie wieczyste

Udział
[%]

Struktura
własności
z uwzględnieniem
powierzchni
działek poza
granicami [ha]

Udział [%]

4,53%

74,862

7,01%

0,977

0,13%

6,881

0,64%

562,353

76,59%

647,091

60,57%

6,065

0,83%

6,065

0,57%

Powierzchnia [ha]

Udział w całości [%]

IIIa

0,993

0,29%

IIIb

95,824

28,23%

IVa

91,450

26,94%

IVb

35,734

10,53%

V

29,402

8,66%

VI

28,033

8,26%

281,435

82,90%

Grunty orne razem
Lasy (Ls)

33,255

Klasa

IV

0,381

0,11%

VI

2,782

0,82%

3,163

0,93%

III

9,629

2,84%

IV

14,236

4,19%

V

5,528

1,63%

Lasy razem
Łąki (Ł)

VI
Łąki razem

0,195

0,06%

29,588

8,72%

1,369

0,40%

105,534

14,37%

297,745

27,87%

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

21,510

2,93%

28,003

2,62%

IV

3,564

1,05%

Grunty województwa

3,099

0,42%

4,360

0,41%

V

15,178

4,47%

VI

5,183

1,53%

Pozostałe

1,460

0,20%

3,387

0,32%

734,252

100,00%

1068,395

100,00%

Suma

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ewidencji gruntów i budynków miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.
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Pastwiska (Ps)

III

Pastwiska razem
Suma całości

25,295

7,45%

339,481

100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ewidencji gruntów i budynków miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.
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3.7.3.

Tabela 71. Struktura gruntów rolnych i leśnych na terenie miasta Bydgoszczy.
Rodzaj użytku

Klasa

Powierzchnia [ha]

II

Grunty orne (R)

24,028

9,84%

IIIa

102,265

41,86%

IIIb

42,657

17,46%

IVa

36,206

14,82%

IVb

12,472

5,11%

V

4,435

1,82%

Grunty orne razem
Pastwiska (Ps)

222,062

90,90%

III

4,612

1,89%

IV

5,083

2,08%

9,695

3,97%

II

1,524

0,62%

III

7,663

3,14%

IV

2,493

1,02%

V

0,867

0,35%

12,547

5,14%

244,305

100%

Pastwiska razem

Bez kategorii

Udział w całości [%]

Bez kategorii razem:
Suma całości

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ewidencji gruntów i budynków miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

Rysunek 76 przedstawia lokalizację poszczególnych użytków i klas bonitacyjnych.
Rysunek 76. Struktura użytków i klas bonitacyjnych na analizowanym obszarze.

LOKALNE DOKUMENTY STRATEGICZNE I PLANISTYCZNE

W niniejszym rozdziale opisano lokalne dokumenty strategiczne i planistyczne. Są to strategie rozwoju miasta Bydgoszcz i gminy Solec Kujawski, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W załączniku 21 zaprezentowano ustalenia dokumentów strategicznych i planistycznych. Dla każdego dokumentu opracowano kartę dokumentu w formie tabeli.
Poniżej w podrozdziałach zaprezentowano jedynie nazwy dokumentów strategicznych i planistycznych.

3.7.3.1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
oraz projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego
województwa kujawsko-pomorskiego
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego obowiązuje: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, został uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XI/135/03 z dnia 26 czerwca 2003 r.
W przygotowaniu jest projekt nowego planu. Dnia 27 października 2014 r. Sejmik Województwa
Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr LIV/823/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

3.7.3.2. Strategie rozwoju
Dla miasta Bydgoszcz oraz dla miasta i gminy Solec Kujawski obowiązują następujące strategie rozwoju:
•

Strategia Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030. Uchwała nr XLVIII/1045/13 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 listopada 2013 r.;

•

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014–2020 (+). Uchwała nr XXXV/318/13
Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 19 grudnia 2013 r.

3.7.3.3. Studia uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy
Dla miasta Bydgoszcz i gminy Solec Kujawski obowiązują następujące Studia uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy:
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy
przyjęte uchwałą nr l/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r.;
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski
przyjęte uchwałą nr XVI/138/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2008 r.
zmienione uchwałą nr XIV/133/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 r.
Ponadto dla miasta Bydgoszcz w opracowaniu jest projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, który został udostępniony przez Miejską Pracownię
Urbanistyczną w Bydgoszczy. Wykonawcy udostępniono fragmenty rysunków dotyczących struktury funkcjonalno-przestrzennej, środowiska i komunikacji.

3.7.3.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ewidencji gruntów i budynków miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.
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Dla miasta Bydgoszcz i gminy Solec Kujawski w pobliżu analizowanego obszaru zlokalizowane są następujące, obowiązujące bądź w trakcie sporządzania, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
Miasto Bydgoszcz – uchwalone:
• Uchwała nr LIV/1093/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo - Park Technologiczny w Bydgoszczy.
Nr porządkowy: 144;
• Uchwała nr XLIX/1088/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czersko Polskie - Hutnicza” w Bydgoszczy.
Nr porządkowy: 174;

263

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

ETAP II – CZĘŚĆ ANALITYCZNA

•

•

Uchwała nr XXV/479/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brdyujście - Toruńska” w Bydgoszczy. Nr porządkowy: 209;
Uchwała nr XVIII/268/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gazociąg DN 400 ECII - Otorowo w Bydgoszczy. Nr porządkowy: 214;

Rysunek 77. Orientacyjna lokalizacja uchwalonych i sporządzanych MPZP.

Miasto Bydgoszcz – w trakcie sporządzania:
• Uchwała nr XXXIV/637/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016 r. dotycząca sporządzenia MPZP „Łęgnowo - Toruńska” w Bydgoszczy. MPZP w trakcie procedury planistycznej.
Nr porządkowy 228.
Gmina Solec Kujawski – uchwalone:
• Uchwała nr XXIV/222/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24.02.2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Solec Kujawski w części obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo;
• Uchwała nr XXVI/203/2001 z dnia 26 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów i magazynów wieś
Makowiska-Wypaleniska, gm. Solec Kujawski;
• Uchwała nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16.02.2001 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wieś Otorowo, gmina Solec Kujawski;
• Uchwała nr XIX/128/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 września 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i handlu obejmującego obszar działek nr
224/1 , 224/4, 225, 228, 230/4, 230/5, 231/1-5, 232, i 233 we wsi Otorowo, gmina Solec Kujawski;
• Uchwała nr XXXIV/190/97 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu, rzemiosła, usług i handlu z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej obejmującego działkę
nr 261 przy ul. Błonie w Solcu Kujawskim;
• Uchwała nr XII/92/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Solca Kujawskiego dotyczącej powiększenia istniejącego cmentarza;
• Uchwała nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Solca Kujawskiego;
• Uchwała nr XXII/158/2000 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych, produkcyjno-składowych i mieszkaniowych położonych w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej i linii
kolejowej Bydgoszcz-Toruń;
• Uchwała nr XVIII/148/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców i Garbary w Solcu Kujawskim.
Gmina Solec Kujawski – w trakcie sporządzania:
• Uchwała nr XIX/177/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wieś Otorowo, gmina Solec Kujawski, przyjętego
uchwałą Nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001 r.;
• Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Garbary-Leśna” w Solcu Kujawskim Nr XXVIII/253/17 Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim z dnia 9 czerwca 2017 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze strony internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU)
w Bydgoszczy, http://www.mpu.bydgoszcz.pl/index.php?action=obowiazujace, Data odczyt 09.04.2018 r., danych przekazanych przez MPU w Bydgoszczy w dniu 20.03.2018 r. oraz na podstawie strony miasta i gminy Solec Kujawski https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-obowiazujace/, data odczytu: 08.04.2018 r.

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi powyżej, analizowany obszar koliduje ze sporządzanym planem,
nr porządkowy 228, na terenie miasta Bydgoszczy oraz planami – numery uchwał: XXIV/222/17, XIX/128/2004,
XII/92/99, XXXIV/190/97, XXII, 158/2000 i sporządzanym planem – numer uchwały XXVIII/253/17 w granicach gminy i miasta Solec Kujawski. Poniżej zaprezentowano lokalizację analizowanego obszaru na tle MPZP,
z którymi ten obszar koliduje oraz ustalenia wymienionych wyżej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z ich oceną wpływu na Platformę Multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski. Pozostałe plany ze względu na bliskość analizowanego obszaru mogą potencjalnie kolidować z korytarzami
infrastruktury towarzyszącej. Obecnie nie ma takich przesłanek, dlatego nie analizowano ich szczegółowo.
W momencie wystąpienia kolizji plany te zostaną dodatkowo przeanalizowane przed wykonaniem analizy
wielokryterialnej.

3.7.4.

OCHRONA DÓBR KULTURY

W granicach analizowanego obszaru znajdują się zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków120 oraz w ewidencjach zabytków dla
miasta Bydgoszcz121 i gminy Solec Kujawski122. Tabela 72 oraz Rysunek 78 przedstawiają dobra dziedzictwa
kulturowego. Numery porządkowe w tabeli odpowiadają numeracji na mapie. W zestawieniu ujęto również
zabytki znajdujące się w pobliżu analizowanego obszaru. Z analizy wyłączono obszar wzdłuż linii kolejowej
120
121

122

Rejestr zabytków nieruchomych (księga A), http://www.torun.wkz.gov.pl/index.php?dzial=2,70,71, data odczytu: 05.04.2018 r.
Zarządzenie nr 439/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie założenia gminnej ewidencji
zabytków Miasta Bydgoszczy, http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/binary/439-2015_tcm30-208341.pdf, data odczytu: 05.04.2018 r.
Zabytki miasta i gminy Solec Kujawski wpisane do ewidencji zabytków, https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/122/2015/08/ewidencja_zabytkow_poprawiona_sierpien2012.pdf, data odczytu: 05.04.2018 r.
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nr 18, na wschód od punktu nr 14 do stacji kolejowej Solec Kujawski. Wyłączenia dokonano ze względu na
to, że ewentualny korytarz włączenia Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski wykorzystywać
będzie tereny kolejowe.

Lp.

Rodzaj

Nr z rejestru/
ewidencji

17

Ewidencja - miasto
Bydgoszcz

2250

Dom z 1938 r.

Toruńska 390

18

Ewidencja - miasto
Bydgoszcz

2252

Kościół rzym.-kat.
MB Król. Polski z 1910 r.

Toruńska 428

Tabela 72. Wykaz zabytków znajdujących się na analizowanym obszarze.

123

Lp.

123

Rodzaj

Nr z rejestru/
ewidencji

Data
wpisu

A/117

03.12.
2003 r.

Dom mieszkalny połączony z kuźnią Bydgoszczi częścią inwentarską, wraz z częŁęgnowo
ścią działki nr 26 pod budynkiem.
ul. Toruńska 406

54/A woj.
bydgoskiego

23.10.
1970 r.

Chata drewniana typu holenderskiego. Datowana XVIII w.
Zabytek nie istnieje.

BydgoszczŁęgnowo
ul. Toruńska 263

12

Dom. Ochrona konserwatorska.
Ochrona pod kątem planowania
przestrzennego.

Otorowo 4

Otorowo 5

Opis

Adres

1

Rejestr - istnieje

2

Rejestr nie istnieje123

3

Ewidencja - gmina
Solec Kujawski

4

Ewidencja - gmina
Solec Kujawski

13

Zagroda, dom i budynek gospodarczy. Ochrona konserwatorska.
Ochrona pod kątem planowania
przestrzennego.

5

Ewidencja - gmina
Solec Kujawski

11

Dom mieszkalny z bud. gospodarczym. Ochrona konserwatorska.
Ochrona pod kątem planowania
przestrzennego.

Otorowo 8

6

Ewidencja - gmina
Solec Kujawski

14

Zagroda, dom i budynek gospodarczy. Ochrona konserwatorska.
Ochrona pod kątem planowania
przestrzennego.

Otorowo 6

7

Ewidencja - gmina
Solec Kujawski

15

Zagroda, obora i stodoła drewniana.
Ochrona konserwatorska.
Otorowo 7
Ochrona pod kątem planowania
przestrzennego.

8

Ewidencja - gmina
Solec Kujawski

17

Dom. Ochrona konserwatorska.
Ochrona pod kątem planowania
przestrzennego.

Otorowo 11

9

Ewidencja - gmina
Solec Kujawski

18

Dom. Ochrona konserwatorska.
Ochrona pod kątem planowania
przestrzennego.

Otorowo 12

10

Ewidencja - gmina
Solec Kujawski

19

Dom. Ochrona konserwatorska.
Ochrona pod kątem planowania
przestrzennego.

Otorowo 14

11

Ewidencja - gmina
Solec Kujawski

20

Dom. Ochrona konserwatorska.
Ochrona pod kątem planowania
przestrzennego.

Otorowo 15

12

Ewidencja - gmina
Solec Kujawski

21

Dom. Ochrona konserwatorska.
Ochrona pod kątem planowania
przestrzennego.

Otorowo 19

13

Ewidencja - gmina
Solec Kujawski

22

Dom. Ochrona konserwatorska.
Ochrona pod kątem planowania
przestrzennego.

Otorowo 21

14

Ewidencja - gmina
Solec Kujawski

23-26

Zespół młyna. Młyn mechaniczny,
dom młynarza, spichrz,
obecnie chlew, spichrz tzw.
„Czarna Warszawa”.

Otorowo 20

15

Ewidencja - miasto
Bydgoszcz

2240

Dom z ok. 1910 r.

Toruńska 179

16

Ewidencja - miasto
Bydgoszcz

2249

Dom z 1915 r.

Toruńska 316

Data
wpisu

Opis

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 78. Mapa zabytków wpisanych do rejestru i gminnej ewidencji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru zabytków Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
oraz gminnych ewidencji.

Poza obiektami wpisanymi do rejestru zabytków Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz gminnych ewidencji, na analizowanym obszarze występują strefy „W” ochrony archeologicznej. Są to strefy, w których rozpoznano występowanie/potencjalnie występują relikty archeologiczne.
Na obszarze strefy „W” ochrony archeologicznej działalność inwestycyjna musi być poprzedzona badaniami
archeologicznymi na koszt inwestora, a prace ziemne wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ponadto należy dodać, że cały obszar miasta Solec Kujawski objęty jest strefą „W” ochrony
archeologicznej.

3.7.5.

OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

W niniejszym rozdziale opisane zostały ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, tereny i obszary górnicze oraz miejsca występowania złóż kopalin. Główne zbiorniki wód podziemnych oraz JCWP
i JCWPd, jak również formy ochrony przyrody zostały opisane w dokumencie dotyczącym analiz środowiskowych. Rysunek 79 przedstawia lokalizację wymienionych wyżej zasobów środowiska przyrodniczego.

Informacja podana, ze względu na możliwe pozostałości archeologiczne w gruncie.
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3.8.1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ANALIZY POPYTU

Rysunek 79. Zasoby środowiska przyrodniczego.

W wyniku przeprowadzonych analiz otoczenia i analiz popytu lokalizację Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski na lewym brzegu Wisły w km 766-771 należy uznać za dogodną. Planowana
lokalizacja platformy znajduje się na przebiegu najistotniejszego towarowego ciągu w Polsce – ze Śląska
w kierunku portów morskich w Gdańsku i Gdyni w pobliżu linii kolejowych 131 i 201 oraz autostrady A1.
W ciągu tym występują duże potoki ruchu towarowego. Planowana lokalizacja platformy pozwoli na częściowe przejęcie tego ruchu na transport wodny śródlądowy jako alternatywne rozwiązanie.
W wyniku przeprowadzonej analizy za sprzyjające uwarunkowania uznaje się:
•

sąsiedztwo najważniejszego w Polsce ciągu transportowego – Śląsk – porty morskie w Gdańsku
i Gdyni (linie kolejowe 131 i 201 oraz autostrada A1), prowadzącego potoki przewozowe przede
wszystkim o charakterze długodystansowym dla ładunków mało wrażliwych na czas;

•

stosunkowo duże oddalenie od portów morskich w Gdańsku i Gdyni, około 200 km, co umożliwia większą efektywność (kosztową) transportu rzecznego względem przewozów kolejowych
i drogowych dla tego odcinka;

•

narastające problemy z dostępnością transportową portów morskich w Gdańsku i Gdyni od
strony lądu wymuszą poszukiwanie alternatywnych rozwiązań transportowych;

•

lokalizacja Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski przyczyni się do zwiększenia
potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej regionu (dostęp do niskokosztowych środków transportu, przewidywany rozwój zaplecza magazynowego i obsługi logistycznej w pobliżu platformy,
przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych).

Za czynniki niesprzyjające uznaje się:
•
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy danych MIDAS prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny
oraz danych udostępnionych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w dniu 12.02.2018 r.

Poza ujęciami wody oznaczonymi numerami 1, 2, 3 na analizowanym obszarze nie znajdują się żadne
z rozpatrywanych zasobów środowiska.
Wskazane ujęcia służyły potrzebom nieistniejących obecnie Zakładów Chemicznych „Zachem”
w Bydgoszczy, pozwolenia wodnoprawne uchylono z dniem 05.02.2013 r., co wiązało się z upadłością i likwidacją spółki. W tabeli nr 35 przedstawiono szczegóły dotyczące ujęć.
W pobliżu analizowanego obszaru znajdują się dwa złoża kopalin. Jedno złoże torfów położone jest we
wsi Makowiska. Objęte jest obszarem i terenem górniczym. Drugie złoże kruszyw naturalnych znajduje się
po południowej stronie drogi krajowej nr 10. Rysunek 79 przedstawia dokładną lokalizację złóż.
Zidentyfikowane zasoby, poza nieczynnymi ujęciami, po których pozostały urządzenia i budynki, nie
mają wpływu na analizowany obszar. Należy zaznaczyć, że obszar eksploatacji torfu we wsi Makowiska
może kolidować z korytarzem transportowym.

3.8.

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ

Przeprowadzone analizy wykazały, że występujące uwarunkowania są korzystne dla lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Na analizowanym obszarze (lewy brzeg Wisły kilometr 766771) nie występują kolizje wykluczające możliwości lokalizacji Platformy. Istniejące kolizje i ograniczenia
powodują jedynie utrudnienia w możliwości zagospodarowania badanego obszaru, nie limitując w sposób
istotny lokalizacji platformy. Wnioski przedstawiono poniżej w układzie odpowiadającym rozdziałom z przeprowadzonymi analizami.
Poniżej zaprezentowano wnioski z przeprowadzonych analiz w układzie odpowiadającym kolejności
rozdziałów je zawierających. Wnioski usystematyzowano wskazując uwarunkowania sprzyjające budowie
platformy w badanej lokalizacji, uwarunkowania niekorzystne dla budowy platformy i rekomendacje, które
należy uwzględnić w pracach koncepcyjnych nad wariantami lokalizacji oraz w trakcie dalszego rozwoju
platformy.
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ograniczony udział istniejących lokalnych gestorów ładunków w docelowej sumie przeładunków platformy, co wynika nie tyle z braku lokalnego potencjału przewozowego, a raczej związane jest z ogólnym wolumenem pozostałych przewozów i przeładunków platformy, a także
ograniczoną dostępnością celów przy korzystaniu ze szlaku wodnego;

Rekomendacje:
•

w wyniku wykonanych analiz przewiduje się, że największe znaczenie dla funkcjonowania platformy będą miały przeładunki kolej – transport wodny śródlądowy ze względu na długość przewozów, ich efektywność kosztową oraz ograniczenia samej kolei;

•

transport samochodowy (ciężarowy) będzie miał znaczenie uzupełniające i wspomagające;

•

budowa Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski powinna zostać skorelowana
ze zwiększeniem żeglowności szlaku Dolnej Wisły z łatwym i bezpiecznym szlakiem do portu
w Gdańsku, celem jak największego przejęcia transportu ładunków;

•

na dalszych etapach rozwoju Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski kluczowe
będzie umożliwienie transportu ładunków barkami do/z portu w Gdyni, który ma największe
ograniczenia dotyczące dostępności transportowej od strony lądu.

3.8.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPNOŚCI DLA TRANSPORTU
DROGI WODNEJ DOLNEJ WISŁY ORAZ ANALIZY NAWIGACYJNEJ
Planowana lokalizacja platformy na lewym brzegu Wisły w km 766-771 znajduje się na uregulowanym w II połowie XIX w. odcinku Dolnej Wisły. Aktualnie cały odcinek uregulowany (od ujścia Tążyny do
Tczewa) może być wykorzystywany do celów żeglugowych podczas stanów wyższych niż SNW (Średnia
Niska Woda).
Za korzystne należy uznać:
•

w wyniku analizy danych hydrologicznych za ostatnie 30 lat stwierdzić można, że żegluga powinna funkcjonować tu w okresie od marca do listopada.

Niekorzystne uwarunkowania to:

269

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – CZĘŚĆ ANALITYCZNA

•

na podstawie analizy stabilności głębokościowej szlaku nawigacyjnego stwierdzono, że na uregulowanym odcinku od Niziny Ciechocińskiej do Grudziądza, poza utrudnieniami dla żeglugi
w miejscu przejść międzyplosowych, występują progi, podobne do tych „wymytych” w strefie
erozyjnej poniżej zbiornika;

•

występowanie niżówek, wezbrań i zjawisk lodowych, które jeśli wystąpią istotnie ograniczają
liczbę dni funkcjonowania żeglugi. Generalnie około 90 dni w roku jest niekorzystne dla żeglugi,
a na ten okres składają się występowanie niżówek, wezbrań i zjawisk lodowych. W latach 19702013 fale wezbraniowe występowały od 0 do 4 razy w jednym roku, a czas ich trwania to 2 do
36 dób, średnio 8 dób (latem średnio 6,5 doby). Pod względem sezonowości największa częstotliwość wezbrań obserwowana była wiosną (53,3%), mniejsza latem (24,5%), w zimie (15,6%),
a najmniejsza jesienią. Natomiast w latach suchych może to być aż 200 dni. Największe utrudnienia dla transportu rzecznego stanowią zjawiska lodowe, trwające na Dolnej Wiśle od końca
listopada do początku marca. W tym okresie żegluga na Wiśle nie funkcjonuje. Częstość występowania pokrywy lodowej w Toruniu z lat 1970-2000 wynosi raz na 5 lat. Rzadziej, w porównaniu
z latami wcześniejszymi. Najwcześniej rozpoczynają się one w połowie listopada, a najpóźniej
zanikają pod koniec marca. Najczęściej występującą formą zlodzenia jest pochód śryżu. Czas
trwania zjawisk lodowych (śryż, pokrywa lodowa) na Dolnej Wiśle wynosi przeciętnie 60-65 dni.
Według danych IMGW za okres 1951-1970 na wodowskazie Toruń zjawiska lodowe trwają od
11 listopada (przeciętnie od 7 grudnia) do 6 kwietnia (przeciętnie do 26 marca). Średni czas
trwania zjawisk lodowych 87 dni, zaś minimalny – 37 dni ze średnią pokrywą lodową 16 cm
(maksymalna 57 cm).

Rekomendacje:
•

w celu umożliwienia śródlądowego transportu wodnego na Dolnej Wiśle w wymiarze do około
200 dni w roku należ utrzymać pełną sprawność istniejącej zabudowy hydrotechnicznej – ostróg
rzecznych i umocnień brzegu w strefach intensywnej erozji oraz prowadzić prace pogłębiarskie
i bagrownicze;

•

należy liczyć się w najbliższej dekadzie z pogorszeniem się warunków hydromorfologicznych
koryta na skutek dużej zmienności dynamiki wód (na linii powodzie-susze), potęgowanych
wkroczeniem w badany odcinek poniżej zbiornikowej strefy erozyjnej;

•

3.8.3.

jedynie pełna Kaskada Dolnej Wisły zapewni warunki nawigacyjne, na analizowanym odcinku Wisły (także powyżej Solca Kujawskiego), odpowiadające Konwencji AGN, tj. spełniające
założenia Międzynarodowej Drogi Wodnej E40. Ponadto Kaskada Dolnej Wisły przyczyni się
do całkowitego wyeliminowania powodzi (ale nie wezbrań), zapobiegnie występowania niskich
stanów wody (nie pojawią się progi strukturalne i przemiały), a także zalegania wynurzonych
powierzchni łach piaszczysto-żwirowych i to nawet w okresie trwania susz hydrologicznych
i bezpośrednio poniżej kolejnych zapór czołowych. Jedynym utrudnieniem, w przebiegu transportu rzecznego, będą coraz krócej (globalne ocieplanie się klimatu) trwające zjawiska lodowe.

•

Niekorzystne uwarunkowania to:
•

analiza batymetryczna wskazuje jednoznacznie, że odcinek od km 766 do 769 charakteryzuje
się bardzo dużą dynamiką i częstymi zmianami głębokości (zarówno erozja jak i akumulacja);

•

rozpatrując morfodynamikę dna koryta, pod kątem funkcjonowania stałej żeglugi w stabilnym
pod względem głębokości szlaku nawigacyjnym, podczas trwania średnich i niskich stanów
wody (długotrwałe utrudnienia wynikające z pojawienia się piaszczystych płycizn łach skośnych), zaobserwowano przemieszczania się czół łach (przejść międzyplosowych) z przeciętną
prędkością 0,26–0,73 m/dobę w odcinku od km 765–769, a także tworzenie się łachy centralnej
– oddzielonej równoległymi do brzegów koryta strefami nurtu podczas długotrwałej niżówki.
W obydwu przypadkach zjawiska te stanowią znaczne utrudnienia w transporcie wodnym,
ograniczają jego ramy czasowe. Niemniej jednak, zjawiska te są przewidywalne, mogą być
w znacznym stopniu ograniczone w wyniku prac bagrowniczych (wydobycie kruszywa z dna
koryta). Zabiegi takie jednak są bardzo kosztowne, stąd należy rozpatrywać taką ewentualność
jedynie w przypadku, gdy inne czynniki wymuszą konieczność lokalizacji wejścia do portu na
odcinku – km 765–769;

•

przebieg szlaku nawigacyjnego w odcinku od km 766 do 769 charakteryzuje się małą stabilnością, wynika to z dużej dynamiki łach skośnych na tym odcinku;

•

analizując dane hydrologiczne na przedmiotowym odcinku rzeki pod kątem występowania
okresów z niskimi przepływami, należy stwierdzić, że prawie połowa (46%) okresów niżówek
przypada na ostatnie 10-lecie (2011–2016 r.), natomiast najmniej okresów niżówek (7%) przypada na 10-lecie 1977-1986 stanowiące początek pozyskanej serii danych. Należy zatem stwierdzić,
że na przestrzeni ostatnich lat doszło do wydłużenia się epizodów niżówek, a tym samym susz
hydrologicznych i prawdopodobnie dana sytuacja nadal będzie miała miejsce;

•

rozpatrując dane hydrologiczne pod względem przepływów wysokich można zauważyć, że prawie połowa okresu wezbrań (44%) przypada na pierwsze 10-lecie pozyskanej serii danych (lata
1977-1986), najmniej okresów wezbrań stwierdzono w drugim 10-leciu rozpatrywanego wielolecia – lata 1987-1996. W związku z powyższym nie jest widoczna zmiana częstotliwości występowania wezbrań postępująca w sposób ciągły w czasie trwania wielolecia.

Rekomendacje:
•

analizując wykresy rozkładu zjawisk lodowych można stwierdzić, że intensywność występowania zjawisk lodowych zaobserwowana na wodowskazach Fordon i Toruń jest niewielka – średnio na jeden miesiąc z intensywnymi zjawiskami lodowymi (więcej niż 50% liczby dni) przypadają ok. 3 lata z brakiem zjawisk lub niewielkim czasem występowania zjawisk lodowych. Na
całym rozpatrywanym odcinku mamy do czynienia ze zbieżnymi warunkami – stąd dla każdego
z wariantów lokalizacyjnych należy przewidzieć urządzenia zabezpieczające przed szkodliwym
działaniem pokrywy lodowej;

•

projekt platformy powinien uwzględniać zabezpieczenia przeciwpowodziowe;

•

wyniki badań modelowania hydraulicznego, tj. uzyskanie układu zwierciadeł wód dla poszczególnych wprowadzonych przekroi obliczeniowych, wraz z określeniem podstawowych parametrów ruchu wody, takich jak wysokość zwierciadła wody, prędkość przepływu, spadek linii
energii itp. – posłużą do oceny lokalizacji platformy w konkretnym przekroju obliczeniowym
w kontekście analizy wielokryterialnej wariantów.

•

w odcinku zakola km 769–771,5 dominuje proces erozji i tranzytu rumowiska – co świadczy
o bardziej stabilnym dnie na tym odcinku, stąd właśnie na tym odcinku proponuje się zlokalizowanie wejścia do platformy.

UWARUNKOWANIA HYDROLOGICZNE

Analizowany odcinek charakteryzuje się dużą zmiennością. Występują dogodne miejsca do zlokalizowania wejścia do Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski od strony Wisły.
Za korzystne uwarunkowania należy uznać:
•

analiza geometrii koryta przy przepływie średnim niskim wykazała, że na większej części analizowanego odcinka parametry odpowiadają V klasie żeglowności (km 776-770), występują jednak odcinki, dla których parametry są spełnione jedynie dla klasy III (km 770-771);

•

w odcinku zakola km 769–771,5 dominuje proces erozji i tranzytu rumowiska – co świadczy
o bardziej stabilnym dnie na tym odcinku;

•

w odcinku zakolowym Wisły (km 769–772) łachy skośne nie występują, stąd warunki głębokościowe koryta na tym odcinku są stabilne;
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w odcinku km 769–772 szlak nawigacyjny w latach 2007–2016 znajdował się w tej samej lokalizacji, przy lewym brzegu – co świadczy o stabilności tegoż odcinka. Na podstawie analizy zdjęć
z samolotu z okresu 2008–2015 wynika, że odcinku zakolowym Wisły (km 769–772) łachy skośne
nie występują, stąd warunki głębokościowe koryta na tym odcinku są stabilne.
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3.8.4. UWARUNKOWANIA HYDROTECHNICZNE
Obszar potencjalnego zainwestowania ma kształt podłużny, sierpowaty, ograniczony od strony północnej korytem rzeki Wisły, a od strony południowej drogą łączącą Solec Kujawski z Bydgoszczą. Teren jest
prawie niezabudowany i wystarczająco duży i dobrze ukształtowany dla lokalizacji Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski. Obszar leży na terenie jednostki bilansowej nr 235 – zlewnia Zielonej Strugi,
na lewym brzegu Wisły. Częścią tej zlewni jest nizina Łęgnowo-Otorowo, położona na lewym brzegu Wisły
w km od 765,5 do 770,5, pomiędzy Bydgoszczą a Solcem Kujawskim. Jest to obszar obwałowany, który
prawie całkowicie pokrywa się z obszarem potencjalnego zainwestowania. Teren przecinają wzdłuż: wał
przeciwpowodziowy oraz kanał „A” Łęgnowo, zbierający wody z sieci melioracyjnej do pompowni Łęgnowo.
W wyniku przeprowadzonej analizy za sprzyjające uwarunkowania uznaje się:
•

niewielkie różnice poziomów. Teren jest prawie płaski. Rzędne wznoszą się nieznacznie od wałów w kierunku szosy (ul. Toruńska), od poziomu ~29,0 m n.p.m. do maksymalnie 31,0 m n.p.m.
(w rejonie Otorowa);

•

na terenie potencjalnego zainwestowania znajduje się kilka eksploatowanych budowli hydrotechnicznych, takich jak przepompownia Łęgnowo, zespół budowli poprzecznych na Brdzie
(MEW, jaz, EW), przepust z zastawką w Otorowie, oczyszczalnia ścieków „Chemwik” Bydgoszcz
sp. z o.o. Obiekty te nie stanowią konfliktu lokalizacyjnego.

Na podstawie analizy warunków geotechnicznych określonych w istniejących materiałach za korzystne należy uznać:
•

Niekorzystne uwarunkowania to:
•

występowanie urządzeń hydrotechnicznych, które mogą wymagać rozbiórki lub przebudowy
(wały przeciwpowodziowe, nieczynne ujęcia wody);

•

jest to obszar zmeliorowany, poprzecinany gęstą siecią rowów melioracyjnych. Lokalizacja Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, będzie wymagała przeprojektowania systemu
rowów melioracyjnych.

Rekomendacje:
•

istniejące uwarunkowania sprzyjają lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Należy minimalizować ingerencję w występujące na analizowanym obszarze urządzenia
hydrotechniczne.

•
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charakter projektowanych obiektów oraz występujące złożone warunki geotechniczne na terenach zalewowych dla wszystkich możliwych lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski powodują, że należy przyjmować trzecią kategorię geotechniczną oraz złożone warunki gruntowo-wodne. Do celów posadowienia obiektów oraz robót ziemnych należy
wykonać projekty geotechniczne. Oznacza to konieczność wykonania opinii geotechnicznych
dla poszczególnych lokalizacji, programów badań geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych oraz badań geotechnicznych oraz odpowiednio dokumentacji badań geotechnicznych
podłoża gruntowego wraz z wynikami badań laboratoryjnych parametrów wytrzymałościowych
w odniesieniu do naprężeń efektywnych (Φ’ i c’) i edometrycznego modułu ściśliwości M0, oraz
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej.

3.8.6. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE
Analiza środowiskowa przeprowadzona została dla poszczególnych komponentów środowiska. Poniżej zaprezentowano najważniejsze uwarunkowania i rekomendacje w rozbiciu na przeanalizowane obszary.
Uwarunkowania wynikające z rozmieszczenia obszarów chronionych:
W wyniku przeprowadzonej analizy za sprzyjające uwarunkowania uznaje się:
•

na obecnym etapie nie ma przesłanek, które wykluczałyby możliwość realizacji przedsięwzięcia ze względu na potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Należy
mieć jednak na uwadze, iż wszelkie prace związane z ingerencją w koryto rzeki oraz zajęciem
terenów przylegających będą wymagać szczegółowych analiz skutków tych prac pod kątem
ewentualnego zniszczenia siedlisk organizmów wodnych lub lądowych oraz fragmentacji korytarzy migracyjnych;

•

tereny usytuowane po lewej stronie Wisły (poza strefą brzegową) są mniej zróżnicowane przyrodniczo co bezpośrednio wynika z ich rolniczego użytkowania.

3.8.5. UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE
Tereny brane pod uwagę do lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz Solec-Kujawski znajdują
się na terenach pozamiejskich, rolniczych, zmeliorowanych o zupełnie innym dotychczasowym sposobie
użytkowania niż przewidywane tereny przemysłowe. Na terenie tym brak współczesnych badań geotechnicznych wykonywanych dla celów inwestycji. Jedyne planowe badania geologiczno-inżynierskie wykonane
zostały na potrzeby budowy Stopnia Wodnego Solec Kujawski. Analiza istniejących profili geologiczno-inżynierskich dla obszaru płyty zalewowej wskazuje, że warunki gruntowe na omawianym obszarze określić
można jako korzystne. Grunty słabe na ogół występują w rejonach starorzecza i ich miąższość nie jest wielka i co jest równie istotne, występowanie gruntów organicznych i gruntów spoistych miękkoplastycznych
stwierdza się na obszarach o ograniczonych miąższościach do kilku metrów. Prezentowane dane stanowią
jedynie ogólną ilustrację warunków geotechnicznych w warstwach przypowierzchniowych. Wyróżniono
warstwy nasypów niekontrolowanych (NN), warstwę piasków o zmiennej granulacji (I), lokalnie z domieszką
żwiru bądź wykształcone jako warstwa kamieni w stanie średnio zagęszczonym i zgęszczonym zalegające
pod wyżej wymienionymi nasypami do głębokości 9,0-9,6 m. Stopień zagęszczenia ID waha się od 0,54 do
0,68. Warstwę (Ia) składającą się z piasków drobnych stanowiących grunt mineralny, niespoisty o dużej ściśliwości i małej wytrzymałości na ścinanie, uśredniona wartość stopnia zagęszczenia ID=0,54 oraz warstwę
(Ib) z piasków średnich z lokalną domieszką żwiru w stanie średnio zagęszczonym, uśredniona wartość
stopnia zagęszczenia ID=0,54. Warstwę (Ic) stanowią piaski średnie i grube, wzajemnie przewarstwione, z lokalną domieszką żwiru i kamieni, lub występujące jako warstwa kamieni w stanie zagęszczonym, uśredniona
wartość stopnia zagęszczenia ID=0,68 oraz warstwę iłu (IIa) w stanie twardoplastycznym, zalegającego do
głębokości poniżej 10 m, o wartości stopnia plastyczności IL=0,15.

na analizowanym obszarze występują również torfy, np. w otworze 391 Otorowo zaobserwowano torf ciemnobrunatny o miąższościach do 20 m.

Rekomendacje i wnioski wynikające z istniejących materiałów:

Za czynniki niesprzyjające uznaje się:
•

istniejące materiały archiwalne potwierdzają, że warunki gruntowe na omawianym obszarze dla
celów lokalizacji obiektów hydrotechnicznych określić można jako korzystne, ze względu na
występowanie poniżej nasypów niekontrolowanych oraz gruntów o małej nośności warstw piasków i iłów o wysokich wartościach parametrów wytrzymałościowych.

Za czynniki niesprzyjające uznaje się:
•

w obszarze analizy, w obrębie którego planuje się lokalizację Platformy Multimodalnej występują zarówno wielkoobszarowe, jak i punktowe formy ochrony przyrody. Ze względu na charakter
Platformy Multimodalnej, nie ma możliwości uniknięcia realizacji projektu poza ich granicami.
Dotyczy to przede wszystkim obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Wisły”, specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) „Solecka Dolina Wisły” oraz szlaków migracji zwierząt.

•

istnieją informacje o występowaniu gatunków chronionych i ich siedlisk w obszarze badań (patrz
Załącznik 15). Według tych danych gatunki oraz siedliska chronione lokalizacyjnie związane są
z obszarami podlegającymi ochronie prawnej, przy czym ich największa koncentracja obejmuje
koryto rzeki Wisły i tereny po prawej stronie rzeki.

Rekomendacje:
•

na podstawie już zgromadzonych danych można wnioskować, że Platforma Multimodalna, bez
względu na docelową lokalizacją w obszarze analizy, będzie wywierać wpływ na środowisko
przyrodnicze. Ilość i jakość dostępnych danych nie pozwala jednak ocenić, czy oddziaływanie
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to będzie znaczące i czy wymagane będzie projektowanie działań mitygujących bądź kompensujących to oddziaływanie. Sytuacja ta wymaga dalszego rozpoznania, którego podstawą powinna być dokładna informacja o usytuowaniu siedlisk gatunków chronionych oraz o stanie ich
zachowania;
•

wstępna analiza obszaru badań nie dostarcza odpowiedniej ilości danych, która pozwalałby na
wskazanie lub wykluczenie konkretnych terenów z możliwości realizacji projektu. Ze względu na
te niedostatki wiedzy, poniżej zarekomendowano odpowiednie działania, które uzupełnią zasób
informacji niezbędnych do podjęcia decyzji na dalszych etapach procesu inwestycyjnego:
o

przeprowadzenie pełnosezonowej inwentaryzacji przyrodniczej przez interdyscyplinarny zespół ekspertów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” oraz
„Solecka Dolina Wisły”,

o

inwentaryzacja przyrodnicza powinna koncentrować się także na ekosystemach
rzeki Wisły, potencjalnie narażonych na oddziaływanie, wynikające nie tylko
z obecności Platformy Multimodalnej, ale także z uruchomienia samego transportu
wodnego,

o

o

o

badania terenowe powinny także dostarczyć danych o wykorzystywaniu opisanych w niniejszym dokumencie ponadregionalnych oraz lokalnych szlaków migracji zwierząt,
zinwentaryzowane gatunki i ich siedliska powinny zostać poddane waloryzacji.
Waloryzacja przyrodnicza powinna zostać oparta na wynikach badań terenowych
zebranych na całej powierzchni buforu badań (obszaru analizy), w okresie wegetacyjnym roślin i rozrodu fauny. Metody waloryzacji przyrodniczej powinny zostać
dobrane w oparciu o aktualne przepisy prawne i opracowania naukowe uznawane
za wzorcowe dla tego typu analiz, m.in. rozporządzenia Ministra Środowiska, dyrektywy unijne, opracowania naukowe i poradniki dotyczące technik waloryzacji
przyrodniczej,
wyniki uzyskane z powyższych analiz powinny podlegać szczegółowej ocenie oddziaływania. Metodyki oceny powinny być zgodne m.in. z poniższymi opracowaniami:


J. Engel. Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
Ministerstwo Środowiska, 2009;



Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura
2000. Wytyczne metodyczne przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG. Komisja Europejska, 2000;


o

o

Uwarunkowania wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej:
Rekomendacje:
•

analizowane przedsięwzięcie należy realizować zgodnie z założeniami ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa powodziowa);

•

realizacja przedsięwzięcia nie może kolidować z inwestycjami wyznaczonymi do realizacji ani powodować niedotrzymania celów wyznaczonych w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Uwarunkowania wynikające ze wstępnej inwentaryzacji przyrodniczej:
Informacje dotyczące obecności i orientacyjnego rozmieszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk zostały opracowane na podstawie danych literaturowych, których aktualność wymaga potwierdzenia
w badaniach terenowych obejmujących przynajmniej jeden pełen sezon wegetacyjny. Wyniki inwentaryzacji
przyrodniczej mogą zmienić obraz środowiska przyrodniczego, który został nakreślony w przedmiotowym
dokumencie.
Rekomendacje:
Przy wyborze terenu pod jej budowę należy kierować się:
•

zasadą niepogarszania, wywodzącą się z art. 6 Dyrektywy siedliskowej, oznaczającą dążenie do
zapobiegania wszelkim możliwym pogorszeniom stanu zidentyfikowanych siedlisk przyrodniczych, chronionych na danym obszarze Natura 2000;

•

zasadą prewencji (zwana też zasadą zapobiegania lub stosowania środków zapobiegawczych),
w myśl której właściwe podejście do realizacji przedsięwzięć w kontekście środowiska przyrodniczego polega na podejmowaniu działań ubiegających powstanie ewentualnej szkody;

•

zasadą przezorności, w myśl której brak dowodów naukowych co do ewentualności zajścia jakiegoś zdarzenia lub zjawiska nie może stać się przyczyną niepodejmowania działań zapobiegawczych.

Spełnienie powyższych zasad można osiągnąć poprzez odpowiednie wariantowanie inwestycji, rozumiane jako wskazanie alternatywy dla usytuowania obiektu w terenie oraz proponowanych rozwiązań
technicznych i technologicznych. W związku z powyższym zaleca się aby już na obecnym etapie planowania
brano pod uwagę kluczowe dla analizowanego obszaru zagadnienia:
•

minimalizacje oddziaływań związanych z ewentualną degradacją chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych, istotnych dla zachowania struktury i funkcji obszarów chronionych, poprzez np.:
o

lokalizowanie obiektu w miejscach gdzie gatunki i siedliska chronione nie występują;

o

warunkowe lokalizowanie obiektu w miejscach gdzie gatunki i siedliska występują,
lecz są w złym stanie zachowania, występują poza obszarami chronionymi w miejscach dla siebie nietypowych lub są na tyle powszechne, że ich utrata nie wpłynie
znacząco na ich obecność w całym obszarze chronionym lub np. w regionie;

o

branie pod uwagę możliwości działań kompensujących poprzez tworzenie siedlisk
zastępczych, prowadzenie metaplantacji itp.;

o

uwzględnianie w procesie projektowym rozwiązań technicznych, umożliwiających
zachowanie drożności lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych szlaków migracji zwierząt. Dotyczy to przede wszystkim korytarzy ekologicznych znajdujących się w obrębie analizowanego obszaru oraz lokalnych szlaków migracji zwierząt wzdłuż i w poprzek rzeki Wisły.

Zarządzanie Obszarami Natura 2000. Postanowienie artykułu 6 Dyrektywy
Siedliskowej 92/43/EWG. Komisja Europejska, 2000;

ocena potencjalnego oddziaływania powinna uwzględniać nie tylko zagadnienia
związane z lokalizacją Platformy Multimodalnej, ale także z uruchomieniem transportu wodnego, potencjalnym wzrostem natężenia ruchu kołowego w rejonie platformy, a także możliwością dalszych przekształceń terenu na skutek rozprzestrzeniania się zabudowy obiektów logistycznych i usługowych;
rezultatem oceny oddziaływania powinno być wskazanie wariantu najkorzystniejszego z punktu widzenia oddziaływania inwestycji na środowisko, wraz z określeniem szczegółowych wytycznych realizacyjnych (tj. rozwiązań technicznych i organizacyjnych) do uwzględnienia w projekcie budowlanym i do zastosowania na
etapie realizacji platformy i w trakcie jej eksploatacji.

Uwarunkowania wynikające z warunków wodnych:
Każda lokalizacja inwestycji wymaga przestrzegania realizacji wyznaczonych celów środowiskowych dla jednolitych części wód.
W wyniku przeprowadzonej analizy za sprzyjające uwarunkowania uznaje się:
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•

z punktu widzenia terenów zagrożonych powodzią nie ma przeciwwskazań do lokalizowania
platformy;

•

lokalizacja platformy na obszarze występowania JCWPd jest dopuszczalna;

•

lokalizacja platformy na obszarze występowania GZWP jest dopuszczalna.

Za czynniki niesprzyjające uznaje się:
•

w bliskim sąsiedztwie analizowanego terenu potencjalnej lokalizacji Platformy Multimodalnej
znajdują się zdegradowane obszary po byłych Zakładach Chemicznych „Zachem”. Dla przedmiotowego obszaru została opracowana „Ocena skali zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i płytkich wód podziemnych w rejonie miejscowości Łęgnowo i Plątnowo, w strefie niekorzystnego oddziaływania dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy”124 i sformułowano następujące wnioski:
o

o

o

praktycznie cały obszar w granicach osiedla Łęgnowo Wieś, jest bardzo silnie zanieczyszczony przez toksyczne substancje organiczne i nieorganiczne jakie przeniknęły (przemigrowały) w strumieniu wód podziemnych z terenu dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy. Strefa zanieczyszczona obejmuje
lewobrzeżną część terasy Wisły na odcinku osiedla Łęgnowo Wieś tj. od mniej
więcej granicy miasta Bydgoszcz aż do ujęcia Brdy;
zanieczyszczenie obszaru terasy Wisły w granicach osiedla Łęgnowo Wieś jest
wynikiem migracji co najmniej 5 nakładających się na siebie chmur zanieczyszczeń pochodzących z różnych ognisk zanieczyszczeń, zlokalizowanych w granicach dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy;
ewentualny dopływ zanieczyszczeń do koryta rzeki Wisły skutkować będzie znacznym rozprzestrzenianiem zasięgu substancji toksycznych wzdłuż jej biegu aż po
Morze Bałtyckie.

Uwarunkowania wynikające z warunków glebowych:
Za korzystne dla lokalizacji Platformy Multimodalnej należy uznać następujące uwarunkowania:
•

występujące warunki glebowe nie wskazują na istnienie przeciwwskazań do lokalizacji platformy w całym analizowanym obszarze;

•

w bliskim sąsiedztwie analizowanego terenu zlokalizowany jest zdegradowany obszary po byłych Zakładach Chemicznych „Zachem”, co praktycznie wyklucza przeznaczanie gruntów znajdujących się w obszarze analizy na cele rolnicze.

Zlokalizowane w pobliżu sieci uzbrojenia terenu nie pozwalają na ich wykorzystanie dla potrzeb platformy.
Dostępność terenu i istniejące uwarunkowania przestrzenno-infrastrukturalne pozwalają na zlokalizowanie Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski na analizowanym obszarze. Budowa platformy
będzie się wiązała z dostosowaniem obecnej infrastruktury do potrzeb platformy.
Uwarunkowania wynikające z inwentaryzacji urbanistycznej
Dominujące formy zabudowy to tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Nieliczne gospodarstwa rolne odsunięte są od drogi w kierunku wału przeciwpowodziowego, nie dalej niż około 300 metrów od
drogi. Niewielkie zainwestowanie terenów pozwala na zlokalizowania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski bez spowodowania kolizji ze zwartymi terenami zabudowy. Najważniejsze wnioski:
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji za sprzyjające uwarunkowania uznaje się:
•

analizowany obszar to tereny o charakterze wiejskim, dominujące formy zabudowy to tereny
zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej;

•

zwarta zabudowa występuje jedynie wzdłuż dróg.

Za czynniki niesprzyjające uznaje się:
•

Rekomendacje:
•

Dostępność terenu wystarczy na zlokalizowanie Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski
we wskazanym kilometrażu rzeki Wisły 766-771. Łącznie jest to 585 ha. Na terenie występują wiele ograniczeń, które powodują pomniejszenie dostępnego terenu. W wyniku przeprowadzonej analizy za najbardziej
dogodne uznano 265 ha, część z tych terenów musi zostać najpierw uwolniona w wyniku przesunięcia linii
elektroenergetycznych NN.
W wyniku przeprowadzonej analizy za sprzyjające uwarunkowania uznaje się:
•

Jako niekorzystne uwarunkowanie należy rozpatrywać:
ryzyko włączenia się środowisk ekologicznych do projektu. Wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka wskazują, że dla większości organizacji poddanych analizie poziom ryzyka jest wysoki lub
średni.

3.8.7. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNO-INFRASTRUKTURALNE
Obecny sposób zagospodarowania analizowanego obszaru to głównie tereny rolnicze. Obiektami
zlokalizowanymi w okolicach wału i za nim są: jeden budynek mieszkalny, nieczynne ujęcie i pompownia
wody. Poza wymienionymi zabudowa zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy i drogi powiatowej nr 01546C w gminie Solec Kujawski. Włączenie terenu platformy do krajowego układu drogowego
i kolejowego powinno odbywać się poprzez istniejącą drogę krajowa nr 10 (planowana jest jej rozbudowa do
parametrów drogi ekspresowej) oraz linię kolejowa nr 18.

124

„Ocena skali zanieczyszczenia wód powierzchniowych i płytkich wód podziemnych w rejonie miejscowości Łęgnowo i Plątnowo,
w strefie niekorzystnego oddziaływania dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy” (opracowanie AGH pod
kierownictwem dr hab. inż. Mariusza Czopa, styczeń 2018 r.).
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planując lokalizację wariantów Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski należy uniknąć kolizji ze zwartymi terenami zabudowy.

Uwarunkowania dotyczące dostępności terenu i dostępności do drogi wodnej Wisły

Uwarunkowania wynikające z możliwych protestów środowisk ekologicznych
•

nieliczne gospodarstwa rolne odsunięte są od drogi w kierunku wału przeciwpowodziowego, co
może spowodować kolizje z pojedynczymi budynkami.

trwają prace planistyczne i projektowe dotyczące likwidacji linii elektroenergetycznej NN Jasiniec–Pątnów i przeprowadzeniem jej po nowym śladzie. Planowane jest również przeniesienie
linii elektroenergetycznej NN Jasiniec–Bydgoszcz Zachód na zachodnią stronę nowego śladu
linii NN Jasiniec–Pątnów (projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Bydgoszcz udostępniony przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy w dniu
11.06.2018 r.);

Za czynniki niesprzyjające uznaje się:
•

brakuje dróg dojazdowych do Wisły, co wiąże się z koniecznością budowy dróg do przyszłego
placu budowy;

•

ograniczone możliwości inwestycyjne do momentu przełożenia linii NN w nowy ślad.

Rekomendacje:
•

przełożenie obu linii elektroenergetycznych jest kluczowe jeśli chodzi o możliwości lokalizacyjne platformy na analizowanym obszarze.

Uwarunkowania związane z włączeniem do układu drogowego
Za sprzyjające uwarunkowania należy uznać:
•

droga krajowa nr 10 oraz droga powiatowa nr 1547C mogą być wykorzystywane na potrzeby
transportu drogowego;

•

zgodnie z Projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta Bydgoszcz planuje się budowę nowej ulicy częściowo poprowadzonej równolegle do ul. Toruńskiej
i Plątnowskiej, na odcinku od działki nr ewidencyjny 13/1 (obręb 0273) do ul. Ernsta Petersona
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(w pobliżu Węzła z S10 – Bydgoszcz Emilianowo). Nowa ulica przeznaczona zostanie do obsługi
obszaru lokalizacji Platformy Multimodalnej;
•

zgodnie z informacjami pozyskanymi w GDDKiA droga krajowa nr 10 ma zostać rozbudowana
do parametrów drogi ekspresowej. W pobliżu istniejącego skrzyżowania DK10 z drogą powiatową 1547C będzie zlokalizowany węzeł drogowy Bydgoszcz Makowiska, który będzie umożliwiał
włączenie się do krajowego ruchu drogowego pojazdom jadącym do i z platformy.

Za czynniki niesprzyjające uznaje się:
•

istniejący stan infrastruktury drogowej w rejonie planowanej platformy nie pozwala jej wykorzystać na potrzeby transportu drogowego za wyjątkiem drogi krajowej nr 10 oraz drogi powiatowej
nr 1547C (ul. Nowotoruńskiej). Pozostałe drogi są w złym stanie technicznym czego skutkiem są
wprowadzone przez zarządców ograniczenia tonażowe pojazdów do 10 ton na ulicy Plątnowskiej oraz drodze powiatowej nr DP1546C i 12 ton na drodze wojewódzkiej nr 397.

Rekomendacje:
•

skomunikowanie obszaru platformy z krajowym układem drogowym do momentu powstania
drogi ekspresowej S10 będzie wykorzystywało istniejące skrzyżowanie DK10 z drogą powiatową
nr 1547C. Od momentu gdy zostanie zrealizowana droga ekspresowa S10 będzie to planowany
węzeł Bydgoszcz Makowiska;

•

włączenie obszaru Platformy do krajowego układu dróg nie powinno opierać się na istniejących
drogach publicznych: DW394, DW397 DP1496C oraz nie powinno prowadzić przez Bydgoszcz;

•

zaprojektowanie nowych dróg i szczegółowych rozwiązań będzie możliwe gdy określona zostanie dokładna lokalizacja platformy.

Uwarunkowania wynikające z włączenia do sieci kolejowej:
W wyniku przeprowadzonej analizy za sprzyjające uwarunkowania uznaje się:
•

bliskość linii kolejowej nr 18.

•

położenie lotniska niedaleko planowanej lokalizacji platformy;

•

analiza ustaleń zawartych w projekcie Planu zagospodarowania województwa kujawsko-pomorskiego pozwala stwierdzić, że wraz z rozbudową rozwinie się ruch cargo na lotnisku.

Za czynniki niesprzyjające uznaje się:
•

Rekomendacje
•

•

najdogodniejszym połączeniem terenu Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski jest
połączenie z siecią PKP PLK za pomocą toru będącego formalnie bocznicą lub nową linią kolejową włączającą się w głowicę rozjazdową stacji Solec Kujawski. W rejonie włączenia należy zabudować żeberko ochronne oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym obsługiwane przez
dyżurnego ruchu na stacji. Należy dążyć do wykonania połączenia bezkolizyjnego względem
torów głównych linii nr 18, poprzez przejście przedmiotowym połączeniem ponad linią nr 18
i włączenie w tory dodatkowe i boczne stacji Solec Kujawski;
należy rozważyć wykonanie połączenia Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski
z posterunkiem Bydgoszcz Łęgnowo, rozwiązanie to niesie za sobą konieczność wykonania szeregu wyburzeń i ingerencji w okoliczną zabudowę;

•

należy rozważyć wykonanie połączenia Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski
z siecią kolejową poprzez budowę nowego posterunku odgałęźnego na szlaku, rozwiązanie to
niesie za sobą konieczność znacznych ingerencji w system sterowania ruchem kolejowym na
przyległych stacjach i obniżenie przepustowości linii kolejowej nr 18;

•

w przypadku braku możliwości połączenia Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski
z linią nr 18, istnieje teoretyczna możliwość wykonania połączenia z linią nr 201, wymagać to
będzie jednak budowy szeregu obiektów inżynieryjnych o dużym zakresie i rozpiętości;

•

należy rozważyć elektryfikację połączenia aż do grupy odstawczo-manewrowej włącznie, w celu
umożliwienia wjazdu składów prowadzonych przez lokomotywy o trakcji elektrycznej do portu
bez konieczności zmiany pojazdu trakcyjnego, co wpływałoby niekorzystnie na przepustowość
linii i stacji.

Uwarunkowania wynikające z lokalizacji portu lotniczego
Za korzystne należy uznać:
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ze względu na małe rozproszenie geograficzne wariantów lokalizacji platformy, położenie lotniska, nawet biorąc pod uwagę jego rozbudowę, nie ma wpływu na wybór wariantu lokalizacji
platformy. Elementem, który może zostać wykorzystany jest planowana linia kolejowa łącząca
linie kolejowe 131 i 18. Poza obsługą lotniska zapewni ona lepsze połączenie kolejowe platformy
z krajowym układem kolejowym.

Uwarunkowania związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną, gaz, wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz gospodarką odpadami:
W wyniku przeprowadzonej analizy za sprzyjające uwarunkowania uznaje się:
•

rezerwy mocy na sieci operatorów dystrybucyjnych umożliwiają pewność i jakość dostaw energii elektrycznej;

•

w obszarze platformy potencjał sieci wodnej, istniejące spadki wód i piętrzenia sprzyjają rozwojowi energetyki wodnej. Występują zatem dogodne warunki dla budowy elektrowni wykorzystujących energię wody wraz z możliwością podłączenia tego źródła do sieci dystrybucyjnej/
przesyłowej;

•

na obszarze planowanym pod zabudowę obiektów platformy nie występują sieci wodnociągowe,
kanalizacyjne, gazowe i cieplne, które wymagałyby przebudowy ze względu na ewentualną kolizję;

•

kolektor zrzutowy ciśnieniowy 2 × 315 lub kolektor grawitacyjny A0, dochodzące do oczyszczalni
„Kapuściska” mogłyby stanowić potencjalne miejsce odbioru ścieków z Platformy Multimodalnej.
Czynnikami, które za tym przemawiają jest:

Rekomendacje:
•

różnice w specyfice towarów transportowanych drogą lotniczą oraz drogą wodną powodować
będą, że nie przełoży się to w istotny sposób na wzrost przeładunków obu podmiotów.

o
o
•

stosunkowo bliska odległość Platformy Multimodalnej od kanałów (ok. 1500-1700 m);
znaczna przepustowość kolektorów w odniesieniu do szacunkowej ilości ścieków
sanitarnych pochodzących z Platformy Multimodalnej;

w województwie nie występują i nie prognozuje się większych niedoborów mocy przerobowych różnych rodzajów odpadów. Gospodarowanie odpadami na etapie budowy i eksploatacji
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski dzięki nadwyżkom mocy przerobowych nie
powinno stanowić problemu.

Za uwarunkowania niesprzyjające uznaje się:
•

potencjalną kolizję z liniami elektroenergetycznymi najwyższych napięć, trwają prace styczno-projektowe, mające na celu przełożenie linii;

•

szacunkowe wielkości zapotrzebowania platformy w media zostały określone orientacyjnie. Należy mieć na uwadze, że wraz z uszczegółowieniem rozwiązań technicznych, mogą one ulec
zmianom i należy poddać je wówczas weryfikacji;

•

sieć sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa, znajdująca się najbliżej potencjalnej lokalizacji Platformy Multimodalnej (w ul. Toruńskiej) ma zbyt małą przepustowość, aby stanowić potencjalny
odbiornik ścieków sanitarnych;

•

w najbliższym sąsiedztwie planowanej Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski nie
rozpoznano sieci mogących być potencjalnym źródłem wody dla celów zaopatrzenia w wodę
platformy. Najbliższe sieci magistralne znajdują się w okolicy ul. Hutniczej (DN300) i okolicy
ul. Chemicznej (DN500). Sieci te mogłyby stanowić potencjalne źródło wody dla planowanej
platformy;

•

w analizowanym obszarze nie przebiegają sieci ciepłownicze, które mogłyby stanowić potencjalne źródło ciepła dla platformy. Najbliższa sieć ciepłownicza, która mogłaby stanowić potencjalne
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źródło ciepła znajduje się w okolicy Elektrociepłowni EC-II i przebiega napowietrznie wzdłuż torowiska kolejowego. Średnica omawianej sieci wynosi DN950, natomiast odległość od planowanej
platformy jest znaczna i wynosi około 3500-4000 m. Ze względu na duże oddalenie najbliższych
sieci ciepłowniczych, co przełoży się na wysokie koszty budowy przyłącza, rekomenduje się wykorzystanie innego źródła ciepła;
Rekomendacje
•

•

w celu realizacji budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski należy podjąć
kompleksowe działania celem uwolnienia obszaru platformy z kolidującą z inwestycją infrastrukturą elektroenergetyczną zarówno sieci przesyłowej najwyższych napięć NN jak i dystrybucyjnej wysokich, średnich oraz niskich napięć;
ważnym elementem będą ustalenia pomiędzy Inwestorem a operatorem sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A. Odcinki dwóch linii 220 kV łączących Pątnów i Bydgoszcz kolidujące z Platformą Multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski muszą zostać zdemontowane zgodnie
z zamierzeniami. Natomiast linia 220 kV relacji Jasiniec–Bydgoszcz Zachód i jej strefa ochronna
powinny zostać wyłączone z potencjalnego terenu lokalizacji wariantów Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. W innym wypadku musi zostać przebudowana poza zakres docelowego obszaru Platformy Multimodalnej;

•

aby zapewnić zasilanie na potrzeby nowych obiektów powstających w ramach budowy platformy konieczna będzie rozbudowa istniejącej sieci rozdzielczej średniego napięcia oraz budowa
nowych stacji transformatorowych SN/nN. Istnieje możliwość przyłączenia zarówno do sieci
energetyki zawodowej jak i energetyki kolejowej;

•

szczegóły dotyczące przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zostaną określone w warunkach przyłączenia po określeniu zapotrzebowania na moc;

•

najbliższą magistralą, która mogłaby stanowić potencjalne źródło gazu dla obiektu platformy,
jest sieć gazowa średniego ciśnienia DN450, przebiegająca od stacji redukcyjno-pomiarowej
I stopnia w Otorowie wzdłuż ul. Nowotoruńskiej;

•

w wyniku zwiększenia przepływu wód do rowów melioracyjnych, związanego z planowaną budową platformy; należy uwzględnić w planowanym przedsięwzięciu ewentualną konieczność
przebudowy stacji pomp Łęgnowo, mającą na celu zwiększenie jej dotychczasowej wydajności.

•

po uzyskaniu od gestorów sieci zapewnień dostawy mediów i warunków technicznych przyłączenia, okaże się czy infrastruktura wybudowana zostanie w zakresie i na koszt gestorów, czy
i w jakim zakresie będzie leżało to po stronie inwestora oraz do którego miejsca będzie trzeba
sieci i przyłącza wybudować, a także jakie parametry zastosować.

3.8.8. UWARUNKOWANIA FORMALNOPRAWNE
Uwarunkowania formalnoprawne sprzyjają budowie Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski. Jedynie projekt planu z przebiegiem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć powoduje
kolizję funkcjonalną i przestrzenną. Jest to również uwarunkowanie infrastrukturalne, które zostało opisane
w rozdziale 3.6.

•

•

część terenów leży w granicach administracyjnych miasta Bydgoszcz. Dzięki temu dla gruntów
na terenie administracyjnym miasta nie trzeba uzyskiwać decyzji o zmianie przeznaczenia na
cele nierolnicze i nieleśne.

Za czynniki niesprzyjające uznaje się:
•

przewagę stanowią grunty będące własnością osób fizycznych (76,59%). Wiąże się to z pozyskaniem gruntów oraz poniesieniem kosztów wykupu i odszkodowania dla właścicieli nieruchomości;

•

grunty na analizowanym obszarze wykorzystywane są głównie do celów rolniczych, powoduje
to konieczność uzyskania decyzji dotyczącej zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
na cele nierolnicze i nieleśne, a następnie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej;

•

na analizowanym terenie występują grunty dobrych klas bonitacyjnych II, IIIa i IIIb oraz III;

•

tylko kilka dokumentów strategicznych i planistycznych na szczeblu lokalnym bezpośrednio nawiązuje do możliwości lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski
(Strategie i SUiKZP). Ustalenia MPZP nie odnoszą się bezpośrednio i pośrednio do Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Występują kolizje przestrzenne i funkcjonalne
z projektami MPZP dotyczącymi przebiegu projektowanej linii 400 kV;

•

w analizowanym obszarze zlokalizowane są zabytki wpisane do gminnych ewidencji zabytków
oraz granice strefy „W” ochrony archeologicznej. Zabytki zlokalizowane są wśród zabudowy
wzdłuż drogi. Natomiast strefy „W” ochrony archeologicznej występują miejscowo na całym
analizowanym terenie. Pojedynczy obiekt wpisany do rejestru zabytków Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zlokalizowany jest po drugiej stronie drogi;

•

w analizowanym obszarze (tam gdzie możliwa jest lokalizacja korytarzy drogowego i kolejowego) zlokalizowane są zabytki wpisane do gminnych ewidencji zabytków. Strefy „W” ochrony archeologicznej występują miejscowo na całym analizowanym terenie. Pojedynczy obiekt
wpisany do rejestru zabytków Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
zlokalizowany jest po drugiej stronie drogi.

Rekomendacje:
•

po wykonaniu niniejszego studium lokalizacyjnego, istotne będzie opracowanie nowych lub aktualizacja ustaleń istniejących dokumentów planistycznych i strategicznych w celu uniknięcia
kolizji funkcjonalno-przestrzennych.

3.9.

KRYTERIA DO WIELOKRYTERIALNEJ ANALIZY WARIANTÓW

W niniejszym rozdziale przedstawiono zbiorcze zestawienie kryteriów i przyjętych dla nich wag.
Wskazano 7 kryteriów głównych, każde z nich dzieli się na podkryteria. Podczas panelu eksperckiego przygotowano ranking kryteriów, który został zweryfikowany podczas bliźniaczego panelu przeprowadzanego
w siedzibie Zamawiającego. Tabela 73 prezentuje zestawienie kryteriów głównych i wag.
Tabela 73. Zestawienie kryteriów i wag.
Kryteria główne

Waga

Uwarunkowania hydrologiczne

0,2

poza nieczynnymi ujęciami wód powierzchniowych i podziemnych zasoby środowiska na analizowanym obszarze nie występują;

Uwarunkowania nawigacyjne

0,1

Uwarunkowania hydrotechniczne

0,15

w trakcie opracowywania są nowe projekty Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszcz
uwzględniające możliwość lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski;

Uwarunkowania geologiczne

0,15

Uwarunkowania środowiskowe

0,2

Uwarunkowania przestrzenne i infrastrukturalne

0,1

Uwarunkowania formalnoprawne

0,1

W wyniku przeprowadzonej analizy za sprzyjające uwarunkowania uznaje się:
•

•

na terenach między wałem a ulicą Toruńską i DP01546C nie występują zabytki wpisane do rejestru Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz gminnej ewidencji
zabytków;
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Źródło: Opracowanie własne.
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Wartości przyjmowane przez podkryteria zostaną sprowadzone do jednej skali liczbowej. Przyjęto, że
będą to wartości punktowe od 0 do 1. Podkryteria, zasady obliczania ich wartości oraz szczegółowe kalkulacje zostaną przedstawione w dokumentacji przeprowadzonej analizy wielokryterialnej.

Tabela 75. Podkryteria dla uwarunkowań hydrologicznych.
Podkryterium

Tabela 74. Zestawienie kryteriów i wag
Kryteria główne
Uwarunkowania
hydrologiczne

Uwarunkowania
nawigacyjne

Uwarunkowania
hydrotechniczne

Uwarunkowania
geologiczne

Uwarunkowania
środowiskowe

Uwarunkowania
przestrzenne
i
infrastrukturalne

Uwarunkowania
formalnoprawne

Waga
0,2

0,1

0,15

0,15

0,2

0,1

0,1

Podkryteria

Określona na podstawie map stabilności koryta Wisły.
Przeanalizowano trzy warianty porównania zmian dna badanego odcinka Wisły –
2011-2016, 2013-2016, 2011-2013. Porównano ze sobą morfologię dna koryta rzecznego oraz jej dynamikę zmienności w czasie (miejsca erozji oraz akumulacji). Na
tej podstawie wyznaczono obszary o określonej stabilności na badanym odcinku.
Na dalszym etapie analizy będzie można w sposób liczbowy porównać pomiędzy
sobą ocenę wariantów w poszczególnych lokalizacjach.

Waga podkryterium

Stabilność morfologiczna dna

0,4

Prędkości płynącej wody

0,25

Parametry koryta

0,35

Objętość robót czerpalnych na wejściu do portu

0,3

Liczba pozycji oznakowania stałego oznakowania
sygnalizacyjno-ostrzegawczego

0,15

Liczba pozycji oznakowania pływającego oznakowania
ostrzegawczego

0,15

Liczba nabieżników

0,15

System pozycjonowania – liczba niezbędnych stacji
radarowych

0,25

Objętość wykopów pod akweny portowe

0,12

Objętość wykopów pod wejście do portu

0,13

Objętość robót ziemnych lądowych

0,35

Obiekty hydrotechniczne do rozbiórki/przebudowy/
budowy

0,4

Powierzchnia placów składowych, dróg i linii kolejowych
wymagająca wzmocnienia podłoża

0,5

Powierzchnia terenu pod budynki wymagająca
posadowienia pośredniego

0,5

Wody i gleby

0,25

Uwarunkowania obszarów chronionych, w tym obszary
Natura 2000

0,5

Elementy akustyczne i aerosanitarne

0,25

Dostępność terenu do dalszej rozbudowy
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski

0,25

Sposób użytkowania terenu

0,1

Kolizje z istniejącymi budynkami

0,2

Koszt wybudowania dróg, linii kolejowych i uzbrojenia
terenu

0,25

Kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną

0,2

Własność gruntów – zajętość gruntów wg kategorii
własności

0,3

Zasoby środowiska przyrodniczego – kolizje

0,05

Dokumenty planistyczne i strategiczne – kolizje
z ustaleniami

0,25

Ochrona gruntów rolnych i leśnych –
zajętość gruntów rolnych i leśnych

0,25

Dziedzictwo kulturowe – kolizje

0,15

Opis podkryterium

Wartości oceny stabilności są z przedziału <-7; 9>, co zostanie przeliczone
wg następującego wzoru:
Stabilność
morfologiczna dna
(0,4)

1 punkt dla obszarów o następującej stabilności:
Wynik = 0 – stabilne dno lub z przedziału od -1 do -7 – odcinek erozyjny;
0 punktów dla obszarów o następującej stabilności:
Wynik = 9
Wartości proporcjonalne dla wyników od 1 do 8. Przeliczone zgodnie ze skalą.
Wynik 9 = 0 punktów. Wynik 0 = 1 punkt.
Waga 0,4 dla tego podkryterium została przyjęta jako najwyższa w obszarze uwarunkowań hydrologicznych, gdyż jest to zmienna najbardziej różnicująca lokalizację wariantów pomiędzy sobą na badanym odcinku.
Prędkości płynącej wody – odczytywane zarówno jako wartość uśredniona
(z modelu HEC-RAS, jak również z pomiarów prędkości). Prędkość płynącej wody
jest wartością, która warunkuje rodzaj umocnień koryta jakie trzeba zastosować
w miejscu wejścia do Platformy. Wartości te porównane zostaną między sobą
(pomiędzy poszczególnymi wariantami). Im niższa wartość tym lepiej.

Prędkości płynącej wody
(0,25)

Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Waga 0,25 została przyjęta jako najniższa w obszarze uwarunkowań hydrologicznych, gdyż jest to zmienna, którą można zniwelować stosując np. cięższe typy
umocnień urządzeń hydrotechnicznych.

Parametry koryta
(0,35)

Odczytane z danych przekrojów obliczeniowych wartości szerokości kanału żeglownego oraz głębokości tranzytowej dla konkretnych przekroi poprzecznych
rzeki Wisły w miejscu zlokalizowania wejścia do platformy. Wartości te porównane
z tabelą (Dz. U. Nr 77, poz. 695) pozwolą ocenić, która lokalizacja najbardziej spełnia wymogi techniczne żeglugi oraz urządzenia wlotowego do platformy.
Najwyższe wartości = 1 punkt,
Najniższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Waga 0,35 została przyjęta jako nieco mniej istotna od stabilności koryta rzecznego, jednakże różnicująca warianty od siebie na opracowywanym odcinku.

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Opracowanie własne.

Wartości przyjmowane przez podkryteria zostaną sprowadzone do jednej skali liczbowej. Przyjęto, że
będą to wartości punktowe od 0 do 1.
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Tabela 76. Podkryteria dla uwarunkowań nawigacyjnych.
Podkryterium

Opis podkryterium

Podkryterium

Ilość robót ziemnych wyrażona w [m3] niezbędna do osiągnięcia pożądanych
parametrów.

Ilość robót czerpalnych (związanych z ruchem rumowiska, transportem osadów –
naturalnym i generowanym przez jednostki pływające) wyrażona w [m3]
niezbędna do osiągnięcia pożądanych parametrów.
Objętość robót czerpalnych
na wejściu do portu
(0,3)

Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Waga 0,3 została przyjęta ze względu na to, że jest to najistotniejsze
podkryterium spośród wymienionych. Ma największy wpływ na koszty.

Liczba pozycji oznakowania
stałego oznakowania
sygnalizacyjno-ostrzegawczego
(0,15)

Liczba pozycji oznakowania
pływającego oznakowania
ostrzegawczego
(0,15)

Liczba nabieżników
(0,15)

System pozycjonowania –
liczba niezbędnych stacji
radarowych
(0,25)

Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Objętość wykopów
pod wejście do portu
(0,13)

Liczba sztuk różna w zależności od usytuowania wejścia do portu –
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
Najmniejsza liczba = 1 punkt,
Największa liczba = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Liczba sztuk w zależności od usytuowania wejścia do portu – Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski – ukształtowania toru podejściowego.

Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Objętość robót ziemnych
lądowych
(0,35)

Najmniejsza liczba = 1 punkt,
Największa liczba = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Liczba sztuk różna w zależności od usytuowania wejścia do portu –
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski i topografii terenu.
Najmniejsza liczba = 1 punkt,
Największa liczba = 0 punktów.
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Źródło: Opracowanie własne.

Liczba istniejących
obiektów hydrotechnicznych
do rozbiórki/
przebudowy/budowy
(0,4)

Tabela 77. Podkryteria dla uwarunkowań hydrotechnicznych.
Podkryterium

Opis podkryterium

Waga 0,35 została przyjęta, ponieważ potencjalnie roboty ziemne lądowe mogą stanowić największą ilość wszystkich prac ziemnych. Dodatkowo, może się to wiązać
z koniecznością dowozu ziemi na plac budowy i mogą występować znaczne różnice
między wariantami.
Ponadto, w objętości robót ziemnych lądowych znajdują się głównie nasypy pod
tereny portowe. Będą to nasypy w dużej części zawierające elementy wzmocnienia nawierzchni. A więc: zagęszczone warstwowe podsypki, wzmocnienia za pomocą warstw podsypek i materacy geotekstylnych, aż po głębokie wzmocnienia
za pomocą np. pali żwirowych lub innych. Są to kosztowne elementy budowlane
i będzie ich stosunkowo dużo.
Liczba metrów bieżących [mb] obiektów hydrotechnicznych przeznaczonych
do rozbiórki, przebudowy lub budowy. Obiekty typu: cieki, rowy melioracyjne,
zastawki piętrzące, wały przeciwpowodziowe, nabrzeża.
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Jest to najbardziej istotne kryterium, ponieważ ma największy wpływ na koszty
z pośród podanych. Budowa nabrzeży, śluzy oraz elementów umocnienia brzegu,
są najbardziej kosztotwórcze.

Źródło: Opracowanie własne.

Ilość robót ziemnych wyrażona w [m3] niezbędna do osiągnięcia pożądanych
parametrów.

Objętość wykopów
pod akweny portowe
(0,12)

Waga 0,13 została przyjęta jako niższa od podkryterium objętości robót ziemnych
lądowych, a wyższa od podkryterium dla objętości wykopów pod akweny portowe
ze względu na to, że tych prac będzie znacznie mniej. Jest to podkryterium zbliżone do podkryterium objętości wykopów pod akweny portowe, z tą różnicą, że
większość prac będzie prowadzona przed wałem przeciwpowodziowym.
Prace prowadzone będą na sucho przed wałem przeciwpowodziowym. W pierwszej kolejności wykona się obudowy kanału wejściowego i wybuduje tymczasową
grodzę na wejściu z Wisły do kanału wejściowego. Potem wykona się suche wykopy w obudowie. W końcowym etapie usunie się tymczasową grodzę i wprowadzi
wodę do akwenów portowych.
Ilość robót ziemnych wyrażona w [m3] niezbędna do osiągnięcia
pożądanych parametrów.

Liczba sztuk w zależności od usytuowania wejścia do portu – Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski – zależna od pory roku.
Najmniejsza liczba = 1 punkt,
Największa liczba = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Opis podkryterium

Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Waga 0,12 została przyjęta jako najniższa spośród wag dla wszystkich podkryteriów związanych z pracami ziemnymi ze względu na to, że prace te dotyczą jedynie
wykopów pod akweny portowe i prowadzone będą za wałem przeciwpowodziowym.
Prace prowadzone będą na sucho za wałem przeciwpowodziowym. W pierwszej
kolejności wykona się nabrzeża na ściankach, śluzę. Potem wykona się suche wykopy w obudowie.

Tabela 78. Podkryteria dla uwarunkowań geologicznych.
Podkryterium
Powierzchnia placów
składowych, dróg i linii
kolejowych wymagająca
wzmocnienia podłoża (0,5)
Powierzchnia terenu
pod budynki wymagająca
posadowienia pośredniego
(0,5)

Opis podkryterium
Liczba metrów kwadratowych [m2] terenu wymagającego wzmocnienia podłoża.
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Liczba metrów kwadratowych [m2] terenu wymagającego posadowienia pośredniego.
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 79. Podkryteria dla uwarunkowań środowiskowych.
Podkryterium

Opis podkryterium

Podkryterium

Dodatkowe podkryteria składające się na wartość podkryterium:

Dodatkowe podkryteria składające się na wartość podkryterium:

Liczba kolidujących obiektów objętych ochroną prawną [szt.].
Udział
w podkryterium wynosi 10/50
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Szacunkowa zajętość terenu pod inwestycję [ha].
Udział w podkryterium wynosi 15/25
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Wody i gleby
(0,25)

Opis podkryterium

Powierzchnia kolidująca z obszarami objętymi ochroną prawną,
w tym powierzchnia kolidująca z obszarami Natura 2000 [ha].
Udział w podkryterium wynosi 20/50

Szacunkowa ilość spływów deszczowych [dm3/s].
Udział w podkryterium wynosi 5/25
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Wynikiem będzie suma iloczynów wartość punktowej obszaru objętego ochroną
prawną pomnożonej przez powierzchnię zajmowaną przez daną klasę użytkowania
terenu w stosunku do całej powierzchni terenu Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Liczba kolizji z ciekami istotnymi dla JCWP wyrażona w sztukach [szt.]
Udział w podkryterium wynosi 5/25
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Wagę 0,25 przyjęto ze względu na mniejsze znaczenie tego podkryterium w stosunku do podkryterium: Uwarunkowania obszarów chronionych, w tym obszary
Natura 2000, które otrzymało wagę 0,5. Jest tak samo ważne jak podkryterium
dotyczące elementów akustycznych i aerosanitarnych.
Najważniejszym czynnikiem wpływającym na podkryterium wody i gleby jest szacunkowa zajętość terenu pod inwestycję, gdyż wpływa ona bezpośrednio na wyłączenie terenów inwestycji z bieżącego zagospodarowania.

Najbardziej korzystne = 1 punkt,
Najmniej korzystne = 0 punktów.
Wartości punktowe dla poszczególnych obszarów objętych ochroną prawną:
Uwarunkowania obszarów
chronionych, w tym obszary
Natura 2000
(0,5)

Obszary Natura 2000 – 0 punktów,
Parki krajobrazowe – 0,3 punktu,
Obszary chronionego krajobrazu – 0,5 punktu,
Użytki Ekologiczne – 0,8 punktu,
Brak kolizji z obszarem objętym ochroną prawną – 1 punkt.
W przypadku nakładania się przestrzennego obszarów zawsze zostanie wzięty
pod uwagę obszar mniej korzystny (z mniejszą liczbą punktów).
Szacunkowa degradacja powierzchni biologicznie czynnych – tereny
zadrzewione i zakrzewione [ha]. Udział w podkryterium wynosi 10/50
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Szacunkowa degradacja powierzchni biologicznie czynnych –
pozostałe tereny biologicznie czynne [ha].
Udział w podkryterium wynosi 10/50
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Wagę 0,5 przyjęto ze względu na to, że jest to najważniejsze podkryterium spośród
wskazanych dla kryterium głównego: Uwarunkowania środowiskowe.
Najważniejszym czynnikiem (dodatkowym podkryterium) spośród wymienionych są
powierzchnie kolidujące z obszarami objętymi ochroną prawną (20/50). Pozostałe
czynniki traktowane są jako równoważne (10/50).
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Podkryterium

Opis podkryterium

Podkryterium

Dodatkowe podkryteria składające się na wartość podkryterium:

Zajętość terenu w stosunku do klas użytkowania terenu [ha] w udziale do całej
powierzchni terenu Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Występowanie terenów z przekroczeniami wartości dopuszczalnej
i wartości odniesienia [tak/nie]. Udział w podkryterium wynosi 4/25
Tak = 0,
Nie = 1.

Wynikiem będzie suma iloczynów wartość punktowej klasy użytkowania terenu
pomnożonej przez powierzchnię zajmowaną przez daną klasę użytkowania terenu w stosunku do całej powierzchni terenu Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Odległość od terenów chronionych akustycznie wyznaczonych
w oparciu o MPZP lub faktyczne zagospodarowanie [m].
Udział w podkryterium wynosi 7/25
Najniższa wartość = 0 punkt,
Najwyższa wartość = 1 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Elementy
akustyczne i aerosanitarne
(0,25)

Zabudowa chroniona akustycznie występująca
w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji [szt.].
Udział w podkryterium wynosi 7/25
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Wartości punktowe dla poszczególnych klas:
Najbardziej korzystne tereny = 1 punkt,
Najmniej korzystne tereny = 0 punktów.

Sposób
użytkowania terenu (0,1)

Przewidywana konieczność zastosowania działań minimalizujących.
Udział w podkryterium wynosi 7/25
Zostanie obliczona długość zabezpieczeń akustycznych wyrażona w metrach
bieżących [mb].
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Wagę 0,25 przyjęto ze względu na mniejsze znaczenie tego podkryterium w stosunku do podkryterium: Uwarunkowania obszarów chronionych, w tym obszary
Natura 2000, które otrzymało wagę 0,5. Jest tak samo ważne jak podkryterium
dotyczące wód i gleb.
Na obecnym etapie analizy, stan jakości powietrza w miejscu planowanej lokalizacji inwestycji jest najważniejszy pod względem elementów aerosanitarnych. Ponieważ w trakcie realizacji inwestycji oraz jej późniejszej eksploatacji występować
będzie emisja substancji mających wpływ na stan jakości powietrza. Natomiast
jest on znacznie mniej istotny w stosunku do elementów akustycznych, stąd niska
waga 4/25.
W ocenie wpływu inwestycji na elementy akustyczne stwierdza się, iż wszystkie
wymienione podkryteria (dotyczące akustyki) są jednakowo istotne z punktu widzenia ochrony środowiska.

Dla podkryterium kolizje z istniejącymi budynkami w każdym z wariantów
zliczona zostanie liczba kolidujących budynków [szt.].

Źródło: Opracowanie własne.

Dostępność terenu
do dalszej rozbudowy
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski
(0,25)

Najwyższa wartość = 0 punktów,
Najniższa wartość = 1 punktów.
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Jest to podkryterium mniej istotne, niż podkryterium dostępności terenu i podkryterium związane z kosztami. Uznano, że jest równoważne z podkryterium kolizje
z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Tabela 80. Podkryteria dla uwarunkowań przestrzennych i infrastrukturalnych.
Opis podkryterium
Powierzchnia [ha] jaka może zostać zagospodarowana do dalszego rozwoju
platformy. Powierzchnia zostanie ustalona na podstawie zajętości terenu
przez każdy z wariantów
i analizy dostępności terenu przeprowadzonej w Etapie II.
Najwyższa wartość = 1 punkt.
Najniższa wartość = 0 punktów.
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Lasy – 0,5 punktu;
Tereny budowy – 0 punktów;
Tereny dróg – 0,1 punktu;
Tereny linii kolejowej, infrastruktury technicznej i parkingów – 0,1 punktu;
Tereny niezagospodarowane – 1 punkt;
Tereny rolne – 0,9 punktu;
Tereny usługowe – 0 punktów;
Tereny zabudowy handlowej – 0 punktów;
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
bliźniaczej i szeregowej – 0 punktów;
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 0 punktów;
Tereny zabudowy oświaty i kultury – 0 punktów;
Tereny zabudowy przemysłowej, magazynów
oraz place i składowiska – 0 punktów;
Tereny zabudowy zagrodowej – 0 punktów;
Tereny zalesione i zadrzewione oraz tereny zieleni nieurządzonej – 1 punkt;
Tereny zieleni urządzonej – 0 punktów;
Wały przeciwpowodziowe – 0 punktów;
Wody – 1 punkt.
Ze względu na zbliżony charakter terenów na całym analizowanym obszarze (tereny rolnicze) podkryterium uznano za najmniej istotne. Nadając punktację klasom
terenu zastosowano następujący klucz: za najmniej przydatne uznawano tereny
zabudowane i zainwestowane, a za najbardziej przydatne tereny niezagospodarowane, a następnie tereny rolnicze.

Kolizje z istniejącymi
budynkami (0,2)

Podkryterium

Opis podkryterium

Wartość nakładów, jakie będą potrzebne na wybudowanie dróg,
linii kolejowych i sieci uzbrojenia terenu [wartości w PLN].
Koszt wybudowania
dróg, linii kolejowych
i uzbrojenia terenu (0,25)

Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów.
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Razem z dostępnością terenu do dalszej rozbudowy platformy jest to kryterium
najbardziej istotne spośród podanych podkryteriów.

Jest to obok kosztów budowy dróg, linii kolejowych i uzbrojenia terenu
najbardziej istotne podkryterium. Pozwala zobrazować możliwości
rozbudowy i rozwoju platformy.
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Podkryterium

Kolizje z istniejącą
infrastrukturą techniczną (0,2)

Opis podkryterium

Podkryterium

Dla podkryterium kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną w każdym
z wariantów zostanie zliczona liczba kolidujących linii i obiektów
infrastruktury technicznej [szt.].

Zajętość gruntu rolnych i leśnych wymagających zmiany przeznaczenia
na cele nierolnicze i nieleśne oraz wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej
lub leśnej [ha].

Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów.
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Wynikiem będzie suma iloczynów wartość punktowej poszczególnych klas
bonitacyjnych pomnożonej przez powierzchnię zajmowaną przez daną klasę
bonitacyjną w stosunku do całej powierzchni terenu Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Jest to podkryterium nieznacznie mniej istotne, niż podkryterium dostępności terenu
i podkryterium związane z kosztami. Uznano, że jest równoważne z podkryterium
kolizje z istniejącymi budynkami.

Ochrona gruntów rolnych
i leśnych – zajętość gruntów
rolnych i leśnych
(0,25)

Źródło: Opracowanie własne.

Opis podkryterium

Podkryterium uznano za równoważne z podkryterium dotyczącym dokumentów
planistycznych nieznacznie mniej istotne od podkryterium dotyczącego własności
gruntów.

Zajętość gruntu wg kategorii własności [ha] w udziale do całej powierzchni
terenu Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
Wynikiem będzie suma iloczynów wartość punktowej kategorii rodzaju własności
pomnożonej przez powierzchnię zajmowaną przez dany rodzaj własności
w stosunku do całej powierzchni terenu Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Własność gruntów –
zajętość gruntów
wg kategorii własności
(0,3)

Zasoby
środowiska przyrodniczego
– kolizje
(0,05)

Dziedzictwo kulturowe –
kolizje
(0,15)

Wartości punktowe dla kategorii własności gruntów:
Najbardziej korzystne grunty = 1 punkt,
Najmniej korzystne grunty = 0 punktów.

Liczba kolizji [szt.];
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Waga 0,15 została przyjęta ze względu na to, że nie jest to podkryterium tak istotne
jak pozostałe podkryteria, z wyłączeniem zasobów środowiska.

Źródło: Opracowanie własne.

Grunty gminy nieoddane w użytkowanie wieczyste – 1 punkt,
Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste – 0 punktów,
Grunty osób fizycznych – 0 punktów,
Grunty powiatu – 1 punkt,
Grunty Skarbu Państwa nieoddane w użytkowanie wieczyste – 1 punkt,
Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste – 0 punktów,
Grunty województwa – 1 punkt,
Pozostałe – 0 punktów.

4. PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ PROJEKTU

Waga 0,3 została określona dla tego podkryterium ze względu na duży wpływ
kosztów związanych z wykupem nieruchomości pozostających w rękach prywatnych właścicieli gruntów. Co przełoży się na koszty całej inwestycji. Jest to najwyższa waga spośród podkryteriów wskazanych dla kryterium głównego: Uwarunkowania formalnoprawne.

Infrastrukturę transportu wodnego śródlądowego tworzą porty rzeczne oraz nabrzeża przeładunkowe.
Porty rzeczne pełnią najczęściej funkcje węzłów przeładunkowych transportu kombinowanego, obsługujących środki transportu wodnego i lądowego. Oprócz funkcji transportowej porty rzeczne pełnią również rolę
magazynowo-składową, zaopatrzeniową, remontowo-naprawczą, a także jako zimowiska dla floty rzecznej.

Liczba kolizji z terenami, na których występują zasoby środowiska przyrodniczego [szt.];

Powyższe obszary uzupełniane są często przez dodatkowe elementy wynikające zarówno z położenia, jak i stopnia rozwoju portu. Należą do nich:
• Funkcja przemysłowa wynikająca z lokalizacji zakładów przemysłowych na terenach portu
lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie (przy czym funkcja ta może być zarówno przyczyną, jak
i skutkiem powstania portu);
• Funkcja miastotwórcza powodowana przez rozwój terenów okołoportowych ze względu na
osadnictwo pracowników niezbędnych do obsługi portu;
• Funkcja regionotwórcza i regionalna realizowana poprzez tworzenia więzi między portem, miastem portowym a dalszym regionem;
• Funkcja dystrybucyjna i logistyczna pełniona przez port jako ogniowo w procesie dystrybucji;
• Funkcja koordynacyjna wypełniana przez port jako miejsce skupionej lokalizacji i współpracy
różnych podmiotów branży TSL, przyczyniające się do koordynacji tych działań125.

Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Ze względu na to, że zasoby środowiska występują w bardzo ograniczonej ilości,
uznano to podkryterium jako najmniej istotne.
Liczba dokumentów, dla których wystąpią
kolizje funkcjonalno-przestrzenne [szt.].

Dokumenty planistyczne
i strategiczne –
kolizje z ustaleniami
(0,25)

Wartości punktowe dla poszczególnych klas:
Najbardziej korzystne grunty = 1 punkt,
Najmniej korzystne grunty = 0 punktów.
Klasy I, II, III, IIIą, IIIb, I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI
wytworzone z gleb pochodzenia organicznego i grunty leśne – 0 punktów,
Klasy IV, IVa, IVb, V, VI – 1 punkt.

Tabela 81. Podkryteria dla uwarunkowań formalnoprawnych.
Podkryterium

Opis podkryterium

Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów.
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Podkryterium uznano za równoważne z podkryterium dotyczącym ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nieznacznie mniej istotne od podkryterium dotyczącego
własności gruntów.
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Opracowano na podstawie: J. Żaboklicka, H. Przybylska, „Ekonomika portów śródlądowych (wybrane zagadnienia), Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin, 2001 r.
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Przykładem tego typu rozwoju może być opisany w Etapie I opracowania niemiecki port Eurohafen
Emsland. Na obecną chwilę działa tam 6 firm, które zajmują się dystrybucją paliw, logistyką, produkcją konstrukcji stalowych oraz produkcją pasz dla zwierząt. Dodatkowo w sąsiedztwie powstał teren przemysłowy
o powierzchni 63 ha, na którym ulokowanych jest obecnie 9 firm (przede wszystkim specjalizujących się
w zakresie branży budowlanej)126. Jest to dla nich dogodna lokalizacja, ponieważ możliwość dowozu surowców i wywozu gotowych produktów rzeką okazuje się atrakcyjną alternatywą w porównaniu z innymi
środkami transportu.
Opierając się więc na powyższym przykładzie, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić,
że stworzona platforma będzie przyciągała podobne rodzaje przedsiębiorstw – budowlane, motoryzacyjne,
związane z produkcją elementów stalowych, petrochemiczne, logistyczne.
Dodatkowo, prognozuje się, że platforma będzie wykorzystywana do przewozu: piasku i żwiru, materiałów energetycznych, wywozu śmieci czy towarów do zaopatrzenia sklepów. Okazuje się, że coraz większa grupa sprzedawców detalicznych (m.in. supermarkety) chętnie wykorzystuje transport multimodalny
do przewozu części swoich produktów – np. francuski Monoprix transportuje drogą wodną 55% towarów
z portów do magazynów127.
Prognozować także należy, że wraz z poprawą warunków nawigacyjnych na Wiśle w miarę wdrażania przedsięwzięć zaplanowanych w dokumentach strategicznych poświęconych rozwojowi dróg wodnych
w Polsce, zakres ten ulegał będzie zwiększeniu.
Powstanie Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski wygeneruje szereg korzyści dla obszaru inwestycji oraz najbliższego jej otoczenia. Rozwój platformy prawdopodobnie przyciągnie nowe inwestycje oraz przedsiębiorstwa, które pośrednio lub bezpośrednio będą korzystały ze stworzonej infrastruktury.
Stworzenie portu multimodalnego będzie także szansą na aktywizację gospodarczą okolicznych gmin,
jak i całego województwa kujawsko-pomorskiego. Powstać będą mogły liczne firmy, które będą kooperować
z istniejącą w ich pobliżu platformą jako bazą przeładunkową i centrum logistycznym. Niewątpliwie więc
istnienie tego typu infrastruktury będzie dużym atutem przy wyborze lokalizacji działalności.

5. ANALIZA SWOT

Mocne strony
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Strengths – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę;

•

Weaknesses – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę;

•

Opportunities – szanse: wszystko to co stwarza dla planowanego przedsięwzięcia szansę korzystnej zmiany;

•

Threats – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla planowanego przedsięwzięcia niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

•
•
•
•
•
•
•
•

Szanse
•

•

Analiza SWOT jest metodą, która pozwala na dokonanie analizy strategicznej planowanego przedsięwzięcia pod kątem istniejących i prognozowanych uwarunkowań. Przeprowadzenie analizy pozwala
na uporządkowanie informacji uzyskanych we wcześniejszych badaniach. Posiadane informacje zostały posegregowane na cztery grupy – cztery kategorie czynników strategicznych:

Duża dostępność terenu w rejonie planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej;
Istniejąca ochrona przeciwpowodziowa terenu
planowanej lokalizacji;
Niewielki stopień zabudowy obszaru;
Istniejąca melioracja terenu;
Niewielkie różnice rzędnych na przedmiotowym
terenie;
Istniejąca przepompownia regulująca
poziom wody na terenie planowanej inwestycji;
Niewielkie zróżnicowanie warunków
geotechnicznych na całym obszarze;
Występowanie odcinka ze stabilnym dnem
w rejonie planowanej lokalizacji (km 769-771);
Stabilny układ przebiegu nurtu na odcinku
km 769-771;
Bliskość linii kolejowej nr 18 – możliwość łatwego
włączenia do systemu kolejowego;
Istniejący układ drogowy umożliwiający włączenie
do systemu dróg krajowych;
Działalność instytucji otoczenia biznesu;
Dostępność wykwalifikowanych kadr;
Położenie w bezpośredniej bliskości ważnych szlaków komunikacyjnych (drogowych i kolejowych);
Zapotrzebowanie na dodatkowe możliwości w zakresie transportu towarów w korytarzu transportowym północ-południe.

Słabe strony

•
•
•

Działalność w obszarze oddziaływania Platformy
Multimodalnej przedsiębiorstw, których profil
wytwórczy wskazuje na potencjalną możliwość
wykorzystania transportu śródlądowego do
transportu surowców i towarów;
Przeciążenie istniejącej infrastruktury transportowej
(kolej, drogi) w korytarzu transportowym północ-południe, w szczególności infrastruktury dostępowej do portów morskich;
Prognozowany rozwój Portów Gdynia i Gdańsk –
znaczący wzrost przeładunków;
Możliwość pokrycia części kosztów inwestycji
ze środków dotacyjnych UE;
Sprzyjający klimat polityczny – wzrost
zainteresowania rozwojem żeglugi śródlądowej.

Zagrożenia
•
•
•

•
•
•
•

Źródło: Opracowanie własne.

Posegregowane wg opisanych kryteriów informacje zostały zapisane w czterodzielnej macierzy,
w której lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników pozytywnych, a prawa – dwie kategorie czynników
negatywnych.

126
127

Na podstawie: http://www.eurohafen.de/de/hafen/hafen-in-zahlen.html, data odczytu 28.05.2018 r.
Na podstawie: http://www.propertynews.pl/magazyny/nadchodzi-czas-transportu-multimodalnego,56016_2.html, data odczytu:
28.05.2018 r.
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Nieutrzymywany szlak żeglugowy;
Konieczność wzmocnionego posadowienia
budowli o dużym obciążeniu przekazywanym
na podłoże gruntowe;
Konieczność poszerzenia dna koryta rzecznego;
Kolizja z sieciami wysokiego napięcia (istniejące
i projektowane);
Duża dynamika i częste zmiany dna na odcinku
km 766-769;
Niska stabilność przebiegu nurtu (szlaku nawigacyjnego) na odcinku km 766-769;
Wymagająca prac bagrowniczych geometria
koryta na odcinku 770-771 km w celu osiągnięcia pełnych parametrów koryta;
Występowanie obszarów objętych ochroną,
wskazująca na konieczność kompensacji przyrodniczej.
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Opóźnienie lub odstąpienie od planów rozwoju
śródlądowych dróg wodnych;
Zmiana sytuacji politycznej lub gospodarczej
w kraju i zagranicą, powodująca odstąpienie
od przedsięwzięcia;
Występowanie w ostatnich latach obserwacyjnych stanów wód długich okresów niżówkowych mogących przyczynić się do skrócenia
okresu żeglownego;
Możliwe zagrożenia związane z protestami
organizacji ekologicznych
Konkurencyjność innych gałęzi transportu;
Brak środków finansowych na pokrycie kosztów
przedsięwzięcia;
Niska elastyczność przewoźników w odniesieniu
do zmiany gałęzi transportu.

6. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 – Przekroje poprzeczne koryta Wisły w odcinku 766+00 – 775+00 [2016];
Załącznik nr 2a, b, c – Mapa batymetryczna [2016];

STUDIUM

LOKALIZACYJNE

Załącznik nr 3a, b, c – Mapa batymetryczna [2013];
Załącznik nr 4a, b, c – Mapa batymetryczna [2011];
Załącznik nr 5 – Przekroje poprzeczne z prędkościami przepływu wody;
Załącznik nr 6a, b – Mapa stabilności dna koryta Wisły [2011-2016];
Załącznik nr 7a, b – Mapa stabilności dna koryta Wisły [2013-2016];
Załącznik nr 8 a, b – Mapa stabilności dna koryta Wisły [2011-2013];
Załącznik nr 9a, b, c – Przebieg wyznaczonych przez RZGW szlaków nawigacyjnych
* Załącznik nr 10 – Hydrogram przepływów dla wodowskazu FORDON;
* Załącznik nr 11 – Hydrogram przepływów dla wodowskazu TORUŃ;
Załącznik nr 12 – Analiza hydrologiczna – przekroje obliczeniowe;
Załącznik nr 13 – Plan obiektów hydrotechnicznych;
Załącznik nr 14 – Plan obszarów potencjalnego zainwestowania
z mapą morfo-litogeniczną oraz naniesienia otworów geotechnicznych;
Załącznik nr 15 – Przyroda;
Załącznik nr 16 – Konsultacje do analizy środowiskowej;
* Załącznik nr 17 – Inwentaryzacja urbanistyczna;
* Załącznik nr 18 – Inwentaryzacja infrastruktury technicznej;
Załącznik nr 19 – Informacje od zarządców dróg;
* Załącznik nr 19A – Informacje od zarządców dróg;
Załącznik nr 20 – Zestawienie działek ewidencyjnych i informacje o własności;
Załącznik 21 – Emisja hałasu i mapa wrażliwości
Załącznik nr 21A – Emisja hałasu drogowego;
Załącznik nr 21B – Emisja hałasu drogowego;
Załącznik nr 21C – Emisja hałasu kolejowego;
Załącznik nr 21D – Emisja hałasu kolejowego;
Załącznik nr 21E – Mapa wrażliwości;
Załącznik nr 22 – Karty dokumentów strategicznych.

* Pełna wersja dołączona do STUDIUM w formie elektronicznej.
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Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

354

355

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

356

357

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

358

359

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

360

361

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

362

363

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

364

365

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

366

367

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

368

369

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

370

371

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

372

373

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

374

375

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

376

377

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

378

379

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

380

381

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

382

383

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

384

385

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

386

387

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

388

389

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

390

391

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ZAŁĄCZNIK 13 – PLAN OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH

ZAŁĄCZNIK 14 – PLAN OBSZARU POTENCJALNEGO ZAINWESTOWANIA Z MAPĄ MORFO-LITOGENICZNĄ
ORAZ NANIESIENIEM OTWORÓW GEOTECHNICZNYCH

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

392

393

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 15 – PRZYRODA

ZAŁĄCZNIK 16 – KONSULTACJE DO ANALIZY ŚRODOWISKOWEJ

394

395

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

396

397

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

398

399

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

400

401

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

402

403

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

404

405

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

406

407

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

408

409

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

410

411

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

412

413

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

414

415

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

416

417

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

418

419

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

420

421

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

422

423

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

424

425

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

426

427

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

428

429

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ZAŁĄCZNIK 17 – INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA
– pełna wersja dołączona do Studium w formie elektronicznej

ZAŁĄCZNIK 18 – INWENTARYZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
– pełna wersja dołączona do Studium w formie elektronicznej

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

430

431

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

432

433

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 19 – INFORMACJE OD ZARZĄDCÓW DRÓG

434

435

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

436

437

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

438

439

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ZAŁĄCZNIK 19 A – INFORMACJE OD ZARZĄDCÓW DRÓG
– pełna wersja dołączona do Studium w formie elektronicznej

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

440

441

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 20
– ZESTAWIENIE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH I INFORMACJE O WŁASNOŚCI

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

29

M. Bydgoszcz

0442

27/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie wieczyste

30

M. Bydgoszcz

0442

27/2

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie wieczyste

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

31

M. Bydgoszcz

0442

28/1

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Tabela 1. Zestawienie działek ewidencyjnych i informacji o własności

Grupa rejestrowa

Dodatkowa informacja

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

1

M. Bydgoszcz

0273

12

2

M. Bydgoszcz

0273

13/1

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

32

M. Bydgoszcz

0442

28/3

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

3

M. Bydgoszcz

0273

13/2

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

33

M. Bydgoszcz

0442

28/4

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

4

M. Bydgoszcz

0273

14

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

RGZW w Gdańsku

34

M. Bydgoszcz

0442

29/1

Grunty osób fizycznych

5

M. Bydgoszcz

0442

1/1

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

35

M. Bydgoszcz

0442

29/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

6

M. Bydgoszcz

0442

1/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

36

M. Bydgoszcz

0442

3/1

Grunty osób fizycznych

Skarb Państwa + Nieznany:
udział 1/1/, MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

37

M. Bydgoszcz

0442

3/2

Grunty osób fizycznych

38

M. Bydgoszcz

0442

30

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

39

M. Bydgoszcz

0442

33

Skarb Państwa + Nieznany:
udział 1/1/, MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

40

M. Bydgoszcz

0442

4/1

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

„Skarb Państwa-Wojewódzki
Zarząd Inwestycji Rolniczych;
- -/- BYDGOSZCZ”

41

M. Bydgoszcz

0442

4/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

Skarb Państwa + Nieznany:
udział 1/1/, MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

42

M. Bydgoszcz

0442

5/1

Grunty osób fizycznych

43

M. Bydgoszcz

0442

5/3

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

44

M. Bydgoszcz

0442

5/4

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

45

M. Bydgoszcz

0442

6/1

Grunty osób fizycznych

46

M. Bydgoszcz

0442

6/3

Grunty osób fizycznych

47

M. Bydgoszcz

0442

6/4

Grunty osób fizycznych

48

M. Bydgoszcz

0442

7

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami
Skarb Państwa + Nieznany:
udział 1/1/, MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”

Grupa rejestrowa

7

M. Bydgoszcz

0442

10/1

Grunty Skarbu Państwa nie
oddane w użytkowanie wieczyste

8

M. Bydgoszcz

0442

10/2

Grunty osób fizycznych

9

M. Bydgoszcz

0442

11/1

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

10

M. Bydgoszcz

0442

11/2

Grunty osób fizycznych

Dodatkowa informacja

11

M. Bydgoszcz

0442

12/1

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

12

M. Bydgoszcz

0442

12/2

Grunty osób fizycznych

13

M. Bydgoszcz

0442

13

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

14

M. Bydgoszcz

0442

14/1

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

15

M. Bydgoszcz

0442

14/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

16

M. Bydgoszcz

0442

15/1

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

17

M. Bydgoszcz

0442

15/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

18

M. Bydgoszcz

0442

15/3

Grunty osób fizycznych

19

M. Bydgoszcz

0442

15/4

Grunty osób fizycznych
Skarb Państwa + Nieznany:
udział 1/1/, MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

20

M. Bydgoszcz

0442

16/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie wieczyste

21

M. Bydgoszcz

0442

16/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

22

M. Bydgoszcz

0442

17/1

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany:
udział 1/1/, MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

23

M. Bydgoszcz

0442

17/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

24

M. Bydgoszcz

0442

18/5

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

25

M. Bydgoszcz

0442

18/6

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

26

M. Bydgoszcz

0442

19

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

27

M. Bydgoszcz

0442

2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

28

M. Bydgoszcz

0442

26

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

442

Działka zabudowana budynkami

Działka zabudowana budynkami

49

M. Bydgoszcz

0442

8/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie wieczyste

50

M. Bydgoszcz

0442

8/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

51

M. Bydgoszcz

0442

9

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Działka zabudowana budynkami

52

M. Bydgoszcz

0443

1

Grunty osób fizycznych

53

M. Bydgoszcz

0443

10

Grunty osób fizycznych

54

M. Bydgoszcz

0443

11/1

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

55

M. Bydgoszcz

0443

11/2

Grunty osób fizycznych

56

M. Bydgoszcz

0443

12/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie wieczyste

57

M. Bydgoszcz

0443

12/2

Grunty osób fizycznych

58

M. Bydgoszcz

0443

13

Grunty osób fizycznych

59

M. Bydgoszcz

0443

14

Grunty osób fizycznych

60

M. Bydgoszcz

0443

15/2

Grunty osób fizycznych

443

Skarb Państwa + Nieznany:
udział 1/1/, MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
„Skarb Państwa-Wojewódzki
Zarząd Inwestycji Rolniczych; -/- BYDGOSZCZ”

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

61

M. Bydgoszcz

0443

15/3

Grupa rejestrowa
Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie wieczyste

Dodatkowa informacja
Skarb Państwa + Nieznany:
udział 1/1/, MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

62

M. Bydgoszcz

0443

15/4

63

M. Bydgoszcz

0443

16

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

17/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

17/2

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany:
udział 1/1/, MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

17/3

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany:
udział 1/1/, MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Skarb Państwa + Nieznany:
udział 1/1/, MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

64

65

66

M. Bydgoszcz

M. Bydgoszcz

M. Bydgoszcz

0443

0443

0443

Grunty osób fizycznych

67

M. Bydgoszcz

0443

17/4

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

68

M. Bydgoszcz

0443

17/5

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

69

M. Bydgoszcz

0443

18

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany:
udział 1/1/, MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

Grupa rejestrowa

87

M. Bydgoszcz

0444

11

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

88

M. Bydgoszcz

0444

12

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

89

M. Bydgoszcz

0444

13

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

90

M. Bydgoszcz

0444

14

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

91

M. Bydgoszcz

0444

2

Grunty osób fizycznych

92

M. Bydgoszcz

0444

3

Grunty osób fizycznych

93

M. Bydgoszcz

0444

4

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

94

M. Bydgoszcz

0444

5

Grunty osób fizycznych

95

M. Bydgoszcz

0444

6

Grunty osób fizycznych

96

M. Bydgoszcz

0444

7

Grunty osób fizycznych

97

M. Bydgoszcz

0444

8

Grunty osób fizycznych

98

M. Bydgoszcz

0444

9

Grunty osób fizycznych

99

M. Bydgoszcz

0445

1

Grunty osób fizycznych

100

M. Bydgoszcz

0445

10/1

Grunty osób fizycznych

101

M. Bydgoszcz

0445

10/2

Grunty osób fizycznych

102

M. Bydgoszcz

0445

11

Grunty osób fizycznych

103

M. Bydgoszcz

0445

12

Grunty osób fizycznych

Dodatkowa informacja
Skarb Państwa + Nieznany:
udział 1/1/, MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
RZGW w Gdańsku

70

M. Bydgoszcz

0443

19/1

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

104

M. Bydgoszcz

0445

13

Grunty osób fizycznych

105

M. Bydgoszcz

0445

14/1

Grunty osób fizycznych

71

M. Bydgoszcz

0443

19/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

106

M. Bydgoszcz

0445

14/2

Grunty osób fizycznych

72

M. Bydgoszcz

0443

2/1

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

107

M. Bydgoszcz

0445

15

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

73

M. Bydgoszcz

0443

2/2

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

108

M. Bydgoszcz

0445

16

74

M. Bydgoszcz

0443

20/1

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

109

M. Bydgoszcz

0445

17/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

110

M. Bydgoszcz

0445

17/2

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

111

M. Bydgoszcz

0445

18

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

112

M. Bydgoszcz

0445

19/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Wojewódzki Zarząd
Inwestycji Rolniczych

113

M. Bydgoszcz

0445

19/2

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa-Kierownik
Urzędu Rejonowego
w Bydgoszczy

114

M. Bydgoszcz

0445

2

Grunty osób fizycznych

115

M. Bydgoszcz

0445

20

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

75

M. Bydgoszcz

0443

20/2

76

M. Bydgoszcz

0443

21

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

77

M. Bydgoszcz

0443

3

Grunty osób fizycznych

78

M. Bydgoszcz

0443

4

Grunty osób fizycznych

79

M. Bydgoszcz

0443

5

Grunty osób fizycznych

80

M. Bydgoszcz

0443

6

Grunty osób fizycznych

81

M. Bydgoszcz

0443

7/1

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

82

M. Bydgoszcz

0443

7/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

83

M. Bydgoszcz

0443

8

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

84

M. Bydgoszcz

0443

9

Grunty osób fizycznych

85

M. Bydgoszcz

0444

1

Grunty osób fizycznych

86

M. Bydgoszcz

0444

10

Grunty osób fizycznych

444

KRAJOWY OŚRODEK
WSPARCIA ROLNICTWA

445

Skarb Państwa + Nieznany
udział Okręgowa Dyrekcja
Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Inspektorat w Toruniu

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

L.p.

116

Nazwa JST

M. Bydgoszcz

Kod
obrębu
0445

Nr
działki

Grupa rejestrowa

Dodatkowa informacja

21

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Okręgowa Dyrekcja
Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Inspektorat w Toruniu
Skarb Państwa-Kierownik
Urzędu Rejonowego
w Bydgoszczy

117

M. Bydgoszcz

0445

22

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

118

M. Bydgoszcz

0445

3

Grunty osób fizycznych

119

M. Bydgoszcz

0445

4

Grunty osób fizycznych

120

M. Bydgoszcz

0445

5

Grunty osób fizycznych

121

M. Bydgoszcz

0445

6

Grunty osób fizycznych

122

M. Bydgoszcz

0445

7

Grunty osób fizycznych

123

M. Bydgoszcz

0445

8

Grunty osób fizycznych

124

M. Bydgoszcz

0445

9

Grunty osób fizycznych

125

M. Bydgoszcz

0446

1/1

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

126

M. Bydgoszcz

0446

1/2

Grunty osób fizycznych

127

M. Bydgoszcz

0446

10/1

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

128

M. Bydgoszcz

0446

10/2

Grunty osób fizycznych

129

M. Bydgoszcz

0446

11

Grunty osób fizycznych

130

M. Bydgoszcz

0446

12

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

131

M. Bydgoszcz

0446

13

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

132

M. Bydgoszcz

0446

14

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

133

M. Bydgoszcz

0446

15

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa-Wojewódzki
Zarząd Inwestycji Rolniczych
Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

134

M. Bydgoszcz

0446

16/1

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

135

M. Bydgoszcz

0446

17/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

136

M. Bydgoszcz

0446

17/2

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

137

M. Bydgoszcz

0446

2

Grunty osób fizycznych

138

M. Bydgoszcz

0446

3

Grunty osób fizycznych

139

M. Bydgoszcz

0446

4/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

140

M. Bydgoszcz

0446

4/2

Grunty osób fizycznych

141

M. Bydgoszcz

0446

5

Grunty osób fizycznych

142

M. Bydgoszcz

0446

6/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

146

M. Bydgoszcz

0446

8/2

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

147

M. Bydgoszcz

0446

8/3

Grunty osób fizycznych

148

M. Bydgoszcz

0446

9/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

149

M. Bydgoszcz

0446

9/2

Grunty osób fizycznych

150

M. Bydgoszcz

0447

1/2

Grunty osób fizycznych

151

M. Bydgoszcz

0447

10

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

152

M. Bydgoszcz

0447

11

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

Grupa rejestrowa

Dodatkowa informacja
Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

153

M. Bydgoszcz

0447

14

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

154

M. Bydgoszcz

0447

15/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

155

M. Bydgoszcz

0447

15/2

Grunty osób fizycznych

156

M. Bydgoszcz

0447

16

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

157

M. Bydgoszcz

0447

17

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

158

M. Bydgoszcz

0447

2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

159

M. Bydgoszcz

0447

29/1

Grunty osób fizycznych

160

M. Bydgoszcz

0447

29/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

161

M. Bydgoszcz

0447

3/1

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Miasto Bydgoszcz + Nieznany
udział Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

162

M. Bydgoszcz

0447

3/3

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

163

M. Bydgoszcz

0447

3/4

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

164

M. Bydgoszcz

0447

30

Grunty osób fizycznych

165

M. Bydgoszcz

0447

31/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

166

M. Bydgoszcz

0447

31/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

167

M. Bydgoszcz

0447

32

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

168

M. Bydgoszcz

0447

37

Grunty osób fizycznych

169

M. Bydgoszcz

0447

38/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

170

M. Bydgoszcz

0447

38/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

171

M. Bydgoszcz

0447

39/1

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

172

M. Bydgoszcz

0447

39/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

173

M. Bydgoszcz

0447

4/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

174

M. Bydgoszcz

0447

4/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami
Działka zabudowana budynkami

175

M. Bydgoszcz

0447

45

Grunty osób fizycznych

176

M. Bydgoszcz

0447

46

Grunty osób fizycznych

177

M. Bydgoszcz

0447

47

Grunty osób fizycznych

143

M. Bydgoszcz

0446

6/2

Grunty osób fizycznych

144

M. Bydgoszcz

0446

7/1

Grunty osób fizycznych

178

M. Bydgoszcz

0447

48

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

Grunty osób fizycznych

179

M. Bydgoszcz

0447

49

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

145

M. Bydgoszcz

0446

7/2

446

447

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
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L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

Dodatkowa informacja

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

180

M. Bydgoszcz

0447

5

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

216

M. Bydgoszcz

0453

12

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

181

M. Bydgoszcz

0447

50

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

217

M. Bydgoszcz

0453

13

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

Grupa rejestrowa

Grupa rejestrowa

182

M. Bydgoszcz

0447

51

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

218

M. Bydgoszcz

0453

14/1

Grunty osób fizycznych

183

M. Bydgoszcz

0447

52

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

219

M. Bydgoszcz

0453

14/10

Grunty osób fizycznych

184

M. Bydgoszcz

0447

53

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

220

M. Bydgoszcz

0453

14/11

Grunty osób fizycznych

185

M. Bydgoszcz

0447

54

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

221

M. Bydgoszcz

0453

14/2

Grunty osób fizycznych

186

M. Bydgoszcz

0447

55/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

222

M. Bydgoszcz

0453

14/3

Grunty osób fizycznych

223

M. Bydgoszcz

0453

14/4

Grunty osób fizycznych

224

M. Bydgoszcz

0453

14/5

Grunty osób fizycznych

225

M. Bydgoszcz

0453

14/6

Grunty osób fizycznych

226

M. Bydgoszcz

0453

14/7

Grunty osób fizycznych

227

M. Bydgoszcz

0453

14/8

Grunty osób fizycznych

228

M. Bydgoszcz

0453

14/9

Grunty osób fizycznych

187

M. Bydgoszcz

0447

55/3

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

188

M. Bydgoszcz

0447

55/4

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

189

M. Bydgoszcz

0447

55/5

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

190

M. Bydgoszcz

0447

6/10

Grunty osób fizycznych

191

M. Bydgoszcz

0447

6/11

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

192

M. Bydgoszcz

0447

6/3

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

193

M. Bydgoszcz

0447

60

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

194

M. Bydgoszcz

0447

61

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

195

M. Bydgoszcz

0447

64

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

196

M. Bydgoszcz

0447

65

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Działka zabudowana budynkami

Dodatkowa informacja

229

M. Bydgoszcz

0453

15

Grunty osób fizycznych

230

M. Bydgoszcz

0453

16

Grunty osób fizycznych

231

M. Bydgoszcz

0453

17/1

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

232

M. Bydgoszcz

0453

17/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

233

M. Bydgoszcz

0453

18

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

234

M. Bydgoszcz

0453

19/1

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

235

M. Bydgoszcz

0453

19/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

236

M. Bydgoszcz

0453

2/1

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

197

M. Bydgoszcz

0447

66

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

198

M. Bydgoszcz

0447

67

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

237

M. Bydgoszcz

0453

2/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

238

M. Bydgoszcz

0453

20

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

239

M. Bydgoszcz

0453

21

Grunty osób fizycznych

240

M. Bydgoszcz

0453

22/1

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

241

M. Bydgoszcz

0453

22/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

242

M. Bydgoszcz

0453

23/1

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

243

M. Bydgoszcz

0453

23/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

244

M. Bydgoszcz

0453

24/1

Grunty osób fizycznych

245

M. Bydgoszcz

0453

24/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

246

M. Bydgoszcz

0453

25/1

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

247

M. Bydgoszcz

0453

25/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

248

M. Bydgoszcz

0453

26

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

249

M. Bydgoszcz

0453

3/1

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

250

M. Bydgoszcz

0453

3/2

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

251

M. Bydgoszcz

0453

4/1

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

199

M. Bydgoszcz

0447

68

Grunty osób fizycznych

200

M. Bydgoszcz

0447

69/2

Grunty osób fizycznych

201

M. Bydgoszcz

0447

8/45

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

202

M. Bydgoszcz

0447

8/47

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

203

M. Bydgoszcz

0447

9/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

33

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

37

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Wojewódzki Zarząd Dróg
Publicznych

1/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

1/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

10/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie wieczyste

Skarb Państwa-Wojewódzki
Zarząd Inwestycji Rolniczych

204
205

206
207
208

M. Bydgoszcz
M. Bydgoszcz

M. Bydgoszcz
M. Bydgoszcz
M. Bydgoszcz

0452
0452

0453
0453
0453

Działka zabudowana budynkami

209

M. Bydgoszcz

0453

10/3

Grunty osób fizycznych

210

M. Bydgoszcz

0453

10/4

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

211

M. Bydgoszcz

0453

11/1

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

212

M. Bydgoszcz

0453

11/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

213

M. Bydgoszcz

0453

11/3

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

214

M. Bydgoszcz

0453

11/4

Grunty osób fizycznych

215

M. Bydgoszcz

0453

11/5

Grunty osób fizycznych

448

Działka zabudowana budynkami

449

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
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L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

252

M. Bydgoszcz

0453

4/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

253

M. Bydgoszcz

0453

5/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Grupa rejestrowa

254

M. Bydgoszcz

0453

5/3

Grunty osób fizycznych

255

M. Bydgoszcz

0453

5/4

Grunty osób fizycznych

256

M. Bydgoszcz

0453

5/5

Grunty osób fizycznych

257

M. Bydgoszcz

0453

5/6

Grunty osób fizycznych

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

281

M. Bydgoszcz

0454

18

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

282

M. Bydgoszcz

0454

19

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Działka zabudowana budynkami

283

M. Bydgoszcz

0454

2/1

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

284

M. Bydgoszcz

0454

2/2

Grunty osób fizycznych

285

M. Bydgoszcz

0454

20

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

286

M. Bydgoszcz

0454

3

Grunty osób fizycznych

287

M. Bydgoszcz

0454

4/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Dodatkowa informacja

258

M. Bydgoszcz

0453

6/1

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

259

M. Bydgoszcz

0453

6/2

Grunty osób fizycznych
Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Grupa rejestrowa

260

M. Bydgoszcz

0453

7/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

261

M. Bydgoszcz

0453

7/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

0454

4/2

Grunty osób fizycznych

0453

8/1

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

M. Bydgoszcz

M. Bydgoszcz

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

288

262

289

M. Bydgoszcz

0454

5/1

263

M. Bydgoszcz

0453

8/2

Grunty osób fizycznych

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

290

M. Bydgoszcz

0454

5/3

Grunty osób fizycznych

291

M. Bydgoszcz

0454

5/4

Grunty osób fizycznych

264

M. Bydgoszcz

0453

9/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

265

M. Bydgoszcz

0453

9/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

292

M. Bydgoszcz

0454

6/1

266

M. Bydgoszcz

0454

1/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

293

M. Bydgoszcz

0454

6/2

Grunty osób fizycznych

267

M. Bydgoszcz

0454

1/2

Grunty osób fizycznych

294

M. Bydgoszcz

0454

7/1

268

M. Bydgoszcz

0454

10/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

295

M. Bydgoszcz

0454

7/2

Grunty osób fizycznych

269

M. Bydgoszcz

0454

10/2

Grunty osób fizycznych

296

M. Bydgoszcz

0454

8/1

270

M. Bydgoszcz

0454

11

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

12/1

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

12/2

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

13/1

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

271
272
273

M. Bydgoszcz
M. Bydgoszcz
M. Bydgoszcz

0454
0454
0454

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

297

M. Bydgoszcz

0454

8/2

Grunty osób fizycznych

298

M. Bydgoszcz

0454

9

Grunty osób fizycznych

299

M. Bydgoszcz

0455

1

Grunty osób fizycznych

300

M. Bydgoszcz

0455

10

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

301

M. Bydgoszcz

0455

11

Grunty osób fizycznych

302

M. Bydgoszcz

0455

12

Grunty osób fizycznych

303

M. Bydgoszcz

0455

13

Grunty osób fizycznych

Dodatkowa informacja

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Państwo Polskie

274

M. Bydgoszcz

0454

13/2

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

275

M. Bydgoszcz

0454

14/1

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

304

M. Bydgoszcz

0455

14

Grunty osób fizycznych

305

M. Bydgoszcz

0455

15

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku

306

M. Bydgoszcz

0455

16/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa-Kierownik
Urzędu Rejonowego
w Bydgoszczy

307

M. Bydgoszcz

0455

16/2

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Wojewódzki Zarząd
Inwestycji Rolniczych

276

M. Bydgoszcz

0454

14/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

277

M. Bydgoszcz

0454

15/1

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

278

M. Bydgoszcz

0454

15/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

279

M. Bydgoszcz

0454

16

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

280

M. Bydgoszcz

0454

17

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

450

451

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

308

M. Bydgoszcz

0455

17

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

309

M. Bydgoszcz

0455

18

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

310

M. Bydgoszcz

0455

19

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

311

M. Bydgoszcz

0455

2

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

312

M. Bydgoszcz

0455

20

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

313

M. Bydgoszcz

0455

21

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

314

M. Bydgoszcz

0455

22

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

315

M. Bydgoszcz

0455

23/1

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

316

M. Bydgoszcz

0455

23/2

Grunty Skarbu Państwa
oddane w użytkowanie
wieczyste

Grupa rejestrowa

Dodatkowa informacja

Państwo Polskie

Państwo Polskie

317

M. Bydgoszcz

0455

3

Grunty osób fizycznych

318

M. Bydgoszcz

0455

4

Grunty osób fizycznych

319

M. Bydgoszcz

0455

5

Grunty osób fizycznych

320

M. Bydgoszcz

0455

6

Grunty osób fizycznych

321

M. Bydgoszcz

0455

7

Grunty osób fizycznych

322

M. Bydgoszcz

0455

8

Grunty osób fizycznych

323

M. Bydgoszcz

0455

9/1

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

Państwo Polskie

324

M. Bydgoszcz

0455

9/2

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

Państwo Polskie

325

M. Bydgoszcz

0456

1

Grunty osób fizycznych

326

M. Bydgoszcz

0456

10

Grunty osób fizycznych

327

M. Bydgoszcz

0456

11

Grunty osób fizycznych

328

M. Bydgoszcz

0456

12

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Skarb Państwa + Nieznany
udział Wojewódzki Zarząd
Inwestycji Rolniczych

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

339

M. Bydgoszcz

0456

9

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

340

M. Bydgoszcz

0457

1

Grunty osób fizycznych

341

M. Bydgoszcz

0457

10

Grunty osób fizycznych

342

M. Bydgoszcz

0457

11

Grunty osób fizycznych

Grupa rejestrowa

343

M. Bydgoszcz

0457

12

Grunty osób fizycznych

344

M. Bydgoszcz

0457

13

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

345

M. Bydgoszcz

0457

14

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

346

M. Bydgoszcz

0457

15

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

347

M. Bydgoszcz

0457

16

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

348

M. Bydgoszcz

0457

2

Grunty osób fizycznych

349

M. Bydgoszcz

0457

3

Grunty osób fizycznych

350

M. Bydgoszcz

0457

4

Grunty osób fizycznych

351

M. Bydgoszcz

0457

5

Grunty osób fizycznych

352

M. Bydgoszcz

0457

6

Grunty osób fizycznych

Dodatkowa informacja

Skarb Państwa + Nieznany
udział Wojewódzki Zarząd
Inwestycji Rolniczych

353

M. Bydgoszcz

0457

7

Grunty osób fizycznych

354

M. Bydgoszcz

0457

8

Grunty osób fizycznych

355

M. Bydgoszcz

0457

9

Grunty osób fizycznych

356

M. Bydgoszcz

0458

1/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

357

M. Bydgoszcz

0458

1/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

358

M. Bydgoszcz

0458

10/1

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

359

M. Bydgoszcz

0458

10/3

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

360

M. Bydgoszcz

0458

10/4

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

361

M. Bydgoszcz

0458

11

Grunty osób fizycznych
Grunty osób fizycznych

362

M. Bydgoszcz

0458

12/1

363

M. Bydgoszcz

0458

14

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

364

M. Bydgoszcz

0458

2/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa-Wojewódzki
Zarząd Inwestycji Rolniczych

329

M. Bydgoszcz

0456

13

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

330

M. Bydgoszcz

0456

14

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

331

M. Bydgoszcz

0456

15

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

365

M. Bydgoszcz

0458

2/2

Grunty osób fizycznych

366

M. Bydgoszcz

0458

3/1

Grunty osób fizycznych

3/2

Grunty osób fizycznych

332

M. Bydgoszcz

0456

2

Grunty osób fizycznych

367

M. Bydgoszcz

0458

Działka zabudowana budynkami

333

M. Bydgoszcz

0456

3

Grunty osób fizycznych

368

M. Bydgoszcz

0458

4/1

Grunty osób fizycznych

334

M. Bydgoszcz

0456

4

Grunty osób fizycznych

369

M. Bydgoszcz

0458

4/2

Grunty osób fizycznych

335

M. Bydgoszcz

0456

5

Grunty osób fizycznych

370

M. Bydgoszcz

0458

4/3

Grunty osób fizycznych

371

M. Bydgoszcz

0458

4/5

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

372

M. Bydgoszcz

0458

4/7

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

373

M. Bydgoszcz

0458

4/8

Grunty osób fizycznych

336

M. Bydgoszcz

0456

6

Grunty osób fizycznych

337

M. Bydgoszcz

0456

7

Grunty osób fizycznych

338

M. Bydgoszcz

0456

8

Grunty osób fizycznych

452

453

Działka zabudowana budynkami

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
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L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

374

M. Bydgoszcz

0458

5/1

Grupa rejestrowa
Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

Grupa rejestrowa

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

406

M. Bydgoszcz

0463

13/2

Grunty osób fizycznych

407

M. Bydgoszcz

0463

14/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

408

M. Bydgoszcz

0463

14/2

Grunty osób fizycznych

409

M. Bydgoszcz

0463

15/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

410

M. Bydgoszcz

0463

15/2

Grunty osób fizycznych

411

M. Bydgoszcz

0463

17

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

412

M. Bydgoszcz

0463

18

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

413

M. Bydgoszcz

0463

19/1

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

414

M. Bydgoszcz

0463

19/5

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

415

M. Bydgoszcz

0463

2

416

M. Bydgoszcz

0463

417

M. Bydgoszcz

418

Dodatkowa informacja

375

M. Bydgoszcz

0458

5/2

Grunty osób fizycznych

376

M. Bydgoszcz

0458

6/2

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

377

M. Bydgoszcz

0458

6/4

Pozostałe

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. siedziba w Bydgoszczy

378

M. Bydgoszcz

0458

6/5

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

379

M. Bydgoszcz

0458

7/1

Grunty osób fizycznych

380

M. Bydgoszcz

0458

8/3

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

381

M. Bydgoszcz

0458

8/5

Grunty osób fizycznych

382

M. Bydgoszcz

0458

8/6

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

383

M. Bydgoszcz

0458

9/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

384

M. Bydgoszcz

0458

9/2

Grunty osób fizycznych

385

M. Bydgoszcz

0459

10/1

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

386

M. Bydgoszcz

0459

10/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

387

M. Bydgoszcz

0459

27

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste
Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

388

M. Bydgoszcz

0459

28

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

389

M. Bydgoszcz

0459

31/4

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

390

M. Bydgoszcz

0459

6

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

21/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

0463

22

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

M. Bydgoszcz

0463

23

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

419

M. Bydgoszcz

0463

24/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

420

M. Bydgoszcz

0463

25

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

421

M. Bydgoszcz

0463

26

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

M. Bydgoszcz

0459

7/1

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

M. Bydgoszcz

0459

7/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

393

M. Bydgoszcz

0459

8

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

394

M. Bydgoszcz

0459

9

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

395

M. Bydgoszcz

0462

1/2

Pozostałe

PARAFIA P.W. MATKI BOSKIEJ
KRÓLOWEJ POLSKI

396

M. Bydgoszcz

0462

2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

422

M. Bydgoszcz

0463

27

397

M. Bydgoszcz

0462

40

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

398

M. Bydgoszcz

0463

10/1

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

423

M. Bydgoszcz

0463

28

399

M. Bydgoszcz

0463

10/4

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

424

M. Bydgoszcz

0463

3/1

400

M. Bydgoszcz

0463

10/5

Grunty osób fizycznych

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

425

M. Bydgoszcz

0463

3/2

Grunty osób fizycznych

426

M. Bydgoszcz

0463

4/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

427

M. Bydgoszcz

0463

4/2

Grunty osób fizycznych

428

M. Bydgoszcz

0463

5/2

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

429

M. Bydgoszcz

0463

5/3

Grunty osób fizycznych

401

M. Bydgoszcz

0463

11/2

402

M. Bydgoszcz

0463

11/3

Grunty osób fizycznych

403

M. Bydgoszcz

0463

12/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

404

M. Bydgoszcz

0463

12/2

Grunty osób fizycznych

13/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

405

M. Bydgoszcz

0463

454

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Działka zabudowana budynkami

391

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Grunty osób fizycznych

392

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Dodatkowa informacja

455

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

430

M. Bydgoszcz

0463

6/2

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

431

M. Bydgoszcz

0463

6/3

Grunty osób fizycznych

432

M. Bydgoszcz

0463

8

Grunty osób fizycznych

433

M. Bydgoszcz

0463

9/1

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

434

M. Bydgoszcz

0463

9/3

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

435

M. Bydgoszcz

0463

9/4

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Nieznany
udział Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku

445

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa - Dyrekcja
Okręgowa Dróg Publicznych
w Bydgoszczy Drogi
Wojewódzkie

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa - Dyrekcja
Okręgowa Dróg Publicznych
w Bydgoszczy Drogi
Wojewódzkie

436

437

438

M. Bydgoszcz

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

0467

0001

0001

437

Grupa rejestrowa

439

Powiat Bydgoski

0001

713

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

440

Powiat Bydgoski

0001

736

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

441

Powiat Bydgoski

0001

144/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

442

Powiat Bydgoski

0001

255/6

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Dodatkowa informacja
Skarb Państwa + Nieznany
udział Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

457

Powiat Bydgoski

0001

739/2

Grunty województwa

458

Powiat Bydgoski

0001

739/1

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

459

Powiat Bydgoski

0001

283

Grunty osób fizycznych

460

Powiat Bydgoski

0001

277/2

Grunty osób fizycznych

461

Powiat Bydgoski

0001

288

Grunty osób fizycznych

462

Powiat Bydgoski

0001

289

Grunty osób fizycznych

463

Powiat Bydgoski

0001

294/2

Grunty osób fizycznych

464

Powiat Bydgoski

0001

279

465

Powiat Bydgoski

0001

295/2

Grunty osób fizycznych

466

Powiat Bydgoski

0001

287

Grunty osób fizycznych

467

Powiat Bydgoski

0001

291

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

468

Powiat Bydgoski

0001

292

Grunty osób fizycznych

469

Powiat Bydgoski

0001

747/2

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

470

Powiat Bydgoski

0001

733/1

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

471

Powiat Bydgoski

0001

734/1

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

472

Powiat Bydgoski

0001

747/6

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie Wieczyste +
Gospodarowanie zasobem nieruchomości - Starosta Bydgoski

473

Powiat Bydgoski

0001

747/15

Pozostałe

Firma Handlowo-UsługowoProdukcyjna „KAZAMOT”
Zawiasiński Spółka Jawna

474

Powiat Bydgoski

0001

747/16

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

Grupa rejestrowa

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

443

Powiat Bydgoski

0001

146/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

444

Powiat Bydgoski

0001

285

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

445

Powiat Bydgoski

0001

293

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

475

Powiat Bydgoski

0001

290

Grunty osób fizycznych

476

Powiat Bydgoski

0001

728

Grunty województwa

446

Powiat Bydgoski

0001

261/14

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

477

Powiat Bydgoski

0001

726/1

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

447

Powiat Bydgoski

0001

271

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

478

Powiat Bydgoski

0001

733/9

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

448

Powiat Bydgoski

0001

738/3

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

Skarb Państwa - Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Koleje
Państwowe

479

Powiat Bydgoski

0001

734/4

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie Wieczyste +
Gospodarowanie zasobem nieruchomości - Starosta Bydgoski

480

Powiat Bydgoski

0001

735/10

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

481

Powiat Bydgoski

0001

735/11

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

449

Powiat Bydgoski

0001

738/2

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

450

Powiat Bydgoski

0001

737/3

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

482

Powiat Bydgoski

0001

582

451

Powiat Bydgoski

0001

737/4

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

483

Powiat Bydgoski

0001

147/3

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

452

Powiat Bydgoski

0001

737/5

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

484

Powiat Bydgoski

0001

294/4

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

453

Powiat Bydgoski

0001

737/6

Grunty województwa

485

Powiat Bydgoski

0001

295/4

454

Powiat Bydgoski

0001

737/8

Grunty województwa

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

486

Powiat Bydgoski

0001

147/4

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

487

Powiat Bydgoski

0001

297/68

Grunty osób fizycznych

488

Powiat Bydgoski

0001

297/86

Grunty osób fizycznych

455

Powiat Bydgoski

0001

737/13

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

456

Powiat Bydgoski

0001

737/14

Grunty województwa

456

Dodatkowa informacja

Grunty osób fizycznych

457

Użytkowanie Wieczyste +
Gospodarowanie zasobem nieruchomości - Starosta Bydgoski

Działka zabudowana budynkami

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

Grupa rejestrowa

489

Powiat Bydgoski

0001

297/87

Grunty osób fizycznych

520

Powiat Bydgoski

0001

297/59

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

490

Powiat Bydgoski

0001

297/88

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

521

Powiat Bydgoski

0001

297/52

Grunty osób fizycznych

491

Powiat Bydgoski

0001

297/89

Grunty osób fizycznych

522

Powiat Bydgoski

0001

297/53

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

492

Powiat Bydgoski

0001

297/90

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

523

Powiat Bydgoski

0001

297/54

Grunty osób fizycznych

493

Powiat Bydgoski

0001

297/91

Grunty osób fizycznych

524

Powiat Bydgoski

0001

297/55

Grunty osób fizycznych

525

Powiat Bydgoski

0001

297/56

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

526

Powiat Bydgoski

0001

297/57

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

Grupa rejestrowa

494

Powiat Bydgoski

0001

297/92

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

495

Powiat Bydgoski

0001

297/93

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

496

Powiat Bydgoski

0001

297/94

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

497

Powiat Bydgoski

0001

297/105 Grunty osób fizycznych

498

Powiat Bydgoski

0001

275/32

Grunty osób fizycznych

499

Powiat Bydgoski

0001

275/33

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

500

Powiat Bydgoski

0001

296/8

Grunty osób fizycznych

501

Powiat Bydgoski

0001

296/7

Grunty osób fizycznych

502

Powiat Bydgoski

0001

296/9

Dodatkowa informacja

527

Powiat Bydgoski

0001

297/85

Grunty osób fizycznych

528

Powiat Bydgoski

0001

297/82

Grunty osób fizycznych

529

Powiat Bydgoski

0001

297/83

Grunty osób fizycznych

530

Powiat Bydgoski

0001

297/84

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

531

Powiat Bydgoski

0001

297/100 Grunty osób fizycznych

532

Powiat Bydgoski

0001

297/101

Grunty osób fizycznych

533

Powiat Bydgoski

0001

297/102 Grunty osób fizycznych

534

Powiat Bydgoski

0001

297/104

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

503

Powiat Bydgoski

0001

296/17

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

504

Powiat Bydgoski

0001

296/18

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

535

Powiat Bydgoski

0001

297/79

Grunty osób fizycznych

536

Powiat Bydgoski

0001

297/81

Grunty osób fizycznych

537

Powiat Bydgoski

0001

297/80

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

538

Powiat Bydgoski

0001

297/103

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

539

Powiat Bydgoski

0001

297/99

Grunty osób fizycznych

505

Powiat Bydgoski

0001

296/19

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

506

Powiat Bydgoski

0001

296/20

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

507

Powiat Bydgoski

0001

297/107

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

508

Powiat Bydgoski

0001

297/108

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

540

Powiat Bydgoski

0001

297/76

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

509

Powiat Bydgoski

0001

297/109

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

541

Powiat Bydgoski

0001

297/77

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

542

Powiat Bydgoski

0001

297/78

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

543

Powiat Bydgoski

0001

297/74

Grunty osób fizycznych

544

Powiat Bydgoski

0001

297/75

Grunty osób fizycznych

545

Powiat Bydgoski

0001

297/70

Grunty osób fizycznych

546

Powiat Bydgoski

0001

297/73

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

547

Powiat Bydgoski

0001

297/71

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

548

Powiat Bydgoski

0001

297/72

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

549

Powiat Bydgoski

0001

297/69

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

550

Powiat Bydgoski

0001

297/95

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

551

Powiat Bydgoski

0001

297/96

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

552

Powiat Bydgoski

0001

297/97

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

510

Powiat Bydgoski

0001

318/10

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

511

Powiat Bydgoski

0001

297/58

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

512

Powiat Bydgoski

0001

297/60

Grunty osób fizycznych

297/61

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

513

Powiat Bydgoski

0001

514

Powiat Bydgoski

0001

297/62

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

515

Powiat Bydgoski

0001

297/63

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

516

Powiat Bydgoski

0001

297/64

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

517

Powiat Bydgoski

0001

297/65

Grunty osób fizycznych

518

Powiat Bydgoski

0001

297/66

Grunty osób fizycznych

519

Powiat Bydgoski

0001

297/67

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

458

Skarb Państwa + Prawa własności Skarbu Państwa - Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

459

Dodatkowa informacja

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

553

Powiat Bydgoski

0001

297/98

Grunty osób fizycznych

588

Powiat Bydgoski

0003

14977

Grunty osób fizycznych

554

Powiat Bydgoski

0001

296/10

Grunty osób fizycznych

589

Powiat Bydgoski

0003

43241

Grunty osób fizycznych

Grupa rejestrowa

Dodatkowa informacja

Grupa rejestrowa

555

Powiat Bydgoski

0002

91

Grunty osób fizycznych

590

Powiat Bydgoski

0003

28

Grunty osób fizycznych

556

Powiat Bydgoski

0002

92

Grunty osób fizycznych

591

Powiat Bydgoski

0003

130

Grunty osób fizycznych

557

Powiat Bydgoski

0002

90

Grunty osób fizycznych

592

Powiat Bydgoski

0003

131

Grunty osób fizycznych

558

Powiat Bydgoski

0002

32509

Grunty osób fizycznych

593

Powiat Bydgoski

0003

117/2

Grunty osób fizycznych

559

Powiat Bydgoski

0002

187

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

594

Powiat Bydgoski

0003

189/10

Grunty osób fizycznych

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

560

Powiat Bydgoski

0002

166

561

Powiat Bydgoski

0002

32174

Grunty osób fizycznych

562

Powiat Bydgoski

0002

188

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

563

Powiat Bydgoski

0003

1

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

Trwały zarząd - Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej

564

Powiat Bydgoski

0003

43122

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

Trwały zarząd - Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej

29221

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

Trwały zarząd - Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej

220

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

Trwały zarząd - Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Bydgoszczy

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

Trwały zarząd - Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Bydgoszczy

565
566

567

568

Powiat Bydgoski
Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

0003
0003

0003

0003

261

595

Powiat Bydgoski

0003

43130

Grunty osób fizycznych

596

Powiat Bydgoski

0003

134/1

Grunty osób fizycznych

597

Powiat Bydgoski

0003

218/1

Grunty osób fizycznych

598

Powiat Bydgoski

0003

44

Grunty osób fizycznych

599

Powiat Bydgoski

0003

136/1

Grunty osób fizycznych

600

Powiat Bydgoski

0003

114/4

Grunty osób fizycznych

601

Powiat Bydgoski

0003

26

Grunty osób fizycznych

602

Powiat Bydgoski

0003

139/1

Grunty osób fizycznych

603

Powiat Bydgoski

0003

114/5

Grunty osób fizycznych

604

Powiat Bydgoski

0003

45

Grunty osób fizycznych

605

Powiat Bydgoski

0003

138

Grunty osób fizycznych

606

Powiat Bydgoski

0003

226

Grunty osób fizycznych

607

Powiat Bydgoski

0003

17199

Grunty osób fizycznych

608

Powiat Bydgoski

0003

16803

Grunty osób fizycznych

609

Powiat Bydgoski

0003

214

Grunty osób fizycznych

610

Powiat Bydgoski

0003

236/2

Grunty osób fizycznych

611

Powiat Bydgoski

0003

149

Grunty osób fizycznych

82

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

Trwały zarząd - Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Bydgoszczy

612

Powiat Bydgoski

0003

150

Grunty osób fizycznych

Trwały zarząd - Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Bydgoszczy

613

Powiat Bydgoski

0003

152/3

Grunty osób fizycznych

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

614

Powiat Bydgoski

0003

152/4

Grunty osób fizycznych

569

Powiat Bydgoski

0003

87

615

Powiat Bydgoski

0003

17227

Grunty osób fizycznych

570

Powiat Bydgoski

0003

43131

Grunty osób fizycznych

616

Powiat Bydgoski

0003

18688

Grunty osób fizycznych

571

Powiat Bydgoski

0003

11355

Grunty osób fizycznych

617

Powiat Bydgoski

0003

147/2

Grunty osób fizycznych

572

Powiat Bydgoski

0003

33298

Grunty osób fizycznych

618

Powiat Bydgoski

0003

48

Grunty osób fizycznych

573

Powiat Bydgoski

0003

32568

Grunty osób fizycznych

619

Powiat Bydgoski

0003

145/1

Grunty osób fizycznych

574

Powiat Bydgoski

0003

43211

Grunty osób fizycznych

620

Powiat Bydgoski

0003

235/1

Grunty osób fizycznych

575

Powiat Bydgoski

0003

104/2

Grunty osób fizycznych

621

Powiat Bydgoski

0003

108/1

Grunty osób fizycznych

576

Powiat Bydgoski

0003

11689

Grunty osób fizycznych

622

Powiat Bydgoski

0003

154

Grunty osób fizycznych

577

Powiat Bydgoski

0003

35490

Grunty osób fizycznych

623

Powiat Bydgoski

0003

19480

Grunty osób fizycznych

578

Powiat Bydgoski

0003

36220

Grunty osób fizycznych

624

Powiat Bydgoski

0003

217/2

Grunty osób fizycznych

579

Powiat Bydgoski

0003

43120

Grunty osób fizycznych

625

Powiat Bydgoski

0003

217/3

Grunty osób fizycznych

580

Powiat Bydgoski

0003

13881

Grunty osób fizycznych

626

Powiat Bydgoski

0003

217/4

Grunty osób fizycznych

581

Powiat Bydgoski

0003

102/6

Grunty osób fizycznych

627

Powiat Bydgoski

0003

217/5

Grunty osób fizycznych

582

Powiat Bydgoski

0003

103/5

Grunty osób fizycznych

628

Powiat Bydgoski

0003

217/6

Grunty osób fizycznych

583

Powiat Bydgoski

0003

14611

Grunty osób fizycznych

629

Powiat Bydgoski

0003

217/7

Grunty osób fizycznych

584

Powiat Bydgoski

0003

112/4

Grunty osób fizycznych

630

Powiat Bydgoski

0003

217/8

Grunty osób fizycznych

585

Powiat Bydgoski

0003

110/6

Grunty osób fizycznych

631

Powiat Bydgoski

0003

217/9

Grunty osób fizycznych

586

Powiat Bydgoski

0003

43180

Grunty osób fizycznych

632

Powiat Bydgoski

0003

225

Grunty osób fizycznych

587

Powiat Bydgoski

0003

14305

Grunty osób fizycznych

633

Powiat Bydgoski

0003

231/2

Grunty osób fizycznych

460

461

Dodatkowa informacja

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

634

Powiat Bydgoski

0003

233

Grunty osób fizycznych

635

Powiat Bydgoski

0003

143/2

Grunty osób fizycznych

636

Powiat Bydgoski

0003

234/1

Grunty osób fizycznych

637

Powiat Bydgoski

0003

101/1

Grunty osób fizycznych

638

Powiat Bydgoski

0003

30317

Grunty województwa

639

Powiat Bydgoski

0003

219

Grunty województwa

640

Powiat Bydgoski

0003

238

Grunty województwa

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Grupa rejestrowa

Dodatkowa informacja

653

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

35462

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

36192

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

102/5

35886

107

258/1

L.p.

Nazwa JST

Powiat Bydgoski

Kod
obrębu
0003

Nr
działki

Grupa rejestrowa

105/4

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

654

Powiat Bydgoski

0003

106/1

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

655

Powiat Bydgoski

0003

183/13

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

656

Powiat Bydgoski

0003

32964

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

657

Powiat Bydgoski

0003

33725

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

658

Powiat Bydgoski

0003

198/1

Grunty województwa

659

Powiat Bydgoski

0003

35796

Grunty województwa

660

Powiat Bydgoski

0003

35855

Grunty województwa

661

Powiat Bydgoski

0003

35916

Grunty województwa

662

Powiat Bydgoski

0003

29587

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

663

Powiat Bydgoski

0003

85

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

664

Powiat Bydgoski

0003

32174

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

665

Powiat Bydgoski

0003

31413

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

666

Powiat Bydgoski

0003

103/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

667

Powiat Bydgoski

0003

213

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

668

Powiat Bydgoski

0003

223

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

669

Powiat Bydgoski

0003

228

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

670

Powiat Bydgoski

0003

229

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

671

Powiat Bydgoski

0003

239

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

672

Powiat Bydgoski

0003

256/1

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Powiat Bydgoski

0003

256/2

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

182/3

Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

673
674

Powiat Bydgoski

0003

262

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Skarb Państwa + Prawa
własności Skarbu Państwa Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

675

Powiat Bydgoski

0003

192/4

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

104/5

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

676

Powiat Bydgoski

0003

110/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

32540

33270

103/4

110/5

462

Dodatkowa informacja

463

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

Grupa rejestrowa

677

Powiat Bydgoski

0003

208/2

678

Powiat Bydgoski

0003

679

Powiat Bydgoski

0003

680

Powiat Bydgoski

0003

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

711

Powiat Bydgoski

0003

114/6

32234

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

712

Powiat Bydgoski

0003

158/6

Grunty osób fizycznych

221/4

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

255/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

681

Powiat Bydgoski

0003

141/5

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

682

Powiat Bydgoski

0003

106/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

683

Powiat Bydgoski

0003

227

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

684

Powiat Bydgoski

0003

216

Grunty osób fizycznych

685

Powiat Bydgoski

0003

158/3

Grunty osób fizycznych

686

Powiat Bydgoski

0003

224/1

Grunty osób fizycznych

Dodatkowa informacja

Skarb Państwa - Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Koleje
Państwowe

Grupa rejestrowa

713

Powiat Bydgoski

0003

25

Grunty osób fizycznych

714

Powiat Bydgoski

0003

122/1

Grunty osób fizycznych

715

Powiat Bydgoski

0003

124/1

Grunty osób fizycznych

716

Powiat Bydgoski

0003

32994

Grunty osób fizycznych

717

Powiat Bydgoski

0003

33756

Grunty osób fizycznych

718

Powiat Bydgoski

0003

43333

Grunty osób fizycznych

719

Powiat Bydgoski

0003

43364

Grunty osób fizycznych

720

Powiat Bydgoski

0003

118/3

Grunty osób fizycznych

721

Powiat Bydgoski

0003

118/4

Grunty osób fizycznych

722

Powiat Bydgoski

0003

224/4

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

723

Powiat Bydgoski

0003

221/6

Grunty osób fizycznych

724

Powiat Bydgoski

0003

221/7

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

687

Powiat Bydgoski

0003

224/3

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

688

Powiat Bydgoski

0003

221/2

Grunty osób fizycznych

689

Powiat Bydgoski

0003

221/3

Grunty osób fizycznych

725

Powiat Bydgoski

0003

129/1

Grunty osób fizycznych

690

Powiat Bydgoski

0003

159

Grunty osób fizycznych

726

Powiat Bydgoski

0003

43127

Grunty osób fizycznych

691

Powiat Bydgoski

0003

158/5

Grunty osób fizycznych

727

Powiat Bydgoski

0003

129/4

Grunty osób fizycznych

Powiat Bydgoski

0003

132/1

Grunty osób fizycznych

692

Powiat Bydgoski

0003

141/4

Grunty osób fizycznych

728

693

Powiat Bydgoski

0003

142/2

Grunty osób fizycznych

694

Powiat Bydgoski

0003

231/1

Grunty osób fizycznych

729

Powiat Bydgoski

0003

230/5

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

695

Powiat Bydgoski

0003

218/5

Grunty osób fizycznych

730

Powiat Bydgoski

0003

30773

Grunty osób fizycznych

696

Powiat Bydgoski

0003

218/3

Grunty osób fizycznych

731

Powiat Bydgoski

0003

141/3

Grunty osób fizycznych

697

Powiat Bydgoski

0003

218/6

Grunty osób fizycznych

698

Powiat Bydgoski

0003

218/4

Grunty osób fizycznych

732

Powiat Bydgoski

0003

255/4

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

699

Powiat Bydgoski

0003

104/6

Grunty osób fizycznych

733

Powiat Bydgoski

0003

215

Grunty osób fizycznych

700

Powiat Bydgoski

0003

105/5

Grunty osób fizycznych

734

Powiat Bydgoski

0003

231/3

Grunty osób fizycznych

701

Powiat Bydgoski

0003

218/2

Grunty osób fizycznych

702

Powiat Bydgoski

0003

12785

Grunty osób fizycznych

735

Powiat Bydgoski

0003

231/4

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

703

Powiat Bydgoski

0003

17930

Grunty osób fizycznych

736

Powiat Bydgoski

0003

231/5

704

Powiat Bydgoski

0003

230/4

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

705

Powiat Bydgoski

0003

43435

Grunty osób fizycznych

706

Powiat Bydgoski

0003

20486

Grunty osób fizycznych

707

Powiat Bydgoski

0003

15342

Grunty osób fizycznych

708

Powiat Bydgoski

0003

Skarb Państwa + Prawo własności Skarbu Państwa - Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

222

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa - Prawa własności Skarbu Państwa - Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa - Prawa własności Skarbu Państwa - Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

709

Powiat Bydgoski

0003

232

710

Powiat Bydgoski

0003

43272

Skarb Państwa - Prawa własności Skarbu Państwa - Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Skarb Państwa - Prawa własności Skarbu Państwa - Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Skarb Państwa - Prawa własności Skarbu Państwa - Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Skarb Państwa - Prawa własności Skarbu Państwa - Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

737

Powiat Bydgoski

0003

160/10

Grunty osób fizycznych

738

Powiat Bydgoski

0003

14277

Grunty osób fizycznych

739

Powiat Bydgoski

0003

152/5

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Prawa własności Skarbu Państwa - Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

740

Powiat Bydgoski

0003

35947

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa + Prawa własności Skarbu Państwa - Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

741

Powiat Bydgoski

0003

160/12

Grunty osób fizycznych

742

Powiat Bydgoski

0003

Grunty Skarbu Państwa
17269/3 nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Trwały Zarząd - Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe

743

Powiat Bydgoski

0003

Grunty Skarbu Państwa
17269/7 nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Trwały Zarząd - Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe

Grunty osób fizycznych

464

Dodatkowa informacja
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STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

744

Powiat Bydgoski

0003

266

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

745

Powiat Bydgoski

0003

151

Grunty osób fizycznych

746

Powiat Bydgoski

0003

255/3

Grunty osób fizycznych

Grupa rejestrowa

747

Powiat Bydgoski

0003

160/8

Grunty osób fizycznych

748

Powiat Bydgoski

0003

23437

Grunty osób fizycznych

749

Powiat Bydgoski

0003

19511

Grunty osób fizycznych

750

Powiat Bydgoski

0003

112/3

Grunty osób fizycznych

751

Powiat Bydgoski

0003

43129

Grunty osób fizycznych

752

Powiat Bydgoski

0003

160/11

Grunty osób fizycznych

Dodatkowa informacja
Trwały zarząd - Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

774

Powiat Bydgoski

0001

680/7

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

775

Powiat Bydgoski

0001

681/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

776

Powiat Bydgoski

0001

746/1

Grunty województwa

777

Powiat Bydgoski

0001

737/20

Pozostałe

778

Powiat Bydgoski

0001

735/14

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

779

Powiat Bydgoski

0001

735/15

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

780

Powiat Bydgoski

0001

735/16

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

781

Powiat Bydgoski

0001

735/17

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

782

Powiat Bydgoski

0001

735/18

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

Grupa rejestrowa

753

Powiat Bydgoski

0003

157/2

Grunty osób fizycznych

Powiat Bydgoski

0003

157/3

Grunty osób fizycznych

755

Powiat Bydgoski

0003

168/26

Grunty osób fizycznych

756

Powiat Bydgoski

0001

315/5

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

757

Powiat Bydgoski

0001

315/1

Grunty osób fizycznych

758

Powiat Bydgoski

0001

310/3

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

783

Powiat Bydgoski

0001

735/19

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

759

Powiat Bydgoski

0001

310/4

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

784

Powiat Bydgoski

0001

735/20

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

760

Powiat Bydgoski

0001

310/5

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

785

Powiat Bydgoski

0001

735/21

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

761

Powiat Bydgoski

0001

726/4

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

786

Powiat Bydgoski

0001

735/22

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

762

Powiat Bydgoski

0001

726/5

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

787

Powiat Bydgoski

0001

735/23

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

788

Powiat Bydgoski

0001

735/25

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

789

Powiat Bydgoski

0001

735/26

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

790

Powiat Bydgoski

0001

747/17

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

791

Powiat Bydgoski

0001

747/18

Grunty osób fizycznych

792

Powiat Bydgoski

0001

747/19

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

793

Powiat Bydgoski

0003

210/9

Grunty osób fizycznych

794

Powiat Bydgoski

0003

210/10

Grunty osób fizycznych

795

Powiat Bydgoski

0003

192/22

Grunty osób fizycznych

796

Powiat Bydgoski

0001

275/37

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

797

Powiat Bydgoski

0001

296/55

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

763

Powiat Bydgoski

0001

734/5

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

764

Powiat Bydgoski

0001

734/6

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie Wieczyste +
Gospodarowanie zasobem nieruchomości - Starosta Bydgoski

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie Wieczyste +
Gospodarowanie zasobem nieruchomości - Starosta Bydgoski

765

Powiat Bydgoski

0001

734/7

766

Powiat Bydgoski

0001

737/15

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie Wieczyste +
Gospodarowanie zasobem nieruchomości - Starosta Bydgoski

767

Powiat Bydgoski

0001

737/17

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie Wieczyste +
Gospodarowanie zasobem nieruchomości - Starosta Bydgoski

768

Powiat Bydgoski

0001

737/18

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

769

Powiat Bydgoski

0001

326/13

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

770

Powiat Bydgoski

0003

199/2

Grunty osób fizycznych

771

Powiat Bydgoski

0003

199/4

Grunty osób fizycznych

798

Powiat Bydgoski

0001

276/8

Grunty województwa

772

Powiat Bydgoski

0001

680/5

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

799

Powiat Bydgoski

0001

276/9

Pozostałe

773

Powiat Bydgoski

0001

680/6

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

800

Powiat Bydgoski

0001

276/10

Grunty województwa

801

Powiat Bydgoski

0001

276/11

Grunty gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

466

Skarb Państwa - Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Koleje
Państwowe

Skarb Państwa - Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Koleje
Państwowe

Lidl Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa

754

Użytkowanie Wieczyste +
Gospodarowanie zasobem nieruchomości - Starosta Bydgoski

Dodatkowa informacja

Użytkowanie Wieczyste +
Gospodarowanie zasobem nieruchomości - Starosta Bydgoski

Użytkowanie Wieczyste +
Gospodarowanie zasobem nieruchomości - Starosta Bydgoski
Użytkowanie Wieczyste +
Gospodarowanie zasobem nieruchomości - Starosta Bydgoski

Osoby fizyczne + Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Transportowiec”
w Solcu Kujawskim

467

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

802

Powiat Bydgoski

0001

274/1

Grunty województwa

803

Powiat Bydgoski

0001

274/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

804

Powiat Bydgoski

0001

273/1

Grunty województwa

805

Powiat Bydgoski

0001

273/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

806

Powiat Bydgoski

0001

737/21

Grunty województwa

Grupa rejestrowa

807

Powiat Bydgoski

0001

737/22

Pozostałe

808

Powiat Bydgoski

0001

737/29

Grunty województwa

Dodatkowa informacja

Lidl Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

842

Powiat Bydgoski

0003

177/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

843

Powiat Bydgoski

0003

175/1

Grunty powiatu

844

Powiat Bydgoski

0003

175/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

845

Powiat Bydgoski

0003

173/2

Grunty powiatu

846

Powiat Bydgoski

0003

173/3

Grunty osób fizycznych

847

Powiat Bydgoski

0003

172/2

Grunty powiatu

848

Powiat Bydgoski

0003

171/3

Grunty powiatu

Grupa rejestrowa

849

Powiat Bydgoski

0003

163/5

Grunty powiatu

850

Powiat Bydgoski

0003

163/3

Grunty powiatu

851

Powiat Bydgoski

0003

163/4

Grunty osób fizycznych

809

Powiat Bydgoski

0001

737/30

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

810

Powiat Bydgoski

0001

737/27

Grunty województwa

811

Powiat Bydgoski

0001

737/28

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

852

Powiat Bydgoski

0003

183/19

Grunty powiatu

853

Powiat Bydgoski

0003

183/17

Grunty powiatu

812

Powiat Bydgoski

0001

261/24

Grunty województwa

854

Powiat Bydgoski

0003

183/18

Grunty osób fizycznych

813

Powiat Bydgoski

0001

261/25

Pozostałe

Netto Sp. z o.o.

855

Powiat Bydgoski

0003

185/30

Grunty powiatu

Powiat Bydgoski

0003

185/28

Grunty powiatu

185/29

Grunty osób fizycznych

814

Powiat Bydgoski

0001

727/1

Grunty województwa

856

815

Powiat Bydgoski

0001

727/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

857

Powiat Bydgoski

0003

816

Powiat Bydgoski

0001

737/23

Grunty województwa

858

Powiat Bydgoski

0003

188/9

Grunty powiatu

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

859

Powiat Bydgoski

0003

188/10

Grunty osób fizycznych

860

Powiat Bydgoski

0003

185/26

Grunty powiatu

861

Powiat Bydgoski

0003

185/24

Grunty powiatu

817

Powiat Bydgoski

0001

737/24

818

Powiat Bydgoski

0001

725/1

Grunty województwa

819

Powiat Bydgoski

0001

726/8

Grunty województwa

862

Powiat Bydgoski

0003

185/25

820

Powiat Bydgoski

0001

726/9

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

863

Powiat Bydgoski

0003

184/32

Grunty powiatu

821

Powiat Bydgoski

0001

262/3

Grunty województwa

864

Powiat Bydgoski

0003

184/33

Grunty osób fizycznych

822

Powiat Bydgoski

0003

192/24

Grunty osób fizycznych

823

Powiat Bydgoski

0003

192/25

Grunty osób fizycznych

824

Powiat Bydgoski

0003

168/30

Grunty powiatu

825

Powiat Bydgoski

0003

168/31

Grunty osób fizycznych

826

Powiat Bydgoski

0003

126/2

Grunty powiatu

827

Powiat Bydgoski

0003

126/3

Grunty osób fizycznych

828

Powiat Bydgoski

0003

168/32

Grunty powiatu

829

Powiat Bydgoski

0003

168/33

Grunty powiatu

830

Powiat Bydgoski

0003

168/34

Grunty osób fizycznych

831

Powiat Bydgoski

0003

162/11

Grunty powiatu

832

Powiat Bydgoski

0003

182/10

Grunty powiatu

833

Powiat Bydgoski

0003

182/11

Grunty osób fizycznych

834

Powiat Bydgoski

0003

182/8

Grunty powiatu

835

Powiat Bydgoski

0003

180/2

Grunty powiatu

836

Powiat Bydgoski

0003

180/3

Grunty osób fizycznych

837

Powiat Bydgoski

0003

179/15

Grunty powiatu

838

Powiat Bydgoski

0003

179/16

Grunty osób fizycznych

839

Powiat Bydgoski

0003

178/3

Grunty powiatu

840

Powiat Bydgoski

0003

178/4

Grunty osób fizycznych

841

Powiat Bydgoski

0003

177/1

Grunty powiatu

468

865

Powiat Bydgoski

0003

184/30

Grunty powiatu

866

Powiat Bydgoski

0003

184/28

Grunty powiatu

867

Powiat Bydgoski

0003

184/29

Grunty osób fizycznych

868

Powiat Bydgoski

0003

203/2

Grunty powiatu

869

Powiat Bydgoski

0003

203/3

Grunty osób fizycznych

870

Powiat Bydgoski

0003

200/2

Grunty powiatu

871

Powiat Bydgoski

0003

200/3

Grunty osób fizycznych

872

Powiat Bydgoski

0003

199/5

Grunty powiatu

873

Powiat Bydgoski

0003

259/4

Grunty powiatu

874

Powiat Bydgoski

0003

259/5

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

875

Powiat Bydgoski

0003

195/2

Grunty powiatu

876

Powiat Bydgoski

0003

194/3

Grunty powiatu

877

Powiat Bydgoski

0003

194/4

Grunty osób fizycznych

878

Powiat Bydgoski

0003

193/9

Grunty powiatu

879

Powiat Bydgoski

0003

193/10

Grunty osób fizycznych

880

Powiat Bydgoski

0003

260/1

Grunty powiatu

881

Powiat Bydgoski

0003

260/2

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

882

Powiat Bydgoski

0003

190/6

Grunty powiatu

883

Powiat Bydgoski

0003

190/7

Grunty osób fizycznych

884

Powiat Bydgoski

0003

191/3

Grunty powiatu

469

Dodatkowa informacja

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
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ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

885

Powiat Bydgoski

0003

191/4

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

886

Powiat Bydgoski

0003

161/1

Grunty powiatu

161/2

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

887

Powiat Bydgoski

0003

Grupa rejestrowa

888

Powiat Bydgoski

0003

212/6

Grunty powiatu

889

Powiat Bydgoski

0003

212/7

Pozostałe

890

Powiat Bydgoski

0003

211/2

Grunty powiatu

891

Powiat Bydgoski

0003

211/3

Grunty osób fizycznych

892

Powiat Bydgoski

0003

210/15

Grunty powiatu

893

Powiat Bydgoski

0003

210/16

Grunty osób fizycznych

894

Powiat Bydgoski

0003

210/13

Grunty powiatu

Dodatkowa informacja

Skarb Państwa - Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Bydgoszczy Drogi Wojewódzkie
Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego

L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

924

Powiat Bydgoski

0003

199/7

Grunty osób fizycznych

925

Powiat Bydgoski

0003

199/8

Grunty osób fizycznych

926

Powiat Bydgoski

0003

185/41

Grunty osób fizycznych

927

Powiat Bydgoski

0003

185/39

Grunty osób fizycznych

928

Powiat Bydgoski

0003

210/17

Grunty osób fizycznych

929

Powiat Bydgoski

0003

210/18

Grunty osób fizycznych

930

Powiat Bydgoski

0003

189/16

Grunty osób fizycznych

Grupa rejestrowa

931

Powiat Bydgoski

0003

189/17

Grunty osób fizycznych

932

Powiat Bydgoski

0003

163/7

Grunty osób fizycznych

933

Powiat Bydgoski

0001

326/21

Grunty osób fizycznych

934

Powiat Bydgoski

0001

326/22

Grunty osób fizycznych

935

Powiat Bydgoski

0001

326/23

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Dodatkowa informacja

Działka zabudowana budynkami

895

Powiat Bydgoski

0003

210/14

Grunty osób fizycznych

936

Powiat Bydgoski

0003

182/12

Grunty osób fizycznych

896

Powiat Bydgoski

0003

210/11

Grunty powiatu

937

Powiat Bydgoski

0003

184/55

Grunty osób fizycznych

897

Powiat Bydgoski

0003

210/12

Grunty osób fizycznych

938

Powiat Bydgoski

0003

192/28

Grunty osób fizycznych

898

Powiat Bydgoski

0003

208/6

Grunty powiatu

939

Powiat Bydgoski

0003

192/29

Grunty osób fizycznych

899

Powiat Bydgoski

0003

208/7

Grunty osób fizycznych

900

Powiat Bydgoski

0003

206/4

Grunty powiatu

940

Powiat Bydgoski

0001

735/28

Pozostałe

Osoby fizyczne + Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Transportowiec”
w Solcu Kujawskim

737/32

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

Gospodarowanie zasobem nieruchomości - Starosta Bydgoski +
Użytkowanie wieczyste - Polskie
Koleje Państwowe SA

737/33

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

Gospodarowanie zasobem nieruchomości - Starosta Bydgoski +
Użytkowanie wieczyste - Polskie
Koleje Państwowe SA

737/34

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

Gospodarowanie zasobem nieruchomości - Starosta Bydgoski +
Użytkowanie wieczyste - Polskie
Koleje Państwowe SA

737/31

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

Gospodarowanie zasobem nieruchomości - Starosta Bydgoski +
Użytkowanie wieczyste - Polskie
Koleje Państwowe SA
Trwały zarząd Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe - Nadleśnictwo Solec
Kujawski

901

Powiat Bydgoski

0003

206/5

Grunty osób fizycznych

902

Powiat Bydgoski

0003

185/32

Grunty powiatu

903

Powiat Bydgoski

0003

185/33

Grunty osób fizycznych

904

Powiat Bydgoski

0003

212/8

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

905

Powiat Bydgoski

0003

212/9

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

906

Powiat Bydgoski

0001

311/1

Grunty osób fizycznych

907

Powiat Bydgoski

0001

311/2

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

908

Powiat Bydgoski

0003

172/4

Grunty osób fizycznych

909

Powiat Bydgoski

0003

171/5

Grunty osób fizycznych

910

Powiat Bydgoski

0003

189/12

Grunty osób fizycznych

911

Powiat Bydgoski

0003

195/4

Grunty osób fizycznych

912

Powiat Bydgoski

0003

195/5

Grunty osób fizycznych

913

Powiat Bydgoski

0003

195/6

Grunty osób fizycznych

914

Powiat Bydgoski

0003

193/13

Grunty osób fizycznych

915

Powiat Bydgoski

0003

183/21

Grunty osób fizycznych

916

Powiat Bydgoski

0003

183/26

Grunty osób fizycznych

917

Powiat Bydgoski

0003

117/5

Grunty osób fizycznych

918

Powiat Bydgoski

0003

117/4

Grunty osób fizycznych

919

Powiat Bydgoski

0001

310/6

Grunty osób fizycznych

920

Powiat Bydgoski

0001

310/7

Grunty Skarbu Państwa
nie oddane w użytkowanie
wieczyste

921

Powiat Bydgoski

0001

682/8

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

922

Powiat Bydgoski

0003

192/26

Grunty osób fizycznych

923

Powiat Bydgoski

0003

192/27

Grunty osób fizycznych

470

941

942

Użytkowanie Wieczyste +
Gospodarowanie zasobem nieruchomości - Starosta Bydgoski

943

944

Trwały Zarząd - Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski

0001

0001

0001

0001

945

Powiat Bydgoski

0001

Grunty Skarbu Państwa nie od17269/5
dane w użytkowanie wieczyste

946

Powiat Bydgoski

0001

17269/6

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

Trwały zarząd Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe - Nadleśnictwo
Solec Kujawski

947

Powiat Bydgoski

0001

17267/15

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste

Trwały zarząd Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe - Nadleśnictwo
Solec Kujawski

Grunty Skarbu Państwa nie od17267/16
dane w użytkowanie wieczyste

948

Powiat Bydgoski

0001

949

Powiat Bydgoski

0001

2829

Trwały zarząd Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe - Nadleśnictwo Solec
Kujawski
Parafia Rzymsko-Katolicka pw.
Świętego Stanisława Biskupa i
Męczennika w Solcu Kujawskim

Pozostałe
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L.p.

Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

Grupa rejestrowa

Grunty Skarbu Państwa
17267/18 nie oddane w użytkowanie
wieczyste

950

Powiat Bydgoski

0001

951

Powiat Bydgoski

0001

296/12

Grunty osób fizycznych

952

Powiat Bydgoski

0001

296/13

Grunty osób fizycznych

953

Powiat Bydgoski

0001

296/14

Grunty osób fizycznych

954

Powiat Bydgoski

0001

296/15

Grunty osób fizycznych

955

Powiat Bydgoski

0001

261/3

Grunty osób fizycznych

956

Powiat Bydgoski

0001

261/5

Grunty osób fizycznych

957

Powiat Bydgoski

0001

261/6

Grunty osób fizycznych

958

Powiat Bydgoski

0001

261/7

Grunty osób fizycznych

959

Powiat Bydgoski

0001

261/8

Grunty osób fizycznych

960

Powiat Bydgoski

0001

261/9

Grunty osób fizycznych

961

Powiat Bydgoski

0001

261/10

Grunty osób fizycznych

Dodatkowa informacja
Trwały zarząd Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe - Nadleśnictwo
Solec Kujawski

962

Powiat Bydgoski

0001

261/11

Grunty osób fizycznych

Powiat Bydgoski

0001

261/13

Pozostałe

Enea Operator Sp. z o.o.

964

Powiat Bydgoski

0001

261/21

Pozostałe

Netto Sp. z o.o.

965

Powiat Bydgoski

0001

141

Grunty osób fizycznych

Powiat Bydgoski

0001

145/1

Grunty osób fizycznych

967

Powiat Bydgoski

0001

145/3

Grunty osób fizycznych

968

Powiat Bydgoski

0001

145/4

Grunty osób fizycznych

969

Powiat Bydgoski

0001

143/3

Grunty osób fizycznych

970

Powiat Bydgoski

0001

257

Grunty osób fizycznych

971

Powiat Bydgoski

0001

258

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

972

Powiat Bydgoski

0001

286

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

973

Powiat Bydgoski

0001

284

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

974

Powiat Bydgoski

0001

282

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

975

Powiat Bydgoski

0001

281

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

976

Powiat Bydgoski

0001

280

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

977

Powiat Bydgoski

0001

278/2

Grunty osób fizycznych

Działka zabudowana budynkami

978

Powiat Bydgoski

0001

296/21

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

979

Powiat Bydgoski

0001

296/41

Grunty osób fizycznych

980

Powiat Bydgoski

0001

296/42

Grunty osób fizycznych

981

Powiat Bydgoski

0001

296/43

Grunty osób fizycznych

982

Powiat Bydgoski

0001

296/44

Grunty osób fizycznych

983

Powiat Bydgoski

0001

296/45

Grunty osób fizycznych

984

Powiat Bydgoski

0001

296/46

Grunty osób fizycznych

985

Powiat Bydgoski

0001

296/47

Grunty osób fizycznych

986

Powiat Bydgoski

0001

296/48

Grunty osób fizycznych

987

Powiat Bydgoski

0001

296/49

Grunty osób fizycznych

988

Powiat Bydgoski

0001

296/50

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

989

Powiat Bydgoski

0001

296/51

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

990

Powiat Bydgoski

0001

296/52

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste
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Nazwa JST

Kod
obrębu

Nr
działki

Grupa rejestrowa

991

Powiat Bydgoski

0001

296/53

Grunty gminy nie oddane
w użytkowanie wieczyste

992

Powiat Bydgoski

0001

296/40

Grunty osób fizycznych

993

Powiat Bydgoski

0001

312

Grunty osób fizycznych

994

Powiat Bydgoski

0001

581

Grunty osób fizycznych

995

Powiat Bydgoski

0001

313

Grunty osób fizycznych

Dodatkowa informacja

Źródło: Opracowanie własne. Na podstawie ewidencji gruntów i budynków miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

963

966

L.p.

473

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 22
– KARTY DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I PLANISTYCZNYCH

Spis treści
1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
oraz projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego .......... 476
2. Strategie rozwoju.............................................................................................................................................................................................................................................................. 478
3. Studia uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy ................................................................................................... 480
4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego .......................................................................................................................................... 486

ZAŁĄCZNIK 21 – EMISJA HAŁASU I MAPA WRAŻLIWOŚCI
RYSUNKI 21A, 21B, 21C, 21D, 21E

474

475

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP II – ZAŁĄCZNIKI

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ PROJEKT PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego obowiązuje: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego został uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XI/135/03z dnia 26 czerwca 2003 r.
W przygotowaniu jest projekt planu. Dnia 27 października 2014 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr LIV/823/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.
Poniżej scharakteryzowano najważniejsze ustalenia wyżej wymienionych opracowań planistycznych.

Tabela 1. Karta dokumentu Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
i projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Nazwa dokumentu

(I) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
(II) Projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Plan jest na etapie przyjęcia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
zawiadomiono społeczeństwo o możliwości udziału w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Podstawa prawna utworzenia

Art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717),
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2013, poz.
596),
(I) Uchwała nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.
(II) Uchwała nr LIV/823/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego planu
zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Bezpośrednie i pośrednie
odniesienia do planowanej
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski

(I) Na rysunku nr 24 zatytułowanym Kierunki rozwoju linii kolejowych, dróg wodnych i portów lotniczych wskazano lokalizację portu śródlądowego. W rejonie
Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Ponadto w tekście dotyczącym kierunków zagospodarowania, transport drogami wodnymi wskazywany jest jako najtańszy,
a uruchomienie tego środka transportu wymagać będzie następujących kierunków działań: przebudowy i budowy infrastruktury technicznej na drogach
wodnych E40 i E70 co najmniej do klasy IV. Ponadto wskazywane jest działanie związane z przebudową i budową kaskady oraz infrastruktury technicznej na
śródlądowej drodze wodnej rzeki Wisły o znaczeniu międzynarodowym, co najmniej do IV klasy drogi wodnej.
(II) W projekcie Planu zagospodarowania wskazano szereg działań mających
na celu zwiększenie znaczenia transportu wodnego między innymi: „Utworzenie
Platformy Multimodalnej (wraz z portem śródlądowym) w rejonie Solca Kujawskiego-Bydgoszczy Łęgnowa, spełniającej funkcję ważnego węzła logistycznego”, jest to też zobrazowane na rysunkach projektu nowego planu. Dodatkowo
wskazano działania pośrednie, które będą miały wpływ na funkcjonowanie Platformy. Te działania to: budowa stopnia wodnego poniżej Włocławka i stworzenie
technicznych możliwości wykorzystania transportowego i turystycznego drogi
wodnej E40, rewitalizacja drogi wodnej E70, przebudowa Bydgoskiego Węzła
Wodnego, rewitalizacja miejskich terenów nabrzeży. W Planie wskazano Miejski
Obszar Funkcjonalny Ośrodków Wojewódzkich – Bydgoszczy i Torunia. Platforma
dla tego obszaru ma być jednym z integratorów zewnętrznych i wewnętrznych
powiązań transportowych.
Analizując ustalenia dotyczące pozostałej infrastruktury technicznej należy
wskazać, że plan wskazuje lokalizacje łącznicy kolejowej pomiędzy liniami LK131
i LK18 oraz przebudowę DK10 do parametrów drogi ekspresowej, jak również
zmianę przebiegu linii najwyższych napięć 400 kV Pątnów-Jasiniec.
W projekcie planu ustalono, że budowa Platformy będzie inwestycją celu publicznego. Wskazaną jako l.p. 1.175 oznaczenie na mapie nr 35 dla inwestycji
transportowych poziomu krajowego ustaloną w dokumentach przyjętych przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów lub Właściwego Ministra. Dla
tej inwestycji wskazano nazwę: Budowa terminala intermodalnego wraz z portem śródlądowym. Podmioty odpowiedzialne to: Ministerstwo Rozwoju/Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej/Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa/Samorząd Województwa. Jako dokument źródłowy wskazane
są: Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych
o znaczeniu międzynarodowym AGN oraz Strategia na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. Inwestycja zlokalizowana jest w gminach Bydgoszcz i Solec Kujawski.
Ponadto na poziomie regionalnym wskazano następującą inwestycję: Utworzenie Platformy Multimodalnej w rejonie Solca Kujawskiego-Bydgoszczy Łęgnowa
jako inwestycję o znaczeniu ponadlokalnym, ustaloną w dokumentach przyjętych
przez Sejmik Województwa. L.p. 2.72 nr na mapie 27. Odpowiedzialni: Samorząd
Województwa. Jest to potwierdzenie i rozwinięcie inwestycji wskazanej na poziomie krajowym. Wskazano następujące podmioty odpowiedzialne: samorządy
lokalne, inwestorzy prywatni. Autorzy projektu planu wskazali, że umieszczenie
inwestycji w wykazie nie przesądza o jej realizacji i finansowaniu ze środków budżetu województwa.
Ponadto w pobliżu zlokalizowane są następujące inwestycje celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym: użeglownienie dróg wodnych: E40, realizacja projektu kompleksowej modernizacji Portu Lotniczego w Bydgoszczy, w tym budowa
terminala cargo, budowa drogi ekspresowej S10, budowa linii 400 kV, budowa linii
kolejowej Trzciniec-Solec Kujawski dla poprawy dostępności Portu Lotniczego
w Bydgoszczy (linie kolejowe nr 18 i 131).
(I) BRAK KOLIZJI

Kolizja?

Wpływ dokumentu na Platformę Multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski
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(II) Brak kolizji. Wiele ustaleń sprzyjających budowie Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski, poprzez bezpośredni i pośredni wpływ.
(I) Ustalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego mają tylko pośredni wpływ. Wskazują orientacyjnie lokalizację portu śródlądowego. Nie podano szczegółowych ustaleń dla tego portu.
(II) Ustalenia projektu nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego mają bezpośredni wpływ i sprzyjają budowie
Platformy w rozpatrywanym kilometrażu Wisły.
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Wpływ
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski na
zapisy dokumentu
(w tym kolizje przestrzenne
i funkcjonalne)
Możliwy zakres
wykorzystania dla
realizacji potrzeb
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski

(I) Wpływ Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski na ustalenia
uchwalonego planu w kontekście przygotowywania nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa nie ma znaczenia.
(II) Ze względu na to, że ustalenia projektu nowego planu zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego w pełni korespondują
z potrzebami Platformy, brak jest wpływu Platformy na zapisy dokumentu, jak
również brak kolizji przestrzennych i funkcjonalnych.
(I) W kontekście przygotowywania nowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalenia obecnego planu nie będą wykorzystywane.
(II) Ustalenia projektu planu zostaną wykorzystane w pełni. Sankcjonuje on
ustalenia dokumentów strategicznych i planistycznych na szczeblu lokalnym.
(I) Zakres zmian jak w projekcie nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Proponowany
zakres zmian

(II) Zmiany nie są wymagane.

Możliwy zakres wykorzystania
dla realizacji potrzeb
Brak.
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski
Proponowany zakres zmian

Aktualizacja Programu sektorowego nr 7 Bydgoszcz na fali o zapisy dotyczące
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski i transportu multimodalnego .

Dokumenty zależne /
pochodne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin powiatu;
Programy operacyjne.

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 3. Karta dokumentu strategicznego – Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski
na lata 2014–2020 (+).
Nazwa dokumentu

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014–2020 (+).

Podstawa prawna
utworzenia

Ustawa o samorządzie terytorialnym (m.in. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym; Dz.U. z 1996 r., nr 13, poz. 74,
z późniejszymi zmianami).

Bezpośrednie
i pośrednie odniesienia
do planowanej
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Bezpośrednie odniesienia. Odniesienia znajdują się
w następujących miejscach dokumentu:
Analiza SWOT, strona 10, „Platforma Multimodalna na Wiśle” wskazana jako szansa;
Tablica 2a, strona 19. Jako jeden z celów cząstkowych celu strategicznego:
trakcyjna i innowacyjna gmina Centrum Metropolii Bydgoszcz – Toruń;
Tablica 4, strona 48. Harmonogram działań. Okres realizacji strategii 2014 2020 (+).
Cel cząstkowy podpunkt 6 punktu 2. Centrum Komunikacyjne Metropolii
Bydgosko-Toruńskiej zatytułowany „Platforma multimodalna (port rzeczny)”.

Kolizja?

Brak.

Wpływ dokumentu
na Platformę
Multimodalną
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Dokument wskazuje zadania wynikające z realizacji celu cząstkowego.
Są to: 2.6.1 Zabezpieczenie skomunikowania z S10 i linią kolejowa Kutno–Piła.
Prognozowane lata realizacji 2018–2020 (+). Gmina Solec Kujawski została wskazana
jako jedno ze źródeł finansowania oraz jako jedna z jednostek odpowiedzialnych.
2.6.2 Przygotowanie dokumentacji i budowa Platformy Multimodalnej etap I.
Prognozowane lata realizacji 2015–2020 (+). Gmina Solec Kujawski została wskazana
jako jedno ze źródeł finansowania oraz jako jedna z jednostek odpowiedzialnych.

Wpływ Platformy
Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski na zapisy dokumentu
(w tym kolizje przestrzenne i funkcjonalne)

Na obecnym etapie zaawansowania Platforma Multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski nie ma żadnego wpływu na Strategię. Rozpoczęcie realizacji
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski będzie się wiązać
z koniecznością aktualizacji Strategii.

Możliwy zakres
wykorzystania dla
realizacji potrzeb
Platformy Multimodalnej
BydgoszczSolec Kujawski

Strategia wskazuje jako jeden z celów strategicznych potrzebę budowy.
Do wykorzystania podczas przygotowania,
aktualizacji dokumentów zależnych/pochodnych.
Ponadto strategia wskazuje cel cząstkowy,
który w pewnym stopniu może być projektem komplementarnym.
Jest to: 2.3.1 Budowa stopnia wodnego wraz z przeprawą drogową.

Proponowany zakres
zmian

Na obecnym etapie zaawansowania Platforma Multimodalna
Bydgoszcz-Solec Kujawski nie wymaga zmian w Strategii.

Dokumenty zależne/
pochodne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin powiatu;Programy operacyjne.

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

Dokumenty zależne/
pochodne

Strategie rozwoju powiatów,
Strategie rozwoju gmin.

2. STRATEGIE ROZWOJU
Dla miasta Bydgoszcz oraz dla miasta i gminy Solec Kujawski obowiązują następujące strategie rozwoju:
•

Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku. Uchwała nr XLVIII/1045/13 Rady Miasta
Bydgoszcz z dnia 27 listopada 2013 r.;

•

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014–2020 (+). Uchwała nr
XXXV/318/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r.

Poniżej scharakteryzowano wskazane strategie.
Tabela 2. Karta dokumentu strategicznego – Strategia Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030.
Nazwa dokumentu

Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku. Trwają prace nad aktualizacją tzw.
Strategii 2.0.

Podstawa prawna utworzenia

Ustawa o samorządzie terytorialnym (m.in. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym; Dz.U. z 1996 r., nr 13, poz. 74,
z późniejszymi zmianami).

Bezpośrednie i pośrednie
odniesienia do planowanej
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Brak bezpośrednich odniesień do Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski. Pośrednio Platforma Multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski
wpisuje się w Program sektorowy nr 7 Bydgoszcz na fali.

Kolizja?

Brak.

Wpływ dokumentu na
Platformę Multimodalną
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Niewielki. Program sektorowy nr 7 Bydgoszcz na fali jako jeden z celów programu
wskazuje „Kompleksowa rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego jako elementu
składowego międzynarodowych dróg wodnych E70 i E40”.

Wpływ Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski na zapisy
dokumentu (w tym kolizje
przestrzenne i funkcjonalne)

Konieczność aktualizacji Strategii.
Ustalenia studium lokalizacyjnego dla Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski powinny znaleźć odzwierciedlenie w aktualizacji strategii.
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Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 4.

3. STUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY
Dla miasta Bydgoszcz i gminy Solec Kujawski obowiązują następujące Studia uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy:
•

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy przyjęte uchwałą nr l/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r.;

•

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec
Kujawski przyjęte uchwałą nr XVI/138/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia
27 czerwca 2008 r. zmienione uchwałą nr XIV/133/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 18 marca 2016 r.

Ponadto dla miasta Bydgoszcz w opracowaniu jest projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, który został udostępniony przez Miejską Pracownię
Urbanistyczną w Bydgoszczy. Wykonawcy udostępniono fragmenty rysunków dotyczących struktury funkcjonalno-przestrzennej, środowiska i komunikacji.
Poniżej zaprezentowano lokalizację analizowanego obszaru na tle studium oraz ustaleń wymienionych wyżej studiów wraz z ich oceną wpływu na Platformę Multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Karta dokumentu planistycznego – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszczy.

Nazwa dokumentu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy przyjęte uchwałą nr l/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r.

Podstawa prawna
utworzenia

Art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. 2004, nr 118, poz. 1233).

Bezpośrednie
i pośrednie odniesienia
do planowanej
Platformy
Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Bezpośrednie odniesienie.
Studium wskazuje na stronie 199 Części II – Kierunki Rozwoju, że ze względu na
planowane „użeglowienie Dolnej Wisły jako śródlądowej drogi wodnej o znaczeniu
międzynarodowym proponuje się zachowanie rezerwy dla nowego portu rzecznego
w powiązaniu z terminalem kontenerowym na wysokości przystanku kolejowego
Bydgoszcz-Łęgnowo”.
Budowa portu rzecznego w Studium wskazana jest jako jedna z inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
Ponadto Studium wskazuje na analizowanym obszarze jako inwestycję celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym budowę dwutorowej linii
elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Jasiniec-Pątnów.

Kolizja?

Potencjalne kolizje z przebiegiem budowanej dwutorowej linii elektroenergetycznej
400 kV Bydgoszcz Jasiniec-Pątnów. Ze strefami „W” ochrony archeologicznej.

Wpływ dokumentu
na Platformę Multimodalną Bydgoszcz-Solec
Kujawski

Należy rozważyć na etapie prac koncepcyjnych proponowaną w Studium lokalizację.

Wpływ Platformy
Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec
Kujawski na zapisy
dokumentu (w tym
kolizje przestrzenne
i funkcjonalne)

W momencie wyboru lokalizacji, możliwość dostosowania Studium do nowej lokalizacji. Konieczność przewidzenia korytarzy dla infrastruktury towarzyszącej.

Możliwy zakres
wykorzystania
dla realizacji
potrzeb Platformy
Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

W obecnej formie wyłącznie jako źródło informacji o istniejących uwarunkowaniach,
a także jako źródło wskazań odnośnie przeznaczenia terenów. Przed przystąpieniem
do realizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski należy uchwalić
nowe lub zmienić aktualne SUiKZP. Ewentualny brak zgodności projektów MPZP
z obowiązującym SUiKZP może skutkować wydłużeniem procedury bądź uniemożliwić realizację elementów infrastruktury towarzyszącej zamierzonej formie
i przebiegu.

Proponowany
zakres zmian

W momencie wyboru lokalizacji na terenie miasta Bydgoszczy konieczne jest
uwzględnienie nowych uwarunkowań wynikających z realizacji i funkcjonowania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Zakres zmian powinien
uwzględniać lokalizację Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski
oraz infrastruktury towarzyszącej. Ponadto należałoby zweryfikować
przeznaczenie terenu wokół obszaru lokalizacji.

Dokumenty zależne/
pochodne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
Potencjalnie weryfikowane podczas wydawania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT, ULICP).

Rysunek 1. Analizowany obszar na tle – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Bydgoszczy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy przyjęte uchwałą nr l/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 2. Analizowany obszar na tle Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Solec Kujawski.

Wpływ dokumentu
na Platformę
Multimodalną
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Brak bezpośredniego wpływu. Wpływ pośredni. Inwestycje wskazane w studium
(wynikające z dokumentów planistycznych i strategii na szczeblu krajowym
i regionalnych, takie jak: kaskadyzacja Wisły) mogą mieć wpływ na
Platformę Multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Wpływ Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski na zapisy dokumentu (w tym kolizje przestrzenne i funkcjonalne)

W przypadku wyboru lokalizacji na terenie gminy Solec Kujawski SUiKZP
powinno uwzględnić nowe uwarunkowania fazy realizacyjnej
oraz dalszej eksploatacji, a także wskazać przeznaczenia terenu
związane głównie z realizacją infrastruktury towarzyszącej.

Możliwy zakres wykorzystania dla realizacji
potrzeb Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski

W obecnej formie wyłącznie jako źródło informacji o istniejących uwarunkowaniach, a także jako źródło wskazań odnośnie do przeznaczenia terenów. Przed
przystąpieniem do realizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski
należy uchwalić nowe lub zmienić aktualne SUiKZP. Ewentualny brak zgodności
projektów MPZP z obowiązującym SUiKZP może skutkować wydłużeniem
procedury bądź uniemożliwić realizację elementów infrastruktury w pierwotnie
zamierzonej formie i przebiegu.

Proponowany
zakres zmian

W momencie wyboru lokalizacji na terenie gminy Solec Kujawski konieczne jest
uwzględnienie nowych uwarunkowań wynikających z realizacji i funkcjonowania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Zakres zmian powinien
uwzględniać lokalizację Platformy oraz infrastruktury towarzyszącej. Ponadto
należałoby zweryfikować przeznaczenie terenu wokół obszaru lokalizacji.

Dokumenty zależne/
pochodne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
Potencjalnie weryfikowane podczas wydawania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT, ULICP).

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 3. Analizowany obszar na tle projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszcz – rysunek struktura funkcjonalno-przestrzenna.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec
Kujawski przyjęte uchwałą nr XVI/138/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2008 r. zmienione uchwałą nr
XIV/133/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 r.

Tabela 5. Karta dokumentu planistycznego – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Solec Kujawski.
Nazwa dokumentu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Solec Kujawski przyjęte uchwałą nr XVI/138/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2008 r. zmienione uchwałą nr XIV/133/16 Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 r.

Podstawa prawna
utworzenia

Art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy (Dz.U. 2004, nr 118, poz. 1233).

Bezpośrednie i pośrednie
odniesienia do planowanej
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Brak bezpośrednich odniesień. Pośrednio budowa Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski wpisuje się w kierunki rozwoju systemu komunikacji
i infrastruktury technicznej, przyczyniając się do rozwoju transportu wodnego.
W obszarze 3.1. – koryta Wisły wraz z terenem przewidzianym do zalania
po realizacji stopnia wodnego „Solec Kujawski” oraz obszary okresowo
zagrożone wodami powodziowymi. Studium przewiduje „możliwość
reaktywowania funkcji transportowej na skalę lokalną, krajową i międzynarodową”.

Kolizja?

Kolizja z aktualnymi ustaleniami studium. Studium nie przewiduje
budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Solec Kujawski udostępnionego przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy.
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Rysunek 4. Analizowany obszar na tle projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszcz – rysunek środowisko.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Solec Kujawski udostępnionego przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy.

Rysunek 5. Analizowany obszar na tle projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszcz – rysunek środowisko.

Tabela 6. Karta dokumentu planistycznego – Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Solec Kujawski.
Nazwa dokumentu

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Solec Kujawski.

Podstawa prawna
utworzenia

Art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy (Dz.U. 2004, nr 118, poz. 1233).

Bezpośrednie i pośrednie
odniesienia do planowanej
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Bezpośrednie odniesienie:
Wskazanie lokalizacji „portu rzecznego” na terenie Bydgoszczy – osiedle Łęgnowo.
Oraz terenu funkcjonalnego KW – terenu obsługi transportu – węzeł multimodalny.
Pośrednie odniesienia:
Wskazanie przebiegu planowanych dróg, które mogą służyć dojazdowi
do i z Platformy.
Wskazanie przebiegu planowanej bocznicy kolejowej,
Zmiana przebiegu linii elektroenergetycznych WN i NN.

Kolizja?

Brak kolizji

Wpływ dokumentu na
Platformę Multimodalną
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Jeśli dokument zostanie przyjęty w obecnym kształcie umożliwi to realizację Platformy oraz infrastruktury towarzyszącej (po uwzględnieniu przebiegu korytarzy
drogowego i kolejowego zaproponowanych dla wariantu optymalnego).

Wpływ Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski na zapisy dokumentu (w tym kolizje przestrzenne i funkcjonalne)

W przypadku wyboru lokalizacji na terenie miasta Bydgoszcz SUiKZP powinno
uwzględnić przebieg korytarzy drogowego i kolejowego do i z Platformy.

Możliwy zakres wykorzystania dla realizacji
potrzeb Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski

Wskazano granice terenu funkcjonalnego: KW – terenu obsługi transportu –
węzeł multimodalny.
Wykorzystanie planowanej drogi zbiorczej jako drogi dojazdowej.
Wykorzystanie lokalizacji planowanej bocznicy kolejowej.

Proponowany
zakres zmian

Uwzględnienie wskazanych w wariancie optymalnym korytarzy transportowych.

Dokumenty zależne/
pochodne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
Potencjalnie weryfikowane podczas wydawania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu (WZiZT, ULICP).

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Solec Kujawski udostępnionego przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy.
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4. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dla miasta Bydgoszcz i gminy Solec Kujawski w pobliżu analizowanego obszaru zlokalizowane są następujące, obowiązujące bądź w trakcie sporządzania, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
Miasto Bydgoszcz – uchwalone:
•

Uchwała nr LIV/1093/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo – Park Technologiczny w Bydgoszczy. Nr porządkowy: 144;

•

Uchwała nr XLIX/1088/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czersko Polskie – Hutnicza” w Bydgoszczy. Nr porządkowy: 174;

•

Uchwała nr XXV/479/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brdyujście – Toruńska” w Bydgoszczy. Nr porządkowy: 209;

•

Uchwała nr XVIII/268/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gazociąg DN 400 ECII – Otorowo w Bydgoszczy. Nr porządkowy: 214.

usługowych, produkcyjno-składowych i mieszkaniowych położonych w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej i linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń;
•

Uchwała nr XVIII/148/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
usługowych w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców i Garbary w Solcu Kujawskim.

Gmina Solec Kujawski – w trakcie sporządzania:
•

Uchwała nr XIX/177/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wieś Otorowo, gmina
Solec Kujawski, przyjętego uchwałą Nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001 r.;

•

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary-Leśna” w Solcu Kujawskim Nr XXVIII/253/17 Rady
Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2017 r.

Rysunek 6. Orientacyjna lokalizacja uchwalonych i sporządzanych MPZP.

Miasto Bydgoszcz – w trakcie sporządzania:
•

Uchwała nr XXXIV/637/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016 r. dotycząca sporządzenia MPZP „Łęgnowo – Toruńska″ w Bydgoszczy. MPZP w trakcie procedury planistycznej. Nr porządkowy 228.

Gmina Solec Kujawski – uchwalone:
•

Uchwała nr XXIV/222/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24.02.2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Solec Kujawski w części obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska,
Makowiska, Otorowo;

•

Uchwała nr XXVI/203/2001 z dnia 26 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów
i magazynów wieś Makowiska-Wypaleniska, gm. Solec Kujawski;

•

Uchwała nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16.02.2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wieś Otorowo, gmina Solec Kujawski;

•

Uchwała nr XIX/128/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 września 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i handlu obejmującego obszar działek nr 224/1, 224/4, 225, 228, 230/4, 230/5, 231/1-5, 232m i 233 we wsi
Otorowo, gmina Solec Kujawski;

•

Uchwała nr XXXIV/190/97 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
przemysłu, rzemiosła, usług i handlu z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej obejmującego działkę nr 261 przy ul. Błonie w Solcu Kujawskim;

•

Uchwała nr XII/92/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 listopada 1999 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Solca Kujawskiego dotyczącej powiększenia istniejącego cmentarza;

•

Uchwała nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Solca Kujawskiego;

•

Uchwała nr XXII/158/2000 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze strony internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU)
w Bydgoszczy, http://www.mpu.bydgoszcz.pl/index.php?action=obowiazujace, data odczytu: 09.04.2018 r., danych przekazanych przez MPU w Bydgoszczy w dniu 20.03.2018 r. oraz na podstawie strony miasta i gminy Solec Kujawski https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-obowiazujace/, data odczytu: 08.04.2018 r.

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi powyżej, analizowany obszar koliduje ze sporządzanym planem,
nr porządkowy 228, na terenie miasta Bydgoszczy oraz planami – numery uchwał: XXIV/222/17, XIX/128/2004,
XII/92/99, XXXIV/190/97, XXII/158/2000 i sporządzanym planem – numer uchwały XXVIII/253/17 w granicach gminy i miasta Solec Kujawski. Poniżej zaprezentowano lokalizację analizowanego obszaru na tle MPZP,
z którymi ten obszar koliduje oraz ustalenia wymienionych wyżej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z ich oceną wpływu na Platformę Multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski.
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Pozostałe plany ze względu na bliskość analizowanego obszaru mogą potencjalnie kolidować z korytarzami
infrastruktury towarzyszącej. Obecnie nie ma takich przesłanek, dlatego nie analizowano ich szczegółowo.
W momencie wystąpienia kolizji plany te zostaną dodatkowo przeanalizowane przed wykonaniem analizy
wielokryterialnej.
Rysunek 7. Analizowany obszar na tle projektu MPZP „Łęgnowo – Toruńska”, nr porządkowy 228.

Wpływ Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski
na zapisy dokumentu
(w tym kolizje
przestrzenne i funkcjonalne)

Możliwe przeprowadzenie infrastruktury towarzyszącej pod liniami wysokiego
napięcia. Potencjalna kolizja – konieczność zmiany ustaleń MPZP.

Możliwy zakres wykorzystania
dla realizacji potrzeb
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Możliwość lokalizacji korytarzy infrastruktury towarzyszącej w strefie potencjalnego oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Proponowany zakres zmian

W momencie poprowadzenia infrastruktury towarzyszącej przez teren objęty
planem należy wprowadzić ustalenia dla korytarzy infrastruktury towarzyszącej.

Dokumenty zależne/
pochodne

Zgłoszenia robót budowlanych;
Decyzje o pozwoleniu na budowę;
Badanie zgodności przedsięwzięcia z zapisami MPZP na etapie oceny
oddziaływania na środowisko.

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 8. Analizowany obszar na tle fragmentu MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w części obrębów
geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez MPU w Bydgoszczy w dniu 20.03.2018 r.

Tabela 7. Karta dokumentu – Projekt MPZP „Łęgnowo – Toruńska”, nr porządkowy 228.
Nazwa dokumentu

MPZP „Łęgnowo – Toruńska” nr porządkowy 228. MPZP w trakcie sporządzania.

Podstawa prawna utworzenia

Art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587).

Bezpośrednie i pośrednie
odniesienia do planowanej
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Brak.

Kolizja?

Kolizja przestrzenna i funkcjonalna.

Wpływ dokumentu
na Platformę Multimodalną
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Tereny objęte planem powinny zostać wyłączone z lokalizacji Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony miasta i gminy Solec Kujawski https://mst-solec-kujawski.rbip.
mojregion.info/mpzp-obowiazujace/, data odczytu: 08.04.2018 r.
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Tabela 8. Karta dokumentu – MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w części obrębów geodezyjnych:
Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo.
Nazwa dokumentu

MPZP „Łęgnowo – Toruńska” nr porządkowy 228. MPZP w trakcie sporządzania.

Podstawa prawna
utworzenia

Art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587).

Bezpośrednie i pośrednie
odniesienia do planowanej
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Brak.

Kolizja?

Kolizja przestrzenna i funkcjonalna.

Wpływ dokumentu na Platformę Multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski

Tereny objęte planem powinny zostać wyłączone z lokalizacji
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Wpływ Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski na zapisy dokumentu (w tym kolizje przestrzenne i funkcjonalne)

Możliwe przeprowadzenie infrastruktury towarzyszącej pod liniami wysokiego
napięcia. Potencjalna kolizja – konieczność zmiany ustaleń MPZP.

Możliwy zakres wykorzystania dla realizacji potrzeb
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Możliwość lokalizacji korytarzy infrastruktury towarzyszącej
w strefie potencjalnego oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Proponowany zakres zmian

W momencie poprowadzenia infrastruktury towarzyszącej przez teren objęty
planem należy wprowadzić ustalenia dla korytarzy infrastruktury towarzyszącej.

Dokumenty zależne/
pochodne

Zgłoszenia robót budowlanych;
Decyzje o pozwoleniu na budowę;
Badanie zgodności przedsięwzięcia z zapisami MPZP na etapie oceny
oddziaływania na środowisko.

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 9. Analizowany obszar na tle fragmentu MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem
usług nieuciążliwych i handlu obejmującego obszar działek nr 224/1, 224/4, 225, 228, 230/4, 230/5,
231/1-5, 232 i 233 we wsi Otorowo, gmina Solec Kujawski.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony miasta i gminy Solec Kujawski https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-obowiazujace/ i danych na Geoportalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data odczytu: 08.04.2018 r.

Tabela 9. Karta dokumentu – MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych
i handlu obejmującego obszar działek nr 224/1, 224/4, 225, 228, 230/4, 230/5, 231/1-5, 232 i 233
we wsi Otorowo, gmina Solec Kujawski.
Nazwa dokumentu

MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i handlu obejmującego obszar działek nr 224/1, 224/4, 225, 228, 230/4,
230/5, 231/1-5, 232 i 233 we wsi Otorowo, gmina Solec Kujawski.

Podstawa prawna utworzenia

Art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587).

Bezpośrednie i pośrednie
odniesienia do planowanej
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Brak.

Kolizja?

Potencjalna kolizja przestrzenna i funkcjonalna w przypadku włączenia
bocznicy do linii kolejowej nr 18 przebiegającej przez teren planu.

Wpływ dokumentu na
Platformę Multimodalną
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Brak.

Wpływ Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec
Kujawski na zapisy dokumentu
(w tym kolizje przestrzenne
i funkcjonalne)

Możliwa konieczność zmiany ustaleń MPZP.
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Możliwy zakres wykorzystania
dla realizacji potrzeb
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Kolizja?

Potencjalna kolizja przestrzenna i funkcjonalna w przypadku włączenia
bocznicy do linii kolejowej nr 18 przebiegającej przez teren planu.

Proponowany zakres zmian

W momencie poprowadzenia infrastruktury towarzyszącej przez teren objęty
planem należy wprowadzić ustalenia dla korytarzy infrastruktury towarzyszącej.

Wpływ dokumentu na Platformę
Multimodalną Bydgoszcz-Solec
Kujawski

Brak.

Dokumenty zależne/pochodne

Zgłoszenia robót budowlanych;
Decyzje o pozwoleniu na budowę;
Badanie zgodności przedsięwzięcia z zapisami MPZP na etapie
oceny oddziaływania na środowisko.

Wpływ Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski na
zapisy dokumentu (w tym kolizje
przestrzenne i funkcjonalne)

Możliwa konieczność zmiany ustaleń MPZP.

Możliwy zakres wykorzystania
dla realizacji potrzeb Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski

Brak.

Proponowany zakres zmian

W momencie poprowadzenia infrastruktury towarzyszącej przez teren
objęty planem należy wprowadzić ustalenia dla korytarzy infrastruktury
towarzyszącej.

Dokumenty zależne/pochodne

Zgłoszenia robót budowlanych;
Decyzje o pozwoleniu na budowę;
Badanie zgodności przedsięwzięcia z zapisami MPZP na etapie oceny
oddziaływania na środowisko.

Brak.

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 10. Analizowany obszar na tle zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Solca Kujawskiego dotyczącej powiększenia istniejącego cmentarza.

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 11. Analizowany obszar na tle MPZP terenu przemysłu, rzemiosła, usług i handlu z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej obejmującego działkę nr 261 przy ul. Błonie w Solcu Kujawskim.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony miasta i gminy Solec Kujawski https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-obowiazujace/ i danych na Geoportalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data odczytu: 08.04.2018 r.

Tabela 10. Karta dokumentu – zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Solca Kujawskiego dotyczącej powiększenia istniejącego cmentarza.
Nazwa dokumentu

Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Solca Kujawskiego dotyczącej powiększenia istniejącego cmentarza.

Podstawa prawna utworzenia

Art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587).

Bezpośrednie i pośrednie
odniesienia do planowanej
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony miasta i gminy Solec Kujawski https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-obowiazujace/ i danych na Geoportalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data odczytu: 08.04.2018 r.

Brak.
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Tabela 11. Karta dokumentu – MPZP terenu przemysłu, rzemiosła, usług i handlu z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej obejmującego działkę nr 261 przy ul. Błonie w Solcu Kujawskim.
Nazwa dokumentu

MPZP terenu przemysłu, rzemiosła, usług i handlu z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej obejmującego działkę nr 261 przy ul. Błonie
w Solcu Kujawskim.

Podstawa prawna utworzenia

Art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587).

Bezpośrednie i pośrednie
odniesienia do planowanej
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Brak.

Kolizja?

Potencjalna kolizja przestrzenna i funkcjonalna w przypadku włączenia
bocznicy do linii kolejowej nr 18 przebiegającej przez teren planu.

Wpływ dokumentu na Platformę
Multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski

Brak.

Wpływ Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski na
zapisy dokumentu (w tym kolizje
przestrzenne i funkcjonalne)

Możliwa konieczność zmiany ustaleń MPZP.

Możliwy zakres wykorzystania
dla realizacji potrzeb Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski

Brak.

Proponowany zakres zmian

W momencie poprowadzenia infrastruktury towarzyszącej przez teren
objęty planem należy wprowadzić ustalenia dla korytarzy infrastruktury
towarzyszącej.

Dokumenty zależne/pochodne

Zgłoszenia robót budowlanych;
Decyzje o pozwoleniu na budowę;
Badanie zgodności przedsięwzięcia z zapisami MPZP na etapie oceny
oddziaływania na środowisko.

Rysunek 12. Analizowany obszar na tle MPZP terenów usługowych, produkcyjno-składowych i mieszkaniowych
położonych w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej i linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony miasta i gminy Solec Kujawski https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-obowiazujace/ i danych na Geoportalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data odczytu: 08.04.2018 r.

Tabela 12. Karta dokumentu – MPZP terenów usługowych, produkcyjno-składowych i mieszkaniowych
położonych w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej i linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń.
Nazwa dokumentu

MPZP terenów usługowych, produkcyjno-składowych i mieszkaniowych
położonych w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej i linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń.

Podstawa prawna
utworzenia

Art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587).

Bezpośrednie i pośrednie
odniesienia do planowanej
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Brak.

Kolizja?

Potencjalna kolizja przestrzenna i funkcjonalna w przypadku włączenia
bocznicy do linii kolejowej nr 18 przebiegającej przez teren planu.

Wpływ dokumentu na
Platformę Multimodalną
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Brak.

Wpływ Platformy
Multimodalnej BydgoszczSolec Kujawski na zapisy
dokumentu (w tym kolizje
przestrzenne i funkcjonalne)

Możliwa konieczność zmiany ustaleń MPZP.

Źródło: Opracowanie własne.
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Możliwy zakres wykorzystania dla realizacji potrzeb
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Brak.

Proponowany zakres zmian

W momencie poprowadzenia infrastruktury towarzyszącej przez teren objęty
planem należy wprowadzić ustalenia dla korytarzy infrastruktury towarzyszącej.

Dokumenty zależne/
pochodne

Zgłoszenia robót budowlanych;
Decyzje o pozwoleniu na budowę;
Badanie zgodności przedsięwzięcia z zapisami MPZP na etapie oceny
oddziaływania na środowisko.

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 13. Analizowany obszar na tle MPZP terenów usługowych w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców i Garbary
w Solcu Kujawskim.

Kolizja?

Potencjalna kolizja przestrzenna i funkcjonalna w przypadku włączenia
bocznicy do linii kolejowej nr 18 przebiegającej przez teren planu.

Wpływ dokumentu na
Platformę Multimodalną
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Brak.

Wpływ Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski na zapisy
dokumentu (w tym kolizje
przestrzenne i funkcjonalne)

Możliwa konieczność zmiany ustaleń MPZP.

Możliwy zakres wykorzystania dla realizacji potrzeb
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Brak.

Proponowany zakres zmian

W momencie poprowadzenia infrastruktury towarzyszącej przez teren objęty
planem należy wprowadzić ustalenia dla korytarzy infrastruktury towarzyszącej.

Dokumenty zależne/
pochodne

Zgłoszenia robót budowlanych;
Decyzje o pozwoleniu na budowę;
Badanie zgodności przedsięwzięcia z zapisami MPZP na etapie oceny
oddziaływania na środowisko.

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony miasta i gminy Solec Kujawski https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-obowiazujace/ i danych na Geoportalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data odczytu: 08.04.2018 r.

Tabela 13. Karta dokumentu – MPZP miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
usługowych w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców i Garbary w Solcu Kujawskim.
Nazwa dokumentu

MPZP miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
usługowych w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców i Garbary w Solcu Kujawskim.

Podstawa prawna
utworzenia

Art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587).

Bezpośrednie i pośrednie
odniesienia do planowanej
Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski

Brak.
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ETAP III – ANALIZA WIELOKRYTERIALNA

1. METODA ZASTOSOWANA W ANALIZIE WARIANTÓW
Wielokryterialna analiza porównawcza miała na celu wskazanie optymalnego wariantu. Na podstawie
analiz branżowych wybrano kryteria, które zostały uwzględnione w trakcie wyboru optymalnego wariantu.
Lista kryteriów wraz z ich wagami została zaproponowana na zakończenie części analitycznej, po wykonaniu analiz branżowych i uzgodniona z Zamawiającymi. Listę kryteriów przedstawia Tabela 1.

Wartości przyjmowane przez podkryteria zostały sprowadzone do jednej skali liczbowej. Przyjęto, że
będą to wartości punktowe od 0 do 1. Finalną oceną wariantów będzie wynik od 0 do 1. Im wyższy wynik
tym przydatność wariantu wyższa. Opis podkryteriów oraz sposobu dokonywania oceny dla poszczególnych
branż przedstawiono w poniższych tabelach.
Tabela 2. Podkryteria dla uwarunkowań hydrologicznych.1
Podkryterium

Określona na podstawie map stabilności koryta Wisły.
Przeanalizowano trzy warianty porównania zmian dna badanego odcinka Wisły – 20112016, 2013-2016, 2011-2013. Porównano ze sobą morfologię dna koryta rzecznego oraz jej
dynamikę zmienności w czasie (miejsca erozji oraz akumulacji). Na tej podstawie wyznaczono obszary o określonej stabilności na badanym odcinku. Na dalszym etapie analizy
będzie można w sposób liczbowy porównać pomiędzy sobą ocenę wariantów w poszczególnych lokalizacjach.

Tabela 1. Zestawienie kryteriów i wag.
Kryteria główne
Uwarunkowania
hydrologiczne

Uwarunkowania
nawigacyjne

Uwarunkowania
hydrotechniczne

Uwarunkowania
geologiczne

Uwarunkowania
środowiskowe

Uwarunkowania
przestrzenne
i infrastrukturalne

Uwarunkowania
formalnoprawne

Waga

Waga
podkryterium

Podkryteria

Stabilność morfologiczna dna
0,2

0,1

0,15

0,15

0,2

0,1

0,1

0,4

Prędkości płynącej wody

0,25

Parametry koryta

0,35

Objętość robót czerpalnych na wejściu do portu

0,3

Liczba pozycji oznakowania stałego oznakowania
sygnalizacyjno-ostrzegawczego

0,15

Liczba pozycji oznakowania pływającego oznakowania
ostrzegawczego

0,15

Liczba nabieżników

0,15

System pozycjonowania – liczba niezbędnych stacji radarowych

0,25

Objętość wykopów pod akweny portowe

0,12

Objętość wykopów pod wejście do portu

0,13

Objętość robót ziemnych lądowych

0,35

Obiekty hydrotechniczne do rozbiórki/przebudowy/budowy

0,4

Powierzchnia placów składowych, dróg i linii kolejowych
wymagająca wzmocnienia podłoża

0,5

Powierzchnia terenu pod budynki wymagająca posadowienia
pośredniego

0,5

Wody i gleby

0,25

Uwarunkowania obszarów chronionych, w tym obszary
Natura 2000

0,5

Elementy akustyczne i aerosanitarne

0,25

Dostępność terenu do dalszej rozbudowy Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski

0,25

Sposób użytkowania terenu

0,1

Kolizje z istniejącymi budynkami

0,2

Koszt wybudowania dróg, linii kolejowych i uzbrojenia terenu

0,25

Kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną

0,2

Własność gruntów – zajętość gruntów wg kategorii własności

0,3

Zasoby środowiska przyrodniczego – kolizje

0,05

Dokumenty planistyczne i strategiczne – kolizje z ustaleniami

0,25

Ochrona gruntów rolnych i leśnych – zajętość gruntów rolnych
i leśnych

0,25

Dziedzictwo kulturowe – kolizje

0,15

Opis podkryterium

Stabilność
morfologiczna dna
(0,4)

Wartości oceny stabilności są z przedziału <-7; 9>, co zostanie przeliczone wg następującego wzoru:
Wynik - 7 = 1 punkt,
Wyniki dodatnie = 0,
Wartości pośrednie pomiędzy -7 a 0 przeliczone proporcjonalnie1.
Waga 0,4 dla tego podkryterium została przyjęta jako najwyższa w obszarze uwarunkowań hydrologicznych, gdyż jest to zmienna najbardziej różnicująca lokalizację wariantów
pomiędzy sobą na badanym odcinku.

Prędkości
płynącej wody
(0,25)

Prędkości płynącej wody – odczytywane zarówno jako wartość uśredniona (z modelu
HEC-RAS, jak również z pomiarów prędkości). Prędkość płynącej wody jest wartością, która warunkuje rodzaj umocnień koryta jakie trzeba zastosować w miejscu wejścia do platformy. Wartości te porównane zostaną między sobą (pomiędzy poszczególnymi wariantami).
Im niższa wartość tym lepiej.
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Waga 0,25 została przyjęta jako najniższa w obszarze uwarunkowań hydrologicznych, gdyż
jest to zmienna, którą można zniwelować stosując np. cięższe typy umocnień urządzeń
hydrotechnicznych.

Parametry koryta
(0,35)

Odczytane z danych przekrojów obliczeniowych wartości szerokości kanału żeglownego
oraz głębokości tranzytowej dla konkretnych przekroi poprzecznych rzeki Wisły w miejscu
zlokalizowania wejścia do platformy. Wartości te porównane z tabelą (Dz. U. Nr 77, poz.
695) pozwolą ocenić, która lokalizacja najbardziej spełnia wymogi techniczne żeglugi oraz
urządzenia wlotowego do platformy.
Najwyższe wartości = 1 punkt,
Najniższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Waga 0,35 została przyjęta jako nieco mniej istotna od stabilności koryta rzecznego,
jednakże różnicująca warianty od siebie na opracowywanym odcinku.

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Opracowanie własne.
1

500

Zmiana w stosunku do prezentowanej w etapie II metodyki, ponieważ odczytane wartości dla wszystkich wariantów są ujemne,
czytaj powinny dostać 1 pkt wg starej metodyki, dlatego proponuje się wykonać obliczenie proporcjonalne w celu lepszego zróżnicowania wariantów.
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Tabela 3. Podkryteria dla uwarunkowań nawigacyjnych.
Podkryterium

Objętość robót
czerpalnych
na wejściu do portu
(0,3)

Opis podkryterium

Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Liczba pozycji
oznakowania stałego
oznakowania
sygnalizacyjno-ostrzegawczego
(0,15)

Liczba nabieżników
(0,15)

Ilość robót ziemnych wyrażona w [m3] niezbędna do osiągnięcia pożądanych
parametrów.
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Objętość wykopów
pod wejście do portu
(0,13)

Liczba sztuk różna w zależności od usytuowania wejścia do portu – Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
Najmniejsza liczba = 1 punkt,
Największa liczba = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Najmniejsza liczba = 1 punkt,
Największa liczba = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Liczba sztuk w zależności od usytuowania wejścia do portu – Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski – ukształtowania toru podejściowego.

Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Objętość robót
ziemnych lądowych
(0,35)

Najmniejsza liczba = 1 punkt,
Największa liczba = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Liczba sztuk różna w zależności od usytuowania wejścia do portu – Platformy
Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski i topografii terenu.
Najmniejsza liczba = 1 punkt,
Największa liczba = 0 punktów.
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Źródło: Opracowanie własne.

Liczba istniejących
obiektów hydrotechnicznych do rozbiórki/
przebudowy/budowy
(0,4)

Tabela 4. Podkryteria dla uwarunkowań hydrotechnicznych.

Waga 0,35 została przyjęta, ponieważ potencjalnie roboty ziemne lądowe mogą stanowić
największą ilość wszystkich prac ziemnych. Dodatkowo, może się to wiązać z koniecznością dowozu ziemi na plac budowy i mogą występować znaczne różnice między wariantami.
Ponadto, w objętości robót ziemnych lądowych znajdują się głównie nasypy pod tereny
portowe. Będą to nasypy w dużej części zawierające elementy wzmocnienia nawierzchni.
A więc: zagęszczone warstwowe podsypki, wzmocnienia za pomocą warstw podsypek
i materacy geotekstylnych, aż po głębokie wzmocnienia za pomocą np. pali żwirowych
lub innych. Są to kosztowne elementy budowlane i będzie ich stosunkowo dużo.
Liczba metrów bieżących [mb] obiektów hydrotechnicznych przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy lub budowy. Obiekty typu: cieki, rowy melioracyjne, zastawki piętrzące, wały przeciwpowodziowe, nabrzeża.
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Jest to najbardziej istotne kryterium, ponieważ ma największy wpływ na koszty spośród
podanych. Budowa nabrzeży, śluzy oraz elementów umocnienia brzegu, są najbardziej
kosztotwórcze.

Opis podkryterium

Ilość robót ziemnych wyrażona w [m3] niezbędna do osiągnięcia pożądanych parametrów.

Objętość wykopów
pod akweny portowe
(0,12)

Waga 0,13 została przyjęta jako niższa od podkryterium objętości robót ziemnych lądowych, a wyższa od podkryterium dla objętości wykopów pod akweny portowe ze względu na to, że tych prac będzie znacznie mniej. Jest to podkryterium zbliżone do podkryterium objętości wykopów pod akweny portowe, z tą różnicą, że większość prac będzie
prowadzona przed wałem przeciwpowodziowym.
Prace prowadzone będą na sucho przed wałem przeciwpowodziowym. W pierwszej kolejności wykona się obudowy kanału wejściowego i wybuduje tymczasową grodzę na
wejściu z Wisły do kanału wejściowego. Potem wykona się suche wykopy w obudowie.
W końcowym etapie usunie się tymczasową grodzę i wprowadzi wodę do akwenów portowych.
Ilość robót ziemnych wyrażona w [m3] niezbędna do osiągnięcia pożądanych parametrów.

Liczba sztuk w zależności od usytuowania wejścia do portu – Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski – zależna od pory roku.

System pozycjonowania – liczba
niezbędnych stacji
radarowych
(0,25)

Podkryterium

Opis podkryterium

Ilość robót czerpalnych (związanych z ruchem rumowiska, transportem osadów – naturalnym i generowanym przez jednostki pływające) wyrażona w [m3] niezbędna do osiągnięcia pożądanych parametrów.

Waga 0,3 została przyjęta ze względu na to, że jest to najistotniejsze podkryterium
spośród wymienionych. Ma największy wpływ na koszty.

Liczba pozycji
oznakowania
pływającego
oznakowania
ostrzegawczego
(0,15)

Podkryterium

Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Waga 0,12 została przyjęta jako najniższa spośród wag dla wszystkich podkryteriów
związanych z pracami ziemnymi ze względu na to, że prace te dotyczą jedynie wykopów
pod akweny portowe i prowadzone będą za wałem przeciwpowodziowym.
Prace prowadzone będą na sucho za wałem przeciwpowodziowym. W pierwszej kolejności wykona się nabrzeża na ściankach, śluzę. Potem wykona się suche wykopy w obudowie.

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 5. Podkryteria dla uwarunkowań geologicznych.
Podkryterium

Powierzchnia placów
składowych, dróg i linii
kolejowych wymagająca wzmocnienia podłoża (0,5)
Powierzchnia terenu
pod budynki wymagająca posadowienia
pośredniego (0,5)

Opis podkryterium

Liczba metrów kwadratowych [m2] terenu wymagającego wzmocnienia podłoża.
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Liczba metrów kwadratowych [m2] terenu wymagającego posadowienia pośredniego.
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 6. Podkryteria dla uwarunkowań środowiskowych.
Podkryterium

Opis podkryterium

Podkryterium

Dodatkowe podkryteria składające się na wartość podkryterium:

Dodatkowe podkryteria składające się na wartość podkryterium:

Liczba kolidujących obiektów objętych ochroną prawną [szt.]. Udział w podkryterium
wynosi 10/50
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Szacunkowa zajętość terenu pod inwestycję [ha]. Udział w podkryterium wynosi
15/25
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Wody i gleby
(0,25)

Powierzchnia kolidująca z obszarami objętymi ochroną prawną, w tym powierzchnia
kolidująca z obszarami Natura 2000 [ha]. Udział w podkryterium wynosi 20/50

Szacunkowa ilość spływów deszczowych [dm3/s]. Udział w podkryterium wynosi
5/25
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Liczba kolizji z ciekami istotnymi dla JCWP wyrażona w sztukach [szt.] Udział w podkryterium wynosi 5/25
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Wagę 0,25 przyjęto ze względu na mniejsze znaczenie tego podkryterium w stosunku do
podkryterium: Uwarunkowania obszarów chronionych, w tym obszary Natura 2000, które
otrzymało wagę 0,5. Jest tak samo ważne jak podkryterium dotyczące elementów akustycznych i aerosanitarnych.
Najważniejszym czynnikiem wpływającym na podkryterium wody i gleby jest szacunkowa
zajętość terenu pod inwestycję, gdyż wpływa ona bezpośrednio na wyłączenie terenów
inwestycji z bieżącego zagospodarowania.

Opis podkryterium

Wynikiem będzie suma iloczynów wartości punktowej obszaru objętego ochroną prawną
pomnożonej przez powierzchnię zajmowaną przez daną klasę użytkowania terenu w stosunku do całej powierzchni terenu Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski
Najbardziej korzystne = 1 punkt,
Najmniej korzystne = 0 punktów.
Wartości punktowe dla poszczególnych obszarów objętych ochroną prawną:
Uwarunkowania
obszarów
chronionych,
w tym obszary
Natura 2000
(0,5)

Obszary Natura 2000 – 0 punktów,
Parki krajobrazowe – 0,3 punktu,
Obszary chronionego krajobrazu – 0,5 punktu,
Użytki Ekologiczne – 0,8 punktu,
Brak kolizji z obszarem objętym ochroną prawną – 1 punkt.
W przypadku nakładania się przestrzennego obszarów zawsze zostanie wzięty pod uwagę
obszar mniej korzystny (z mniejszą liczbą punktów).
Szacunkowa degradacja powierzchni biologicznie czynnych – tereny zadrzewione
i zakrzewione [ha]. Udział w podkryterium wynosi 10/50
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Szacunkowa degradacja powierzchni biologicznie czynnych – pozostałe tereny biologicznie czynne [ha]. Udział w podkryterium wynosi 10/50
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Wagę 0,5 przyjęto ze względu na to, że jest to najważniejsze podkryterium spośród wskazanych dla kryterium głównego: Uwarunkowania środowiskowe.
Najważniejszym czynnikiem (dodatkowym podkryterium) spośród wymienionych są powierzchnie kolidujące z obszarami objętymi ochroną prawną (20/50). Pozostałe czynniki
traktowane są jako równoważne (10/50).
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Podkryterium

Opis podkryterium

Podkryterium

Dodatkowe podkryteria składające się na wartość podkryterium:

Zajętość terenu w stosunku do klas użytkowania terenu [ha] w udziale do całej powierzchni terenu Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Występowanie terenów z przekroczeniami wartości dopuszczalnej i wartości
odniesienia [tak/nie]. Udział w podkryterium wynosi 4/25
Tak = 0,
Nie = 1.

Wynikiem będzie suma iloczynów wartości punktowej klasy użytkowania terenu pomnożonej przez powierzchnię zajmowaną przez daną klasę użytkowania terenu w stosunku
do całej powierzchni terenu Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Odległość od terenów chronionych akustycznie wyznaczonych w oparciu o m.p.z.p.
lub faktyczne zagospodarowanie [m]. Udział w podkryterium wynosi 7/25
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Zabudowa chroniona akustycznie występująca w bezpośrednim sąsiedztwie
inwestycji [szt.]. Udział w podkryterium wynosi 7/25
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Wartości punktowe dla poszczególnych klas:
Najbardziej korzystne tereny = 1 punkt,
Najmniej korzystne tereny = 0 punktów.

2

Elementy akustyczne
i aerosanitarne
(0,25)

Sposób użytkowania
terenu (0,1)

Przewidywana konieczność zastosowania działań minimalizujących.
Udział w podkryterium wynosi 7/25
Konieczność zastosowania zabezpieczeń (Tak/Nie)
Tak = 0 pkt
Nie = 1 pkt3
Wagę 0,25 przyjęto ze względu na mniejsze znaczenie tego podkryterium w stosunku do
podkryterium: Uwarunkowania obszarów chronionych, w tym obszary Natura 2000, które
otrzymało wagę 0,5. Jest tak samo ważne jak podkryterium dotyczące wód i gleb.
Na obecnym etapie analizy, stan jakości powietrza w miejscu planowanej lokalizacji inwestycji jest najważniejszy pod względem elementów aerosanitarnych. Ponieważ w trakcie
realizacji inwestycji oraz jej późniejszej eksploatacji występować będzie emisja substancji
mających wpływ na stan jakości powietrza. Natomiast jest on znacznie mniej istotny w stosunku do elementów akustycznych, stąd niska waga 4/25.
W ocenie wpływu inwestycji na elementy akustyczne stwierdza się, iż wszystkie wymienione podkryteria (dotyczące akustyki) są jednakowo istotne z punktu widzenia ochrony
środowiska.

Podkryterium
Dostępność terenu
do dalszej rozbudowy
Platformy
Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski
(0,25)

Dla podkryterium kolizje z istniejącymi budynkami w każdym z wariantów zliczona zostanie liczba kolidujących budynków [szt.].

2
3

Kolizje z istniejącymi
budynkami (0,2)

Jest to obok kosztów budowy dróg, linii kolejowych i uzbrojenia terenu najbardziej istotne
podkryterium. Pozwala zobrazować możliwości rozbudowy i rozwoju platformy.

Najwyższa wartość = 0 punkt,
Najniższa wartość = 1 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Jest to podkryterium mniej istotne, niż podkryterium dostępności terenu i podkryterium
związane z kosztami. Uznano, że jest równoważne z podkryterium kolizje z istniejącą
infrastrukturą techniczną.

Opis podkryterium
Powierzchnia [ha] jaka może zostać zagospodarowana do dalszego rozwoju platformy.
Powierzchnia zostanie ustalona na podstawie zajętości terenu przez każdy z wariantów
i analizy dostępności terenu przeprowadzonej w Etapie II.
Najwyższa wartość = 1 punkt,
Najniższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Lasy – 0,5 punktu;
Tereny budowy – 0 punktów;
Tereny dróg – 0,1 punktu;
Tereny linii kolejowej, infrastruktury technicznej i parkingów – 0,1 punktu;
Tereny niezagospodarowane – 1 punkt;
Tereny rolne – 0,9 punktu;
Tereny usługowe – 0 punktów;
Tereny zabudowy handlowej – 0 punktów;
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej – 0 punktów;
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 0 punktów;
Tereny zabudowy oświaty i kultury – 0 punktów;
Tereny zabudowy przemysłowej, magazynów oraz place i składowiska – 0 punktów;
Tereny zabudowy zagrodowej – 0 punktów;
Tereny zalesione i zadrzewione oraz tereny zieleni nieurządzonej – 1 punkt;
Tereny zieleni urządzonej – 0 punktów;
Wały przeciwpowodziowe – 0 punktów;
Wody – 1 punkt.
Ze względu na zbliżony charakter terenów na całym analizowanym obszarze (tereny
rolnicze) podkryterium uznano za najmniej istotne. Nadając punktację klasom terenu
zastosowano następujący klucz: za najmniej przydatne uznawano tereny zabudowane
i zainwestowane, a za najbardziej przydatne tereny niezagospodarowane, a następnie
tereny rolnicze.

Źródło: Opracowanie własne. 23

Tabela 7. Podkryteria dla uwarunkowań przestrzennych i infrastrukturalnych.

Opis podkryterium

Wartość nakładów, jakie będą potrzebne na wybudowanie dróg, linii kolejowych i sieci
uzbrojenia terenu [wartości w PLN].
Koszt wybudowania
dróg, linii kolejowych
i uzbrojenia terenu
(0,25)

Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Razem z dostępnością terenu do dalszej rozbudowy platformy jest to kryterium najbardziej istotne spośród podanych podkryteriów.

Przyjęto 10 m.
Zmiana w stosunku do prezentowanej w etapie II metodyki, ponieważ dokładna kalkulacja wymaga wykonania szczegółowej
analizy akustycznej, bez której nie można jasno określić rodzaju oraz parametrów koniecznych do zastosowania działań minimalizujących. Na obecnym etapie jedynie wskazuje się potencjalną możliwość ich zastosowania.
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Podkryterium

Podkryterium

Opis podkryterium
Dla podkryterium kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną w każdym z wariantów
zostanie zliczona liczba kolidujących linii i obiektów infrastruktury technicznej [szt.].

Zajętość gruntu rolnych i leśnych wymagających zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne oraz wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej [ha].

Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.

Wynikiem będzie suma iloczynów wartości punktowej poszczególnych klas bonitacyjnych pomnożonej przez powierzchnię zajmowaną przez daną klasę bonitacyjną w stosunku do całej powierzchni terenu Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Kolizje z istniejącą
infrastrukturą techniczną (0,2)

Jest to podkryterium nieznacznie mniej istotne, niż podkryterium dostępności terenu
i podkryterium związane z kosztami. Uznano, że jest równoważne z podkryterium kolizje
z istniejącymi budynkami.
Źródło: Opracowanie własne.

Ochrona gruntów
rolnych i leśnych –
zajętość gruntów
rolnych i leśnych
(0,25)

Wartości punktowe dla poszczególnych klas:
Najbardziej korzystne grunty = 1 punkt,
Najmniej korzystne grunty = 0 punktów,
Klasy I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego i grunty leśne – 0 punktów,
Klasy IV, IVa, IVb, V, VI – 1 punkt.
Podkryterium uznano za równoważne z podkryterium dotyczącym dokumentów
planistycznych, nieznacznie mniej istotne od podkryterium dotyczącego
własności gruntów.

Tabela 8. Podkryteria dla uwarunkowań formalnoprawnych.
Podkryterium

Opis podkryterium

Opis podkryterium
Zajętość gruntu wg kategorii własności [ha] w udziale do całej powierzchni terenu
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
Wynikiem będzie suma iloczynów wartości punktowej kategorii rodzaju własności
pomnożonej przez powierzchnię zajmowaną przez dany rodzaj własności w stosunku
do całej powierzchni terenu Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Własność gruntów –
zajętość gruntów
wg kategorii własności
(0,3)

Wartości punktowe dla kategorii własności gruntów:
Najbardziej korzystne grunty = 1 punkt,
Najmniej korzystne grunty = 0 punktów.
Grunty gminy nieoddane w użytkowanie wieczyste – 1 punkt,
Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste – 0 punktów,
Grunty osób fizycznych – 0 punktów,
Grunty powiatu – 1 punkt,
Grunty Skarbu Państwa nieoddane w użytkowanie wieczyste – 1 punkt,
Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste – 0 punktów,
Grunty województwa – 1 punkt,
Pozostałe – 0 punktów.
Waga 0,3 została określona dla tego podkryterium ze względu na duży wpływ kosztów
związanych z wykupem nieruchomości pozostających w rękach prywatnych właścicieli gruntów. Co przełoży się na koszty całej inwestycji. Jest to najwyższa waga spośród
podkryteriów wskazanych dla kryterium głównego: Uwarunkowania formalnoprawne.
Liczba kolizji z terenami, na których występują zasoby środowiska przyrodniczego
[szt.];

Zasoby środowiska
przyrodniczego –
kolizje
(0,05)

Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Ze względu na to, że zasoby środowiska występują w bardzo ograniczonej ilości, uznano
to podkryterium jako najmniej istotne.
Liczba dokumentów, dla których wystąpią kolizje funkcjonalno-przestrzenne [szt.].

Dokumenty
planistyczne
i strategiczne –
kolizje z ustaleniami
(0,25)

Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Podkryterium uznano za równoważne z podkryterium dotyczącym ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nieznacznie mniej istotne od podkryterium dotyczącego własności
gruntów.
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Dziedzictwo kulturowe
– kolizje
(0,15)

Liczba kolizji [szt.];
Najniższa wartość = 1 punkt,
Najwyższa wartość = 0 punktów,
Wartości pośrednie przeliczone do skali od 0 do 1.
Waga 0,15 została przyjęta ze względu na to, że nie jest to podkryterium tak istotne jak
pozostałe podkryteria, z wyłączeniem zasobów środowiska.

Źródło: Opracowanie własne.

2. ZIDENTYFIKOWANE WARIANTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zidentyfikowano 3 warianty lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Samo
założenie platformy (rozumianej jako port i najbliższe otoczenie, tj. nabrzeża i place składowe), w każdym
z wariantów charakteryzuje duże podobieństwo. Przy opracowaniu koncepcji portu i rozmieszczenia funkcji
Platformy posłużono się schematem rozwiązania platformy, który wpasowano w teren zgodnie przyjętymi
wejściami do portu. Czynnikami istotnie różnicującymi wygląd Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski jest połączenie z krajową infrastrukturą techniczną (drogi i linie kolejowe). Założono, że każdy wariant zostanie włączony do drogowego układu krajowego poprzez nową drogę bezpośrednio z platformy do
ulicy Nowotoruńskiej/DP1457C (w planach ulica GP dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę). Natomiast włączenie do krajowego układu kolejowego zostanie przeprowadzone do linii kolejowej nr 18 między
przejazdem na drodze DW397 i stacją kolejową Solec Kujawski.
Wariant 1 zajmuje 118,2 ha powierzchni. Na tą liczbę składają się powierzchnia obszaru platformy
wynosząca 36,5 ha. Powierzchnia terenu korytarzy infrastrukturalnych: drogowych i kolejowych wynosząca 68,1 ha. Treny poza wałem to pozostałe 13,6 ha. Jest to najrozleglejszy wariant ze względu na najdłuższe
korytarze infrastruktury technicznej. Do granic wariantu wliczono też korytarz drogi wskazanej w projekcie
SUiKZP Miasta Bydgoszcz, na odcinku od drogi dojazdowej do platformy do włączenia do ulicy Toruńskiej
w rejonie kanału odprowadzającego oczyszczone ścieki do Wisły. Planowaną drogę włączono w obręb granic z uwagi na bliskość i wysoką funkcjonalność połączenia. W przypadku wyboru tego wariantu ta droga
będzie istotnym połączeniem z miastem Bydgoszcz. Na tym odcinku nie została ona ujęta w kosztach, ze
względu na to, że będzie to zadanie Miasta Bydgoszcz nie związane z samą platformą i włączeniem jej do
krajowego układu drogowego. Wariant 2 zajmuje 106,2 ha powierzchni. Na tę liczbę składają się powierzchnia obszaru platformy wynosząca 30,1 ha. Powierzchnia terenów korytarzy infrastrukturalnych: drogowych
i kolejowych wynosząca 59,1 ha. Treny poza wałem to 17 ha. Podobnie jak w Wariancie 1 do granic wariantu
wliczono korytarz drogi wskazanej w projekcie SUiKZP Miasta Bydgoszcz, na odcinku od drogi dojazdowej
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do platformy do włączenia do ulicy Toruńskiej w rejonie kanału odprowadzającego oczyszczone ścieki do
Wisły. Wariant 3 zajmuje 96,5 ha powierzchni. Na tę liczbę składają się powierzchnia obszaru platformy wynosząca 23,6 ha. Powierzchnia terenów korytarzy infrastrukturalnych: drogowych i kolejowych wynosząca
36,5 ha. Treny poza wałem to 36,4 ha. Wariant 3 jest wariantem zajmującym najmniejszą powierzchnię ze
względu na najkrótsze korytarze włączenia do krajowego układu drogowego i kolejowego.
Na Rysunku nr 1 zaprezentowano granice 3 wariantów.
Rysunek 1. Granice wariantów lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

3. PORÓWNANIE WARIANTÓW
Porównanie wariantów przedstawia Tabela 9. W tabeli zaprezentowano zbiorcze wyniki dla każdego
z wariantów. Szczegółowe informacje dotyczące oceny w poszczególnych kryteriach zawarto w tabelach
kolejnych.
Tabela 9. Zbiorcze wyniki wielokryterialnej oceny wariantów.
Liczba punktów
Kryteria
główne

Uwarunkowania hydrologiczne

Uwarunkowania
nawigacyjne

Uwarunkowania hydrotechniczne

Źródło: Opracowanie własne.

Uwarunkowania
geologiczne

Uwarunkowania środowiskowe
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Waga

0,2

0,1

0,15

0,15

0,2

Ocena według wag

Waga podkryterium

Wariant
1

Wariant
2

Wariant
3

Wariant
1

Wariant
2

Wariant
3

Stabilność
morfologiczna dna

0,4

0,0000

1,0000

0,8300

0,0000

0,0800

0,0664

Prędkości
płynącej wody

0,25

0,0000

0,7000

1,0000

0,0000

0,0350

0,0500

Parametry koryta

0,35

0,0000

1,0000

0,8700

0,0000

0,0700

0,0609

Objętość robót czerpalnych na wejściu do
portu

0,3

0,0000

1,0000

0,2000

0,0000

0,0300

0,0060

Liczba pozycji oznakowania stałego oznakowania sygnalizacyjno-ostrzegawczego

0,15

1,0000

1,0000

1,0000

0,0150

0,0150

0,0150

Liczba pozycji oznakowania pływającego
oznakowania ostrzegawczego

0,15

1,0000

1,0000

0,0000

0,0150

0,0150

0,0000

Liczba nabieżników

0,15

1,0000

1,0000

1,0000

0,0150

0,0150

0,0150

System pozycjonowania – liczba
niezbędnych stacji
radarowych

0,25

1,0000

1,0000

1,0000

0,0250

0,0250

0,0250

Objętość wykopów
pod akweny portowe

0,12

1,0000

0,0000

0,0500

0,0180

0,0000

0,0009

Objętość wykopów
pod wejście do portu

0,13

1,0000

0,9200

0,0000

0,0195

0,0179

0,0000

Objętość robót ziemnych lądowych

0,35

0,0000

1,0000

0,4300

0,0000

0,0525

0,0226

Obiekty hydrotechniczne do rozbiórki/
przebudowy/budowy

0,4

0,0000

0,1000

1,0000

0,0000

0,0060

0,0600

Powierzchnia placów
składowych, dróg
i linii kolejowych
wymagająca
wzmocnienia podłoża

0,5

0,0000

0,5900

1,0000

0,0000

0,0443

0,0750

Powierzchnia terenu
pod budynki
wymagająca posadowienia pośredniego

0,5

1,0000

1,0000

1,0000

0,0750

0,0750

0,0750

Wody i gleby

0,25

0,2000

0,6433

1,0000

0,0100

0,0322

0,0500

Uwarunkowania
obszarów chronionych, w tym obszary
Natura 2000

0,5

0,8000

0,8161

0,2000

0,0800

0,0816

0,0200

Elementy akustyczne
i aerosanitarne

0,25

0,5100

0,7200

0,4400

0,0255

0,0360

0,0220

Podkryteria
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Liczba punktów

0,0000

0,0250

0,0087

Sposób użytkowania
terenu

0,1

0,0000

1,0000

0,8632

0,0000

0,0100

0,0086

Kolizje z istniejącymi
budynkami

0,2

0,0000

1,0000

0,8750

0,0000

0,0200

0,0175

Koszt wybudowania
dróg, linii kolejowych
i uzbrojenia terenu

0,25

0,0000

0,7087

1,0000

0,0000

0,0177

0,0250

Kolizje z istniejącą
infrastrukturą
techniczną

0,2

0,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,0200

0,0000

Własność gruntów –
zajętość gruntów wg
kategorii własności

0,3

0,0000

0,2316

1,0000

0,0000

0,0069

0,0300

Zasoby środowiska
przyrodniczego –
kolizje

0,05

0,0000

1,0000

1,0000

0,0000

0,0050

0,0050

Dokumenty planistyczne i strategiczne
– kolizje z ustaleniami

0,25

1,0000

1,0000

1,0000

0,0250

0,0250

0,0250

Ochrona gruntów
rolnych i leśnych –
zajętość gruntów
rolnych i leśnych

0,25

0,0000

0,8994

1,0000

0,0000

0,0225

0,0250

Dziedzictwo kulturowe
– kolizje

0,15

0,0000

1,0000

0,5000

0,0000

0,0150

0,0075

SUMA

0,3230

0,7976

0,7161

0,42

0

0,7

1

72,1

Wartość odczytana
z modelu hydraulicznego jako szerokość
kanału [m] żeglownego
przy założonej głębokości tranzytowej 2,8 m
dla drogi wodnej klasy V w obliczeniowym
przekroju poprzecznym zlokalizowanym
w miejscu wlotu do
Portu Multimodalnego – W1

Wartość odczytana
z modelu hydraulicznego jako szerokość
kanału [m] żeglownego przy założonej
głębokości tranzytowej 2,8 m dla drogi
wodnej klasy V w obliczeniowym przekroju
poprzecznym zlokalizowanym w miejscu
wlotu do Portu Multimodalnego – W2

Wartość odczytana
z modelu hydraulicznego jako szerokość
kanału [m] żeglownego przy założonej
głębokości tranzytowej 2,8 m dla drogi
wodnej klasy V w obliczeniowym przekroju
poprzecznym zlokalizowanym w miejscu
wlotu do Portu Multimodalnego – W3

0

1

0,87

75

Źródło: Opracowanie własne.
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12000

Według: Plan batymetryczny (głębokościowy) koryta Wisły
na odcinku zakola
pod Fordonem km
768 km-772 ze stałym
układem nurtu przy
brzegu wklęsłym. Dla
lokalizacji 1 głębokości poniżej 4,5 metra.

Według: Plan batymetryczny (głębokościowy) koryta
Wisły na odcinku
zakola pod Fordonem km 768 km-772
ze stałym układem
nurtu przy brzegu
wklęsłym. Dla lokalizacji 2 głębokości
5 - 4,5 metra.

Według: Plan batymetryczny (głębokościowy) koryta Wisły na
odcinku zakola
pod Fordonem km
768 km-772 ze stałym
układem nurtu przy
brzegu wklęsłym. Dla
lokalizacji 3 głębokości poniżej 4,5 metra.

0

1

0,2

8

W celu zapewnienia
bezpieczeństwa żeglugi niezbędna jest
instalacja następującego oznakowania:
1. Główki wejściowe
do portu, prawa, lewa:
2 szt.
2. Dwa światła informujące o zakręcie
w kanale
3. Oświetlenie śluzy

W celu zapewnienia
bezpieczeństwa żeglugi niezbędna jest
instalacja następującego oznakowania:
1. Główki wejściowe do portu,
prawa, lewa: 2 szt.
2. Dwa światła informujące o zakręcie
w kanale
3. Oświetlenie śluzy

W celu zapewnienia
bezpieczeństwa żeglugi niezbędna jest
instalacja następującego oznakowania:
1. Główki wejściowe do portu,
prawa, lewa: 2 szt.
2. Dwa światła informujące o zakręcie
w kanale
3. Oświetlenie śluzy

1

1

1

4

W celu zapewnienia
bezpieczeństwa żeglugi niezbędna jest
instalacja następującego oznakowania:
Oznakowanie pływające - granice toru
wodnego (2)

W celu zapewnienia
bezpieczeństwa żeglugi niezbędna jest
instalacja następującego oznakowania:
Oznakowanie pływające - granice toru
wodnego (2)

W celu zapewnienia
bezpieczeństwa żeglugi niezbędna jest
instalacja następującego oznakowania:
Oznakowanie pływające - występujące
łachy (2), granice toru
wodnego (2)

1

1

0

Wariant 3

Wariant 2
1

8000

Wariant 3

0

13000

0,83

Liczba
pozycji
oznakowania stałego
oznakowania sygnalizacyjno-ostrzegawczego (0,15)

Liczba
pozycji
oznakowania pływającego
oznakowania ostrzegawczego
(0,15)

8

2

8

2

Ocena wariantu

Wariant 2

Wartości dla poszczególnych wariantów
zostały odczytane
z trzech map porównania zmian dna badanego odcinka Wisły
– 2011-2016, 2013-2016,
2011-2013. Następnie
z 3 wyników odczytanych z poszczególnych map wyliczono
średnią arytmetyczną
dla każdego
z wariantów

Wariant 1

Wariant 3

Wariant 2
Wartości dla poszczególnych wariantów
zostały odczytane
z trzech map porównania zmian dna badanego odcinka Wisły
– 2011-2016, 2013-2016,
2011-2013. Następnie
z 3 wyników odczytanych z poszczególnych map wyliczono
średnią arytmetyczną
dla każdego
z wariantów

Objętość
robót czerpalnych na
wejściu do
portu (0,3)

Uzasadnienie/opis

Wariant 1

Wartości dla poszczególnych wariantów
zostały odczytane
z trzech map porównania zmian dna badanego odcinka Wisły
– 2011-2016, 2013-2016,
2011-2013. Następnie
z 3 wyników odczytanych z poszczególnych
map wyliczono średnią
arytmetyczną dla
każdego z wariantów

Ocena wariantu

Wartości dla wariantu

Wariant 3

-2,2

Uzasadnienie/opis

Wariant 1

Wariant 3

Wariant 2

Wariant 1

Podkryterium

Wartości dla
wariantu

-2,3

52,6

0,47

Wariant 2

Tabela 10. Charakterystyka wyników analizy wielokryterialnej dla kryterium uwarunkowania hydrologiczne.

-1,7

Parametry
koryta
(0,35)

0,59

Tabela 11. Charakterystyka wyników analizy wielokryterialnej dla kryterium uwarunkowania nawigacyjne.

Źródło: Opracowanie własne.

Stabilność
morfologiczna dna
(0,4)

Prędkości
płynącej
wody
(0,25)

Wartość odczytana
z modelu hydraulicznego jako prędkość
[m∙s-1] przepływającej
wody przy przepływie
SNQ (średnim niskim)
w obliczeniowym
przekroju poprzecznym zlokalizowanym
w miejscu wlotu do
Platformy Multimodalnej - W3

Wariant 1

0,1

0,3468

Wartość odczytana
z modelu hydraulicznego jako prędkość
[m∙s-1] przepływającej
wody przy przepływie
SNQ (średnim niskim)
w obliczeniowym
przekroju poprzecznym zlokalizowanym
w miejscu wlotu do
Platformy Multimodalnej - W2

Wariant 3

Uwarunkowania formalnoprawne

1,0000

Wartość odczytana
z modelu hydraulicznego jako prędkość
[m∙s-1]
przepływającej wody
przy przepływie SNQ
(średnim niskim) w obliczeniowym przekroju
poprzecznym zlokalizowanym w miejscu
wlotu do Platformy
Multimodalnej - W1

Wariant 2

0,1

0,0000

Wariant 1

Uwarunkowania
przestrzenne
i infrastrukturalne

0,25

Podkryterium

Dostępność terenu
do dalszej rozbudowy
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski

Ocena według wag

513

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

ETAP III – ANALIZA WIELOKRYTERIALNA

Wartości dla wariantu

Uzasadnienie/opis

Ocena wariantu

Tabela 12. Charakterystyka wyników analizy wielokryterialnej dla kryterium uwarunkowania hydrotechnicznych.

Objętość
robót ziemnych lądowych (0,35)

1314240

Wariant 2
1154970

Wariant 3

1

222000

Wariant 2

1

208015

220995

Wariant 1

1

Wariant 1

Podkryterium
Objętość
wykopów
pod wejście
do portu
(0,13)

174560

Wariant 3

RIS Dolna Wisła.
Stacja bazowa. Śledzenie i namierzanie
statków (VTT - Vessel
Tracking and Tracing).
Technologia śledzenia
i namierzania statków
(VTT) jest jednym z
kluczowych elementów systemu usług
informacji rzecznej
RIS. Odpowiada ona
za nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi
śródlądowej, monitorowanie ruchu wodnego i przekazywanie
informacji właściwym
instytucjom i służbom.
System śledzenia
i namierzania statków
bazuje na takich technologiach jak: AIS,
DGPS, Radary, CCTV
(na podstawie RIS
Odra)

1

Objętość
wykopów
pod akweny
portowe
(0,12)

Wariant 2

RIS Dolna Wisła.
Stacja bazowa.
Śledzenie i namierzanie statków (VTT
- Vessel Tracking
and Tracing). Technologia śledzenia i
namierzania statków
(VTT) jest jednym z
kluczowych elementów systemu usług
informacji rzecznej
RIS. Odpowiada
ona za nadzór nad
bezpieczeństwem
żeglugi śródlądowej,
monitorowanie ruchu wodnego i przekazywanie informacji
właściwym instytucjom i służbom.
System śledzenia
i namierzania statków bazuje na takich
technologiach jak:
AIS, DGPS, Radary,
CCTV (na podstawie
RIS Odra)

1

Wariant 3

Wariant 3

1

RIS Dolna Wisła.
Stacja bazowa. Śledzenie i namierzanie
statków (VTT - Vessel
Tracking and Tracing).
Technologia śledzenia
i namierzania statków
(VTT) jest jednym
z kluczowych elementów systemu
usług informacji
rzecznej RIS. Odpowiada ona za
nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi
śródlądowej, monitorowanie ruchu wodnego i przekazywanie
informacji właściwym
instytucjom i służbom. System śledzenia i namierzania
statków bazuje na
takich technologiach
jak: AIS, DGPS, Radary, CCTV (na podstawie RIS Odra)

1

Wariant 2

Wariant 2

W celu zapewnienia
bezpieczeństwa żeglugi niezbędna jest
instalacja następujących znaków nawigacyjnych:
1. Nabieżnik wejściowy
do portu (2 stawy
z oświetleniem)
2. Nabieżnik oznaczający obrotnicę
na rzece (3 stawy
z oświetleniem) lub
1 światło sektorowe

Wariant 1

Wariant 1

Wariant 2
1

5(3)

W celu zapewnienia
bezpieczeństwa
żeglugi niezbędna
jest instalacja następujących znaków
nawigacyjnych:
1. Nabieżnik wejściowy do portu (2 stawy
z oświetleniem)
2. Nabieżnik oznaczający obrotnicę
na rzece (3 stawy
z oświetleniem) lub
1 światło sektorowe

218610

Wartość uzyskano ze
zsumowania iloczynów
powierzchni akwenu
głównego i średniej
głębokości wykopu
pod ten akwen oraz
powierzchni kanału
portowego i średniej
głębokości wykopu
pod kanał, korzystna
jest wartość niższa

Tak jak dla
Wariantu 1

Tak jak dla
Wariantu 1

1

0

0,05

379430

Wartość uzyskano
z wymnożenia powierzchni kanału
wejściowego i średniej
głębokości wykopu
pod ten kanał,
korzystna jest wartość
niższa

Tak jak dla
Wariantu 1

Tak jak dla
Wariantu 1

1

0,92

0

1245200

Wartość uzyskano ze
zsumowania objętości
robót ziemnych obejmujących nasypy pod
obszary rzędnej terenu
podniesionej do rzędnej nabrzeży, nasypy
pod wzmocnione place
składowe, nasypy pod
umocnione skarpy
w strefie zalewowej po
obu stronach. Korzystna jest wartość niższa
kanału wejściowego
oraz pod opaski brzegowe, korzystna jest
wartość niższa

Tak jak dla
Wariantu 1

Tak jak dla
Wariantu 1

0

1

0,43

Źródło: Opracowanie własne.
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Ocena wariantu

Wariant 1

1

5(3)

W celu zapewnienia
bezpieczeństwa żeglugi niezbędna jest
instalacja następujących znaków nawigacyjnych:
1. Nabieżnik wejściowy do portu (2 stawy
z oświetleniem)
2. Nabieżnik oznaczający obrotnicę
na rzece (3 stawy
z oświetleniem) lub 1
światło sektorowe

Uzasadnienie/opis

Wariant 3

System pozycjonowania – liczba
niezbędnych stacji
radarowych
(0,25)

5(3)

Wariant 3

Liczba nabieżników
(0,15)

Wariant 1

Podkryterium

Wartości dla wariantu
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Wartości dla wariantu

Uzasadnienie/opis

Ocena wariantu

Tabela 13. Charakterystyka wyników analizy wielokryterialnej dla kryterium uwarunkowania geologiczne.

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wartości przyjęto
z obmiaru terenów
do wzmocnienia na
planach zagospodarowania

0

0,59

1

12000

Wartość wyznaczono dla 6 magazynów o powierzchni
po 1000 m2 oraz
drugie tyle dla
budynków o różnym
przeznaczeniu
znajdujących się
na terenie o podniesionej rzędnej (np.
10 budynków o powierzchni 600 m2)

Wartość wyznaczono dla 6 magazynów
o powierzchni po
1000 m2 oraz drugie
tyle dla budynków
o różnym przeznaczeniu znajdujących
się na terenie o
podniesionej rzędnej
(np. 10 budynków
o powierzchni
600 m2)

Wartość wyznaczono dla 6 magazynów
o powierzchni po
1000 m2 oraz drugie
tyle dla budynków
o różnym przeznaczeniu znajdujących
się na terenie
o podniesionej rzędnej (np. 10 budynków
o powierzchni
600 m2)

1

1

1

Wariant 2

Wartości przyjęto
z obmiaru terenów
do wzmocnienia na
planach zagospodarowania

12000

58225

12000

1
Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 14. Charakterystyka wyników analizy wielokryterialnej dla kryterium uwarunkowania środowiskowe.

Wariant 3

1

Wariant 2

1

4267,062

Wariant 1

4595,089

106,2

Wariant 3

Wody i gleby
(0,25). Liczba
kolizji z ciekami
istotnymi dla
JCWP wyrażona
w sztukach
[szt.] Udział
w podkryterium
wynosi 5/25

118,2

Ocena wariantu

Wariant 2

Wody
i gleby (0,25)
Szacunkowa
zajętość terenu
pod inwestycję
[ha]. Udział
w podkryterium wynosi
15/25

Uzasadnienie/opis

Wariant 1

Wartości dla wariantu

Wody
i gleby (0,25).
Szacunkowa
ilość spływów
deszczowych
[dm3/s].
Udział w podkryterium
wynosi 5/25

516

47200

Wartości przyjęto
z obmiaru terenów
do wzmocnienia na
planach zagospodarowania

Wariant 2

0,1

73900

Wariant 1

0

Wariant 3

Powierzchnia terenu
pod budynki
wymagająca
posadowienia
pośredniego
(0,5)

Wariant 1

Podkryterium

Wariant 3

Powierzchnia
placów składowych, dróg i linii kolejowych
wymagająca
wzmocnienia
podłoża (0,5)

Ocena
wariantu

Uzasadnienie/opis

Wariant 3

Źródło: Opracowanie własne.

Wariant 2

Wartość
uzyskano ze
zsumowania
długości następujących
budowli hydrotechnicznych
liniowych:
nabrzeża –
1285 mb, obudowy kanału
wejściowego
- 1200 m, wały
przeciwpowodziowe do
przebudowy 1430 m, opaski
brzegowe –
2350 mb, ostrog
i- 14 × 20 mb,
kanały melioracyjne - 5000
mb. Ze względu
na duże dysproporcje kosztowe
pomiędzy poszczególnymi
elementami,
najbardziej
istotna jest ilość
nabrzeży i obudów kanału
wejściowego.
Korzystna jest
wartość mniejsza.

Wariant 1

Wartość uzyskano ze
zsumowania długości
następujących budowli
hydrotechnicznych
liniowych: nabrzeża
– 2000 mb, obudowy
kanału wejściowego 970 m, wały przeciwpowodziowe do przebudowy - 1330 m, opaski
brzegowe - 2385 mb,
ostrogi - 10 × 20 mb,
kanały melioracyjne 5000 mb. Ze względu
na duże dysproporcje
kosztowe pomiędzy
poszczególnymi elementami, najbardziej
istotna jest ilość
nabrzeży i obudów
kanału wejściowego.
Korzystna jest wartość
mniejsza.

Wartość
uzyskano ze
zsumowania
długości
następujących budowli
hydrotechnicznych
liniowych:
nabrzeża –
1850 mb, obudowy kanału
wejściowego
- 1040 m, wały
przeciwpowodziowe do
przebudowy 1345 m, opaski
brzegowe
– 2415 mb,
ostrogi –
10 × 20 mb,
kanały melioracyjne - 5000
mb. Ze względu na duże
dysproporcje
kosztowe
pomiędzy poszczególnymi
elementami,
najbardziej
istotna jest
ilość nabrzeży i obudów
kanału wejściowego.
Korzystna
jest wartość
mniejsza.

Podkryterium

11545

Wariant 3

Wariant 3

Wariant 2
11850

Wariant 2

11885

Wariant 1

Liczba
istniejących
obiektów
hydrotechnicznych do
rozbiórki/
przebudowy/budowy
(0,4)

Wariant 1

Podkryterium

Wartości dla wariantu

96,5

Dla tego wariantu szacuje
się największą zajętość
terenu pod
platformę oraz
infrastrukturę
towarzyszącą,
w wysokości
około 117,2 [ha].

Dla tego wariantu szacuje
się pośrednią
zajętość terenu
pomiędzy wariantem 1
a wariantem 3,
w wysokości
około 106,2 [ha].

Dla tego wariantu szacuje
się najmniejszą zajętość
terenu pod
platformę oraz
infrastrukturę
towarzyszącą,
w wysokości
około 96,5 [ha].

0

0,5530

1

4006,975

Szacunkowa
ilość spływów
deszczowych
dla Wariantu 1
w stosunku do
pozostałych
dwóch wariantów jest największa i wynosi około 4497,9
[dm3/s].

Ilość spływów
deszczowych
dla Wariantu
2 jest pośrednia pomiędzy
wariantem 1
a wariantem 3
i wynosi około
4074,2 [dm3/s].

Szacunkowa
ilość spływów
deszczowych
dla Wariantu 3
w stosunku
do pozostałych dwóch
wariantów jest
najmniejsza i
wynosi około
3691,4 [dm3/s].

0

0,5578

1

1

Liczba kolizji
z ciekami istotnymi dla JCWP
w Wariancie 1
wynosi 1.

Liczba kolizji
z ciekami istotnymi dla JCWP
w Wariancie 2
wynosi 1.

Liczba kolizji
z ciekami istotnymi dla JCWP
w Wariancie 3
wynosi 1.

1

1

1
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Uwarunkowania obszarów
chronionych,
w tym obszary Natura
2000 (0,5).
Powierzchnia
kolidująca
z obszarami
objętymi
ochroną prawną, w tym
powierzchnia
kolidująca
z obszarami
Natura 2000
[ha]. Udział
w podkryterium wynosi
20/50

Uwarunkowania obszarów
chronionych,
w tym obszary
Natura 2000
(0,5). Szacunkowa degradacja powierzchni biologicznie
czynnych –
tereny zadrzewione
i zakrzewione
[ha]. Udział w
podkryterium
wynosi 10/50

18

4,8

21

5,2

39,3

11,2

Wariant 3

Wariant 2

Wariant koliduje
z dwoma obszarami objętymi
ochroną prawną, tj.: z obszarem Natura
2000 Dolina
Dolnej Wisły
i z obszarem
Natura 2000
Solecka Dolina
Wisły.

Wariant koliduje z trzema
Wariant koliduje
obszarami
z dwoma obszaobjętymi ochrorami objętymi
ną prawną, tj.:
ochroną prawz obszarem
ną, tj.: z obNatura 2000
szarem Natura
Dolina Dolnej
2000 Dolina
Wisły, z obDolnej Wisły
szarem Natura
i z obszarem
2000 Solecka
Natura 2000
Dolina Wisły
Solecka Dolina
oraz użytkiem
Wisły.
ekologicznym
„Biała Góra”.

Wariant koliduje
z obszarami
objętymi ochroną prawną na
powierzchni
około 18 [ha]
(obszar specjalnej ochrony
ptaków OSO:
17 ha, specjalny
obszar ochrony
siedlisk SOO:
18 ha). Obszar
OSO całkowicie
mieści się w zasięgu obszaru
SOO. Przydatność wynosi
0,8444 wyliczone na podstawie kalkulacji
(18 ha * 0 pkt +
97,7 ha *1 pkt)/
pow. wariantu.

Wariant koliduje
z obszarami
objętymi ochroną prawną na
powierzchni na
powierzchni
około 21,0 [ha]
(obszar specjalnej ochrony
ptaków OSO:
21 ha, specjalny
obszar ochrony
siedlisk SOO:
21 ha). Obszary
te nakładają się
w całości na
siebie. Przydatność wynosi
0,7928 wyliczone na podstawie kalkulacji
(21 ha * 0 pkt +
80,4 ha *1 pkt)/
pow. wariantu.

Wariant koliduje
z obszarami
objętymi ochroną prawną
łącznie około
39,3 [ha] (w tym
obszar specjalnej ochrony
ptaków OSO:
39 ha, specjalny
obszar ochrony
siedlisk SOO:
39 ha oraz
użytek ekologiczny: 0,3 ha).
Obszary Natura
2000 OSO i
SOO nakładają
się w całości
na siebie. Przydatność wynosi
0,5556 wyliczone na podstawie kalkulacji
(39 ha * 0 pkt +
0,3 ha * 0,3 pkt
49,6 ha *1 pkt)/
pow. wariantu.

W wariancie
tym szacuje
się degradację
powierzchni
biologicznie
czynnych (tereny zadrzewione
i zakrzewione)
na obszarze
około [4,7] ha.

W wariancie
tym szacuje
się degradację
powierzchni
biologicznie
czynnych (tereny zadrzewione
i zakrzewione)
na obszarze
około 10,0 [ha]
(z czego około
4,95 [ha] stanowią potencjalne
siedliska
chronione).

W wariancie
tym szacuje
się degradację
powierzchni
biologicznie
czynnych (tereny zadrzewione
i zakrzewione)
na obszarze
około 9,3 [ha].

Wariant 3

3

Wariant 1

Wariant 3

Wariant 2
2

Ocena wariantu

Wariant 2

2

Uzasadnienie/opis

Wariant 1

Uwarunkowania obszarów
chronionych,
w tym obszary
Natura 2000
(0,5). Liczba
kolidujących
obiektów objętych ochroną
prawną [szt.].
Udział w podkryterium
wynosi 10/50

Wariant 1

Podkryterium

Wartości dla wariantu

1

1

0

1

0,821622

0

Uwarunkowania obszarów
chronionych,
w tym obszary
Natura 2000
(0,5). Szacunkowa degradacja powierzchni biologicznie
czynnych – pozostałe tereny
biologicznie
czynne [ha].
Udział w podkryterium
wynosi 10/50
Elementy
akustyczne
i aerosanitarne (0,25).
Występowanie terenów
z przekroczeniami wartości
dopuszczalnej
i wartości odniesienia [tak/
nie]. Udział
w podkryterium wynosi
4/25
Elementy
akustyczne
i aerosanitarne (0,25).
Odległość
od terenów
chronionych
akustycznie
wyznaczonych
w oparciu
o m.p.z.p. lub
faktyczne zagospodarowanie [m]. Udział
w podkryterium wynosi
7/25
Elementy
akustyczne
i aerosanitarne
(0,25). Zabudowa chroniona
akustycznie
występująca
w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji
do 10 m od
granicy [szt.].
Udział w podkryterium
wynosi 7/25

1

0,9375

0

Elementy
akustyczne
i aerosanitarne (0,25).
Przewidywana
konieczność
zastosowania
działań minimalizujących.
Udział w podkryterium
wynosi 7/25

113

Nie

0

6

Tak

104

Nie

0

3

Tak

95

W wariancie
tym szacuje
się degradację
powierzchni
biologicznie
czynnych
(pozostałe tereny biologicznie
czynne) na
obszarze
około 111 [ha].

W wariancie
tym szacuje
się degradację
powierzchni
biologicznie
czynnych
(pozostałe tereny biologicznie
czynne) na
obszarze
około 100 [ha].

W wariancie
tym szacuje
się degradację
powierzchni
biologicznie
czynnych
(pozostałe tereny biologicznie
czynne) na
obszarze
około 87 [ha].

0

0,5

1

Nie

W obszarze
lokalizacji
Wariantu 1
zgodnie z pismem Wojewódzkiego
Inspektora
Ochrony Środowiska brak jest
przekroczeń
dopuszczalnych
poziomów substancji
w powietrzu.

W obszarze
lokalizacji Wariantu 2 zgodnie
z pismem Wojewódzkiego
Inspektora
Ochrony Środowiska brak jest
przekroczeń
dopuszczalnych
poziomów
substancji w
powietrzu.

W obszarze
lokalizacji
Wariantu 3
zgodnie z pismem Wojewódzkiego
Inspektora
Ochrony Środowiska brak jest
przekroczeń
dopuszczalnych
poziomów substancji
w powietrzu.

1

1

1

0

W sąsiedztwie
analizowanego
wariantu występują tereny
chronione akustycznie - odcinkowo kolizja/
bezpośrednie
sąsiedztwo z
przebiegiem
dróg dojazdowych.

W sąsiedztwie
analizowanego
wariantu występują tereny
chronione akustycznie - odcinkowo kolizja/
bezpośrednie
sąsiedztwo z
przebiegiem
dróg dojazdowych.

W sąsiedztwie
analizowanego
wariantu występują tereny
chronione akustycznie - odcinkowo kolizja
z przebiegiem
dróg dojazdowych.

1

1

1

7

W bezpośrednim sąsiedztwie
inwestycji do
10 m od granicy występuje
zabudowa chroniona akustycznie – 2 [szt.].

W bezpośrednim sąsiedztwie
inwestycji do
10 m od granicy występuje
zabudowa chroniona akustycznie – 3 [szt.].

W bezpośrednim sąsiedztwie
inwestycji do
10 m od granicy występuje
zabudowa chroniona akustycznie – 1 [szt.].

0,25

1

0

Istnieje potencjalne ryzyko
wystąpienia
przekroczeń
wartości dopuszczalnych.

Istnieje potencjalne ryzyko
wystąpienia
przekroczeń
wartości dopuszczalnych.

Istnieje potencjalne ryzyko
wystąpienia
przekroczeń
wartości dopuszczalnych.

0

0

0

Tak

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 15. Charakterystyka wyników analizy wielokryterialnej dla kryterium uwarunkowania przestrzenne.

Kalkulacja dostępnych terenów pod dalszy
rozwój Platformy
Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec
Kujawski została
przeprowadzona
w oparciu o dostępność terenu
wyznaczoną
w części dotyczącej istniejących
uwarunkowań.
Etap II Rozdział
3.6.2.1. Dostępne
tereny wskazano
poza granicami
Platformy Multimodalnej i jej
korytarzami dojazdowymi. Dokładny przebieg
granic przedstawiono na rysunku
nr 2. Dostępne
tereny rozróżniono na 3 kategorie
terenów:
Obszar 1: tereny
położone za korytarzem przełożonych linii elektroenergetycznych
NN. Obszar 2 –
tereny znajdujące
się ponad 1 km od
centralnej części
platformy i położone pomiędzy
wałem a przełożoną linią elektroenergetyczną NN.
Obszar 3 – tereny
w odległości do
1 km od centralnej
części platformy.
Obszar 3 uznano
za najbardziej
korzystny dla
dalszego rozwoju
platformy. Powierzchnię tego
obszaru wzięto
pod uwagę do
obliczenia oceny
w tym kryterium.
Dla Wariantu 3
powierzchnia
Obszaru wynosi
97,6 ha.

520

Wariant 3

Kalkulacja dostępnych terenów pod dalszy
rozwój Platformy
Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec
Kujawski została
przeprowadzona
w oparciu o dostępność terenu
wyznaczoną
w części dotyczącej istniejących
uwarunkowań.
Etap II Rozdział
3.6.2.1. Dostępne
tereny wskazano
poza granicami
Platformy Multimodalnej i jej
korytarzami dojazdowymi. Dokładny przebieg
granic przedstawiono na rysunku
nr 2. Dostępne
tereny rozróżniono na 3 kategorie
terenów:
Obszar 1: tereny
położone za korytarzem przełożonych linii elektroenergetycznych
NN. Obszar 2 –
tereny znajdujące
się ponad 1 km od
centralnej części
platformy i położone pomiędzy
wałem a przełożoną linią elektroenergetyczną NN.
Obszar 3 – tereny
w odległości do
1 km od centralnej
części platformy.
Obszar 3 uznano
za najbardziej
korzystny dla
dalszego rozwoju
platformy. Powierzchnię tego
obszaru wzięto
pod uwagę do
obliczenia oceny
w tym kryterium.
Dla Wariantu 2
powierzchnia
Obszaru wynosi
131,5 ha.

Wariant 2

Wariant 3

97,6

Kalkulacja dostępnych terenów pod dalszy
rozwój Platformy
Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec
Kujawski została
przeprowadzona
w oparciu o dostępność terenu
wyznaczoną
w części dotyczącej istniejących
uwarunkowań.
Etap II Rozdział
3.6.2.1. Dostępne
tereny wskazano
poza granicami
Platformy Multimodalnej i jej
korytarzami dojazdowymi. Dokładny przebieg
granic przedstawiono na rysunku
nr 2. Dostępne
tereny rozróżniono na 3 kategorie
terenów:
Obszar 1: tereny
położone za korytarzem przełożonych linii elektroenergetycznych
NN. Obszar 2 –
tereny znajdujące
się ponad 1 km od
centralnej części
platformy i położone pomiędzy
wałem a przełożoną linią elektroenergetyczną NN.
Obszar 3 – tereny
w odległości do
1 km od centralnej
części platformy.
Obszar 3 uznano
za najbardziej
korzystny dla
dalszego rozwoju
platformy. Powierzchnię tego
obszaru wzięto
pod uwagę do
obliczenia oceny
w tym kryterium.
Dla Wariantu 1
powierzchnia
Obszaru wynosi
79,6 ha.

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 2
131,5

0,8333

0,8585

0,8551

12

4

5

Obliczono liczbę
budynków kolidujących z granicami wariantów.

Obliczono liczbę
budynków kolidujących z granicami wariantów.

Obliczono liczbę
budynków kolidujących z granicami wariantów.

0

1

0,875

69998800
PLN

Koszty zostały
skalkulowane
zgodnie z wartościami podanymi
w zbiorczym
zestawieniu kosztów. Suma kosztów dla dróg i linii
kolejowych

Koszty zostały
skalkulowane
zgodnie z wartościami podanymi
w zbiorczym
zestawieniu kosztów. Suma kosztów dla dróg i linii
kolejowych

Koszty zostały
skalkulowane
zgodnie z wartościami podanymi
w zbiorczym
zestawieniu kosztów. Suma kosztów dla dróg i linii
kolejowych

0

0,7087

1

6

Założono, że linie
WN i NN zostaną
przełożone, poza
obszar platformy.
3 kolizje z drogami,
2 kolizje z LK 18,
1 kolizja z wodociągiem do niefunkcjonującego
ujęcia wód
z Wisły.
Kolizje z sieciami
wod.-kan. i nn pominięto.

Założono, że linie
WN i NN zostaną
przełożone, poza
obszar platformy.
3 kolizje z drogami,
2 kolizje z LK 18,
Kolizje z sieciami
wod.-kan. i nn pominięto.

Założono, że linie
WN i NN zostaną
przełożone, poza
obszar platformy.
3 kolizje z drogami,
2 kolizje z LK 18,
1 kolizja z wałem
przeciwpowodziowym
Kolizje z sieciami
wod.-kan. i nn pominięto.

0

1

0

Ocena wariantu

Wariant 1

79,6

Uzasadnienie/opis

Wariant 3

Dostępność
terenu do
dalszej
rozbudowy
Platformy
Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec
Kujawski
(0,25)

Wariant 1

Podkryterium

Wartości dla wariantu

Wartości dla
wariantów zostały obliczone
zgodnie z tabelą
Wariant 1 - Sposób użytkowania
terenu znajdującą
się w Tabeli nr
16. Są tam podane dokładne
powierzchnie
zajmowane przez
każdą z form
użytkowania
terenu.

Sposób
użytkowania
terenu
(0,1)

Kolizje
z istniejącymi
budynkami (0,2)
Koszt
wybudowania
dróg,
linii kolejowych
i uzbrojenia terenu (0,25)

Kolizje
z istniejącą infrastrukturą
techniczną (0,2)
0

1

91844000
PLN

6

76361400
PLN

5

0,3468

Wartości dla
wariantów zostały obliczone
zgodnie z tabelą
Wariant 2 - Sposób użytkowania
terenu znajdującą
się w Tabeli nr
16. Są tam podane dokładne
powierzchnie
zajmowane przez
każdą z form
użytkowania
terenu.

Wartości dla
wariantów zostały obliczone
zgodnie z tabelą
Wariant 3 - Sposób użytkowania
terenu znajdującą
się w Tabeli nr
16. Są tam podane dokładne
powierzchnie
zajmowane przez
każdą z form
użytkowania
terenu.

0

1

0,8632

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 16. Szczegółowe kalkulacje dla podkryterium sposób użytkowania terenu.
Wariant 1 - Sposób użytkowania terenu

Rysunek 2. Granice wariantów lokalizacji wraz z analizą dostępności terenu do dalszej rozbudowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Sposób użytkowania terenu

Powierzchnia [m2]

Punkty

Przydatność

Niezagospodarowane

17947,85434

1

0,0152

Drogi

3885,950133

0,1

0,0003

Drogi gruntowe

5194,500218

0,1

0,0004

Infrastruktura techniczna

1757,138784

0

0,0000

5573,449999

0,1

0,0005

21535,7721

0,5

0,0091

Tereny zadrzewione i zakrzewione

192,1644592

1

0,0002

Tereny zabudowy jednorodzinnej

492,9467877

0

0,0000

Tereny zabudowy zagrodowej

3262,907206

0

0,0000

Tereny przemysłowe

7856,455234

0

0,0000

Tereny rolnicze

1022266,158

0,9

0,7797

Wody

5735,606269

1

0,0049

Wał

57205,35799

0

0,0000

Zieleń naturalna

27052,57262

1

0,0229

Suma końcowa/Przydatność

1179958,835

Linie kolejowe
Las

0,8333

Wariant 2 - Sposób użytkowania terenu
Sposób użytkowania terenu

Powierzchnia [m2]

Punkty

Przydatność

3438,55078

0,1

0,0003

499,38672

0,1

0,0000

Drogi
Drogi gruntowe
Infrastruktura techniczna

233,59375

0

0,0000

Linie kolejowe

6436,4375

0,1

0,0006

Las

17037,71095

0,5

0,0080

724,16797

0

0,0000

1150,96484

0

0,0000

958616,6407

0,9

0,8139

2122,70703

1

0,0020

Wał

34148,39843

0

0,0000

Zieleń naturalna

35607,01173

1

0,0336

Suma końcowa/Przydatność

1060015,57

Tereny zabudowy jednorodzinnej
Tereny zabudowy zagrodowej
Tereny rolnicze
Wody

0,8585

Wariant 3 - Sposób użytkowania terenu

Źródło: Opracowanie własne.

Sposób użytkowania terenu

Powierzchnia [m2]

Punkty

Przydatność

Drogi

3189,636188

0,1

0,0003

Linie kolejowe

2729,191558

0,1

0,0003

Las

18614,14835

0,5

0,0096

Tereny zabudowy jednorodzinnej

4213,968425

0

0,0000

Tereny zabudowy zagrodowej

1724,606898

0

0,0000

Tereny rolnicze

796567,8704

0,9

0,7426

Wody

5037,764557

1

0,0052

Wał

39686,57514

0

0,0000

Zieleń naturalna

93580,08559

1

0,0969

Suma końcowa/Przydatność

965343,8471

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 17. Charakterystyka wyników analizy wielokryterialnej dla kryterium uwarunkowania formalnoprawne.

Zasoby
środowiska
przyrodniczego –
kolizje (0,05)

Dokumenty
planistyczne
i strategiczne – kolizje
z ustaleniami
(0,25)

Ochrona
gruntów
rolnych
i leśnych –
zajętość
gruntów
rolnych
i leśnych
(0,25)

3

2

0,2905

0

2

0,5590

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 2
0,1250

Ocena wariantu

Wariant 1

0,1128

Uzasadnienie/opis

Wariant 3

Własność
gruntów
– zajętość
gruntów
wg kategorii
własności
(0,3)

Wariant 1

Podkryterium

Wartości dla wariantu

0,1656

Wartości dla
wariantów
zostały obliczone zgodnie
z Tabelą nr 18
Wariant 1 Własności.
Są tam podane
dokładne powierzchnie zajmowane przez
każdą z grup
rejestrowych.

Wartości dla
wariantów
zostały obliczone zgodnie
z Tabelą nr 18
Wariant 2
- Własności.
Są tam podane dokładne
powierzchnie
zajmowane
przez każdą
z grup rejestrowych.

Wartości dla wariantów zostały
obliczone zgodnie
z Tabelą nr 18
Wariant 3 Własności. Są tam
podane dokładne
powierzchnie
zajmowane
przez każdą
z grup rejestrowych.

0,0000

0,2316

1,0000

0

2

0,5890

Dziedzictwo
kulturowe –
kolizje (0,15)

5

3

4

W liniach rozgraniczających
wariantu nie
znajdują się
żadne kolizje
z obiektami
pozostającymi
w rejestrze
konserwatora
lub gminnych
ewidencjach
zabytków. Wariant 1 koliduje
z granicami 5
stref archeologicznych.

Brak kolizji

Kolizje z:
SUiKZP (1)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
gminy Solec
Kujawski
m.p.z.p. (1)
Jeden m.p.z.p.
uchwała nr
XIX/128/2004
na terenie
gminy Solec
Kujawski

Kolizje z:
SUiKZP (1)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
gminy Solec
Kujawski
m.p.z.p. (1)
Jeden m.p.z.p.
uchwała nr
XIX/128/2004
na terenie
gminy Solec
Kujawski

Kolizje z:
SUiKZP (1)
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Solec
Kujawski
m.p.z.p. (1)
Jeden m.p.z.p.
uchwała nr
XIX/128/2004
na terenie gminy
Solec Kujawski

Wartości
dla wariantów
zostały obliczone zgodnie
z Tabelą nr 19
Wariant 1
- Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Są tam
podane dokładne powierzchnie zajmowane
przez każdą z
klas bonitacyjnych

Wartości
dla wariantów
zostały obliczone zgodnie
z Tabelą nr 19
Wariant 2
- Ochrona
gruntów rolnych i leśnych.
Są tam podane dokładne
powierzchnie
zajmowane
przez każdą
z klas bonitacyjnych

Wartości dla wariantów zostały
obliczone zgodnie
z Tabelą nr 19
Wariant 3 - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.
Są tam podane
dokładne
powierzchnie
zajmowane
przez każdą
z klas
bonitacyjnych

1

0,5

Wariant 1 - Własność gruntów
Powierzchnia [m2]

Punkty

Przydatność

26794,4814

1

0,0227

1009322,9508

0

0

1114,5671

1

0,0009

103284,0522

1

0,0875

Grunty Skarbu Państwa oddane
w użytkowanie wieczyste

37547,7738

0

0

Grunty województwa

1899,5307

1

0,0016

Grunty osób fizycznych
Grunty powiatu
0

1

1

Grunty Skarbu Państwa nie oddane
w użytkowanie wieczyste

Suma końcowa/Przydatność

0,1128

1179963,3561
Wariant 2 - Własność gruntów

Rodzaj grupy rejestrowej

Powierzchnia [m2]

Punkty

Przydatność

35305,4715

1

0,0333

925622,8646

0

0

1035,1881

1

0,0010

Grunty Skarbu Państwa nie oddane
w użytkowanie wieczyste

93828,7019

1

0,0885

Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie
wieczyste

1868,4480

0

0

Grunty województwa

2368,0877

1

0,0022

Grunty gminy nie oddane w użytkowanie
wieczyste
Grunty osób fizycznych
1

1

1

Grunty powiatu

Suma końcowa/Przydatność

0,1250

1060028,7616
Wariant 3 - Własność gruntów

Rodzaj grupy rejestrowej
Grunty gminy nie oddane w użytkowanie
wieczyste
0

0,8994

1

Grunty osób fizycznych
Grunty powiatu
Grunty Skarbu Państwa nie oddane
w użytkowanie wieczyste
Grunty województwa
Suma końcowa/Przydatność

Powierzchnia [m2]

Punkty

Przydatność

12998,4806

1

0,0135

805439,9685

0

0

2247,9602

1

0,0023

143682,2993

1

0,1488

975,8782

1

965344,5869

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 18. Szczegółowe kalkulacje dla podkryterium własność terenu.

Grunty gminy nie oddane w użytkowanie
wieczyste

Brak kolizji

W liniach rozgraniczających
wariantu nie
znajdują się żadne
kolizje z obiektami
pozostającymi
w rejestrze konserwatora lub
gminnych ewidencjach zabytków.
Wariant 3 koliduje
z granicami 4 stref
archeologicznych.

Źródło: Opracowanie własne.

Rodzaj grupy rejestrowej

Istniejące
w terenie, a niefunkcjonujące
3 ujęcia wody,
które służyły
potrzebom
nieistniejących
obecnie Zakładów Chemicznych „Zachem”
w Bydgoszczy,
pozwolenia
wodnoprawne uchylono
z dniem
05.02.2013 r.

W liniach rozgraniczających
wariantu nie
znajdują się
żadne kolizje
z obiektami
pozostającymi
w rejestrze
konserwatora
lub gminnych
ewidencjach
zabytków. Wariant 2 koliduje
z granicami 3
stref archeologicznych.
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Tabela 19. Szczegółowe kalkulacje dla podkryterium ochrona gruntów rolnych i leśnych.
Wariant 1 - Ochrona gruntów rolnych i leśnych

38224,0901

0

0

IIIa

335760,9204

0

0

IIIb

338762,9668

0

0

IV

37586,3150

1

0,0371

IVa

171830,1940

1

0,1698

IVb

30822,2936

1

0,0305

V

38125,4195

1

0,0377

VI

15603,6777

1

0,0154

Analiza wielokryterialna została opracowana dla 3 wariantów lokalizacji Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski. Warianty oceniono pod względem 7 kryteriów głównych, na które składało się
łącznie 27 podkryteriów. W wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej najwyżej oceniono Wariant 2.
W tabeli nr 20 zaprezentowano sumaryczną ocenę jaką otrzymał każdy z wariantów oraz składowe tej oceny
według 7 kryteriów głównych już po uwzględnieniu wszystkich wag.
Tabela 20. Podsumowanie wielokryterialnej analizy wariantów.

Wariant 1

0,0000

0,0700

0,0375

0,0750

0,1155

0,0000

0,0250

0,3230

40,50%

Powierzchnia [m2]

Punkty

Przydatność

Wariant 2

0,1850

0,1000

0,0764

0,1193

0,1498

0,0927

0,0744

0,7976

100,00%

11801,4727

0

0

Wariant 3

0,1773

0,0610

0,0835

0,1500

0,0920

0,0598

0,0925

0,7161

89,78%

IIIa

13761,3676

0

0

IIIb

312866,2583

0

0

IV

22038,1286

1

0,0268

IVa

224624,7379

1

0,2727

IVb

104443,6968

1

0,1268

V

104372,3505

1

0,1267

VI

29655,8253

1

0,0360

Suma końcowa/Przydatność

823563,8378

Suma końcowa/Przydatność

0,2905

1011797,4934
Wariant 2 - Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Klasa bonitacyjna

Powierzchnia [m2]

Punkty

Przydatność

III

20329,3454

0

0

IIIa

89276,8944

0

0

IIIb

307580,6307

0

0

IV

68093,6869

1

0,0720

IVa

300394,5535

1

0,3175

IVb

107833,0328

1

0,1140

V

46849,1373

1

0,0495

VI

5727,7042

1

0,0061

Suma końcowa/Przydatność

946084,9852

0,5590

Wariant 3 - Ochrona gruntów rolnych i leśnych
Klasa bonitacyjna
III

Źródło: Opracowanie własne.

0,5890

Porównanie wariantów, gdzie Wariant 2 = 100%

Suma ocen

III

Uwarunkowania formalnoprawne

0

Uwarunkowania przestrzenne i infrastrukturalne

0

Uwarunkowania środowiskowe

5081,6163

Uwarunkowania geologiczne

II

4. PODSUMOWANIE ANALIZY WARIANTÓW

Uwarunkowania hydrotechniczne

Przydatność

Uwarunkowania nawigacyjne

Punkty

Uwarunkowania hydrologiczne

Powierzchnia [m2]

Warianty

Klasa bonitacyjna

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z wyliczeniami zaprezentowanymi w Tabeli nr 9, zagregowanymi w Tabeli nr 20 powyżej,
najlepiej oceniono Wariant 2. Uzyskał on 0,7976 punktu. Drugi w kolejności ocen Wariant 3 uzyskał 0,7161
punktu, co stanowi 89,78% oceny Wariantu 2. Najgorzej oceniono Wariant 1, który uzyskał 0,3230 punktu,
co stanowi 40,5% oceny Wariantu 2. Wariant 2 został najlepiej oceniony w 4 kryteriach: hydrologicznym,
nawigacyjnym, środowiskowym, przestrzennym i infrastrukturalnym. Nie został oceniony najniżej w żadnym
z badanych kryteriów. Wariant 3 został oceniony najwyżej w 3 następujących kryteriach: hydrotechnicznym,
geologicznym i formalno-prawnym. Wariant 1 poza kryterium nawigacyjnym został oceniony najniżej we
wszystkich pozostałych 6 kryteriach.
Największymi zaletami Wariantu 2 są:
•

dostępność terenu pod dalszy rozwój funkcji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski,

•

korzystne położenie wejścia do portu,

•

najwyższa ocena w najistotniejszych kryteriach: hydrologicznym i środowiskowym,

•

niewielka ingerencja w tereny Natura 2000.

Zgodnie z przyjętą metodyką za optymalny wariant uznaje się, ten który uzyska największą liczbę
punktów. Wobec tego, jako najbardziej korzystny wariant wskazuje się Wariant 2. Jest on rekomendowany
jako optymalna lokalizacja Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
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530
100 000 000,00
96 071 250,00
103 795 506,00
1 209 424,00
32 930 215,50
1 191 550,00

Obudowa kanału wejściowego
Śluza żeglugowa
Place składowe wzmocnione
Obszary o rzędnej terenu podniesionej do rzędnej
nabrzeży
Wały przeciwpowodziowe
Opaski brzegowe
Ostrogi

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

531

4 000,00
27 000,00
7 000,00

Przepusty
Znaki
Oznakowanie nawigacyjne pływające (pławy)
Pławy ostrogowe

12.

13.
14.
15.

19 350 000,00
11 400 000,00
3 744 000,00
1 120 000,00
8 000 000,00

Roboty ziemne
Nawierzchnia
Podtorze
Odwodnienie
Sieć trakcyjna

17.
18.
19.
20.

78 700 000,00
16.

Układy torowe

38 000,00

554 744,00

Kanały melioracyjne
11.

Nawigacja

893 500,00

Nasypy stanowiące korpus wału z umocnionymi skarpami i umocnioną koroną
10.

66 345 363,00

43 885 296,00

Nabrzeże płytowe

17 177 257,30
249 185 935,00

Akweny

1.
2.

713 240 040,80

0,82%

0,11%

0,38%

1,16%

1,97%

8,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,06%

0,09%

6,77%

0,12%

3,36%

0,12%

10,59%

9,80%

10,20%

4,48%

25,42%

1,75%

72,76%

%

[WI]

7 000 000,00

980 000,00

3 276 000,00

9 975 000,00

8 600 000,00

43 089 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

netto

16,04%

2,25%

7,51%

22,85%

19,70%

98,72%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

%

[WI]

4,69%

0,66%

2,20%

6,69%

30,28%

14 767 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

netto

4,74%

0,66%

2,22%

6,76%

30,60%

46,22%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

%

16 500 000,00

2 310 000,00

7 722 000,00

23 512 500,00

37 625 000,00

136 556 500,00

7 000,00

27 000,00

4 000,00

38 000,00

554 744,00

893 500,00

66 345 363,00

1 191 550,00

32 930 215,50

1 209 424,00

103 795 506,00

96 071 250,00

100 000 000,00

43 885 296,00

249 185 935,00

17 177 257,30

713 240 040,80

[WI]

RAZEM

netto

1.1.1. Analiza możliwych źródeł finansowania projektu i cel analizy finansowej

Branża hydrologiczna

[WI]

Etap III

Celem analizy finansowej jest oszacowanie opłacalności finansowej inwestycji (łączne nakłady inwestycyjne) i wkładu krajowego, określenie wysokości ewentualnego wkładu finansowego z funduszy Unii
Europejskiej, określenie parametrów ewentualnego wkładu finansowego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz finansowania kredytem inwestycyjnym, weryfikacja trwałości finansowej projektu na
etapie budowy (realizacja projektu) i w fazie operacyjnej (utrzymanie i eksploatacja projektu w okresie odniesienia) oraz trwałości finansowej dla istotnych zainteresowanych stron. Analizę finansową przeprowadzano metodą różnicową dla wariantu inwestycyjnego (w skrócie „WI”, tożsamego z Wariantem 2, wyłonionym
w analizie wielokryterialnej) i wariantu bezinwestycyjnego (w skrócie „W0”).

netto

Etap II

ANALIZA FINANSOWA

Kategoria kosztów inwestycyjnych

Etap I

1,56%

0,22%

0,73%

2,23%

3,56%

12,89%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,05%

0,08%

6,28%

0,11%

3,12%

0,11%

9,83%

9,10%

9,47%

4,16%

23,60%

1,63%

67,55%

%

1. ANALIZA FINANSOWA I EKONOMICZNA
DLA REKOMENDOWANEJ LOKALIZACJI

Lp.

Tabela 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy WI.

1.1.		

1.1.2. Nakłady inwestycyjne

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP III – ANALIZA WYKONALNOŚCI FINANSOWO-EKONOMICZNEJ,
PRAWNEJ I INSTYTUCJONALNEJ

960 000,00
7 920 000,00
1 400 000,00
300 000,00
100 000,00
120 000,00
1 000 000,00

Wykopy
Konstrukcja jezdni KR6
Wzmocnienie podłoża
Elementy ulic (krawężniki, obramowania, ścieki)
Oznakowanie
Bariery ochronne
Przejazd kolejowy na LK nr 18
Nawierzchnia placów na terenie portu

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

532
4 111 800,00
450 000,00
65 000,00
10 202 700,00
4 927 800,00
900 000,00

660 000,00
1 267 500,00

Sieć kanalizacji deszczowej
Przepompownie wód deszczowych i roztopowych
Urządzenia podczyszczające wody deszczowe
Sieć wodociągowa
Sieć gazowa
Zbiorniki ppoż.

Zbiorniki retencyjne wód deszczowych
Przebudowy kolizji (istn. sieci) wynikające z budowy
nowych sieci

39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.

352 000,00
435 000,00
480 000,00
770 000,00
120 000,00
60 000,00
190 000,00

Oświetlenie nabrzeża
Oświetlenie placów składowych
Oświetlenie dróg
Oświetlenie torów i rozjazdów kolejowych
Ogrzewanie rozjazdów kolejowych
Zasilanie przepompowni
Zasilanie i instalacje wewnętrzne obiektów kubaturowych - bosmanat i budynek zaplecza technicznego
portu

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

533

Źródło: Opracowanie własne.

Całkowite nakłady inwestycyjne brutto (z rezerwą na
wydatki nieprzewidziane i VAT)

Podatek od towarów i usług (VAT)

Całkowite nakłady inwestycyjne netto (z rezerwą na
wydatki nieprzewidziane)

43 647 260,18

-

248 015 057,83
1 326 341
396,20

59 054 743,03

11 042 756,83

48 011 986,20
-

100,00%

458 260,18

1 078 326
338,38

980 296 671,25

Całkowite nakłady inwestycyjne netto (bez rezerwy na
wydatki nieprzewidziane)

1,05%

0,00

0,00

458 260,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

3 258 000,00

4 364 726,02

10 323 585,40

Nadzory (autorski, inwestorski, przyrodniczy, itp.)
60.

0,62%

1,05%

2,72%

0,31%

0,49%

0,80%

0,02%

0,01%

0,01%

0,08%

0,05%

0,04%

0,04%

0,05%

0,03%

0,32%

0,13%

0,07%

0,09%

0,50%

1,04%

0,01%

0,05%

0,42%

0,04%

0,20%

0,49%

3,03%

0,13%

0,01%

0,02%

0,17%

10,71%

0,10%

0,01%

0,01%

0,03%

0,14%

0,81%

0,10%

0,26%

12,17%

3,06%

0,41%

0,11%

98 029 667,13

6 064 659,65

Wykup gruntu
59.

Rezerwa na wydatki nieprzewidziane

10 323 585,40

Dokumentacja projektowa

58.

26 711 830,45

3 000 000,00

Zaplecze techniczne
57.

Pozostałe

4 824 000,00

Budynek administracji

56.

7 824 000,00

450 000,00

System zasilania i sterowania urządzeń przeładunkowych

Obiekty kubaturowe

270 000,00

System zasilania jednostek pływających

47.

3 127 000,00

375 000,00

Przepompownie ścieków sanitarnych

38.

Branża elektryczna

1 976 000,00

Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

37.

29 732 800,00

Branża sanitarna
4 797 000,00

1 320 000,00

Przepusty dostosowane do przejść dla zwierząt o
świetle 2m x 2m

35.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

104 000,00

Płotki naprowadzająco ochronne
typu C (50 x 43 x 21 cm)

34.

36.

199 000,00

Inwentaryzacja przyrodnicza

1 623 000,00

105 000 000,00

33.

Środowisko

2 500 000,00

Nasypy

24.

119 300 000,00

30 000 000,00

Suwnica kolejowa

23.

Drogi

4 000 000,00

1 086 000,00

Wiadukt kolejowy

Rozjazd

22.

21.

-

-

-

100,00%

1,05%

0,00%

0,00%

1,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,23%

0,23%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

22,91%

0,00%

7,46%

43 232 381,80

8 084 103,91

35 148 277,89

3 195 297,99

31 952 979,90

335 479,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

16 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 800 000,00

0,00%

0,00%

1,70%

-

-

-

100,00%

1,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,16%

0,16%

52,58%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

52,58%

0,00%

0,00%

1,72%

1 428 628
521,03

267 141 918,57

1 161 486
602,46

-

-

-

100,00%

1 055 896
911,33
105 589 691,13

1,05%

0,57%

0,98%

2,60%

0,28%

0,46%

0,74%

0,02%

0,01%

0,01%

0,07%

0,05%

0,04%

0,03%

0,04%

0,03%

0,30%

0,12%

0,06%

0,09%

0,47%

0,97%

0,01%

0,04%

0,39%

0,04%

0,19%

0,45%

2,82%

0,13%

0,01%

0,03%

0,17%

11,54%

0,09%

0,01%

0,01%

0,03%

0,13%

0,75%

0,09%

0,24%

12,89%

3,79%

0,38%

0,46%

11 117 325,48

6 064 659,65

10 323 585,40

27 505 570,53

3 000 000,00

4 824 000,00

7 824 000,00

190 000,00

60 000,00

120 000,00

770 000,00

480 000,00

435 000,00

352 000,00

450 000,00

270 000,00

3 127 000,00

1 267 500,00

660 000,00

900 000,00

4 927 800,00

10 202 700,00

65 000,00

450 000,00

4 111 800,00

375 000,00

1 976 000,00

4 797 000,00

29 732 800,00

1 320 000,00

104 000,00

349 000,00

1 773 000,00

121 800 000,00

1 000 000,00

120 000,00

100 000,00

300 000,00

1 400 000,00

7 920 000,00

960 000,00

2 500 000,00

136 100 000,00

40 000 000,00

4 000 000,00

4 887 000,00

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP III – ANALIZA WYKONALNOŚCI FINANSOWO-EKONOMICZNEJ,
PRAWNEJ I INSTYTUCJONALNEJ

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP III – ANALIZA WYKONALNOŚCI FINANSOWO-EKONOMICZNEJ,
PRAWNEJ I INSTYTUCJONALNEJ

1.1.3. Przychody operacyjne
W analizie finansowej założono przychody z tytułu:
•
•
•
•
•
•
•

opłat za przeładunek towarów,
opłat za dostęp do infrastruktury,
opłat postojowych,
opłat za śluzowanie,
opłat przystaniowych,
opłat za składowanie towarów,
opłat za dodatkowe usługi (pobór wody i odbiór nieczystości).

Poniższa tabela przedstawia przyjęte do analizy założenia na potrzeby kalkulacji przychodów operacyjnych przedmiotowego projektu:
Tabela 2. Założenia do przychodów operacyjnych.
Wyszczególnienie

Opłata za śluzowanie [PLN/sztuka]

Kalkulacja przychodów z tytułu opłat za przeładunek towarów uwzględnia iloczyn przejmowanych
mas towarów, jednostkowych kosztów przeładunku towaru na podstawie parametrów modelu dla Flandrii
z uwzględnieniem lokalnych parametrów transportu oraz przelicznika kursu EUR/PLN. Kalkulacja przychodów z tytułu opłat za dostęp do infrastruktury multimodalnej dla transportu kolejowego uwzględnia iloczyn
jednostkowej opłaty za dostęp do infrastruktury i prognozowanej liczby składów towarowych. Kalkulacja
przychodów z tytułu opłat postojowych uwzględnia iloczyn jednostkowej opłaty postojowej i prognozowanej ilości składów towarowych i pojazdów. Kalkulacja przychodów z tytułu opłat za śluzowanie uwzględnia
iloczyn jednostkowej opłaty za śluzowanie i prognozowanej liczby barek. Kalkulacja przychodów z tytułu
opłat przystaniowych uwzględnia iloczyn jednostkowej opłaty przystaniowej i sumy przewozów towarowych. Kalkulacja przychodów z tytułu składowania towarów uwzględnia iloczyn jednostkowych opłat za
składowanie, średniego odpłatnego czasu składowania oraz ilości kontenerów dla przewozów kontenerowych oraz masy towarów (dla towarów masowych suchych, drobnicy i gabarytów). Kalkulacja przychodów
z tytułu opłat za dodatkowe usługi uwzględnia jednostkowe opłaty za pobór wody oraz odbiór nieczystości
dla 1 barki oraz prognozowaną roczną liczbę barek, obsługiwaną na terenie Platformy Multimodalnej. Przyjęto następujące ilości dni żeglownych w założeniach do przedmiotowej analizy:

Wartość
jednostkowa

Źródło

•

187 dni żeglownych w latach 2025-2027,

•

204 dni żeglowne w latach 2028-2034,

15,50

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg
wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni

•

240 dni żeglownych w latach 2035-2044,

•

292 dni żeglowne w latach 2045-2054.

Opłata przystaniowa [EUR/GT]

0,10

Opracowanie własne na podstawie Załącznika nr 1
do Zarządzenia NR 1/2017 z dnia 28.02.2017 r. Prezesa
Zarządu Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o.

Przychody łącznie wyniosą 15 835 146,91 PLN w pierwszym roku eksploatacji inwestycji i będą
stopniowo zwiększać się proporcjonalnie do prognozowanej liczby obsługiwanych ładunków.

Stawka dostępu do infrastruktury transport kolejowy [PLN/doba/1 skład]

600,00

Opracowanie własne na podstawie Regulaminu udostępniania infrastruktury kolejowej na bocznicy Śląskie
Centrum Logistyki S.A. - Port w Gliwicach

Tabela 3. Przychody operacyjne projektu [PLN].

Opłata postojowa - transport kolejowy
[PLN/doba/1 skład]

600,00

Opracowanie własne na podstawie Regulaminu
udostępniania infrastruktury kolejowej na bocznicy
Śląskie Centrum Logistyki S.A. - Port w Gliwicach

Opłata postojowa - transport drogowy
[PLN/doba/1 pojazd]

20,00

Opracowanie własne podstawie oferty
intermodalnej PCC Intermodal S.A.

Opłata za składowanie
1 kontenera [EUR/doba]

5,00

Opracowanie własne podstawie oferty
intermodalnej PCC Intermodal S.A.

1,20

Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 27
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Opłata za składowanie
drobnicy [PLN/t/doba]

2,40

Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 27
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Opłata za składowanie
gabarytów [PLN/t/doba]

3,50

Założenie eksperckie

Średni czas składowania towarów
[ilość dób]

6,00

Opracowanie własne na podstawie danych Terminal
Kontenerowy DCT S.A. w Gdańsku

Czas wolny od opłat składowych
[ilość dób]

5,00

Opracowanie własne podstawie oferty intermodalnej
PCC Intermodal S.A.

Opłata za składowanie
towarów masowych suchych
[PLN/t/doba]

Średni czas odpłatnego składowania
towarów [ilość dób]
Opłata za pobór wody
[PLN/1 barka]
Opłata za odbiór nieczystości
[PLN/1 barka]

Wyszczególnienie
Przychody
operacyjne
projektu

2028

2030

2035

2040

2045

2050

2054

15 835 146,91

15 992 647,70

18 500 822,48

19 243 785,49

22 601 256,29

23 396 377,95

23 597 623,76

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AKK.

1.1.4. Koszty eksploatacji i utrzymania
Koszty utrzymania i eksploatacji infrastruktury multimodalnej zostały wyliczone zgodnie ze stawkami jednostkowymi przedstawionymi w tabeli poniżej oraz ilością infrastruktury podlegającej utrzymaniu.
Tabela 4. Założenia do kosztów eksploatacji i utrzymania projektu.
Wartość
jednostkowa

Źródło

Podatek od gruntów [PLN/m2/rok]

0,91

Uchwała Nr LII/1083/17
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29 listopada 2017 r.

Podatek od gruntów [PLN/m2/rok]

0,87

Uchwała Nr XXXIV/294/17 Rady
Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia
28 listopada 2017 r.

1,00

Opracowanie własne na podstawie danych Terminal
Kontenerowy DCT S.A. w Gdańsku

Podatek od budynków [PLN/m2/rok]

23,10

Uchwała Nr LII/1083/17
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29 listopada 2017 r.

5,00

Opracowanie własne na podstawie Załącznika nr 1
do Zarządzenia NR 1/2017 z dnia 28.02.2017 r.
Prezesa Zarządu Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o.

Średnia płaca brutto

5 575,60

GUS (łączny koszt dla pracodawcy
w skali krajowej)

268 400,00

Opracowanie własne

12 000,00

Opracowanie własne

Powierzchnia surowego nabrzeża - etap I [m ]

16 508,00

Opracowanie własne

Powierzchnia surowego nabrzeża - etap II [m ]

0,00

Opracowanie własne

Powierzchnia surowego nabrzeża - etap III [m ]

9 672,00

Opracowanie własne

Opracowanie własne na podstawie Załącznika nr 1
do Zarządzenia NR 1/2017 z dnia 28.02.2017 r.
Prezesa Zarządu Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o.

15,00

Wyszczególnienie

Powierzchnia inwestycji [m2]
Powierzchnia budynków [m2]
2

2

Źródło: Opracowanie własne.

2
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Tabela 6. Koszty eksploatacji i utrzymania projektu [PLN].

Wartość
jednostkowa

Źródło

0,50

Innogy S.A.

109,00

Koszt m wody [PLN]

Wyszczególnienie

Jednostki

2028

2030

2035

2040

2045

2050

2054

Vectra S.A.

Materiały
i energia

PLN

1 629
642,25

1 629
642,25

1 629
642,25

1 629
642,25

1 629
642,25

1 629
642,25

1 629
642,25

5,87

MPWiK Bydgoszcz

Usługi obce

PLN

Koszt odprowadzenia ścieków [PLN/m3]

6,00

KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy

768
198,24

768
198,24

839
398,24

839
398,24

1 126
510,40

1 126
510,40

3 065
110,40

Koszt gazu [PLN/m3]

2,28

Opracowanie własne wg kalkulatora
kosztów zużycia gazu

Wynagrodzenia
z narzutami

PLN

1 672
680,00

1 672
680,00

1 672
680,00

1 672
680,00

1 672
680,00

1 672
680,00

1 672
680,00

Podatki
i opłaty

PLN

513
233,66

513
233,66

513
233,66

513
233,66

513
233,66

513
233,66

513
233,66

0,19

Studium Wykonalności dla projektu
pn. Rozbudowa Nabrzeża Północnego
przy Falochronie Półwyspowym Północnym w Porcie Gdańsk

RAZEM

PLN

4 583
754,15

4 583
754,15

4 654
954,15

4 654
954,15

4 942
066,31

4 942
066,31

6 880
666,31

Skorygowane
o efekty fiskalne

PLN

3 483
653,15

3 483
653,15

3 537
765,15

3 537
765,15

3 755
970,39

3 755
970,39

5 229
306,39

Koszt 1 kWh energii elektrycznej [PLN]
Koszt abonamentu Internet/telefon [PLN]
3

Koszt eksploatacji surowego nabrzeża
[PLN/m2/miesiąc]

Wariant

Źródło: Opracowanie własne.

W kolejnej tabeli przedstawiono roczne koszty utrzymania infrastruktury projektu z uwzględnieniem
podziału etapów realizacji inwestycji.
Tabela 5. Założenia do kosztów utrzymania projektu.
Koszt całkowity [PLN/rok]

Wyszczególnienie

Etap I

Etap II

Etap III

Nawigacja - oznakowanie pływające - posadowienie i konserwacja

15 000,00

0,00

0,00

Monitoring porealizacyjny

354 000,00

0,00

0,00

Naprawa/konserwacja płotków

5200,00

5200,00

5200,00

Naprawa/konserwacja przepustów

66 000,00

66 000,00

66 000,00

Utrzymanie nabrzeża

37 638,24

0,00

22 052,16

Utrzymanie bieżące dróg

147 660,00

0,00

193 860,00

Utrzymanie okresowe dróg

1 476 600,00

0,00

1 938 600,00

Utrzymanie basenów portowych

110 000,00

0,00

0,00

SUMA

735 498,24

71 200,00

287 112,16

Źródło: Opracowanie własne.

Dodatkowo w analizie przyjęto założenie, zgodne z zapisami „Niebieskiej Księgi, Nowe Wydanie,
Infrastruktura drogowa”, że co 10 lat będzie koniecznym poniesienie nakładów na utrzymanie okresowe dróg.
Powyższe nakłady odtworzeniowe będą ponoszone w cyklu 10-letnim, licząc począwszy od 1 roku eksploatacji nowo powstałej infrastruktury.
Na potrzeby prezentacyjne powyższe koszty zagregowano do układu rodzajowego kosztów. Poniższa tabela przedstawia syntetyczną prognozę kosztów eksploatacji i utrzymania.

[WI]

Rodzaj kosztów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AKK.

1.1.5. Etapy analizy finansowej
Zastosowana struktura analizy finansowej obejmuje następujące elementy: określenie założeń analizy finansowej, w tym ogólnych założeń wiążących dla wszystkich projektów, konkretnych założeń bezpośrednio odnoszących się do analizowanego projektu, określenie struktury finansowania (w tym wkładu
finansowego z funduszy UE, kredytów, innych środków publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego),
obliczenie wskaźników finansowych: wartości bieżącej netto i rentowności oraz weryfikację trwałości finansowej projektu.

1.1.5.1. Określenie przepływów finansowych projektu dla okresu odniesienia
Analiza efektywności finansowej inwestycji w niniejszym opracowaniu została przeprowadzona metodą różnicową (przyrostową) poprzez porównanie przepływów pieniężnych w wariancie inwestycyjnym
(WI) z wariantem bezinwestycyjnym (W0). Analiza finansowa została przeprowadzona w polskich złotych
(PLN), przepływy finansowe zostały wyliczone dla każdego z lat okresu odniesienia w cenach stałych. Wartości kosztów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i wartości rezydualnej przedstawiono w wartościach
netto. Zgodnie z wytycznymi „Analizy kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta” przyjęto 30-letni okres referencyjny analizy, rok
początkowy analizy to 2025, tożsamy z rozpoczęciem robót budowlanych.

1.1.5.2. Analiza luki finansowej
Analiza luki finansowej została przeprowadzona dla wariantu inwestycyjnego WI. W tym celu wykorzystano algorytm składający się następujących trzech kroków:
Krok 1 Określono wskaźnik luki w finansowaniu (R) za pomocą wzoru:
R = (DIC – DNR)/DIC, gdzie:
DIC to suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu (bez rezerwy na nieprzewidziane wydatki).
DNR to suma zdyskontowanych dochodów projektu (suma zdyskontowanych przychodów - suma zdyskontowanych kosztów operacyjnych) powiększonych o zdyskontowaną wartość rezydualną. Jeżeli wartość
rezydualna jest ujemna, wtedy jest ona pomijana w obliczeniach.
Krok 2 Określenie kosztów kwalifikowanych skorygowanych o wskaźnik luki w finansowaniu (ECR):
ECR = EC * R, gdzie:
EC to całkowite koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane), spełniające kryteria kwalifikowalności prawnej,
tj. zgodne z art. 65 Rozporządzenia 1303/2013, z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz
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wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych programów operacyjnych”. Zawierają one również rezerwę na nieprzewidziane wydatki.
Krok 3 Określenie (maksymalnej możliwej) dotacji Unii Europejskiej (Dotacja UE)
Dotacja UE = ECR *Max CRpa, gdzie:
Max CRpa to maksymalna wielkość dofinansowania określona dla osi priorytetowej w decyzji Komisji przyjmującej program operacyjny. W przypadku niniejszego projektu jest to 85,00%.
Z analizy wynika, że wartość luki w finansowaniu wynosi w WI 73,29%.

Tabela 9. Źródła współfinansowania całkowitych kosztów inwestycji WI (PLN).

Tabela 7. Główne elementy i parametry wykorzystywane w AKK do analizy finansowej
(wszystkie wartości w PLN).
Lp.

Główne elementy i parametry

Wartość

1.

Okres odniesienia (lata)

30

2.

Finansowa stopa dyskontowa (%)

4%

Główne elementy i parametry

Wartość

PLN
Wartość
niedyskontowana

Wartość
dyskontowana

1 055 896 911,33

989 825 204,53

156 889 878,71

50 306 961,56

3.

Całkowity koszt inwestycji bez nieprzewidzianych wydatków

4.

Wartość rezydualna

5.

Przychody

6.

Koszty operacyjne i koszty odtworzenia

73 306 853,77

7.

Dochód = przychody – koszty operacyjne i koszty odtworzenia + wartość rezydualna = (5) – (6) + (4)

264 395 954,77

8.

Łączny koszt inwestycji – dochody = (3) – (7) [wartości zdyskontowane]

725 429 249,75

9.

Proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu (%),
tj. luka w finansowaniu = (8)/(3) [wartości zdyskontowane]

287 395 846,99

73,29%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AKK.

Całkowite koszty
[C.1.12.(A)]

Wsparcie Unii

Krajowy wkład
publiczny
(lub równoważny)

Krajowy wkład
prywatny

Inne źródła
(należy określić)

a)= b)+c)+d)+e)

b)

c)

d)

e)

1 428 628 521,03

723 551 893,96

705 076 627,07

0,00

0,00

Źródło: Opracowanie własne.

1.1.5.4. Obliczenie wskaźników efektywności finansowej i interpretacja wyników
Do ustalenia wskaźników efektywności finansowej, uwzględniono następujące kategorie przepływów pieniężnych:
nakłady inwestycyjne netto;
przychody operacyjne;
koszty operacyjne;
wartość rezydualną projektu na końcu okresu analizy, obliczoną na podstawie przedstawionej metody dochodowej.
Otrzymane w wyniku przepływy pieniężne netto zostały następnie zdyskontowane w oparciu o stopę dyskontową 4,00%, przy czym dla pierwszego roku odniesienia (czyli roku bazowego), czynnik dyskontowy wynosi 1.
•
•
•
•

Uzyskano następujące wskaźniki efektywności finansowej projektu:

Tabela 8. Obliczanie całkowitej kwoty wsparcia UE.
Lp.

i intermodalny), lecz nie koresponduje bezpośrednio z zakresem opisywanej inwestycji. Jednakże, mając
na uwadze wzrost znaczenia platform multimodalnych i wpływu na poprawę integracji transportu kolejowego i drogowego z transportem wodnym śródlądowym założono uwzględnienie możliwości ubiegania się
o dofinansowanie ze środków unijnych dla przedmiotowego projektu w kolejnej perspektywie 2021-2027.
Maksymalny poziom dofinansowania UE dla wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ustalono na
poziomie 85%, zgodnie z dotychczasowymi zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Obliczenie zdyskontowanego dochodu zgodnie z art. 61 ust. 3 lit. b
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 luka w finansowaniu) i wysokości
dofinansowania UE

Wartość

1.

DIC: suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych

989 825 204,53

2.

DNR: suma zdyskontowanych przychodów netto = suma zdyskontowanych
przychodów - suma zdyskontowanych kosztów operacyjnych + zdyskontowana
wartość rezydualna

264 395 954,77

3.

Max EE = DIC-DNR: maksymalny wydatek kwalifikowany

725 429 249,75

4.

R = Max EE/DIC: wskaźnik luki finansowej

5.

EC: suma nakładów kwalifikowanych (niezdyskontowanych)

6.

DA = EC*R: kwota decyzji

7.

Max CRpa: maksymalna stopa współfinansowania określona
dla działania/poddziałania

8.

Dotacja UE = DA*Max CRpa: kwota dotacji

9.

PD = Dotacja UE/EC: poziom dofinansowania

73,29%
1 161 486 602,46
851 237 522,31
85,00%
723 551 893,96
62,30%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AKK.

•

finansowa wartość bieżąca projektu FNPV/C i finansowa stopa zwrotu FRR/C dla projektu
jest niekorzystna. Wartość FNPV/C wynosi -725 429 249,75 PLN w WI. Ujemna wartość
FNPV/C oznacza, że projekt nie wygeneruje przychodów, które pokryją koszty i w związku
z tym może być przedmiotem dotacji ze środków unijnych. Ponadto, w obu wariantach występuje ujemna stopa FRR/C.

•

finansowa wartość bieżąca kapitału krajowego FNPV/K i finansowa stopa zwrotu z kapitału krajowego FRR/K dla projektu jest również niekorzystna. Wartość FNPV/K wynosi
-108 814 387,47 PLN. Oznacza to, że inwestycja przyniesie stratę z punktu widzenia kapitału
krajowego, jednakże nie oznacza to, że jest ona niepożądana, szczególnie biorąc pod uwagę
korzyści ekonomiczne będące rezultatem realizacji projektu.

Wartość wskaźników efektywności finansowej wskazuje na brak możliwości realizacji projektu z wykorzystaniem innych źródeł niż dotacyjne. Projekt charakteryzuje się nieopłacalnością komercyjną, co wyklucza finansowanie środkami bezpośrednio z rynku finansowego. Można więc jednoznacznie stwierdzić, iż
ze względu na społeczny charakter projektu oraz ww. wartość wskaźników projekt powinien zostać zrealizowany.

1.1.5.3. Określenie wysokości ewentualnego wkładu finansowego z funduszy UE

1.1.5.5. Określenie wysokości ewentualnego wkładu finansowego w formule PPP

Parametry ewentualnego dofinansowania przedmiotowego projektu zostały oszacowane w oparciu
o zapisy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W niniejszej perspektywie Działanie
3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych uwzględnia integrację poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego (transport morski, wodny śródlądowy

Realizacja inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada powołanie spółki specjalnego przeznaczenia. Niniejsza analiza została przeprowadzona w cenach stałych dla okresu odniesienia wynoszącego 30 lat (liczonego od pierwszego roku eksploatacji), przyjmując za początkowy 2025 r.
W wyliczeniach finansowych wzięto pod uwagę kwoty netto.
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W celu przeprowadzenia oceny rentowności projektu dla każdego z wariantów przedstawiono rachunek przepływów pieniężnych, przedstawiający przepływy z działalności inwestycyjnej, operacyjnej oraz
finansowej.
W kolejnych podrozdziałach szczegółowo omówiono oraz przeanalizowano każdy z wariantów realizacji inwestycji. Efektywność finansowa inwestycji określona została z wykorzystaniem dwóch wskaźników:
•

zdyskontowanej bieżącej wartości netto inwestycji (NPV),

•

wewnętrznej stopy zwrotu (IRR).

Przy wyliczaniu wskaźników opłacalności finansowej (NPV) dyskontowanie przeprowadzono dla
przepływów finansowych dla całego okresu analizy. Stopę dyskonta (r = 6,14%), odzwierciedlającą stopę
zwrotu z alternatywnej inwestycji dla inwestora, wyliczono z wykorzystaniem modelu CAPM według wzoru:
r = rwr + β(rm – rwr)
Tabela 10. Parametry dla kalkulacji stopy dyskonta (PLN).
rwr

stopa wolna od ryzyka (oprocentowanie obligacji skarbowych)

2,30%

rm

stopa zwrotu z portfela rynkowego (średnia dochodowość rynku kapitałowego)

6,39%

Β

poziom ryzyka gałęzi przemysłu (budownictwo)

0,94

Uwzględniając, iż partner publiczny przejmie część ryzyk projektu, określono wartość ryzyka gałęzi zastosowanego w niniejszym wzorze na poziomie β=0,94. Dla tego założenia stopa dyskonta wyniesie r=6,39%.
Taka też stopa zwrotu z inwestycji alternatywnej została wykorzystana do dyskontowania przy wyliczeniach
wskaźnika NPV.
Opcja realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zakłada wariant założenia
spółki specjalnego przeznaczenia, w której udziały posiadać będą zarówno jednostki samorządu terytorialnego jak i partner prywatny. Spółka będzie generować przychody zgodnie z założeniami przedstawionymi
w podrozdziale 1.1.3.
Jako wpływ z działalności inwestycyjnej uwzględniono potencjalne współfinansowanie nakładów
inwestycyjnych przez JST. Należy w tym miejscu się zastanowić, czy fakt ten ma docelowo wpływać na podział zysków spółki między partnerów, czy też ma jedynie służyć polepszeniu atrakcyjności inwestycji dla
partnera prywatnego.
W ramach wpływu z działalności finansowej uwzględniono kredyt komercyjny w wysokości 80%
wartości inwestycji. Przy tak kosztownej inwestycji nie można zakładać a priori posiadania przez partnera
prywatnego odpowiednio wysokiego wkładu własnego, aby zrealizować inwestycję bez finansowania zewnętrznego. Parametry kredytu komercyjnego kształtują się następująco:
Tabela 12. Parametry kredytu komercyjnego.
Udział w wartości budowy

Źródło: Opracowanie własne.

Ryzyko gałęzi transportowej oszacowano na podstawie danych historycznych z notowań giełdowych spółek gałęzi budownictwa notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dane
z okresu 08.2017-07.2018). Wyliczone ryzyko dla każdej ze spółek zostało uwzględnione ważonym udziałem
wartości spółki w kapitalizacji wszystkich spółek gałęzi notowanych na GPW. Stopa wolna ryzyka równoznaczna jest oprocentowaniu czteroletnich obligacji Skarbu Państwa. Stopa zwrotu z portfela rynkowego
została założona na bazie danych FinancialCraft.
Data notowania

WIG

Stopa zwrotu

0

31.07.2017

62 595,76

1

31.08.2017

64 973,76

3,80%

2

29.09.2017

64 289,69

-1,05%

64 866,57

0,90%

30.11.2017

62 440,31

-3,74%

5

29.12.2017

63 746,20

2,09%

6

31.01.2018

66 048,17

3,61%

7

28.02.2018

61 703,18

-6,58%

8

30.03.2018

58 377,42

-5,39%

NPV

9

30.04.2018

59 932,46

2,66%

IRR

10

31.05.2018

57 282,73

-4,42%

11

29.06.2018

55 954,44

-2,32%

12

31.07.2018

59 964,47

7,17%

Należy podkreślić, iż stopa zwrotu stosowana do wyliczeń wartości NPV, aczkolwiek określona
prawidłowo na bazie danych historycznych, jest bardzo konserwatywna w kontekście obecnie panującej
koniunktury rynkowej oraz obecnych oczekiwań inwestorów odnośnie stóp zwrotu z inwestycji. Analitycy finansowi szacują, iż przy stopie zwrotu 10-12% możliwe jest znalezienie zainteresowanych podmiotów.
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784 237 337,00

Wkład partnera prywatnego - Etap II

8 729 452,04

Wartość początkowa - Etap II

34 917 808,15

Wkład partnera prywatnego - Etap III

6 390 595,98

Wartość początkowa - Etap III

25 562 383,92
5,50%
10

Na oprocentowanie kredytu składają się: 3-miesięczny WIBOR wynoszący 1,80%, prowizja oraz
marża bankowa wynoszące łącznie 3,70%. Wartość kredytu wyniesie dla etapu I wyniesie 784 237 337,00
PLN, natomiast wysokość wkładu własnego 196 059 334,25 PLN. Założono 3-letnią karencję w spłacie oraz
okres spłaty kredytu wynoszący 10 lat. Wartość kredytu wyniesie dla etapu II wyniesie 34 917 808,15 PLN,
natomiast wysokość wkładu własnego 8 729 452,04 PLN. Wartość kredytu wyniesie dla etapu III wyniesie
25 562 383,92 PLN, natomiast wysokość wkładu własnego 6 390 595,98 PLN. Założono 2-letnią karencję
w spłacie kredytów dla etapu II i etapu III oraz okresy spłaty kredytu wynoszące 10 lat.

31.10.2017

Źródło: Opracowanie własne.

Wartość początkowa - Etap I

Źródło: Opracowanie własne.

3

-0,27%

196 059 334,25

Oprocentowanie

4

Średnia miesięczna stopa zwrotu z portfela rynkowego

Wkład partnera prywatnego - Etap I

Okres kredytowania (lata)

Tabela 11. Wyliczenie średniej rocznej stopy zwrotu z portfela rynkowego.
Lp.

80%

Tabela 13. Wskaźniki efektywności finansowej i interpretacja wyników.
-624 904 957,82

PLN

-9,21%

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z obliczonych wskaźników opłacalności finansowej wariant ten przy podstawowych założeniach finansowych nie jest opłacalny. Ujemna wartość NPV oraz brak dodatniej stopy zwrotu
z inwestycji sugeruje rezygnację z realizacji inwestycji w takiej formule. Przeanalizowano, jednakże warunki,
jakie musi spełnić niniejszy wariant, aby zapewnić minimalną rynkowo akceptowalną stopę zwrotu – 10%.
Poziom współfinansowania inwestycji przez JST
Analiza symulacji wykazała, iż w przypadku dofinansowania inwestycji przez JST w dodatkowej
kwocie będącej równowartością 72,22% nakładów inwestycyjnych (przy założeniu niezmiennego poziomu/
wartości pozostałych czynników) stopa zwrotu wyniesie 10%.
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Dokonując analizy powyższych wyników można stwierdzić, że wysoka wartość wskaźnika NPV, która
określa bieżącą wartość netto przepływów finansowych teoretycznie uzasadnia opłacalność realizacji inwestycji. Niemniej jednak w praktyce trudno sobie wyobrazić dodatkowe finansowanie inwestycji ze środków
jednostek samorządu terytorialnego jednorazowo. W związku z powyższym nakreślony powyżej scenariusz
należy uznać za mało prawdopodobny.

Tabela 14. Analiza symulacji dofinansowania dla akceptowalnej stopy zwrotu.
NPV

54 184 048,05 PLN

IRR

10,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Również wysoka wartość wskaźnika NPV, wyrażającego bieżącą wartość netto przepływów finansowych wskazuje na opłacalność realizacji inwestycji. Jednakże w praktyce ciężko sobie wyobrazić dodatkowe finansowanie inwestycji ze środków jednostek samorządu terytorialnego jednorazowo, aczkolwiek
w porównaniu do wariantu finansowania dłużnego wymagania związane z dofinansowaniem nakładów inwestycyjnych są zdecydowanie niższe. W związku z powyższym taki scenariusz należy uznać za mało prawdopodobny.

1.1.5.6. Określenie wysokości ewentualnego wkładu finansowego
w formule wykorzystania finansowania dłużnego
Analiza wykonana została dla realizacji inwestycji przy założeniu wykorzystania finansowania dłużnego w postaci zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Tabela 15. Parametry kredytu inwestycyjnego.
Udział w wartości budowy

100%

Wartość początkowa - Etap I

980 296 671,25

Wartość początkowa - Etap II

43 189 000,00

Wartość początkowa - Etap III

31 617 500,00
4,00%

Oprocentowanie

10

Okres kredytowania (lata)
Źródło: Opracowanie własne.

Na oprocentowanie kredytu składa się WIBOR 3M wynoszący 1,80% oraz marża bankowa 2,20%.
Kredyt zaciągnięty zostanie na 100% wartości inwestycji. Okres spłaty rat kapitałowych wyniesie 10 lat.
Wartość kredytu wyniesie dla etapu I wyniesie 980 296 671,25 PLN, dla etapu II wyniesie
43 189 000,00 PLN, natomiast dla etapu III wyniesie 31 617 500,00 PLN. Założono 3-letnią karencję w spłacie
kredytu dla Etapu I, 2-letnią karencję w spłacie kredytów dla etapu II i etapu III.
Tabela 16. Wskaźniki efektywności finansowej i interpretacja wyników.
NPV

-790 143 822,34

IRR

PLN
-12,39%

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z obliczonych wskaźników opłacalności finansowej wariant ten przy podstawowych założeniach finansowych nie jest opłacalny. Ujemna wartość NPV oraz brak dodatniej stopy zwrotu
z inwestycji sugeruje rezygnację z realizacji inwestycji w takiej formule.
Poziom współfinansowania inwestycji przez JST
Analiza symulacji wykazała, iż w przypadku dofinansowania inwestycji przez JST w dodatkowej
kwocie będącej równowartością 78,19% nakładów inwestycyjnych (przy założeniu niezmiennego poziomu/
wartości pozostałych czynników) stopa zwrotu wyniesie 10%.
Tabela 17. Analiza symulacji dofinansowania dla akceptowalnej stopy zwrotu.
NPV

54 184 048,05 PLN

IRR

10,00%

Źródło: Opracowanie własne.

1.1.5.7. Określenie wysokości ewentualnego wkładu finansowego
w formule projektów hybrydowych
W aktualnej perspektywie finansowej jednostki samorządu terytorialnego, planujące realizację projektów z wykorzystaniem środków unijnych muszą zmierzyć się z poważnymi ograniczeniami finansowymi
związanymi z zapewnieniem wkładu własnego i prefinansowaniem zadań. Wobec konieczności spłaty starych
zobowiązań i zapewnienia montażu nowych projektów kluczowe staje się zapewnienie zaangażowania środków sektora prywatnego. Należy nadmienić, że ewentualny inwestor z sektora prywatnego zawsze dąży do
podziału ryzyka ekonomicznego, związanego z realizacją przedsięwzięcia w formule projektów hybrydowych.
Niezależnie od podziału ryzyk między stronami takiej umowy, środki finansujące przedsięwzięcie ze strony
prywatnej, co do zasady, pochodzą z kredytu zaciąganego w instytucjach finansowych. Z kolei bank wywiera
zasadniczy wpływ na wykonalność ekonomiczną przedsięwzięcia. Jak wskazują analizy rynku, o skali projektów i ich wykonalności na etapie montażu finansowego decyduje model podziału ryzyka ekonomicznego
w ramach projektu, w szczególności skala zaangażowania finansowego strony publicznej we wkład własny
i wynagrodzenie strony prywatnej. Dalszy rozwój rynku projektów hybrydowych, wymaga ustanowienia jasnych
i przejrzystych zasad angażowania środków budżetowych w formie wkładu własnego i wynagrodzenia inwestora z sektora prywatnego. W praktyce beneficjenci finansowania w formule projektów hybrydowych wraz
z prywatnymi partnerami, zainteresowanymi realizacją projektów hybrydowych zmuszeni są działać na podstawie aktualnie obowiązujących programów operacyjnych i wydanych do nich wytycznych, które określają
szczegółowe zasady funkcjonowania systemu oraz poszczególnych rodzajów przedsięwzięć realizowanych
w ich ramach. W obecnej perspektywie 2014-2020 nie ma programów, które mogłyby swoim zakresem odpowiadać potrzebom opisywanej inwestycji. Po dokonaniu analizy dostępności środków z projektów hybrydowych na potrzeby pozyskania finansowania dla przedmiotowej inwestycji, stwierdzono aktualnie brak
możliwości ubiegania się o wkład finansowy w takiej formule z uwagi na brak ogólnych wytycznych oraz
ewentualną konieczność prowadzenia indywidualnych negocjacji z instytucjami zarządzającymi oraz instytucjami pośredniczącymi przy zatwierdzaniu montaży finansowych takich przedsięwzięć.
Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano hipotetycznej symulacji finansowania inwestycji
z użyciem finansowania hybrydowego. Założono, że finansowanie przedmiotowego projektu będzie składać
się z dotacji Unii Europejskiej (czyli 85% kosztów kwalifikowalnych projektu), zgodnie z parametrami określonymi w punkcie 1.1.5.3. oraz z wkładu partnera prywatnego. Środki finansujące przedmiotową inwestycję
ze strony prywatnej co do zasady pochodzą z kredytu zaciąganego w instytucjach finansowych. Przyjęto
zatem założenia analogiczne do przedstawionych w punkcie 1.1.5.5. z zastrzeżeniem, że kredyt inwestycyjny
pokryje pozostałe 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Tabela 18. Parametry kredytu inwestycyjnego w finansowaniu hybrydowym.
Udział w wartości budowy

15%

Wkład partnera prywatnego - Etap I

147 044 500,69

Wartość początkowa - Etap I

147 044 500,69

Wkład partnera prywatnego - Etap II

6 547 089,03

Wartość początkowa - Etap II

6 547 089,03

Wkład partnera prywatnego - Etap III

4 792 946,98

Wartość początkowa - Etap III

4 792 946,98
5,50%

Oprocentowanie

10

Okres kredytowania (lata)
Źródło: Opracowanie własne.
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1 442 882
961,05
1 370 532
778,29
1 281 396
908,49
164 820
682,87
33 896
283,60
Źródło: Opracowanie własne.

0,00
0,00
PLN
Skumulowane przepływy

129 852,32

11 381
245,09

94 846
557,45

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PLN
Niezbędne środki na pokrycie strat

0,00

0,00

0,00
PLN

0,00

1 442 882
961,05
1 370 532
778,29
1 281 396
908,49
164 820
682,87
94 846
557,45
33 896
283,60
11 381
245,08

17 659
189,99
14 588
831,34
11 408
893,56

Przypływy pieniężne skumulowane bez środków
własnych

545

0,00
PLN
Przepływy

129 852,32

11 251
392,76

13 845
868,33

4 942
066,31
4 654
954,15
4 654
954,15
4 583
754,15
4 583
754,15
326 765
557,08
326 765
557,08
PLN
Wpływy projektu razem

326 818
458,19

4 942
066,31
4 654 954,15
4 654 954,15
4 583 754,15
4 583 754,15
52 901,11
0,00
0,00
PLN

0,00
0,00
326 765
557,08
326 765
557,08
PLN
Nakłady inwestycyjne

326 765
557,08

15 992
647,70
15 835
146,91
326 765
557,08
326 765
557,08
PLN
Wpływy projektu razem

326 948
310,51

0,00
0,00
87 283
584,07
87 283
584,07
87 283
584,07
PLN
Pozostałe środki krajowe

Koszty operacyjne
[WI]

0,00
0,00
0,00

22 601
256,29
19 243
785,49
18 500
822,48

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
35 922
295,95
PLN
Dotacja krajowa

35 922
295,95

35 922
295,95

0,00
0,00
203 559
677,06
PLN
Dotacja UE

203 559
677,06

203 559
677,06

15 992
647,70
15 835
146,91
182 753,43
PLN
Przychody netto

0,00

Lata/
Jedn.
Wyszczególnienie
Wariant

Analiza trwałości finansowej projektu wykazała, że w WI w pierwszych trzech latach analizy (20252027) niezbędna będzie dotacja ze środków unijnych i ze środków krajowych na pokrycie nakładów inwestycyjnych. Z kolei w latach 2028-2054 skumulowane, niezdyskontowane przepływy pieniężne netto przybierają wartości dodatnie dzięki pokryciu kosztów operacyjnych przez przychody. Wyniki analizy trwałości
finansowej projektu zostały przedstawione w tabelach poniżej.

Tabela 20. Analiza trwałości finansowej projektu.

Do analizy trwałości finansowej projektu wykorzystano po stronie wypływów nakłady inwestycyjne
oraz koszty operacyjne w danym wariancie, natomiast po stronie wpływów przychody operacyjne w danym
wariancie oraz dotację ze środków UE, dotację ze środków krajowych i ewentualną dotację operacyjną na
pokrycie straty z działalności operacyjnej (różnica pomiędzy przychodami a kosztami operacyjnymi).

2025

2026

2027

Zgodnie z wytycznymi „Analizy kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta”, analiza trwałości finansowej ma na celu zbadanie
zdolności projektu oraz Beneficjenta do zapewnienia wystarczających środków finansowych do pokrycia
kosztów utrzymania projektu po rozpoczęciu fazy eksploatacji. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli
skumulowane, niezdyskontowane przepływy pieniężne netto, związane z projektem, nie są ujemne w żadnym roku rozważanego okresu odniesienia.

0,00

1.1.5.9. Trwałość finansowa projektu

2030

Po dokonaniu analizy dostępności środków z pożyczek preferencyjnych (np. pożyczki z NFOŚIG)
na potrzeby pozyskania finansowania dla przedmiotowej inwestycji, stwierdzono aktualnie brak możliwości
ubiegania się o wkład finansowy w takiej formule.

2028

1.1.5.8. Określenie wysokości ewentualnego wkładu finansowego w formule pożyczek

129 852,32

16 716
957,45
18 454
311,64

6 880
666,31
4 942
066,31

6 880
666,31
4 942
066,31

0,00
0,00

23 597
623,76

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

2035

2040

Mając na wadze powyższe wyniki, można stwierdzić, że wartość wskaźnika NPV, która określa
bieżącą wartość netto przepływów finansowych plasuje się na nieznacznie korzystniejszym poziomie niż
w przypadku opcji finansowania inwestycji w formule PPP i finansowania dłużnego. Ewentualny udział
partnera prywatnego mógłby być uzależniony od indywidualnych ustaleń pomiędzy JST a partnerem
i określeniu wynagrodzenia, przypadającemu partnerowi w zamian za wniesiony wkład.

0,00

Źródło: Opracowanie własne.

22 601
256,29

-5,55%

19 243
785,49

IRR

PLN

18 500
822,48

-659 004 615,54

2045

NPV

23 396
377,95

Tabela 19. Wskaźniki efektywności finansowej i interpretacja wyników.

0,00

2050

Wartość kredytu wyniesie dla etapu I wyniesie 147 044 500,69 PLN, dla etapu II wyniesie
6 547 089,03 PLN, natomiast dla etapu III wyniesie 4 792 946,98 PLN. Założono 3-letnią karencję w spłacie
kredytu dla Etapu I, 2-letnią karencję w spłacie kredytów dla etapu II i etapu III.

23 396
377,95

2054

Na oprocentowanie kredytu składa się WIBOR 3M wynoszący 1,80% oraz marża bankowa 2,20%.
Kredyt zaciągnięty zostanie na 15% wartości kosztów kwalifikowalnych przedmiotowego projektu. Okres
spłaty rat kapitałowych wyniesie 10 lat.

23 597
623,76
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ETAP III – ANALIZA WYKONALNOŚCI FINANSOWO-EKONOMICZNEJ,
PRAWNEJ I INSTYTUCJONALNEJ

1.2.		

ANALIZA EKONOMICZNA
1.2.1.

Cel analizy społeczno-ekonomicznej

Analiza społeczno-ekonomiczna bada relację pomiędzy nakładami ponoszonymi na realizację projektu a dobrobytem gospodarczym na terenie oddziaływania projektu. Analiza społeczno-ekonomiczna ma
na celu wykazać w jakiej mierze planowane warianty inwestycyjne są uzasadnione z punktu widzenia interesu społecznego.
Analiza ekonomiczna została sporządzona przy użyciu analizy kosztów i korzyści (CBA). Do przeprowadzenia takiej analizy konieczne było ustalenie wskaźnika ENPV. Obliczenie miary ekonomicznej wartości bieżącej netto (ENPV) – polega na ustaleniu teraźniejszej (dzisiejszej) wartości netto inwestycji metodą
dyskontowania przyszłych wpływów i wydatków. Biorąc pod uwagę zasadność pod względem ekonomicznym inwestycja powinna zostać zrealizowana, jeżeli przy założonej stopie dyskontowej ENPV jest większa
od przyjętej ekonomicznej stopy dyskontowej. Ekonomiczną stopę dyskontową przyjęto na poziomie 4,5%,
zgodnie z wytycznymi „Analizy kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta”.
W celu obliczenia powyższych wskaźników należy oszacować korzyści społeczne, które nie powodują
realnych wpływów gotówkowych do projektu, ale oddziałują na społeczeństwo. W analizowanym projekcie
zidentyfikowane zostały następujące korzyści mierzalne oraz inne, których wycena jest bardzo trudna bądź
niemożliwa. W poniższych podpunktach przedstawiono kategorie korzyści ekonomicznych.
Zgodnie z wytycznymi „Analizy kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta” przyjęto 30-letni okres referencyjny analizy, rok
początkowy analizy to 2022, tożsamy z rozpoczęciem robót budowlanych.

1.2.2.

Przeliczenie cen rynkowych na rozrachunkowe (ukryte)

Dla celów analizy finansowej ceny rynkowe stanowią odpowiednie odniesienie zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i publicznych. Jednak nie są już odpowiednie przy ocenie wkładu projektu do korzyści społecznych. W tym celu wszystkie ceny rynkowe należy przekształcić na ceny ukryte, które lepiej
odwzorowują korzyści społeczne.

Na podstawie powyższej metodyki, szczegółowo opisanej w punkcie 1.5.1. Etapu II przedmiotowego
opracowania określono różnice kosztów transportowych dla transportu ładunków różnymi środkami transportu, co w przełożeniu na kategorie oddziaływań ekonomicznych oznacza możliwość oszacowania oszczędności
kosztów transportu dla właścicieli ładunków w łańcuchu dostaw. Wartości w poniższych tabelach zostały określone dla bazowego roku analizy – 2025, co wymagało indeksacji o wskaźniki inflacji z lat 2017-2024. Ponadto
dokonano konwersji walutowej wartości kosztów transportowych z Euro na polskie złote.
Tabela 21.

Szacunek różnic kosztów transportowych dla transportu ładunków różnymi środkami transportu
pomiędzy Platformą Multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski a portem w Gdyni z uwzględnieniem
realnego przebiegu szlaków według form transportu i różnych odległości oraz czasu przewozu
i kosztów przeładunków.

Odcinek: Platforma Multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski-Port Gdynia

Suma kosztów (szacunek) [PLN/t]

Drogi - kontenery

56,09

Drogi (bez odc. płatnych) - kontenery

65,42

Kolej - kontenery

51,33

IWW - kontenery

30,85

Drogi - przewozy pozostałe

56,57

Drogi (bez odc. płatnych) - przewozy pozostałe

64,76

Kolej - przewozy mieszane

68,72

Kolej - przewozy całopociągowe

50,61

IWW - przewozy masowe/drobnica

41,06

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 22. Szacunek różnic kosztów transportowych dla transportu ładunków różnymi środkami transportu pomiędzy Platformą Multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski a portem w Gdańsku z uwzględnieniem
realnego przebiegu szlaków według form transportu i różnych odległości oraz czasu przewozu
i kosztów przeładunków.
Odcinek: Platforma Multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski-Gdańsk Ostrów

Suma kosztów (szacunek)
[PLN/t]

Drogi - kontenery

53,24

Korekty dokonano poprzez zastosowanie odpowiednich współczynników konwersji (CF). Roczne
nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne przemnożono przez następujące wskaźniki: odpowiednio 0,83
oraz 0,78. Korekta ta jest wymagana przez zapisy „Analizy kosztów i korzyści projektów transportowych
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta” i ma na celu wyeliminowanie
z przepływów finansowych płatności obejmujące wynagrodzenia, składki emerytalne i inne podatki.

1.2.3.

Kategorie oddziaływań ekonomicznych

1.2.3.1. Oddziaływania na koszty transportu dla właścicieli ładunków w łańcuchu dostaw
Różnice kosztów przewozowych pomiędzy różnymi środkami transportu wpływają na zmianę kosztów transportu dla właścicieli ładunków w łańcuchu dostaw. Celem określenia rzeczywistego potencjału
przeładunkowego Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, a także szlaku wodnego Dolnej Wisły,
wykorzystane zostały parametry przewozowe pochodzące z modelu przewozowego dla Flandrii1, skonstruowanego pod kątem określania konkurencyjności różnych rodzajów przewozów, a w szczególności transportu
kolejowego, drogowego i śródlądowego transportu wodnego. Model ten opiera się o parametry przewozowe
skwantyfikowane w postaci wskaźników kosztowych (w Euro) dla zmiennych: czasu przewozu i odległości przewozu oraz załadunku/wyładunku, a w przypadku transportów dokonywanych z wykorzystaniem
kilku środków transportu także przeładunku (np. w ramach platform przeładunkowych).
1

Drogi (bez odc. płatnych) - kontenery

61,95

Kolej - kontenery

48,67

IWW - kontenery

28,57

Drogi - przewozy pozostałe

53,63

Drogi (bez odc. płatnych) - przewozy pozostałe

61,29

Kolej - przewozy mieszane

64,73

Kolej - przewozy całopociągowe

47,95

IWW - przewozy masowe/drobnica

38,13

Źródło: Opracowanie własne.

Kalkulacji oddziaływania na koszty transportu dla właścicieli ładunków w łańcuchu dostaw dokonano poprzez iloczyn różnicy kosztów transportowych dla danej gałęzi transportu oraz potencjalnie przejmowanej masy ładunku z odpowiedniej gałęzi transportu.
W wyniku przeprowadzonej analizy oszacowano potencjalne zdyskontowane korzyści z tytułu
oszczędności kosztów transportu dla właścicieli ładunków w łańcuchu dostaw w całym okresie analizy
w wariancie inwestycyjnym WI na poziomie:
•

1 045 912 708,25 PLN. Wymieniona wartość dla WI wynosi 59,04% zdyskontowanych korzyści wygenerowanych przez projekt.

Szczegóły obliczeń znajdują się w modelu Excel, w zakładce „Korzyści ekonomiczne”.

Na podstawie: IMC Worldwide Ltd, 2015, A Study of Economic Impacts of Freight Speed Increase and Travel Time Reliability
Improvements by Rail, Research Report.
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1.2.3.2. Oszczędności w kosztach wypadków

Tabela 24. Jednostkowe koszty zanieczyszczenia dolnych warstw atmosfery.

Towarowy transport drogowy oraz towarowy transport kolejowy w porównaniu do transportu wodnego cechują się wyższą liczbą wypadków oraz wyższą liczbą osób w nich poszkodowanych. W rezultacie
koszty społeczne zdarzeń drogowych i kolejowych są dużo wyższe niż w transporcie śródlądowym towarowym
wodnym. W związku z powyższym przy przejęciu towarów z ruchu drogowego i kolejowego do ruchu śródlądowego wodnego występuje korzyść w postaci zmniejszenia kosztów wypadków drogowych. Zgodnie z wytycznymi „Analizy kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta”, w celu wyliczenia wartości pieniężnych korzyści wynikających z przeniesienia
ruchu z dróg i kolei na drogi wodne wykorzystano metodę przedstawioną w powyższym dokumencie, stosując
różnicowy bilans jednostkowych kosztów zewnętrznych ruchu towarowego w łańcuchu dostaw (ECT).
Do wyliczenia kosztów wypadków użytkowników przejętych przez transport wodny śródlądowy
wykorzystano różnicowy bilans kosztów zewnętrznych ruchu towarowego w łańcuchu dostaw (ECT) oraz
wielkość pracy przewozowej, ujętej w tonokilometrach [tkm] skalkulowanej na podstawie prognozy ruchu.
Tabela 23. Jednostkowe koszty wypadków ECT [PLN/tkm].
Transport towarowy
Transport drogowy
Rodzaj efektu zewnętrznego

Koszty wypadków

Wody śródlądowe

Dostawcze

Ciężarowe

Drogowy razem

Towarowy

Towarowy

PLN/1000
tkm

PLN/1000
tkm

PLN/1000 tkm

PLN/1000
tkm

PLN/1000 tkm

151,86

27,56

45,94

0,54

0,00

W wyniku przeprowadzonej analizy potencjalne zdyskontowane korzyści w całym okresie analizy
z tytułu zmniejszenia wypadkowości na drogach i kolei oszacowano w wariancie inwestycyjnym WI na poziomie:
112 388 691,45 PLN. Wymieniona wartość dla WI wynosi 6,34% zdyskontowanych korzyści
wygenerowanych przez projekt.

Szczegóły obliczeń znajdują się w modelu Excel, w zakładce „Korzyści ekonomiczne”.

1.2.3.3. Koszty zanieczyszczenia dolnych warstw atmosfery
Transport drogowy, pomimo postępu technologicznego i działań mających na celu ograniczenie
emisji zanieczyszczeń z niego pochodzących, ma największy udział, obok przemysłu, w ogólnej emisji zanieczyszczeń do środowiska. W związku z powyższym przy przejęciu części ruchu z dróg do śródlądowego
transportu wodnego, nastąpi redukcja tych zanieczyszczeń z uwagi na zmniejszenie pracy przewozowej
w transporcie towarowym drogowym. W rezultacie wystąpi zmniejszenie efektów zewnętrznych w postaci
emisji spalin do dolnych warstw atmosfery, co dla społeczeństwa będzie wymierną korzyścią, którą można
wyrazić w wartości pieniężnej. Jednocześnie przeniesienie części ruchu towarowego z kolei na wodę skutkować będzie wzrostem zanieczyszczenia dolnych warstw atmosfery. W tym celu zastosowano metodologię
opisaną w „Analizie kosztów i korzyści projektów transportowych, współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej. Vademecum Beneficjenta”.
Zgodnie z wytycznymi „Analizy kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta”, w celu wyliczenia wartości pieniężnych, wynikających z przeniesienia ruchu z dróg i kolei na drogi wodne wykorzystano metodę, przedstawioną w powyższym dokumencie, stosując różnicowy bilans jednostkowych kosztów zewnętrznych ruchu towarowego
w łańcuchu dostaw (ECT).
Do wyliczenia kosztów zanieczyszczenia dolnych warstw atmosfery wykorzystano różnicowy bilans
kosztów zewnętrznych ruchu towarowego w łańcuchu dostaw (ECT) oraz wielkość pracy przewozowej, ujętej w tonokilometrach [tkm] skalkulowanej na podstawie prognozy ruchu.
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Rodzaj efektu
zewnętrznego

Koszty zanieczyszczenia
dolnych warstw atmosfery

Transport
kolejowy

Transport drogowy

Wody
śródlądowe

Dostawcze

Ciężarowe

Drogowy razem

Towarowy

Towarowy

PLN/1000 tkm

PLN/1000 tkm

PLN/1000 tkm

PLN/1000 tkm

PLN/1000 tkm

48,37

18,10

22,70

2,97

14,59

Źródło: „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Vademecum
Beneficjenta”, CUPT, 2016 na podstawie ECT 2011, tabela 1 i 24.

W wyniku przeprowadzonej analizy potencjalne zdyskontowane koszty w całym okresie analizy z tytułu zanieczyszczenia powietrza oszacowano w wariancie inwestycyjnym WI na poziomie:
• 50 470 567,24 PLN w WI. Wspomniana wartość wynosi 5,56% zdyskontowanych kosztów,
wygenerowanych przez projekt.
Szczegóły obliczeń znajdują się w modelu Excel, w zakładce „Korzyści ekonomiczne”.

Transport
kolejowy

Źródło: „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Vademecum
Beneficjenta”, CUPT, 2016 na podstawie ECT 2011, tabela 1 i 24.

•

Transport towarowy

1.2.3.4. Oszczędności kosztów zmian klimatycznych
Korzyści z tytułu oszczędności w kosztach zmian klimatycznych wynikają z faktu, iż w wyniku realizacji projektu następuje zmniejszenie pracy przewozowej wyrażonej w tonokilometrach w drogowym
transporcie towarowym. Zmniejszenie pracy przewozowej w ramach transportu drogowego wynika z faktu,
iż nowo wybudowana infrastruktura umożliwi znaczące zmniejszenie kosztów transportu dla właścicieli ładunków w łańcuchu dostaw. W związku z powyższym zgodnie z wytycznymi „Analizy kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta”, istnieje możliwość wyrażenia tych korzyści ekonomicznych w wartości pieniężnej. Metoda jest analogiczna jak
w przypadku kosztów wypadków oraz kosztów skutków środowiskowych.
Tabela 25. Jednostkowe koszty zmian klimatu.
Transport towarowy
Rodzaj efektu
zewnętrznego

Koszty zmian klimatu

Transport drogowy

Transport
kolejowy

Wody
śródlądowe

Dostawcze

Ciężarowe

Drogowy razem

Towarowy

Towarowy

PLN/1000 tkm

PLN/1000 tkm

PLN/1000 tkm

PLN/1000 tkm

PLN/1000 tkm

49,40

11,05

16,90

1,30

3,90

Źródło: „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Vademecum
Beneficjenta”, CUPT, 2016 na podstawie ECT 2011, tabela 1 i 24.

W wyniku przeprowadzonej analizy potencjalne zdyskontowane koszty w całym okresie analizy z tytułu zanieczyszczenia powietrza oszacowano w wariancie inwestycyjnym WI na poziomie:
•

15 437 893,08 PLN. Wspomniana wartość dla WI wynosi 0,87% zdyskontowanych korzyści
wygenerowanych przez projekt.

Szczegóły obliczeń znajdują się w modelu Excel, w zakładce „Korzyści ekonomiczne”.

1.2.3.5. Oszczędności kosztów hałasu
Towarowy transport drogowy oraz towarowy transport kolejowy w porównaniu do transportu wodnego cechują się wyższym natężeniem hałasu. W rezultacie koszty społeczne hałasu są dużo wyższe niż
w transporcie śródlądowym towarowym wodnym. W związku z powyższym przy przejęciu towarów z ruchu
drogowego i kolejowego do ruchu śródlądowego wodnego występuje korzyść w postaci zmniejszenia kosztów hałasu.
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Oszczędności kosztów hałasu obliczono wykorzystując metodę przedstawioną w „Analizie kosztów
i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta”, CUPT, 2016, stosując różnicowy bilans jednostkowych kosztów zewnętrznych ruchu towarowego
w łańcuchu dostaw (ECT) oraz wielkość pracy przewozowej, ujętej w tonokilometrach [tkm], skalkulowanej
na podstawie prognozy ruchu.
Tabela 26. Jednostkowe koszty hałasu.
Transport towarowy
Rodzaj efektu
zewnętrznego

Koszty hałasu

Transport
kolejowy

Transport drogowy

Wody
śródlądowe

Dostawcze

Ciężarowe

Drogowy razem

Towarowy

Towarowy

PLN/1000 tkm

PLN/1000 tkm

PLN/1000 tkm

PLN/1000 tkm

PLN/1000 tkm

17,02

4,86

6,76

2,70

0,00

Źródło: „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Vademecum
Beneficjenta”, CUPT, 2016 na podstawie ECT 2011, tabela 1 i 24.

W wyniku przeprowadzonej analizy potencjalne zdyskontowane koszty w całym okresie analizy z tytułu zanieczyszczenia powietrza oszacowano w wariancie inwestycyjnym WI na poziomie:
•

32 641 077,14 PLN. Wspomniana wartość dla WI wynosi 1,84% zdyskontowanych korzyści
wygenerowanych przez projekt.

1.2.3.7. Ekonomiczna wartość rezydualna
Wartość rezydualna określa zdolność do generowania korzyści netto po okresie analizy – wynika to
z faktu, iż okres przydatności aktywów wytworzonych w ramach inwestycji może być dłuższy niż rozważana
długość analizy. Takie ujęcie pozwala uwzględnić potencjalne dalsze korzyści wykraczające poza przyjęty
horyzont czasowy. W celu wyliczenia wartości rezydualnej wykorzystano bieżącą wartość netto przepływów
ekonomicznych wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego)
po zakończeniu okresu odniesienia. Wspomniane podejście jest zbieżne z „Analizą kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta”. Na
potrzeby analizy przyjęto 12-letni okres po zakończeniu okresu odniesienia (założono czterdziestoletni okres
żywotności projektu, licząc od pierwszego pełnego roku eksploatacji inwestycji). Wartość netto wspomnianych przepływów dla każdego kolejnego roku poza okresem odniesienia została przyjęta na stałym poziomie
i jest równa wartości z ostatniego roku okresu odniesienia. Następnie w celu obliczenia wartości rezydualnej
zdyskontowano przepływy z kolejnych 12 lat na 30 rok analizy i otrzymano niezdyskontowaną wartość rezydualną. Ostatecznie w celu uzyskania ekonomicznej wartości rezydualnej suma przepływów ekonomicznych
została zdyskontowana wskaźnikiem dyskonta dla ostatniego roku okresu odniesienia.
W wyniku tych działań przyjęto ekonomiczną wartość rezydualną o wartości 1 608 124 845,07 PLN w WI.
W wyniku przeprowadzonej analizy potencjalne zdyskontowane korzyści w całym okresie analizy
z tytułu wartości rezydualnej oszacowano na poziomie:
•

Szczegóły obliczeń znajdują się w modelu Excel, w zakładce „Korzyści ekonomiczne”.

448 690 979,71 PLN w WI. Wspomniana wartość dla WI wynosi 25,33% zdyskontowanych
korzyści wygenerowanych przez projekt.

1.2.3.6. Oszczędności kosztów kongestii
W przypadku infrastruktury wykorzystywanej wspólnie przez wielu użytkowników, np. infrastruktury
drogowej, wyczerpywanie się przepustowości skutkuje spowalnianiem ruchu - obniża się poziom swobody ruchu. W związku z częściowym przejęciem ruchu towarowego z dróg na szlaki wodne (przedmiotowe
korzyści obliczane są dla towarów przejętych z towarowego transportu drogowego) oszacowano korzyści
z tytułu ograniczenia kongestii. Kalkulację oparto o dane kosztów jednostkowych kongestii zawarte w opracowaniu „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta”, Warszawa, 2016 r. Metoda kalkulacji jest analogiczna jak w przypadku
kosztów wypadków, kosztów skutków środowiskowych, kosztów zmian klimatycznych oraz kosztów hałasu.
Tabela 27. Jednostkowe koszty kongestii.
Transport towarowy

Transport
kolejowy

Transport drogowy
Rodzaj efektu zewnętrznego

Koszty kongestii

Wody
śródlądowe

Dostawcze

Ciężarowe

Drogowy razem

Towarowy

Towarowy

PLN/1000 tkm

PLN/1000 tkm

PLN/1000 tkm

PLN/1000 tkm

PLN/1000 tkm

112,46

37,45

48,50

0,00

0,00

Źródło: „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Vademecum
Beneficjenta”, CUPT, 2016 na podstawie ECT 2011, tabela 1 i 24.

W wyniku przeprowadzonej analizy potencjalne zdyskontowane koszty w całym okresie analizy z tytułu zanieczyszczenia powietrza oszacowano w wariancie inwestycyjnym WI na poziomie:
•

116 582 712,93 PLN. Wspomniana wartość dla WI wynosi 6,58% zdyskontowanych korzyści
wygenerowanych przez projekt.

Szczegóły obliczeń znajdują się w modelu Excel, w zakładce „Korzyści ekonomiczne”.
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1.2.3.8. Korzyści i koszty gospodarcze, wskazane w analizie społeczno-gospodarczej
dla wariantu rekomendowanego WI
W poniższej tabeli przedstawiono główne korzyści i koszty gospodarcze w analizie społeczno-gospodarczej.
Tabela 28. Korzyści koszty gospodarcze.
Korzyść

Wartość całkowita
(w PLN, zdyskontowana)

% całkowitych
korzyści

Oszczędności w kosztach transportu dla właścicieli
ładunków

1 045 912 708,25

59,04%

Oszczędności w kosztach wypadków

112 388 691,45

6,34%

Oszczędności kosztów zmian klimatycznych

15 437 893,08

0,87%

Oszczędności w kosztach hałasu

32 641 077,14

1,84%

Oszczędności w kosztach hałasu kongestii

116 582 712,93

6,58%

Wartość rezydualna

448 690 979,71

25,33%

Ogółem

1 771 654 062,56

100%

Koszt

Wartość całkowita
(w PLN, zdyskontowana)

% całkowitych
korzyści

Nakłady inwestycyjne

805 959 098,47

88,70%

Koszty eksploatacji i utrzymania

52 122 961,82

5,74%

Koszty zanieczyszczenia dolnych warstw atmosfery

50 470 567,24

5,56%

Ogółem

908 552 627,53

100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AKK.

Najistotniejszymi pozycjami korzyści gospodarczych są oszczędności w kosztach transportu dla
właścicieli ładunków, stanowiące 59,04% korzyści gospodarczych generowanych przez projekt oraz wartość rezydualna, wynosząca 25,33% korzyści gospodarczych generowanych przez projekt. Jeśli chodzi
o koszty gospodarcze jedyną pozycją są nakłady inwestycyjne, stanowiące 88,70% całości kosztów.
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Ponadto wskazano szereg niepoliczalnych korzyści, które będą następstwem realizacji projektu:
•
•
•
•
•
•

Zwiększenie zatrudnienia w obrębie obszaru objętego opracowaniem.
Wzrost gospodarczy, wynikający z realizacji inwestycji.
Poprawa jakości życia okolicznych mieszkańców.
Nadanie nowych walorów estetycznych obszarowi objętemu projektem.
Pobudzenie mieszkańców do dalszego działania społecznego na rzecz miejscowości i gminy.
Zwiększenie bezpieczeństwa przewozu towarów.

Szanse
•
•

Możliwość skorzystania ze środków dotacyjnych
Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia.
Istnienie na rynku podmiotów, których celem nie
jest wypracowywanie zysku, a które mogłyby być
zainteresowane budową Platformy Multimodalnej
(np. porty morskie).

Zagrożenia
•
•
•

Problemy z pozyskaniem inwestorów prywatnych
ze względu na brak opłacalności komercyjnej
przedsięwzięcia.
Brak zdefiniowanych zasad ubiegania się
o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
na kolejną planowaną perspektywę 2021-2027.
Możliwy znaczący wzrost wartości nakładów
inwestycyjnych ze względu na aktualną sytuację
na rynku budowlanym.

1.2.4. Obliczenie wskaźników efektywności społeczno-ekonomicznej
i interpretacja wyników
Wskaźnik ENPV dla projektu obliczono przy uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych oraz kosztów
eksploatacji inwestora (kosztów utrzymania infrastruktury), czyli kategorii typowo finansowych. Mimo że są
to wartości ujemne, projekt generuje efektywność ekonomiczną, ze względu na znaczące korzyści z tytułu
oszczędności czasu użytkowników pojazdów i oszczędności, wynikających ze zmniejszenia strat powstałych w wyniku wypadków drogowych. W poniższej tabeli przedstawiono otrzymane wyniki dla wariantu WI.
Tabela 29. Wskaźniki efektywności ekonomicznej.

WI

ENPV

ERR

B/C

863 101 435,03

9,04%

1,95

2. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA
2.1.		

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI

Poniższe tabele przedstawiają analizę wrażliwości w odniesieniu do głównych zmiennych kluczowych zgodnie z autorskim katalogiem zmian scenariuszowych badanych zmiennych. Dzięki tym zmiennym
badana jest wrażliwość wskaźników efektywności finansowej (FNPV/C, FNPV/K) oraz efektywności ekonomicznej (ENPV).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AKK.

Ekonomiczna zaktualizowana wartość bieżąca netto (ENPV) jest dodatnia. Oznacza to, że przepływy
ekonomiczne projektu wyrażone w wartości bieżącej w całym okresie analizy osiągnęły skumulowaną wartość dodatnią, a zatem korzyści ekonomiczne są wyższe od kosztów związanych z realizacją projektu. ENPV
w WI wynosi 863 101 435,03 PLN.
Wskaźnik B/C obrazuje stosunek korzyści ekonomicznych płynących z przeprowadzenia projektu
do poniesionych kosztów. Jeżeli współczynnik B/C dla projektu jest większy od jedności – projekt przynosi
korzyści dla społeczności. W wariancie inwestycyjnym WI ten warunek jest spełniony. Wartość wskaźnika
większa od jedności wskazuje na osiągnięcie efektywności projektu w generowaniu korzyści społeczno-ekonomicznych wyrażonych w pieniądzu. Wartość tą należy interpretować jako zwrot z inwestycji w ujęciu
społecznym wyższym niż zaangażowane środki, tj. każda złotówka nakładów przeznaczonych na projekt
generuje 1,95 PLN.
Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) jest dodatnia w wariancie inwestycyjnym WI. Jest ona znacząco
wyższa niż przyjęta do analizy społeczna stopa dyskonta (4,50%). Oznacza to, że inwestycja posiada zdolność generowania korzyści – przyniesie wyższe niż oczekiwane korzyści w ujęciu społecznym. ERR w WI
wynosi 9,04%.

1.2.5. Analiza SWOT dla projektu jako przedsięwzięcia biznesowego
Mocne strony
•
•
•

Słabe strony

Dodatnie wskaźniki ekonomiczne, przekraczające
wartości minimalne, uznawane za punkt odniesienia.
Zapotrzebowanie na dodatkowe możliwości w zakresie transportu towarów w korytarzu transportowym północ–południe.
Strategiczne położenie obszaru projektu w łańcuch
powiązań transportowych.
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•
•
•

Wysokie nakłady inwestycyjne, przekraczające
możliwości finansowe JST.
Brak opłacalności komercyjnej przedsięwzięcia.
Ujemna stopa zwrotu z zainwestowanego
kapitału w analizowanym okresie odniesienia.
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Nie dotyczy
Nie dotyczy

Ponadto poddano analizie zmienne kluczowe pod kątem występowania zmiennych krytycznych, tj.
zmiana zmiennej kluczowej o ±1% powoduje wzrost/spadek wskaźników ekonomicznych (ENPV)/finansowych (FNPV) o co najmniej ±1%. Ze względu na zróżnicowanie kluczowych zmiennych względem występowania zależności w stosunku do wskaźników ekonomicznych oraz finansowych określono wpływ tych
zmiennych na każdy z wymienionych wskaźników osobno.
W wyniku przeprowadzonej analizy pod kątem występowania zmiennych krytycznych z punktu widzenia wskaźnika finansowego zidentyfikowano jedną zmienną kluczową, spełniającą ten warunek:
•

Zmiana nakładów inwestycyjnych o 1% powoduje zmianę FNPV/K o 1,23% i zmianę FNPV/C
o 1,36%.

W wyniku przeprowadzonej analizy pod kątem występowania zmiennych krytycznych z punktu widzenia wskaźnika ekonomicznego nie zidentyfikowano zmiennych kluczowych, spełniających ten warunek.

-923 394 290,66

Nie dotyczy
Nie dotyczy
-942 196 910,40

Nie dotyczy
Nie dotyczy
-749 794 619,17

Nie dotyczy
Nie dotyczy
-701 063 936,60

581 010 300,79
-32,68%
Nie dotyczy

1 145 192 569,27
32,68%
Nie dotyczy

638 340 594,23
-26,04%
Nie dotyczy

814 496 584,76
-5,63%
Nie dotyczy

911 706 285,29
5,63%
Nie dotyczy

876 186 929,59
1,52%
-706 626 630,01

850 015 940,47
-1,52%
-744 231 869,49

Nie dotyczy
Nie dotyczy
-527 464 208,85

701 909 615,33
-18,68%
-923 394 290,66

943 697 344,88
9,34%
Nie dotyczy

782 505 525,18
-9,34%
Nie dotyczy

799 532 413,92
-7,37%
-774 746 687,75

926 670 596,69
7,37%

863 101 435,03
Nie dotyczy
-725 429 249,75

-722 963 372,16

Wartość
(ENPV) po
zmianie [PLN]
Zmiana ekonomicznej
zaktualizowanej wartości netto (ENPV) (%)

Analiza wrażliwości wykazała, że w badanych zakresach zmian wskaźniki projektu nie wykazują efektywności finansowej, tj. wybrany wariant spełnia wymagania dla przyznania dofinansowania z funduszy unijnych.

Tabela 31. Analiza wrażliwości – zmienne krytyczne.
Zmiana finansoZmiana finansoZmiana ekonoWartość
Wartość
Wartość
wej zaktualizowej zaktualizomicznej
(FNPV(K))
(FNPV(C))
(ENPV)
wanej wartości
wanej wartości
zaktualizowanej
po zmiapo zmiapo zmianie
netto (FNPV(K))
netto (FNPV(C))
wartości netto
nie [PLN]
nie [PLN]
[PLN]
(%)
(%)
(ENPV) (%)

Badana
zmienna

-27,29%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Praca przewozowa - wzrost

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

-0,37%

866 279
890,37

Nakłady inwestycyjne - wzrost

- 1,36%

-110 299
125,27

- 1,36%

-735 327
501,80

-0,93%

855 041
844,04

Koszty operacyjne - wzrost

- 0,13%

-108 955
407,11

- 0,13%

-726 369
380,74

-0,08%

862 447
160,30

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

0,38%

866 341
758,38

-138 509 143,61

Jednostkowe
koszty ECT wzrost

Źródło: Opracowanie własne.

Ostatnim etapem analizy wrażliwości jest analiza progowa, tj. analiza określająca zakres zmiany
zmiennych kluczowych oraz krytycznych, przy których wartość wskaźników ekonomicznych i finansowych,
tj. odpowiednio ENPV oraz FNPV wynosi 0. W ramach analizy dokonuje się analizy jednej zmiennej naraz,
tj. w ujęciu ceteris paribas.
Tabela 32. Analiza wrażliwości – wartości progowe.

Źródło: Opracowanie własne.

-27,29%
Nakłady inwestycyjne +20%
i praca eksploatacyjna -20%

-29,88%
-141 329 536,57
-29,88%
Nakłady inwestycyjne +20%
i koszty operacyjne +20%

-3,36%
-112 469 192,88
-3,36%
Stawki dostępu do infrastruktury
multimodalnej - spadek 20%

3,36%
-108 631 647,43
3,36%
Stawki dostępu do infrastruktury
multimodalnej - wzrost 20%

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Koszt transportu towarów - spadek 20%

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Koszt transportu towarów - wzrost 20%

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Razem: praca przewozowa -20%
i nakłady inwestycyjne +20%

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Jednostkowe koszty ECT - spadek 15%

Nie dotyczy
Nie dotyczy
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Jednostkowe koszty ECT - wzrost 15%

Nie dotyczy

2,59%
-105 993 994,51
2,59%
Koszty operacyjne - spadek 20%

-2,59%
-111 634 780,43
-2,59%
Koszty operacyjne - wzrost 20%

27,29%
-79 119 631,33
27,29%
Nakłady inwestycyjne - spadek 20%

-27,29%
-138 509 143,61
-27,29%
Nakłady inwestycyjne - wzrost 20%

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nakłady inwestycyjne - spadek 10%

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nakłady inwestycyjne - wzrost 10%

Nie dotyczy

-6,80%
-116 212 003,17
-6,80%
Praca przewozowa - spadek 20%

6,80%
-108 444 505,83
6,80%
Praca przewozowa - wzrost 20%

-108 814 387,47
Nie dotyczy
Wartość bazowa

Wartość (FNPV(K))
po zmianie [PLN]

Nie dotyczy

Zmiana o:

Zmiana finansowej zaktualizowanej wartości netto
(FNPV(K)) (%)
Badana zmienna

Tabela 30. Analiza wrażliwości dla rekomendowanego wariantu WI.

Zmiana finansowej zaktualizowanej wartości
netto (FNPV(C)) (%)

Wartość (FNPV(C))
po zmianie [PLN]

ETAP III – ANALIZA WYKONALNOŚCI FINANSOWO-EKONOMICZNEJ,
PRAWNEJ I INSTYTUCJONALNEJ

Badana zmienna

FNPV/C

FNPV/K

ENPV

CAPEX

-73,29%

-73,29%

107,09%

OPEX

Nie znaleziono

Nie znaleziono

>1000%

Jednostkowe koszty ECT

Bez wpływu

Bez wpływu

-266,36%

Praca przewozowa

294,18%

294,18%

-271,54%

Koszt transportu towarów

>1000%

>1000%

-61,19%

Stawki dostępu do infrastruktury multimodalnej

761,87%

761,87%

Bez wpływu

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie powyższego można zauważyć, że w przypadku wskaźnika efektywności ekonomicznej zwiększenie nakładów inwestycyjnych (CAPEX) o 107,09%, zmniejszenie ruchu towarowego o 271,54%,
zmniejszenie jednostkowych kosztów ECT o 266,36%, wzrost kosztów eksploatacji i utrzymania (OPEX)
o ponad 1000% oraz kosztu transportu towarów o 61,19% spowodują, że wartość ENPV osiągnie wartość 0.
Ponadto spadek nakładów inwestycyjnych (CAPEX) o 73,29% spowoduje, że wartość odpowiednio FNPV/C
i FNPV/K osiągnie wartość 0, natomiast wzrost stawek dostępu do infrastruktury intermodalnej o 761,87%
spowoduje, że wartość odpowiednio FNPV/C i FNPV/K osiągnie wartość 0.
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2.2.

Analiza ryzyka

Kategoria ryzyka/czynniki ryzyka

W niniejszym podrozdziale zaprezentowano jakościową analizę ryzyk, które mogłyby wystąpić w fazie
realizacji i eksploatacji inwestycji. Analiza przeprowadzona została w oparciu o metodologię zaprezentowaną w „Gudie to cost-benefit analysis of investment projects – Economic appraisal tool for Cohesion Policy
2014-2020”, DG Regio, grudzień 2014. Zgodnie z powyższą metodologią analiza podzielona została na trzy
etapy:
•

identyfikację ryzyka,

•

ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia oraz siły oddziaływania ryzyk, która umożliwia określenie poziomu ryzyka,

•

zaproponowano działanie zaradcze prowadzące do minimalizacji ryzyk.

Na podstawie wiedzy eksperckiej i doświadczeń Wykonawcy w opracowaniu i realizacji innych podobnych przedsięwzięć przedstawiono katalog ryzyk, które mogą wystąpić w projekcie. Tabela 33 identyfikuje ryzyka, które na obecnym etapie procesu inwestycyjnego wydają się być aktywne oraz nieaktywne
(ryzyka nieaktywne nie podlegają kolejnym etapom analizy ryzyka).
Tabela 33. Identyfikacja kategorii i czynników ryzyka.
Status ryzyka
(aktywne/nieaktywne)

Kategoria ryzyka/czynniki ryzyka

Jeśli nieaktywne,
dlaczego:

Ryzyka popytowe
Poziom przeładunków niższy niż prognozowany

Aktywne
Aktywne

Niedoszacowanie kosztu projektowania

Aktywne

Błędy w projektowaniu

Aktywne

Ryzyka klimatyczne (susze, mrozy, powodzie, itp.)

Jeśli nieaktywne,
dlaczego:

Aktywne

Ryzyka regulacyjne
Zmiany w przepisach prawnych dotyczących
ochrony środowiska

Aktywne

Ryzyka finansowe
Dostępność środków na finansowanie
nakładów inwestycyjnych

Aktywne

Dostępność środków na finansowanie
kosztów operacyjnych

Aktywne

Wzrost kosztów finansowania

Aktywne

Ryzyka zarządcze
Brak podmiotu dedykowanego
do zarządzania procesem inwestycyjnym

Aktywne

Brak podmiotu dedykowanego
zarządzania fazą operacyjną
Ryzyka polityczne
Protesty społeczne

Aktywne

Polityczne zmiany priorytetów inwestycyjnych
na poziomie regionalnym

Aktywne

Polityczne zmiany priorytetów inwestycyjnych
na poziomie krajowym

Ryzyka związane z projektowaniem
Niedostateczne wizje lokalne i inwentaryzacja

Status ryzyka
(aktywne/nieaktywne)

Źródło: Opracowanie własne.

Opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń
na realizację inwestycji (np. na budowę)

Aktywne

Opóźnienia związane z podłączeniem
do sieci dystrybucyjnych

Aktywne

W kolejnym etapie przeprowadzono szczegółową analizę poziomu ryzyk wraz z opisaniem ich przyczyn, skutków, wskazaniem momentu wystąpienia oraz podmiotu zarządzającego ryzykiem, jak również zaprezentowano działania zaradcze oraz przedstawiono sposób monitoringu ryzyk. Poziom ryzyka został wykonany w oparciu o pięciostopniową skalę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na projekcie (Tabela 34)
i pięciostopniową skalę siły oddziaływania ryzyka na projekt (Tabela 35).

Opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych

Aktywne

Tabela 34. Pięciostopniowa skala prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na projekcie.

Opóźnienia w usuwaniu kolizji z sieciami dystrybucyjnymi

Aktywne

Ryzyka administracyjne

Skala

Ryzyka związane z nabyciem gruntów
Koszty gruntów wyższe niż planowane

Aktywne

Opóźnienia w realizacji procedur

Aktywne

Ryzyka związane z zamówieniami
Opóźnienia w realizacji procedur

Aktywne
Aktywne

Ryzyka geologiczne (nieoczekiwane niekorzystne warunki
gruntowe, osunięcia terenu itp.)

Aktywne

Ryzyka klimatyczne (mrozy, powodzie itp.)

Aktywne

Ryzyka archeologiczne (wykopaliska)

Nieaktywne

Możliwość wystąpienia szkody w środowisku

Aktywne

Ryzyka związane z wykonawcą (bankructwo,
brak wystarczających zasobów itp.)

Aktywne

Ryzyka operacyjne
Zwiększenie zakładanych kosztów operacyjnych

Aktywne

556

Wartość punktowa

Bardzo niskie

<0%,10%)

A

Niskie

<10%,33%)

B

Średnie

<33%,66%)

C

Wysokie

<66%, 90%)

D

Bardzo wysokie

<90%, 100%>

E

Źródło: Gudie to cost-benefit analysis of investment projects – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, DG
Regio, grudzień 2014.

Ryzyka związane z wykonaniem robót
Przekroczenie budżetu nakładów inwestycyjnych

Zakres wartości prawdopodobieństwa

Tabela 35. Pięciostopniowa skala siły oddziaływania ryzyka na projekt.
Znaczenie
Na przedmiotowym terenie
nie zidentyfikowano stanowisk archeologicznych

Wartość punktowa

Brak wpływu na dobrobyt społeczny, nawet bez podejmowania
działań zaradczych

I

Mały wpływu na dobrobyt społeczny, mały wpływ na efekty finansowe
projektu, działania zaradcze i korygujące są jednak potrzebne

II

Umiarkowany wpływ na dobrobyt społeczny, głównie negatywne efekty
finansowe nawet w średnim lub długim terminie

III

Poziom krytyczny: wysoka strata dla dobrobytu społecznego, wystąpienie zdarzenia powoduje niemożliwość realizacji podstawowego celu projektu, działania
zaradcze bardzo intensywne mogą nie doprowadzić do uniknięcia wysokich strat

IV

557

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP III – ANALIZA WYKONALNOŚCI FINANSOWO-EKONOMICZNEJ,
PRAWNEJ I INSTYTUCJONALNEJ

Znaczenie

Matryca ryzyka

Wartość punktowa

Poziom katastroficzny: Fiasko projektu, zdarzenie może wywołać całkowity brak
realizacji celu projektu, główne efekty projektu nie będą uzyskane w średnim i
długim terminie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Działania lobbingowe na rzecz podniesienia żeglowności DWW.
Tworzenie udogodnień dla rozwoju usług towarzyszących na obszarze
Platformy Multimodalnej pozwalających na utrzymanie jej rentowności
nawet w przypadku niższych przeładunków oraz poza sezonem żeglugowym.
Zapewnienie możliwości przeładunków w obszarze transportu lądowego kolej-samochód.
Ustalenie stawek dostępu do infrastruktury portowej na poziomie
pozwalającym na utrzymanie konkurencyjności transportu wodnego
śródlądowego.

Nazwa ryzyka

Niedostateczne wizje lokalne i inwentaryzacja

Kategoria ryzyka

Projektowanie

Przyczyna

Istnieje ryzyko związane z pobieżną inwentaryzacją i wizją lokalną.

V

Źródło: Gudie to cost-benefit analysis of investment projects – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, DG
Regio, grudzień 2014.

Poziom ryzyka stanowi kombinację skali prawdopodobieństwa i siły oddziaływania. W celu określenia tego poziomu należy wykorzystać matrycę poziomu ryzyka (Tabela 36) przedstawioną w dokumencie
źródłowym „Guide to cost-benefit analysis of investment projects – Economic appraisal tool for Cohesion
Policy 2014-2020” DG, Regio, grudzień 2014. Działanie oceny poziomu ryzyka stanowi podstawę do kolejnego etapu, tj. stworzenia strategii zarządzania ryzykiem przez jego właściciela.
Tabela 36. Matryca poziomu ryzyka

Prawdopodobieństwo

Siła oddziaływania
I

II

III

IV

V

A

Niski

Niski

Niski

Niski

Średni

B

Niski

Niski

Średni

Średni

Wysoki

C

Niski

Średni

Średni

Wysoki

Wysoki

D

Niski

Średni

Wysoki

Bardzo wysoki

Bardzo wysoki

E

Średni

Wysoki

Bardzo wysoki

Bardzo wysoki

Bardzo wysoki

Źródło: Gudie to cost-benefit analysis of investment projects – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, DG
Regio, grudzień 2014.

Wyniki jakościowej analizy ryzyk przedstawia Tabela 37.
Tabela 37. Wyniki analizy ryzyka.

Matryca ryzyka
Nazwa ryzyka

Poziom przeładunków niższy niż prognozowany

Kategoria ryzyka

Popyt

Przyczyna

W przypadku wystąpienia niekorzystnych czynników społecznych
oraz gospodarczych, rozwoju konkurencyjnych gałęzi transportu oraz
przede wszystkim braku działań inwestycyjnych na DWW, pozwalających na podniesienie jej klasy żeglowności poziom przeładunków może
być niższy niż prognozowany.

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Wzrost kosztów

NIE

Redukcja korzyści

TAK

Opóźnienie w realizacji projektu

NIE

Inwestor

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Wzrost kosztów

TAK

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

TAK

Wykonawca
Faza przygotowawcza

TAK

Faza wdrożenia

NIE

Faza operacyjna

NIE

Prawdopodobieństwo

B

Siła oddziaływania

III

Poziom ryzyka

Średni

Strategia zarządzania ryzykiem

Zapobieganie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Przeprowadzenie wizji lokalnej zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami

Nazwa ryzyka

Niedoszacowanie kosztów projektowania

Kategoria ryzyka

Projektowanie

Przyczyna

Szacowanie kosztów projektowania w oparciu o nieaktualne stawki.
Mała konkurencja na rynku, niewielka liczba podmiotów posiadających
kompetencje w projektowaniu budowli hydrotechnicznych oraz jednocześnie całej infrastruktury towarzyszącej.

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Wzrost kosztów

TAK

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

NIE

Inwestor
Faza przygotowawcza

TAK

Faza wdrożenia

NIE

Faza operacyjna

NIE

Faza przygotowawcza

NIE

Faza wdrożenia

NIE

Prawdopodobieństwo

C

Faza operacyjna

TAK

Siła oddziaływania

II

Prawdopodobieństwo

D

Poziom ryzyka

Średni

Siła oddziaływania

III

Strategia zarządzania ryzykiem

Zapobieganie i ograniczanie

Poziom ryzyka

Wysoki

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Strategia zarządzania ryzykiem

Zapobieganie i ograniczanie

Oszacowanie kosztów projektowania w oparciu o najbardziej aktualne
stawki.
Założenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Nazwa ryzyka

Błędy w projektowaniu

Kategoria ryzyka

Projektowanie
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Matryca ryzyka
Przyczyna
Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Matryca ryzyka
Niekompetentny wykonawca dokumentacji projektowej
TAK

Poziom ryzyka

Niski

Redukcja korzyści

NIE

Strategia zarządzania ryzykiem

Zapobieganie

Opóźnienie w realizacji projektu

TAK

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Wcześniejsze dokonanie odpowiednich uzgodnień z gestorami sieci
dystrybucyjnych.

Nazwa ryzyka

Opóźnienia w uzyskaniu decyzji środowiskowych

Kategoria ryzyka

Administracyjne

Przyczyna

Obszar wrażliwy przyrodniczo, częściowo objęty ochroną
w ramach sieci Natura 2000.
Nierzetelne przygotowanie dokumentacji do wniosku
o wydanie decyzji środowiskowej.
Zakwalifikowanie przedsięwzięcia do mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko.
Protesty społeczne – protesty organizacji ekologicznych.

Inwestor
Faza przygotowawcza

TAK

Faza wdrożenia

TAK

Faza operacyjna

NIE

B

Siła oddziaływania

IV

Poziom ryzyka

Średni

Strategia zarządzania ryzykiem

Ograniczanie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Odpowiednie sformułowanie wymagań dla wykonawców dokumentacji
projektowej zapewniające wybór podmiotów mogących wykazać się
odpowiednim doświadczeniem.
Stały nadzór pracowników Inwestora posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenia nad wykonaniem dokumentacji projektowej.
Ustalenie w umowie odpowiedniej gwarancji na dokumentację projektową zapewniających usunięcie wad wykrytych na etapie budowy.

Nazwa ryzyka

Opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na realizację inwestycji
(np. na budowę)

Kategoria ryzyka

Administracyjne

Przyczyna

Problemy z uzgodnieniami, przedłużające się procedury pozyskania
gruntów, odwołania od wydanych decyzji.

Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Wzrost kosztów

NIE

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

TAK

Beneficjent
Faza przygotowawcza

TAK

Faza wdrożenia

TAK

Faza operacyjna

NIE

Prawdopodobieństwo

D

Siła oddziaływania

III

Poziom ryzyka

Wysoki

Strategia zarządzania ryzykiem

Zapobiegania i ograniczanie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Wcześniejsze uzgodnienia z Interesariuszami projektu, w tym z właścicielami gruntów. Staranne przygotowanie wniosków o wydanie decyzji
i innych materiałów potrzebnych do ich uzyskania.

Nazwa ryzyka

Opóźnienia związane z podłączeniem do sieci dystrybucyjnych

Kategoria ryzyka

Administracyjne

Przyczyna

Brak porozumienia z gestorami sieci dystrybucyjnych.

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko
Prawdopodobieństwo

II

Wzrost kosztów

Prawdopodobieństwo

Skutek

Siła oddziaływania

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

NIE

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

NIE

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

TAK

Inwestor
Faza przygotowawcza

TAK

Faza wdrożenia

NIE

Faza operacyjna

NIE

Prawdopodobieństwo

D

Siła oddziaływania

III

Poziom ryzyka

Wysoki

Strategia zarządzania ryzykiem

Zapobieganie i ograniczanie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Opracowanie realnego harmonogramu pozyskiwania
decyzji administracyjnych uwzględniającego ryzyko opóźnień.
Skrupulatne przeprowadzenie analiz środowiskowych i przyrodniczych.
Przygotowanie rzetelnego wniosku o wydanie decyzji
Bieżące konsultacje z organizacjami zajmującymi
się ochroną środowiska.
Informowanie społeczeństwa o inwestycji oraz korzyściach
płynących z jej realizacji.

Nazwa ryzyka

Opóźnienia w usuwaniu kolizji z sieciami dystrybucyjnymi

Kategoria ryzyka

Administracyjne

Przyczyna

Brak szczegółowego zidentyfikowania kolizji na etapie projektowania.
Brak porozumienia z gestorami sieci dystrybucyjnych.

Skutek

Wzrost kosztów

NIE

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

TAK

Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Wzrost kosztów

Wzrost kosztów

Inwestor
Faza przygotowawcza

NIE

Faza wdrożenia

TAK

Faza operacyjna

NIE

Prawdopodobieństwo

B

TAK

Siła oddziaływania

II

Poziom ryzyka

Niski

Faza przygotowawcza

NIE

Strategia zarządzania ryzykiem

Zapobieganie

Faza wdrożenia

TAK

Faza operacyjna

NIE

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Wcześniejsze dokonanie odpowiednich uzgodnień z gestorami sieci
dystrybucyjnych.

Nazwa ryzyka

Koszty gruntów wyższe niż zaplanowane

Inwestor

B
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Matryca ryzyka

Matryca ryzyka

Kategoria ryzyka

Nabycie gruntów

Poziom ryzyka

Średni

Przyczyna

Niedoszacowanie kosztów wykupu gruntów

Strategia zarządzania ryzykiem

Ograniczanie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Realne oszacowanie kosztów robót ograniczające ryzyko
przekroczenia budżetu przez oferentów.
Dokładna i precyzyjna dokumentacja przetargowa
Założenie w harmonogramie możliwości postępowań odwoławczych.

Nazwa ryzyka

Przekroczenie budżetu nakładów inwestycyjnych

Kategoria ryzyka

Budowa

Przyczyna

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka

Wzrost kosztów

TAK

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

NIE

Inwestor
Faza przygotowawcza

NIE

Faza wdrożenia

TAK

Faza operacyjna

NIE

Prawdopodobieństwo

B

Siła oddziaływania

III

Niedoszacowany kosztorys inwestorski.
Mała konkurencja na rynku Wykonawców – wysokie ceny ofertowe na
wykonawstwo robót.
Wzrost kosztów pracy i materiałów.
Konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych na
etapie projektowania.

Poziom ryzyka

Średni

Wzrost kosztów

TAK

Strategia zarządzania ryzykiem

Zapobieganie

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

NIE

Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Skutek

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Szacowanie kosztów po stawkach rynkowych dla danej lokalizacji

Nazwa ryzyka

Opóźnienia w realizacji procedur

Kategoria ryzyka

Nabycie gruntów

Przyczyna

Problemy z uzgodnieniami, brak woli sprzedaży gruntów, zbyt niska
cena oferowana za grunty.

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Wzrost kosztów

NIE

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

TAK

Beneficjent
Faza przygotowawcza

NIE

Faza wdrożenia

TAK

Faza operacyjna

NIE

Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Inwestor
Faza przygotowawcza

NIE

Faza wdrożenia

TAK

Faza operacyjna

NIE

Prawdopodobieństwo

C

Siła oddziaływania

III

Poziom ryzyka

Średni

Strategia zarządzania ryzykiem

Ograniczanie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Realne oszacowanie kosztów robót ograniczające
ryzyko przekroczenia budżetu.
Założenie rezerwy na koszty nieprzewidziane.
Założenie przez Inwestora możliwości dodatkowego wynagrodzenia
w przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia robót
dodatkowych nieprzewidzianych w OPZ.

Nazwa ryzyka

Ryzyka geologiczne (nieoczekiwane niekorzystne warunki gruntowe,
osunięcia terenu itp.)

Prawdopodobieństwo

D

Siła oddziaływania

III

Poziom ryzyka

Wysoki

Strategia zarządzania ryzykiem

Zapobieganie i ograniczanie

Kategoria ryzyka

Budowa

Wcześniejsze uzgodnienia z właścicielami gruntów, proponowanie
stawek rynkowych za nabywane grunty. W przypadku braku możliwości nabycia danych gruntów – ograniczenie lub przesunięcie obszaru
inwestycji.

Przyczyna

Niedostateczne badania geologiczne

Środki ograniczające wpływ ryzyka
Nazwa ryzyka

Opóźnienia w realizacji procedur zamówień publicznych

Kategoria ryzyka

Zamówienia

Przyczyna

Nieprecyzyjne zapisy dokumentacji projektowej.
Odwołania podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Ceny ofert wyższe od założonego budżetu.

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka

Wzrost kosztów

TAK

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

NIE

Inwestor
Faza przygotowawcza

NIE

Faza wdrożenia

TAK

Faza operacyjna

NIE

Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Wzrost kosztów

TAK

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

TAK

Wykonawca robót
Faza przygotowawcza

NIE

Faza wdrożenia

TAK

Faza operacyjna

NIE

Prawdopodobieństwo

B

Siła oddziaływania

III

Poziom ryzyka

Średni

Strategia zarządzania ryzykiem

Ograniczanie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Przeprowadzenie szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych, które pozwolą na określenie właściwości podłoża i zabezpieczenie się przed ryzykiem.

Prawdopodobieństwo

C

Nazwa ryzyka

Ryzyka klimatyczne

Siła oddziaływania

III

Kategoria ryzyka

Budowa
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Matryca ryzyka
Przyczyna
Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka

Matryca ryzyka
Wystąpienie niespotykanych o danej porze roku zjawisk pogodowych.

Poziom ryzyka

Średni

Wzrost kosztów

NIE

Strategia zarządzania ryzykiem

Ograniczanie

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

TAK

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Postawienie odpowiednich wymagań dotyczących kondycji finansowej
Wykonawców, posiadanych zasobów oraz wiedzy i doświadczenia.
Weryfikowanie cen ofertowych - odrzucanie ofert z rażąco niską ceną.

NIE

Nazwa ryzyka

Zwiększenie zakładanych kosztów operacyjnych

Faza wdrożenia

TAK

Kategoria ryzyka

Operacyjne

Faza operacyjna

NIE

Przyczyna

Wdrożenie rozwiązań projektowych podwyższających koszty eksploatacji i utrzymania.

Wykonawca robót
Faza przygotowawcza

Faza projektu, którego dotyczy ryzyko
Prawdopodobieństwo

C
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Poziom ryzyka

Średni

Strategia zarządzania ryzykiem

Ograniczanie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Dostosowanie harmonogramu prac do warunków
klimatycznych regionu.
Intensyfikacja robót w okresach sprzyjających warunków pogodowych.

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Wzrost kosztów

TAK

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

NIE

Inwestor
Faza przygotowawcza

NIE

Faza wdrożenia

NIE

Faza operacyjna

TAK

Nazwa ryzyka

Możliwość wystąpienia szkody w środowisku

Kategoria ryzyka

Budowa

Prawdopodobieństwo

B

Przyczyna

Niedokładne zabezpieczenie placu budowy.
Wystąpienie poważnych awarii.
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Poziom ryzyka

Średni

Strategia zarządzania ryzykiem

Ograniczanie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Przyjęcie rozwiązań projektowych nienarażających Inwestora na znaczące podniesienie kosztów operacyjnych.

Nazwa ryzyka

Ryzyka klimatyczne

Kategoria ryzyka

Operacyjne

Przyczyna

Wystąpienie niespotykanych dla danego obszaru zjawisk pogodowych,
występowanie długich okresów niżówkowych uniemożlwiających żeglugę.

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Wzrost kosztów

TAK

Redukcja korzyści

TAK

Opóźnienie w realizacji projektu

TAK

Wykonawca robót
Faza przygotowawcza

NIE

Faza wdrożenia

TAK

Faza operacyjna

NIE

Prawdopodobieństwo

B
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Poziom ryzyka

Średni

Strategia zarządzania ryzykiem

Ograniczanie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Zabezpieczenie placu budowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi
ochrony środowiska.
Wdrożenie i egzekwowanie przestrzegania procedur ograniczających
ryzyko wystąpienia awarii.

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Wzrost kosztów

TAK

Redukcja korzyści

TAK

Opóźnienie w realizacji projektu

NIE

Beneficjent
Faza przygotowawcza

NIE

Faza wdrożenia

NIE

Faza operacyjna

TAK

Nazwa ryzyka

Ryzyka związane z wykonawcą

Prawdopodobieństwo

C

Kategoria ryzyka

Budowa

Siła oddziaływania
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Brak odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych.
Brak wiedzy i doświadczenia.
Niedoszacowanie kosztów w ofercie, problemy finansowe na etapie
realizacji.

Poziom ryzyka

Średni

Strategia zarządzania ryzykiem

Ograniczanie

Wzrost kosztów

TAK

Redukcja korzyści

NIE

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Opóźnienie w realizacji projektu

TAK

Zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych oraz wykorzystanie
materiałów odpornych na ekstremalne zjawiska pogodowe.
Rozwój usług komplementarnych zapewniających
funkcjonowanie i rentowność Platformy Multimodalnej
również poza sezonem żeglugowym.

Nazwa ryzyka

Zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska

Kategoria ryzyka

Regulacyjne

Przyczyna

Zmiany przepisów przez władze centralne.
Konieczność dostosowania prawodawstwa do przepisów UE.

Przyczyna

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Beneficjent
Faza przygotowawcza

NIE

Faza wdrożenia

TAK

Faza operacyjna

NIE

Prawdopodobieństwo
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Skutek
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Wzrost kosztów

TAK

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

TAK
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Matryca ryzyka
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Matryca ryzyka
Beneficjent
Faza przygotowawcza

NIE

Faza wdrożenia

TAK

Faza operacyjna

NIE

Prawdopodobieństwo

B
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Poziom ryzyka

Średni

Strategia zarządzania ryzykiem

Ograniczanie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Bieżące monitorowanie przepisów z zakresu ochrony środowiska.
Dostosowanie przyjętych rozwiązań do najbardziej aktualnych
wymogów z zakresu ochrony środowiska.
Dostępność środków na finansowanie nakładów inwestycyjnych

Kategoria ryzyka

Finansowe

Przyczyna

Bardzo wysokie koszty przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Brak środków finansowych w budżetach JST zainteresowanych
budową Platformy.
Brak zainteresowania inwestorów prywatnych.

Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Wzrost kosztów

NIE

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

TAK

Inwestor
Faza przygotowawcza

TAK

Faza wdrożenia

NIE

Faza operacyjna

NIE

Prawdopodobieństwo

C
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Poziom ryzyka

Wysoki

Strategia zarządzania ryzykiem

Zapobieganie i ograniczanie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Opracowanie strategii biznesowej pozwalającej na zainteresowanie
przedsięwzięciem inwestorów prywatnych.
Możliwość uruchomienia finansowania dłużnego.
Możliwość ubiegania się o dofinansowanie części kosztów
ze środków UE.
Dostępność środków na finansowanie kosztów operacyjnych

Kategoria ryzyka

Finansowe

Przyczyna

Zbyt niskie stawki portowe - niepokrywające kosztów eksploatacji

Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Wzrost kosztów

NIE

Redukcja korzyści

TAK

Opóźnienie w realizacji projektu

NIE

Realizacja inwestycji ze środków pochodzących
z finansowania dłużnego
Wzrost kosztów

TAK

Redukcja korzyści

TAK

Opóźnienie w realizacji projektu

NIE

Inwestor
Faza przygotowawcza

NIE

Faza wdrożenia

TAK

Faza operacyjna

TAK

Prawdopodobieństwo

B

Siła oddziaływania

III

Poziom ryzyka

Średni

Strategia zarządzania ryzykiem

Ograniczanie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Ocena możliwości finansowych Inwestora poprzez wykonanie analiz
prognostycznych dotyczących kształtowania stóp procentowych.
Zawarcie umowy z pożyczkodawcą, która zminimalizuje wpływ wahań
stóp procentowych na wartość udzielonej pożyczki.
Założenie odpowiedniej rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Nazwa ryzyka

Brak podmiotu dedykowanego do zarządzania procesem inwestycyjnym

Kategoria ryzyka

Zarządcze

Przyczyna

Brak w strukturach JST komórki, która mogłaby być odpowiedzialna za
realizację tak skomplikowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka

Nazwa ryzyka

Skutek

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka

Nazwa ryzyka

Skutek

Przyczyna

Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Wzrost kosztów

NIE

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

TAK

Inwestor
Faza przygotowawcza

TAK

Faza wdrożenia

NIE

Faza operacyjna

NIE

Prawdopodobieństwo

C
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Poziom ryzyka

Średni

Strategia zarządzania ryzykiem

Zapobieganie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Powołanie spółki celowej zatrudniającej
odpowiednią kadrę specjalistów

Nazwa ryzyka

Protesty społeczne

Kategoria ryzyka

Polityczne

Przyczyna

Faza przygotowawcza

NIE

Faza wdrożenia

NIE

Obszar wrażliwy przyrodniczo, częściowo objęty ochroną w ramach
sieci Natura 2000 – wysokie prawdopodobieństwo protestów organizacji zajmujących się ochroną przyrody.
Przyjęcie rozwiązań niezgodnych z oczekiwaniami społecznymi.
Strach przed uciążliwością inwestycji.

Faza operacyjna

TAK

Wzrost kosztów

NIE

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

TAK

Inwestor

Prawdopodobieństwo

B

Siła oddziaływania

II

Poziom ryzyka

Niski

Strategia zarządzania ryzykiem

Zapobieganie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Dostosowanie stawek do realnych kosztów.
Zyski z działalności komplementarnej.

Nazwa ryzyka

Wzrost kosztów finansowania

Kategoria ryzyka

Finansowe

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
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Faza projektu, którego dotyczy ryzyko
Prawdopodobieństwo

Inwestor
Faza przygotowawcza

NIE

Faza wdrożenia

TAK

Faza operacyjna

NIE

D
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Matryca ryzyka

3. WYKONALNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU

Siła oddziaływania

III

Poziom ryzyka

Wysoki

Strategia zarządzania ryzykiem

Zapobieganie i ograniczanie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Szerokie informowanie społeczeństwa o prowadzonej inwestycji.
Konsultacje społeczne, w tym szerokie konsultacje z organizacjami
zajmującymi się ochroną środowiska.
Uwzględnienie możliwych do zrealizowania postulatów społeczeństwa.
Zastosowanie rozwiązań ograniczających uciążliwość funkcjonowania
Platformy Multimodalnej.

Nazwa ryzyka

Polityczne zmiany priorytetów inwestycyjnych na poziomie regionalnym

Kategoria ryzyka

Polityczne

Przyczyna

Zmiany na stanowiskach odpowiedzialnych za planowanie
rozwoju transportu.
Brak politycznej woli do realizacji projektu.
Brak zagwarantowanych środków.

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Wzrost kosztów

NIE

Redukcja korzyści

NIE

Opóźnienie w realizacji projektu

TAK

Inwestor
Faza przygotowawcza

TAK

Faza wdrożenia

NIE

Faza operacyjna

NIE

Prawdopodobieństwo

A
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Poziom ryzyka

Niski

Strategia zarządzania ryzykiem

Ograniczanie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Wpisanie inwestycji do dokumentów określających priorytety
inwestycyjne w zakresie rozwoju gospodarczego i rozwoju transportu.
Uwzględnienie przedsięwzięcia w planach budżetowych oraz
poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania.

Nazwa ryzyka

Polityczne zmiany priorytetów inwestycyjnych na poziomie krajowym

Kategoria ryzyka

Polityczne

Przyczyna

Zmiany na stanowiskach odpowiedzialnych za planowanie rozwoju
transportu w skali kraju.
Brak politycznej woli do realizacji inwestycji w podnoszenie
klasy żeglowności DWW.
Brak zagwarantowanych środków na realizację inwestycji w DWW.

Skutek
Podmiot zarządzający czynnikiem ryzyka
Faza projektu, którego dotyczy ryzyko

Wzrost kosztów

NIE

Redukcja korzyści

TAK

Opóźnienie w realizacji projektu

NIE

Inwestor
Faza przygotowawcza

NIE

Faza wdrożenia

NIE

Faza operacyjna

TAK

Prawdopodobieństwo

D
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Poziom ryzyka

Wysoki

Strategia zarządzania ryzykiem

Ograniczanie i zapobieganie

Środki ograniczające wpływ ryzyka

Działania lobbingowe na rzecz realizacji planów rozwoju DWW.
Zbudowanie strategii biznesowej działania Platformy Multimodalnej zapewniającej rentowność jej funkcjonowania przy aktualnym stanie DWW.

3.1.		

Przygotowanie formalnoadministracyjne przedsięwzięcia

Realizacja złożonego zamierzenia inwestycyjnego jakim będzie budowa Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski wymaga dopełnienia określonych procedur formalnoprawnych, w tym pozyskania stosowanych pozwoleń i decyzji administracyjnych.
W pierwszej kolejności Inwestor zobowiązany jest pozyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zalicza budowę portów śródlądowych pozwalających na żeglugę statków o nośności
większej niż 1350 t do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji będzie w tym wypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik. Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:
1.

poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

2.

mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

3.

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

4.

dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor
ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli
plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku,

5.

wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów
i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania.

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).
Następnym krokiem będzie uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(ULICP) zgodnie z ustawą z dnia z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organem właściwym do wydania decyzji będzie Prezydent Miasta Bydgoszczy/Burmistrz Gminy Solec Kujawski.
Z wnioskiem o wydanie decyzji występuje Inwestor lub wyznaczony przez niego pełnomocnik. Do
wniosku należy dołączyć następujące informacje:
1.

2.

Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub,
w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również
w skali 1:2000.
Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
•

określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania
ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej (dokument o zagwarantowanym dostępie do drogi publicznej), a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania
odpadów,

Źródło: opracowanie własne.
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3.

•

określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy
i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

•

określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).
Budowa Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski wymagać będzie uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Organem właściwym do wydania
decyzji będzie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku.
Z wnioskiem o wydanie decyzji występuje Inwestor lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.
Do wniosku należy dołączyć następujące informacje:
1.

operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
działalności niezawierającym określeń specjalistycznych,

2.

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

3.

decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Takie rozwiązanie pozwoli na skoncentrowanie się na realizacji zadań związanych bezpośrednio
z inwestycją, a jednocześnie na ograniczenie ryzyka po stronie Sponsorów projektu i umożliwienie udziału
w przedsięwzięciu zewnętrznym inwestorom. Ponadto spółka celowa będzie mogła organizować finansowanie na konkretny projekt zgodnie z zasadami „project finance”.
Spółka celowa będzie miała elastyczność w działaniu i szybkość w podejmowaniu decyzji, a jednocześnie będzie posiadać odpowiednie kompetencje do realizacji kompleksowego projektu budowy Platformy Multimodalnej. Udział we własności spółki będzie kształtowany odpowiednio do strategii inwestycyjnej
i wyników negocjacji z potencjalnymi inwestorami i innymi interesariuszami projektu.
Wszystkie podmioty posiadające udział kapitałowy w spółce wejdą do grupy Sponsorów i będą
posiadać reprezentantów w jednostkach nadzorczych spółki, poprzez co będą mieć dostęp do informacji
o statusie realizacji projektu włączając w to informacje o kluczowych wskaźnikach finansowych.

3.2.2. Struktura organizacyjna dla fazy wdrożenia
Poniższy schemat prezentuje ogólną strukturę organizacyjną dla spółki celowej w fazie wdrożenia.
Rysunek 1. Ogólna struktura organizacyjna dla spółki celowej.

Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego trwa 30 dni z możliwością przedłużenia.
Dopiero po uzyskaniu wszystkich powyższych decyzji Inwestor starać się może o wydanie pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Z wnioskiem o wydanie decyzji występuje Inwestor lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1.

projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,

2.

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3.

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

4.

decyzję o ULICP,

5.

pozwolenie wodno-prawne.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego postepowanie o wydanie pozwolenia na budowę trawa 60 dni z możliwością przedłużenia.

3.2.

Organizacja wdrożenia i późniejszej eksploatacji projektu
3.2.1. Organizacja wdrożenia

Realizacja inwestycji budowy Platformy Multimodalnej z punktu widzenia organizacyjnego będzie podzielona na dwie fazy. Faza pierwsza będzie obejmować okres wdrożenia do czasu oddania do użytkowania
pierwszych elementów infrastruktury Platformy Multimodalnej i rozpoczęcia jej eksploatacji. Druga faza
będzie realizowana w czasie prowadzenia eksploatacji i rozbudowy infrastruktury.
Do realizacji wdrożenia proponuje się powołanie na bazie prawa handlowego spółki celowej (SPV),
która będzie zarządzała i nadzorowała realizację zadań zdefiniowanych w harmonogramie wdrożenia. Spółka celowa będzie dokonywała kontraktacji usług w zakresie realizacji zadań wdrożeniowych, a następnie
nadzorowała ich realizację, a ponadto będzie odpowiedzialna za odbiór realizowanych prac i zapewnienie
jakości realizowanych prac projektowych.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy najlepszych praktyk.

Rada Nadzorcza będzie składać się z przedstawicieli Sponsorów oraz będzie sprawować bezpośrednio nadzór nad działalnością spółki zgodnie z przepisami prawa handlowego.
Spółka celowa będzie kierowana przez Zarząd wybierany przez Radę Nadzorczą. Struktura organizacyjna spółki będzie obejmować część projektową oraz część funkcjonalną. W ramach części projektowej będą dokonywane zakupy usług projektowych, a ponadto nadzorowane i realizowane projekty zgodnie
z harmonogramem wdrożenia. Część funkcjonalna będzie obejmować funkcje wsparcia obsługujące działalność spółki w zakresie IT, finansów, kadr i innych funkcji.

3.2.3. Zasady funkcjonowania w fazie wdrożenia
Celem głównym spółki celowej będzie realizacja projektu budowy Platformy Multimodalnej, a jej działalność będzie koncentrować się na następujących obszarach:
•
•
•
•
•

nadzór nad wdrożeniem,
zarządzanie projektami w ramach wdrożenia,
kontraktacja prac i odbiór w ramach zakresu inwestycji,
zapewnienie jakości realizowanych prac,
zarządzanie i obsługa własnej organizacji,
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• komunikacja,
• organizowanie finansowania dla inwestycji.
W celu zapewnienia jakości prowadzonych prac i zgodności realizowanych prac z najlepszymi praktykami rynkowymi rekomendowane jest wdrożenie i przeprowadzenie certyfikacji systemu zarządzania
w zakresie jego zgodności z normami ISO 9001. System zarządzania powinien obejmować ład organizacyjny,
regulaminy, procesy, procedury i narzędzia niezbędne do prowadzenia kompleksowych inwestycji kapitałowych. W ramach procedur ważne miejsce powinny zajmować jasne i przejrzyste procedury w zakresie
raportowania finansowego i operacyjnego do interesariuszy projektu, w tym do Sponsorów.
Jednym z głównych zadań dla spółki celowej będzie nadzór i zarządzanie projektami w ramach wdrożenia. Zalecane jest, aby projekty były realizowane przy użyciu zdefiniowanych i potwierdzonych reguł opartych o najlepsze praktyki w zakresie zarządzania projektami. W tym celu rekomendowane jest wdrożenie
w spółce celowej metodyki zarządzania projektami w oparciu o PRINCE2, PMI lub inne akceptowane powszechnie standardy. Niezbędne będzie też zdefiniowanie odpowiednich narzędzi informatycznych w celu
wsparcia planowania projektów i rozliczania czasu pracy oraz budżetów.
Rekomenduje się, aby na potrzeby realizacji projektu w ramach projektowej części organizacji powołać biuro zarządzania projektami (PMO – Project Management Office), które będzie odpowiedzialne za
wdrożenie metodyki zarządzania projektami oraz wsparcie projektów w tematach związanych z administracją, raportowaniem i zarządzaniem ryzykiem w ramach projektów. Organizacją sprawującą nadzór nad
zarządzaniem projektami będzie Komitet Sterujący składający się z przedstawicieli Sponsorów.

3.2.4. Organizacja eksploatacji
Po zrealizowaniu pierwszego etapu inwestycji i oddaniu jej do użytkowania będzie możliwe rozpoczęcie eksploatacji infrastruktury Platformy Multimodalnej. Równolegle będą prowadzone dalsze prace inwestycyjne zdefiniowane w dalszych etapach projektu. Do prowadzenia działalności operacyjnej i zarządzania
infrastrukturą w fazie eksploatacji niezbędna będzie struktura organizacyjna zbudowana zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi i wytycznymi regulacyjnymi zawartymi w aktach normatywnych w Polsce i na
poziomie Unii Europejskiej dla infrastruktury portowej, kolejowej i drogowej.
Zgodnie z najlepszymi praktykami i wytycznymi regulacyjnymi proponuje się, aby model organizacyjny uwzględniał działalność realizowaną na trzech poziomach działalności Platformy Multimodalnej:
•

Działalność zarządcza – realizowana przez spółkę zarządczą powołaną przez Sponsorów,

•

Działalność operatorska – realizowana przez jedną lub kilka spółek operatorskich wybieranych
w ramach przetargu,

•

Działalność eksploatacyjna – realizowana przez spółki korzystające z infrastruktury i realizujące
usługi w ramach Platformy Multimodalnej.

Rysunek 2. Poziomy modelu organizacyjnego.

Jednym z elementów o dużym znaczeniu dla realizacji tak kompleksowego projektu będzie odpowiednie zarządzanie ryzykiem. W ramach tego obszaru należy:
•

zdefiniować metodykę zarządzania ryzykiem,

•

zapewnić weryfikację i kategoryzację kluczowych ryzyk związanych z procesem inwestycyjnym
wraz ze wskazaniem ich charakteru (prawdopodobieństwo materializacji i wpływ),

•

określić mechanizmy eliminacji bądź minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk mogących wystąpić w trakcie wdrożenia (ekonomicznych i finansowych),

•

prowadzić bieżącą aktualizację wykazu ryzyk z uwzględnieniem wypracowanych podczas projektu dokumentów i analiz poszczególnych zespołów projektowych.

Dla zidentyfikowanych ryzyk wypracowany powinien zostać specyficzny plan minimalizacji skutków/
eliminacji negatywnego wpływu/ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
Ponadto, kluczowym elementem zapewniającym efektywną realizację zadań projektowych jest określenie jasnych zasad współpracy i komunikacji projektowej oraz przygotowanie strategii komunikacji i negocjacji ze stroną społeczną, a w tym z właścicielami działek w obrębie Platformy Multimodalnej i w jej
okolicach.
W ramach tego obszaru należy określić cele komunikacji, a także zidentyfikować kluczowych interesariuszy. Szczególny nacisk powinien być położony na przygotowanie komunikacji w negocjacjach społecznych. Należy zapewnić wsparcie procesu przygotowania strategii negocjacji ze stroną społeczną poprzez:
udział w przygotowaniu materiałów komunikacyjnych, wypracowanie scenariuszy negocjacyjnych wraz
z rekomendacjami, przygotowanie prezentacji na spotkania z poszczególnymi grupami interesariuszy.
Biorąc pod uwagę złożoność oraz zasięg planowanych działań, komunikacja powinna być realizowana
wielotorowo i skierowana do zidentyfikowanych grup interesariuszy w odpowiednich zakresach, uwzględniających kompetencje merytoryczne i komunikacyjne grup oraz stopień ich zainteresowania. Tak więc do
każdej z grup zostanie zdefiniowana odrębna kluczowa argumentacja.
Po zrealizowaniu celu głównego spółka celowa będzie mogła zostać rozwiązana lub przekształcona
w spółkę do zarządzania Platformą Multimodalną po oddaniu jej do użytkowania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy najlepszych praktyk.

Spółka zarządcza będzie się skupiać na nadzorze i rozwoju infrastruktury Platformy Multimodalnej.
Na drodze przetargu wybrana zostanie jedna lub kilka spółek operatorskich. Docelowa liczba spółek operatorskich będzie zależna od przyjętej strategii zakupowej oraz od dostępności na rynku spółek operatorskich
o określonej specjalizacji w zakresie obsługi określonych rodzajów aktywów (port, tory, drogi i inne). Spółki
eksploatacyjne będą korzystać z infrastruktury na zasadach komercyjnych. Dodatkowo spółki eksploatacyjne będą mogły rozbudować infrastrukturę o dodatkowe elementy (infrastruktura dodatkowa) pozwalające
realizować ich własne usługi w uzgodnieniu ze spółką zarządczą.
Tabela 38. Zakres odpowiedzialności dla poszczególnych poziomów modelu organizacyjnego.
Odpowiedzialność
Podmiot
Spółka zarządcza
Spółki operatorskie
Spółki eksploatacyjne

Infrastruktura
dodatkowa

Eksploatacja

własność i zarządzanie

nie

nie

spółka sponsorów

operator

nie

nie

przetarg

możliwość rozbudowy

tak

tak

zasady komercyjne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy najlepszych praktyk.
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Udział w projekcie

Infrastruktura główna
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Zakres działalności spółki zarządczej będzie się różnić od zakresu działalności powołanej do wdrożenia spółki celowej. Z tego powodu przejście z fazy wdrożenia do fazy eksploatacji będzie wymagać zmian
organizacyjnych, które mogą być zrealizowane według jednego z dwóch poniższych wariantów:
•

Wariant 1 – rozwiązanie spółki celowej i zawiązanie nowej spółki do zarządzania Platformą Multimodalną,

•

Wariant 2 – przekształcenie spółki celowej w nową spółkę prawa handlowego zajmująca się
zarządzaniem Platformą Multimodalną.

Na potrzeby realizacji kompleksowej inwestycji Paltformy Multimodalnej preferowany do realizacji
jest Wariant 2 z uwagi na możliwość uzyskania większej spójności pomiędzy fazami projektu realizowanymi
przez tę samą organizację.
Jednocześnie zakładamy, że spółka zarządcza nie będzie bezpośrednio angażować się w działalność
eksploatacyjną. Świadczenie usług w ramach Platformy Multimodalnej będzie zarezerwowane dla spółek zewnętrznych. Spółka zarządcza będzie właścicielem infrastruktury i będzie odpowiedzialna za finansowanie
utrzymania infrastruktury oraz jej rozwoju. Jednym z głównych zadań spółki zarządczej będzie definiowanie
wymagań dla spółek operatorskich oraz ich wybór i nadzór nad realizacją kontraktów. W przypadku działań
niezgodnych z postanowieniami kontraktowymi po stronie spółek operatorskich lub eksploatacyjnych, spółka
zarządcza będzie podejmować działania prowadzące do przywrócenia sytuacji do zgodności z kontraktem.
Spółki operatorskie będą odpowiedzialne za utrzymanie Platformy Multimodalnej i udostępnienie jej
do eksploatacji spółkom zewnętrznym na zasadach rynkowych. Jednocześnie spółki operatorskie będą prowadzić modernizację infrastruktury głównej i ewentualnie infrastruktury dodatkowej na bazie umów zawartych ze spółką zarządczą i spółkami będącymi właścicielami elementów infrastruktury dodatkowej. Spółki
operatorskie będą również odpowiedzialne za pozyskiwanie klientów zainteresowanych usługami Platformy
Multimodalnej w ramach postanowień kontraktu ze spółką zarządczą. Ważne jest utrzymanie konkurencyjności przy wyborze spółek operatorskich.
Spółka zarządcza powinna mieć możliwość wykorzystywania majątku Platformy Multimodalnej zgodnie z wymogami gospodarki portowej, w szczególności korzystania z portu, infrastruktury kolejowej i drogowej na zasadach niepowodujących dyskryminacji i nieograniczających uczciwej konkurencji przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Jednocześnie spółka powinna mieć możliwości zawierania umów z właścicielami
i użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których będzie zbudowana Platforma Multimodalna oraz
nieruchomości sąsiednich.

3.2.5. Struktura organizacyjna w fazie eksploatacji
Poniższy schemat prezentuje ogólną strukturę organizacyjną dla fazy eksploatacji.
Rysunek 3. Ogólna struktura organizacyjna dla spółki zarządczej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy najlepszych praktyk.
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Na potrzeby nadzoru nad działalnością spółki zostanie powołana rada nadzorcza składająca się
z członków delegowanych przez Sponsorów projektu.
Spółka celowa będzie kierowana przez Zarząd wybierany przez Radę Nadzorczą. Struktura organizacyjna spółki zarządczej będzie obejmować części organizacji odpowiedzialnej za rozwój, zarządzanie
Platformą Multimodalną i organizację funkcjonalną. W ramach części rozwojowej będą dokonywane zakupy usług projektowych, a ponadto nadzorowane projekty realizowane zgodnie z harmonogramem rozwoju
Platformy Multimodalnej w dalszych etapach realizacji inwestycji. Część odpowiedzialna za zarządzanie
Platformą Multimodalną będzie skupiać się na wyborze i nadzorze spółek operatorskich oraz realizacji bieżących spraw zarządczych w ramach Platformy Multimodalnej. Część funkcjonalna będzie obejmować funkcje
wsparcia obsługujące działalność spółki w zakresie IT, finansów, kadr i innych funkcji.
Zakłada się, że spółki operatorskie i eksploatacyjne będą podmiotami zewnętrznymi wybieranymi na
zasadach rynkowych.

3.2.6. Zasady funkcjonowania w fazie eksploatacji
Zasady funkcjonowania modelu organizacyjnego powinny opierać się o uregulowania prawne obowiązujące w Polsce oraz akty normatywne definiowane na poziomie Unii Europejskiej odnośnie eksploatacji
infrastruktury transportowej. W tym kontekście ważne są wytyczne ustanawiające ramy w zakresie dostępu
do rynku usług oraz przejrzystości finansowej dla infrastruktury portowej, kolejowej i drogowej.
Zakres działań spółki zarządczej będzie zdefiniowany regulaminem organizacyjnym, a w szczególności będzie zawierał następujące obszary:
• definiowanie zasad związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Platformy
Multimodalnej,
• zarządzanie gruntami i infrastrukturą Platformy Multimodalnej oraz zarządzanie relacjami z innymi właścicielami działek,
• prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju Platformy Multimodalnej,
• budowa, rozbudowa, utrzymanie i modernizacja infrastruktury Platformy Multimodalnej,
• pozyskiwanie gruntów na potrzeby rozwoju Platformy Multimodalnej,
• współudział w zakresie przestrzennego zagospodarowania Platformy Multimodalnej i gruntów
sąsiadujących,
• opiniowanie aktów prawnych w sprawach dotyczących Platformy Multimodalnej.
Rekomendowane jest, aby w ramach organizacji w zakresie eksploatacji obowiązywały następujące
zasady:
• swoboda świadczenia usług – swoboda świadczenia usług dla dostawców usług i uzyskania dostępu do istotnych urządzeń Platformy Multimodalnej w zakresie niezbędnym do prowadzenia
przez nich działalności,
• minimalne wymogi dotyczące świadczenia usług portowych – zdefiniowanie odpowiednich minimalnych wymogów do celów realizacji odpowiedniej usługi dla wszystkich zainteresowanych
usługodawców,
• procedura zapewniania zgodności z minimalnymi wymogami – zdefiniowanie i udostępnienie
przejrzystej procedury dla dostawców usług,
• ograniczenia liczby dostawców usług – ustalenie przejrzystych zasad w zakresie ograniczenia
liczby dostawców z uwzględnieniem procedury selekcji, która jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych stron, niedyskryminacyjna i przejrzysta,
• przejrzystość stosunków finansowych – wprowadzenie odpowiednich zasad raportowania finansowego wewnątrz organizacji i do zewnętrznych interesariuszy,
• rynkowe opłaty z tytułu usług – opłaty zdefiniowane z zachowaniem zasad panujących na rynku
konkurencyjnym i proporcjonalne do ekonomicznej wartości świadczonej usługi.
Rekomendowane jest, aby spółka zarządcza regularnie prowadziła konsultacje z interesariuszami Platformy Multimodalnej (spółki operatorskie, spółki eksploatacyjne, właściciele gruntów, władze samorządowe,

575

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP III – ANALIZA WYKONALNOŚCI FINANSOWO-EKONOMICZNEJ,
PRAWNEJ I INSTYTUCJONALNEJ

organizacje branżowe, inwestycje powiązane, mieszkańcy, klienci i inni) w zakresie głównych zasad funkcjonowania, opłat, rodzaju usług, rozwoju, ochrony środowiska i innych ważnych obszarów związanych
z funkcjonowaniem Platformy Multimodalnej.
Zakładamy, że spółka zarządcza będzie realizowała przychody w następujących obszarach:
• zarządzanie gruntami i infrastrukturą Platformy Multimodalnej, świadczenie usług związanych
z korzystaniem z infrastruktury,
• zapewnienie dostępu do urządzeń odbiorczych odpadów w celu przekazania ich do odzysku lub
unieszkodliwiania,
• przychody z usług świadczonych przez podmiot zarządzający,
• wpływy z innych tytułów.
W ramach działalności eksploatacyjnej zostaną zdefiniowane usługi, które mogą być realizowane
w następujących obszarach:
• bunkrowanie,
• przeładunek,
• cumowanie,
• składowanie,
• odbieranie odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku,
• pilotaż,
• holowanie,
• przechowywanie towarów,
• transport kolejowy,
• transport drogowy.

4. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ –
OCENA WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA
Ocena wykonalności budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski przeprowadzona
została zgodnie z metodą TELOS, wskazującą czy realizacja przedsięwzięcia jest możliwa i wykonalna pod
względem technicznym, ekonomicznym, prawnym, operacyjnym i planowym.
Rysunek 1. Schemat badania wykonalności metodą TELOS.

3.2.7. Kolejność działań
Zmiany organizacyjne powinny być realizowane zgodnie z ogólnym harmonogramem wdrożenia
i realizacji prac projektowych. W szczególności należy wyróżnić następujące etapy w ramach kształtowania
organizacji i modelu organizacyjnego:
Faza 1 – Wdrożenie:
• powołanie spółki celowej,
• rekrutacja pracowników do spółki celowej,
• wdrożenie systemu zarządzania i metodyki zarządzania projektami,
• wybór dostawców do realizacji zadań wdrożeniowych i zarządzanie projektem,
• przekazanie infrastruktury do użytkowania.
Faza 2 – Eksploatacja:
• powołanie nowej spółki lub przekształcenie spółki celowej w spółkę zarządczą Platformy Multimodalnej,
• dodatkowa rekrutacja do spółki zarządczej (obszar zarządzania Platformą Multimodalną),
• wybór spółek operatorskich,
• działalność operacyjna i eksploatacja,
• równoległa rozbudowa infrastruktury w następnych etapach.

Źródło: Opracowanie własne.

Ocena wykonalności została opracowana na podstawie szczegółowych analiz przeprowadzonych na
wcześniejszych etapach opracowania.

Tabela 39. Wnioski z badania wykonalności.
Czynnik

Wnioski
•
•
•

T

Techniczny

•
•
•
•
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Opracowana koncepcja wielobranżowa oraz program funkcjonalny wskazały
na możliwość realizacji Platformy Multimodalnej na analizowanym obszarze
zainwestowania.
Zaproponowane rozwiązania są wykonalne pod względem technicznym.
Zaproponowane technologie i rozwiązania wykorzystywane były w realizacji
innych, podobnych przedsięwzięć.
Zaproponowane technologie i rozwiązania dopasowano do istniejących
uwarunkowań.
Budowa Platformy Multimodalnej nie wymaga wykorzystania nowych,
niesprawdzonych technologii, możliwa jest przy obecnym stanie wiedzy
i zaawansowania technicznego.
Istnieje możliwość włączenia wskazanego obszaru zainwestowania
do sieci transportowej kraju.
Istnieje możliwość przyłączenia wskazanego obszaru zainwestowania
do sieci dystrybucyjnych (wod.-kan., elektryczna, gazowa, cieplna).
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•
•
•
E

Ekonomiczny

•
•
•

•
•
L

Prawny

•
•
•
•
•

O

Operacyjny

•
•
•
•
•

S

Planowy

•
•

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza ekonomiczna wykazała, że budowa Platformy Multimodalnej cechuje się
wysoką efektywnością ekonomiczną, przyniesie więc korzyści dla społeczeństwa.
Powyższe wskazuje na możliwość ubiegania się o środki dotacyjne z UE
na realizację przedsięwzięcia.
Analiza finansowa wykazała, że przedsięwzięcie nie jest opłacalne pod względem
komercyjnym, nie wykazuje efektywności finansowej ani dodatniego zwrotu
z zainwestowanego kapitału.
Powyższe wskazuje na możliwy brak zainteresowania inwestorów prywatnych,
nastawionych na osiąganie zysków, udziałem w realizacji przedsięwzięcia.
Możliwa jest realizacja przedsięwzięcia przy współudziale inwestorów
prywatnych, których celem nie jest wypracowywanie zysków (np. porty morskie).
Analiza otoczenia i prognoza popytu wykazały, że budowa Platformy
Multimodalnej w rejonie Bydgoszczy i Solca Kujawskiego ma uzasadnienie ekonomiczne pod kątem przyszłego przeładunku towarów transportowanych DWW.
Analiza uwarunkowań formalnoprawnych wykazała, że analizowany
obszar charakteryzuje się przewagą gruntów będących własnością
osób fizycznych, co wiąże się z koniecznością wykupów.
Nie zidentyfikowano na analizowanym obszarze gruntów
wyłączonych z możliwości prowadzenia działań inwestycyjnych.
Budowa Platformy Multimodalnej będzie wymagała zmian
w istniejących dokumentach planistycznych dla obszaru.
Budowa Platformy Multimodalnej będzie wymagała
uzyskania szeregu pozwoleń i decyzji administracyjnych.
Budowa Platformy Multimodalnej nie stoi w sprzeczności
z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.
Analiza wykonalności instytucjonalnej wskazała możliwy model organizacji
wdrożenia Platformy Multimodalnej do funkcjonowania.
Optymalnym modelem organizacji jest powołanie spółki celowej (SPV),
w której udziały obejmą podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia.
Analiza wykonalności instytucjonalnej wskazała możliwy model funkcjonowania
Platformy Multimodalnej w fazie operacyjnej.
Optymalnym modelem organizacji jest przekształcenie spółki celowej, powołanej
na etapie wdrożenia, w spółkę zarządczą odpowiedzialną za rozwój,
zarządzanie Platformą Multimodalną i organizację funkcjonalną.
Do realizacji funkcji platformy możliwe jest zaangażowanie spółek operatorskich
i eksploatacyjnych wyłanianych na zasadach rynkowych.
Przyjęty harmonogram budowy Platformy Multimodalnej
zakłada rozpoczęcie działalności operacyjnej w 2028 r.
Do szacowania czasu realizacji poszczególnych elementów procesu
inwestycyjnego wykorzystano doświadczenia z innych podobnych przedsięwzięć.
W szacowaniu czasu niezbędnego na pozyskanie decyzji administracyjnych
i pozwoleń oparto się o obecne przepisy prawa, przy uwzględnieniu
ryzyka opóźnień.
Opracowany harmonogram jest możliwy do wykonania w obecnych
uwarunkowaniach.
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1. ZALECANE PARAMETRY PORTU RZECZNEGO
Parametry wyjściowe do projektowania portu.
W niniejszym rozdziale określono potencjalne parametry hydrotechniczne obiektów portowych. Określone zostały też wstępnie parametry zaplecza dystrybucyjno-przeładunkowego, w zakresie, w jakim wpływa ono na rodzaj, wielkość i sposób przyjęcia parametrów inżynierskich obiektów portowych.
Parametry wyjściowe do projektowania portu można podzielić na:
1.

Prognostyczno-logistyczne – szacowana wielkość przeładunków, w rozbiciu na rodzaje przeładunków i przy uwzględnieniu faz rozwojowych Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

2.

Techniczne – wynikające z obowiązujących przepisów. Parametry takich elementów portowych jak minimalne szerokości i głębokości techniczne i dopuszczalne kanałów, minimalne
wielkości śluzy, minimalne średnice i głębokości techniczne i dopuszczalne obrotnicy, maksymalne wielkości jednostek (statków z napędem i barek), są ustalane na podstawie przepisów i rozporządzeń, a w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r.
w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dane w postaci wielkości
przyjętych do obliczeń konstrukcji obciążeń, sposobu wyznaczania stateczności konstrukcji,
wyznaczanie bezpiecznych wzniesień konstrukcji ponad poziomy wód, są ustalane na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków jakim
powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

3.

4.

1.2.

Techniczne – wynikające z istniejących warunków naturalnych w rejonie planowanej inwestycji. Należą do nich warunki geotechniczne i hydrologiczne. Określenie warunków geotechnicznych pozwoli na określenie rodzaju konstrukcji oporowych (np. nabrzeża), sposobu
posadowienia budowli oraz zakresu wzmocnienia podłoża pod placami składowymi. Rozpoznanie warunków hydrologicznych pozwoli na wyznaczenie przewidzianych przepisami wielkości
przepływów i stanów wody do projektowania budowli hydrotechnicznych.

Po roku 2045, żeglowność Wisły na odcinku od ujścia do Platformy osiągnęła by klasę IV,
z głębokością tranzytową 2,8 m, na którym mogą swobodnie pływać statki o zanurzeniu T<2,5 m i wymiarach L<80-85 m B<9,5 m i ładowności do 1500 ton3 oraz inne jednostki o takim samym zanurzeniu i większych wymiarach dochodzących do L<110 m i B<11 m, jak np. statki rzeczne ro-ro (przewożące towary na
pojazdach kołowych) lub inne o tych parametrach.

1.3.

Określenie teoretycznie maksymalnych możliwości przeładunkowych projektowanego portu zależne
jest od dobowych możliwości przepustowych śluzy oraz od długości sezonu nawigacyjnego.
Dla określenia dobowych możliwości przepustowych śluzy, założono całodobowe (z wyjątkiem 1 godziny przeznaczonej na cykliczny bieżący przegląd) śluzowanie przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów naprowadzających. Okres jednego śluzowania przyjęto w wielkości 0,5 godziny. Przyjęto 11 barek wpływających i 11 wypływających przez śluzę na dobę (0,5 godz. na podniesienie lub obniżenie poziomu wody
w śluzie). Dla etapu I realizacji inwestycji przyjęto sezon żeglugowy o długości 204 dni, dla etapu II –
240 dni, a dla etapu III – 292 dni. W odniesieniu do możliwości przeładunkowych przekłada się to na następujące wartości w skali roku:

Podstawowe jednostki pływające

2
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•

2640 BAREK ROCZNIE DLA ETAPU II – 1 848 000 T

•

3212 BAREK ROCZNIE DLA ETAPU III – 4 818 000 T

ETAP I

ETAP II

ETAP III

Masowe suche [t/rok]

529 009

841 271

1 156 885

Kontenery [t/rok]

591 574

1 098 325

1 648 514

Pozostałe (drobnica) [t/rok]

42 951

85 692

123 762

Gabaryty [t/rok]

13 084

15 397

17 408

Suma [t/rok]

1 176 618

2 040 685

2 946 569

Źródło: Opracowanie własne.

1.4.
		

Wyznaczenie długości linii cumowniczych
dla poszczególnych rodzajów przeładunków

Wyznaczenie długości linii cumowniczych przeprowadzono dla poszczególnych rodzajów przeładunków i kolejnych etapów realizacji inwestycji. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 2. Długości linii cumowniczych dla rodzajów przeładunków i etapów realizacji inwestycji.

W etapie II nastąpiłoby podniesienie żeglowności Wisły na tym odcinku do klasy III, z głębokością
tranzytową 1,8 m, na którym mogą swobodnie pływać statki o zanurzeniu T<1,6 – 2,0 m i wymiarach: L<67-70 m,
B< 8,2 do 9 m i ładowności 700 ton2.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Dz.U. 2002 nr 77 poz.
695.
Ibidem.

2244 BAREK ROCZNIE DLA ETAPU I – 1 122 000 T

Tabela 1. Szacowana wielkość przeładunków dla etapów realizacji inwestycji.

Przyjęcie podstawowej jednostki pływającej do projektowania parametrów portu zależne jest od określenia klasy żeglugowej Wisły na odcinku od projektowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski aż do jej ujścia, dla przyjętego etapu rozwojowego Platformy Multimodalnej.

1

•

Szacowana wielkość przeładunków wynika z prognoz przewozowych opracowanych w punkcie 1.5.5.
części analitycznej niniejszego opracowania (etap II), w której zaprezentowano ogólną prognozę przewozową dla kluczowych okresów rozwoju Platformy Multimodalnej dla wszystkich obsługiwanych środków
transportu. Prognoza została wykorzystana do zestawienia szacowanej wielkości przeładunków dla kolejnych etapów inwestycji.

Techniczne – wynikające z funkcji i sposobu użytkowania elementów portowych. Funkcja
i sposób użytkowania determinują wielkości obciążeń na konstrukcje (np. obciążenia od pojazdów, składowanych materiałów itp.).

Zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 3.3. części analitycznej niniejszego opracowania, aktualny stan dna koryta wraz z warunkami głębokościowymi Dolnej Wisły odpowiada głównie II klasie śródlądowych dróg wodnych, z odcinkiem ujściowym III klasy. Odcinek rzeki od Tczewa w km 908 do Silna w km
717 rzeki zakwalifikowany został do klasy II. Posiada on głębokość tranzytową 1,8 m. Na odcinku tym mogą
swobodnie pływać statki o zanurzeniu T<1,6 m i wymiarach: L<57 m, B<7,5 do 9 m i ładowności 500 ton1.
Stan taki (II klasa żeglugowa), utrzymywałby się w etapie I realizacji inwestycji.

Możliwości przeładunkowe portu i szacowana wielkość przeładunków

ETAP I

ETAP II

ETAP III

Masowe suche [m]

400

400

540

Kontenery [m]

200

220

280

Pozostałe (drobnica) [m]

100

110

150

Gabaryty [m]

100

110

150

Suma [m]

780

820

1120

Źródło: Opracowanie własne.
3

Ibidem.
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Długości linii cumowniczych wyznaczono z formuły4:
L = A x ls + (A+1) x B
gdzie:
Ls – długość jednostki
B – odstępy pomiędzy barkami – 20 m
A – liczba stanowisk jednoczesnego cumowania przeładowywanych barek wyrażona formułą:
A = (Q x n)/Pr
gdzie:
Q - roczny obrót ładunku danego rodzaju [t]
n – współczynnik nierównomierności przeładunku – przyjęty 2,5
Pr – przepustowość roczna stanowiska [t], wyrażona formułą:
Pr = dr x tz x z x Wst
gdzie:
dr – liczba dni pracy w roku
tz – czas trwania zmiany – 8 h
z – liczba zmian – 2
Wst – wydajność stanowiska [t/h]
Obliczone długości linii cumowniczych przedstawia Tabela 2.

1.5.
		

Wyznaczenie obliczeniowych stanów i przepływów wezbraniowych
do projektowania budowli hydrotechnicznych Platformy Multimodalnej

Aby wyznaczyć obliczeniowe stany i przepływy wezbraniowe, należy najpierw określić klasę budowli
hydrotechnicznych.
Klasyfikacja budowli hydrotechnicznych wchodzących w skład Platformy Multimodalnej, powinna być
przyjęta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków jakim
powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie i powinna być traktowana jako minimalna.

W części analitycznej pkt 3.1. (etap II) opracowania wyznaczono parametry projektowe w postaci wartości przepływów o przyjętym prawdopodobieństwie wystąpienia oraz odpowiadające im rzędne zwierciadła
wody dla wodowskazu w Toruniu, w km 771 Wisły oraz zinterpolowano te wielkości dla wartości pośredniej
w km 766 (przybliżone miejsce projektowanego wejścia do kanału wejściowego Platformy Multimodalnej).
Tabela 3. Przepływy i stany wody wezbraniowe.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia p%

Rzędna zw. wody Toruń
(km 734,7)

Rzędna zw. wody
km 766

Rzędna zw. wody Fordon
km 771

1,0

40.52

34.13

33.11

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższe parametry hydrologiczne do projektowania budowli hydrotechnicznych przyjęto dla istniejących warunków hydrologicznych Wisły, czyli dla III klasy drogi wodnej w przyjętych wariantowych lokalizacjach Platformy Multimodalnej. Odpowiada to perspektywie czasowej I i II etapu rozbudowy Platformy Multimodalnej. W III etapie założono kaskadyzację Wisły i doprowadzenie drogi wodnej do IV klasy żeglowności.
Wiąże się to ze zmianą przepływów i stanów wody na odcinku lokalizacji Platformy. Na obecnym etapie, bez
dokumentacji projektowych budowy stopni wodnych, nie można określić wysokościowych parametrów do
projektowania budowli hydrotechnicznych Platformy Multimodalnej dla etapu III. Przyszłościowe plany budowy stopni wodnych na Wiśle będzie trzeba dostosować do istniejących budowli hydrotechnicznych
na Wiśle (w tym do Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski).
Na podstawie przedstawionych danych oszacowano na potrzeby dalszych analiz (w tym kosztowych)
bezpieczne wzniesienia korony budowli hydrotechnicznych Platformy Multimodalnej.
Bezpieczne wzniesienie korony stałych budowli hydrotechnicznych określono osobno dla wałów
przeciwpowodziowych oraz dla budowli betonowych.
Dla wałów przeciwpowodziowych, wysokość ta nie może być mniejsza niż suma:
•

miarodajnego przepływu wezbraniowego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%, dla
rzędnej wody w 766 km równego 34,13 m n.p.m.,

Budowle przeznaczone do ochrony przeciwpowodziowej (istniejące wały przeciwpowodziowe5), posiadają klasę II.

•

bezpiecznego wzniesienia korony dla obwałowań z załącznika nr 6 rozporządzenia, wynoszącego 1,0 m,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, zdolność przepustowa i sposób użytkowania stałych budowli hydrotechnicznych, powinny zapewniać bezpieczeństwo tych budowli w czasie przejścia wezbrań obliczeniowych, tj.:

•

wysokości piętrzenia wywołanego falowaniem, przyjętego szacunkowo 0,5 m,

•

łącznie rzędna ta wynosi 35,63 m n.p.m.

•

MIARODAJNEGO WEZBRANIA OBLICZENIOWEGO O PRZEPŁYWIE MAKSYMALNYM, ZWANYM
DALEJ „QM”, O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE POJAWIANIA SIĘ (PRZEWYŻSZENIA),

•

KONTROLNEGO, NAJWIĘKSZEGO MOŻLIWEGO WEZBRANIA OBLICZENIOWEGO O PRZEPŁYWIE MAKSYMALNYM, ZWANYM DALEJ „QK”, O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE POJAWIANIA SIĘ (PRZEWYŻSZENIA).

Wyznaczenie przepływów miarodajnych i kontrolnych następuje poprzez przyjęcie prawdopodobieństwa przepływów miarodajnych i kontrolnych dla stałych budowli hydrotechnicznych wg załącznika nr 4 rozporządzenia, w zależności od klasy budowli. Zgodnie z tabelą w załączniku, dla klasy II budowli, ulegającej
zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody, przepływ miarodajny Qm występuje z prawdopodobieństwem
pojawiania się 1%, zaś przepływ kontrolny Qk z prawdopodobieństwem 0,3%.
Wyznaczenie bezpiecznego wzniesienia korony budowli hydrotechnicznej następuje poprzez określenie największego obliczeniowego stanu wody Hm i Hk odpowiadającego przepływowi miarodajnemu
i kontrolnemu, wg załącznika nr 6.
4

5

L. Tołkacz, „Infrastruktura transportu wodnego. Tom 1. Infrastruktura transportu śródlądowego”. Szczecin 2010. Opiniował:
dr Krzysztof Woś, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
Rozpoznanie zagrożeń powodziowych w obszarze działania RZWG Gdańsk wykonane na zlecenie RZWG Gdańsk przez
Hydroprojekt Gdańsk sp. z o.o. w 1992 r.
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Istniejące rzędne wałów przeciwpowodziowych na odcinku Wisły od km 771 do km 766, są znacznie
wyższe, rzędne korony wynoszą od 37,2 do 37,5 m n.p.m.
Dlatego dla budowli hydrotechnicznych występujących pomiędzy korytem Wisły a wałami przeciwpowodziowymi (obudowy kanału wejściowego i śluzy żeglugowej), wysokość ich korony nie może być mniejsza.
Powyższe wartości rzędnych korony budowli hydrotechnicznych są określone w sposób przybliżony,
wystarczający jednak dla potrzeb niniejszego opracowania.

1.6.
		

Wyznaczenie głębokości technicznej akwenów
portowych Platformy Multimodalnej

Wartością wyjściową do określenia głębokości akwenów portowych (głębokość techniczna Ht) jest
zanurzenie jednostki pływającej projektowej, zwanej też miarodajną. Za największe zanurzenie jednostki
wpływającej do portu, przyjmujemy wartość równą Tc oraz określamy zapas głębokości wody Rt. Głębokość
dna portu powinna być sumą tych dwóch parametrów. Sugestie dotyczące głębokości przy nabrzeżach
i akwenach portowych można określić poprzez analogię do przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101 z 1998 r., poz. 645).
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Ht = Tc + Rt

Przyjęto rezerwę R2 = 0,30 m

Tc – największe zanurzenie kadłuba barki, przyjęto równe 2,5 m, dla jednostek dla docelowego etapu
III rozwoju Platformy Multimodalnej
Rt – wymagany zapas głębokości wody pod stępką statku
Minimalna wartość wymaganego zapasu głębokości wody Rtmin nie powinna być mniejsza od:

•

Ze względu na odcięcie się za pomocą śluzy od stanów wody w Wiśle, ustalono utrzymywanie względnie stałego stanu wody w akwenach portowych o maksymalnym obniżeniu od stanu średniego do 0,7 m.
Przyjęto rezerwę R3 = 0,70 m
•

Rtmin ≥ η Tc
gdzie:
η – współczynnik zapasu głębokości wody zależny od rodzaju akwenu lub toru wodnego
Wartości współczynnika η przedstawione są poniżej w tabeli.
Tabela 4. Wartości współczynnika η zależnego od rodzaju akwenu lub toru wodnego.
Lp.

Rodzaj akwenu lub toru wodnego

H [-]

1

Akwen portowy osłonięty od falowania

0.05÷0.1

2

Tory wodne i kanały

0.1

Źródło: Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101 z 1998 r., poz. 645).

Dla przypadku projektowanego portu wartość współczynnika η będzie równa od 0,05 do 0,1, ostatecznie przyjęto wartość współczynnika równą η = 0,1, który uwzględniono w poniższych obliczeniach przy
założeniu Tc = 2,5 m:
Rtmin ≥ 0,1 · 2,5
Rtmin ≥ 0,25m 9
Rezerwę głębokości Rt należy określić jako sumę rezerw
•

∑ Ri
1

Lp.

R1 [m]

1

≤ 4.0

0.1

2

4.0 < H ≤ 10

0.15

3

10 < H ≤ 20

0.2

4

H > 20

0.1 H

Źródło: „Zalecenia do projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych” opracowane przez zespół pod kierownictwem
prof. zw. dr. hab. inż. Bolesława Mazurkiewicza i wydane przez Katedrę Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej.

Rodzaj gruntu

tb [m]

1

Piaski, piaski pylaste, żwir, pospółka

0.40

2

Inne grunty

0.50

Źródło: „Zalecenia do projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych” opracowane przez zespół pod kierownictwem
prof. zw. dr. hab. inż. Bolesława Mazurkiewicza i wydane przez Katedrę Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej.

Przyjęto rezerwę R4 = 0,40 m
•

R5 – rezerwa na falowanie wody, przyjmowana na podstawie obserwacji w danym akwenie, rezerwę
tę należy uwzględniać przede wszystkim przy ustalaniu głębokości akwenów zewnętrznych nieosłoniętych, przyjęto R5= 0

•

R6 – rezerwa na zwiększenie zanurzenia statku w wodzie słodkiej
R6 = 0.025 · Tc = 0,025 · 2,5 = 0,06 m

•

R7 – rezerwa na podłużne przegłębienie i przechyły boczne statku, obliczana przy założeniu maksymalnych przechyłów i przegłębień

•

Rezerwa na przegłębienie podłużne statku:
		

R7’ = 0,0016 · Lc [m] = 0,0016 · 85 = 0.136 m

		

R7’’ = 0,008 · B [m] = 0,008 · 9,5 = 0,076 m

R7 = 0.136 + 0.076 = 0.21 m

gdzie: Lc, B – długość i szerokość całkowita statku
•

R8 – rezerwa na przegłębienie rufy statku będącego w ruchu

•

R9 – rezerwa na osiadanie całego statku będącego w ruchu

Wartości rezerw R8 i R9 określa się indywidualnie na podstawie badań modelowych i pomiarów
w naturze. Dla niniejszego opracowania wyznaczono je szacunkowo, przyjmując:
R8 = 0,05 m
R9 = 0.05 m
Po podsumowaniu wszystkich w/w rezerw otrzymano rezerwę głębokości Rt równą:
Rt = 1,92 m
i ostatecznie głębokość:

Przyjęto rezerwę R1 = 0,15 m
•

Lp

R1 - rezerwa na niedokładność hydrograficznego pomiaru głębokości, przyjmowana zależnie od głębokości akwenu H, wg poniższej tabeli.
Głębokość akwenu H [m]

R4 – rezerwa na spłycenie dna akwenu, przyjmowana na podstawie obserwacji, jednak wielkość rezerwy nie może być mniejsza niż dopuszczalna tolerancja bagrownicza tb, pokazana
w poniższej tabeli.

Tabela 7. Rezerwa na spłycenie dna akwenu.

w następujący sposób;

Tabela 5. Rezerwa na niedokładność hydrograficznego pomiaru głębokości.

R3 – rezerwa na niskie stany wody, przyjmowana na podstawie obserwacji stanów wody.

Ht = Tc + Rt

R2 – rezerwa nawigacyjna, przyjmowana w zależności od rodzaju gruntu w dnie akwenu, wg poniższej tabeli:

Ht = 2,5 + 1,92 = 4,42 m
Przyjęto głębokość techniczną 4,40 m

Tabela 6. Rezerwa nawigacyjna.
Lp.

Rodzaj gruntu

R2 [m]

1

Grunty słabe (torfy namuły)

0,30

2

Piaski luźne

0.30

3

Piaski zagęszczone

0.45

4

Kamienie, skały

0.6

Źródło: „Zalecenia do projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych” opracowane przez zespół pod kierownictwem
prof. zw. dr. hab. inż. Bolesława Mazurkiewicza i wydane przez Katedrę Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej.
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2. ZALECANE PARAMETRY NIEZBĘDNYCH
DRÓG I LINII KOLEJOWYCH (BOCZNIC)

3. MIEJSCE I SPOSÓB WŁĄCZENIA PALTFORMY DO
ISTNIEJĄCEGO UKŁADU DRÓG WODNYCH, DROGOWEGO
I KOLEJOWEGO – USTALENIE NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRZEBUDOWY

2.1.

3.1.

PARAMETRY DRÓG

Obsługa komunikacyjna Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski realizowana będzie
przez następujące drogi:
•

sieć dróg publicznych obejmującą drogi istniejące i drogi projektowane,

•

drogi wewnętrzne zlokalizowane na terenie portu.

Układ dróg wchodzący w zakres Platformy Multimodalnej spełnia wymagania techniczne
i użytkowe wynikające z przewidywanego ruchu drogowego, określone przez następujące parametry:
1.

klasa dróg publicznych: „Z”,

2.

przekrój dróg wewnętrznych i publicznych: jednojezdniowy - 2 × 3,00 m,

3.

konstrukcja jezdni odpowiada kategorii ruchu KR6, z zastosowaniem „cichej nawierzchni” na drogach publicznych, tj. wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA LA,

4.

skrzyżowania skanalizowane, w tym skrzyżowania typu „rondo”,

5.

odwodnienie:

WŁĄCZENIE DO UKŁADU DRÓG WODNYCH

Miejsce włączenia Platformy Multimodalnej do istniejącego układu dróg wodnych jest równoznaczne
z miejscem usytuowania początku portowego kanału wejściowego na brzegu Wisły. Uwarunkowania przyjęcia takiego miejsca są następujące:
•

Uwarunkowania nawigacyjne: najkorzystniejszy jest jak najdłuższy odcinek prostoliniowy lub
z łagodnym łukiem brzegu Wisły przed wejściem do kanału portowego,

•

Uwarunkowania hydrauliczne: najkorzystniejsze są wystarczająco duże i stabilnie występujące
głębokości przy brzegu Wisły przed wejściem do kanału portowego.

Wariant lokalizacyjny nr 1

•

w pasach drogowych dróg publicznych – powierzchniowe,

•

na drogach wewnętrznych, na terenie portu do kanalizacji deszczowej.

Przyjęto, że nawierzchnie jezdni dróg publicznych wykonane będą z mieszanek mineralno-asfaltowych, natomiast jezdnie dróg wewnętrznych, usytuowanych na terenie portu będą posiadały nawierzchnie
z betonu cementowego.
Przebieg niwelet jezdni dróg publicznych ustalony został przy założeniu zminimalizowania robót ziemnych. Ukształtowanie geometryczne i wysokościowe dróg wewnętrznych na terenie portu uwarunkowane
jest rozwiązaniami projektowymi nabrzeży i placów składowych.

Miejsce włączenia Platformy Multimodalnej do istniejącego układu dróg wodnych znajduje się na
769,36 km Wisły (przecięcie osi wejściowego toru wodnego z linią brzegową). Zgodnie z punktem 3.1.8.
części analitycznej niniejszego opracowania, koryto rzeki Wisły w tym przekroju, posiada parametry odpowiadające V klasie żeglowności. Parametry te posiadają również przekroje od km 770,06 do km 766,20,
a więc na długości 700 m od osi toru wejściowego w dół rzeki i na długości 3160 m od osi toru wejściowego
w górę rzeki.
Wariant lokalizacyjny nr 2
Miejsce włączenia Platformy Multimodalnej do istniejącego układu dróg wodnych znajduje się na
768,64 km Wisły (przecięcie osi wejściowego toru wodnego z linią brzegową). Zgodnie z punktem 3.1.8.
części analitycznej niniejszego opracowania, koryto rzeki Wisły w tym przekroju posiada parametry odpowiadające V klasie żeglowności. Parametry te posiadają również przekroje od km 770,06 do km 766,20,
a więc na długości 1420 m od osi toru wejściowego w dół rzeki i na długości 2440 m od osi toru wejściowego
w górę rzeki.
Wariant lokalizacyjny nr 3

2.2.

PARAMETRY LINII KOLEJOWYCH (BOCZNIC)

Poniższa tabela charakteryzuje przyjęte parametry linii kolejowych.
Tabela 8. Parametry projektowanej bocznicy.
Parametr

Wartość

Kategoria linii kolejowej

Bocznica kolejowa

Prędkość konstrukcyjna

40 km/h

Prędkość maksymalna

40 km/h

Minimalny promień łuku poziomego

250 m

Minimalny promień łuku pionowego

2000 m

Maksymalne pochylenie podłużne

10‰

Dopuszczalny nacisk na oś

221 kN

Dopuszczalny nacisk liniowy

71 kN/m

Klasa odcinka linii

D3

Skrajnia

GPL-1

Klasa techniczna nawierzchni toru

2.1

Źródło: Opracowanie własne.
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Miejsce włączenia Platformy Multimodalnej do istniejącego układu dróg wodnych znajduje się na
767,50 km Wisły (przecięcie osi wejściowego toru wodnego z linią brzegową). Zgodnie z punktem 3.1.8. części analitycznej niniejszego opracowania, koryto rzeki Wisły w tym przekroju posiada parametry odpowiadające V klasie żeglowności. Parametry te posiadają również przekroje od km 770,06 do km 766,20, a więc
na długości 2560 m w dół rzeki i na długości 1300 m w górę rzeki.

3.2.

WŁĄCZENIE DO UKŁADU DROGOWEGO

Układ dróg wewnętrznych obsługujących port połączony został z istniejącą siecią dróg za pomocą
projektowanych odcinków dróg publicznych.
Rozwiązania projektowe przedstawiono w trzech wariantach. Nie przewiduje się etapowania inwestycji w zakresie dróg publicznych. W żadnym z trzech wariantów nie przewiduje się wykorzystania ul. Toruńskiej do poprowadzenia ruchu ciężarowego obsługującego port, z uwagi na ograniczenia dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdów samochodowych obowiązujące na ul. Toruńskiej.
Wariant lokalizacyjny nr 1
Zaplanowano 6 odcinków dróg publicznych o łącznej docelowej długości 3,811 km. W ramach planowanego układu dróg publicznych przewiduje się budowę jednego skrzyżowania (drogi nr: 2 – 3 – 4 – 6)
i rozbudowę 3 skrzyżowań (droga nr 4 - ul. Toruńska – ul. Plątnowska, ul. Toruńska – droga nr 6, droga nr
6 – ul. Nowotoruńska). W miejscu połączenia dróg nr 1 i nr 2 przewidziano powstanie skrzyżowania z planowaną drogą wg SUiKZP Miasta Bydgoszcz (droga wg SUiKZP Miasta Bydgoszcz nie jest objęta niniejszym
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opracowaniem). Rozwiązania projektowe przedstawione na ul. Nowotoruńskiej, w rejonie włączenia drogi
nr 6, wynikają z wymagań technicznych i użytkowych, które musi spełnić ul. Nowotoruńska po wybudowaniu węzła Bydgoszcz Makowiska, w ramach budowy drogi S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń. Rozwiązania
projektowe na ul. Nowotoruńskiej, w rejonie włączenia drogi nr 6, nie są objęte niniejszym opracowaniem.
W ciągu planowanej drogi nr 6 zlokalizowano przejazd kolejowy na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 18.
Wariant lokalizacyjny nr 2
Zaplanowano 6 odcinków dróg publicznych o łącznej długości 3,533 km. W ramach planowanego
układu dróg publicznych przewiduje się budowę dwóch skrzyżowań (drogi nr: 1 – 2 – 3 i drogi nr: 3 – 4 – 5)
oraz rozbudowę 3 skrzyżowań (droga nr 2 – ul. Toruńska – ul. Plątnowska, ul. Toruńska – droga nr 6, droga
nr 6 – ul. Nowotoruńska). Skrzyżowanie dróg nr 1, nr 2 i nr 3 przewidziano jako czterowlotowe po wybudowaniu drogi wg SUiKZP Miasta Bydgoszcz (droga wg SUiKZP Miasta Bydgoszcz nie jest objęta niniejszym
opracowaniem). Rozwiązania projektowe przedstawione na ul. Nowotoruńskiej, w rejonie włączenia drogi
nr 6, wynikają z wymagań technicznych i użytkowych, które musi spełnić ul. Nowotoruńska po wybudowaniu węzła Bydgoszcz Makowiska, w ramach budowy drogi S10 na odcinku Bydgoszcz–Toruń. Rozwiązania
projektowe na ul. Nowotoruńskiej, w rejonie włączenia drogi nr 6, nie są objęte niniejszym opracowaniem.
W ciągu planowanej drogi nr 6 zlokalizowano przejazd kolejowy na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 18.
Wariant lokalizacyjny nr 3
Zaplanowano 5 odcinków dróg publicznych o łącznej długości 4,816 km. W ramach planowanego
układu dróg publicznych przewiduje się budowę jednego skrzyżowania (drogi nr: 2 – 3 – 4) oraz rozbudowę trzech skrzyżowań (droga nr 1 – ul. Toruńska – ul. Plątnowska, ul. Toruńska – droga nr 5, droga nr 3 –
ul. Nowotoruńska). W miejscu połączenia dróg nr 1 i nr 2 przewidziano powstanie skrzyżowania z planowana drogą wg SUiKZP Miasta Bydgoszcz (droga wg SUiKZP Miasta Bydgoszcz nie jest objęta niniejszym
opracowaniem). Rozwiązania projektowe przedstawione na ul. Nowotoruńskiej, w rejonie włączenia drogi
nr 3, wynikają z wymagań technicznych i użytkowych, które musi spełnić ul. Nowotoruńska po wybudowaniu węzła Bydgoszcz Makowiska, w ramach budowy drogi S10 na odcinku Bydgoszcz–Toruń. Rozwiązania
projektowe na ul. Nowotoruńskiej, w rejonie włączenia drogi nr 6, nie są objęte niniejszym opracowaniem.
W ciągu planowanej drogi nr 3 zlokalizowano przejazd kolejowy na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 18.

3.3.

WŁĄCZENIE DO UKŁADU KOLEJOWEGO

Włączenie do układu kolejowego nie jest różnicowane przez wybór wariantu lokalizacji platformy.
Z punktu widzenia organizacji ruchu kolejowego terminal powinien mieć charakter bocznicy stacyjnej włączającej się w głowicę rozjazdową stacji Solec Kujawski. W rejonie włączenia należy zabudować żeberko ochronne oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym obsługiwane przez dyżurnego ruchu na stacji
Solec Kujawski. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wykonanie bezkolizyjnego połączenia bocznicy z torami bocznymi stacji, względem linii kolejowej nr 18, przez wybudowanie wiaduktu kolejowego nad tą linią.
Dla każdego wariantu przyjęto następujące etapy wykonania układu torowego:
Etap I:
• włączenie bocznicy kolejowej w układ głowic rozjazdowych stacji Solec Kujawski,
• budowa wiaduktu kolejowego nad linią nr 18,
• wykonanie po jednym torze na każdym nabrzeżu portowym,
• montaż jednej suwnicy kolejowej przy nabrzeżu kontenerowym nad torami kolejowymi.
Etap II:
• budowa trzech torów odstawczych o długości użytecznej toru min. 750 m,
• zabudowa drugiego toru do obsługi nabrzeży: towarów masowych i kontenerowego,
• montaż drugiej suwnicy kolejowej przy nabrzeżu kontenerowym.
Etap III:
• dobudowa dwóch torów odstawczych o długości użytecznej min. 750 m,
• dobudowa drugiego toru przy placu składowym towarów gabarytowych.
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Maksymalne pochylenie torów nie powinno przekraczać 10‰, tak aby był możliwy przejazd ciężkich składów towarowych bez konieczności stosowania lokomotyw pomocniczych. Tory odstawcze muszą
znajdować się w pochyleni u 0,5‰, przez co w zależności od wariantu – może generować większe koszty
wykonania nasypów kolejowych, dlatego grupa torów odstawczych i manewrowych nie powinna znajdować
się zbyt blisko wału przeciwpowodziowego oraz nie powinna znajdować się w części swojej długości na wysokości terminala.
Alternatywne włączenie do układu kolejowego
W ramach rozpatrywanych rozwiązań włączenia Platformy Multimodalnej do układu kolejowego rozważano włączenie bezpośrednio do stacji pośredniej Bydgoszcz Emilianowo znajdującej się w ciągu linii 201.
Długość infrastruktury byłaby jednak czterokrotnie większa oraz konieczne byłoby wybudowanie kolejnego
obiektu inżynieryjnego nad drogą krajową nr 10, wynikiem czego koszt budowy infrastruktury wzrósłby trzykrotnie. Dlatego w koncepcji przyjęto włączenie do stacji pośredniej na linii kolejowej nr 18.

4. WYKAZ NIEZBĘDNYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
W OBRĘBIE PLATFORMY
4.1.

BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

Sporządzono trzy warianty rozwiązań lokalizacyjnych portu. Wszystkie oparto na wyznaczonych
w poprzednich punktach parametrach wyjściowych do projektowania, dostosowując sposób rozlokowania
poszczególnych budowli hydrotechnicznych portu do lokalizacji. Przyjęto następujące założenia:
• kąt wejścia kanału wejściowego, w stosunku do stycznej do linii brzegowej w miejscu wejścia, nie większy niż 30°,
• lokalizacja w kanale wejściowym 2 miejsc postojowych dla jednostek oczekujących na wejście do śluzy,
• lokalizację akwenów i terenów portowych przyjęto na obszarach odgrodzonych od rzeki
wałem przeciwpowodziowym,
• lokalizacja śluzy w rejonie wału przeciwpowodziowego,
• lokalizacja obrotnicy w głównym akwenie portowym za śluzą,
• rzędne terenów portowych podniesiono do poziomu niepozwalającego na zalanie ich przez
wody wezbraniowe Wisły,
• przyjęto stały poziom wody (z niewielkimi wahaniami) w akwenie portowym, który utrzymywany będzie za pomocą śluzy żeglugowej i zabezpieczony wrotami przeciwpowodziowymi
usytuowanymi na wale przeciwpowodziowym.

4.2.

PODSTAWOWE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PORTU

Zalecane parametry podstawowych elementów zagospodarowania portu, przyjęte we wszystkich wariantach lokalizacyjnych:
1. Budowle i urządzenia hydrotechniczne, w tym liniowe, związane z umocnieniem i zabezpieczeniem
brzegu Wisły w rejonie wejścia do portu:
• prowadnica wejściowa do kanału wejściowego,
• opaski brzegowe,
• ostrogi.
2. Kanał wejściowy (parametry przyjęto jak dla etapu docelowego) wraz z awanportem zewnętrznym:
• szerokość kanału 50 m, poszerzona o 20 m przed wejściem do śluzy, z uwagi na usytuowanie miejsc postojowych dla jednostek oczekujących na wejście do śluzy żeglugowej,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

• głębokość tranzytowa 2,8 m,
• minimalny promień łuku osi szlaku 650 m,
• rzędna dna na wejściu z Wisły do kanału wejściowego 24,32 m n.p.m.,
• rzędna korony obudowy kanału wejściowego 37,5 m n.p.m.
Śluza wraz z wrotami przeciwpowodziowymi (parametry przyjęto jak dla etapu docelowego):
• szerokość śluzy 12 m,
• długość śluzy 120 m,
• głębokość na progu dolnym śluzy 4 m,
• rzędna korony wrót przeciwpowodziowych 37,5 m n.p.m.
Akwen portowy wraz z obrotnicą (parametry przyjęto jak dla etapu docelowego):
• średnica 200 m,
• głębokość techniczna 4,4 m,
• rzędna dna akwenu portowego 29,6 m n.p.m.
Kanał portowy:
• szerokość 50 m,
• głębokość techniczna 4,4 m,
• rzędna dna kanału portowego 29,6 m n.p.m.
Nabrzeża:
• minimalna szerokość pasa nabrzeża 15 m,
• rzędna korony nabrzeża 35,0 m n.p.m.,
• głębokość techniczna dna przy nabrzeżach 4,4 m,
• obciążenia dopuszczalne nabrzeży przyjęto w wielkości 20 kPa, z wyjątkiem nabrzeża przeładunku kontenerów, gdzie obciążenie przyjęto w wysokości nie mniejszej niż 50 kPa.
Powierzchnia terenów portowych związanych bezpośrednio z przeładunkiem i składowaniem przeładowywanych towarów oraz funkcjonowaniem portu obejmuje:
7.1.
Tereny placów składowych bezpośrednio powiązanych z przeładunkiem kontenerów, zlokalizowane na zapleczu nabrzeży.
Szacunkowy udział poszczególnych grup kontenerów w przeładunku:
• Uniwersalne			
Qu - 75% (510 750 t/rok – 18 240 TEU).
• Chłodnicze			
Qch - 12% (103 320 t/rok – 3690 TEU).
• Niebezpieczne			
Qn - 6% (51 660 t/rok – 1845 TEU).
• Puste				
Qp - 7% (60 270 t/rok – 2152 TEU).
7.2.
Tereny placów składowych bezpośrednio powiązanych z przeładunkiem towarów masowych suchych, zlokalizowane na zapleczu nabrzeży. Przyjęto wzmocnienie podłoża dla całego obszaru przeznaczonego na place składowe oraz obciążenie tego obszaru w wielkości nie mniejszej
niż 150 kPa.
7.3.
Tereny placów składowych bezpośrednio powiązanych z przeładunkiem drobnicy kontenerów, zlokalizowane na zapleczu nabrzeży. Przyjęto wzmocnienie całego obszaru przeznaczonego na
składowanie kontenerów i drobnicy oraz obciążenie tego obszaru w wielkości 50 kPa.
7.4.
Tereny placów składowych bezpośrednio powiązanych z przeładunkiem gabarytów, zlokalizowane na zapleczu nabrzeży. Przyjęto obciążenie obszaru składowania gabarytów w wielkości
30 kPa.
Budowle i urządzenia hydrotechniczne, związane z zabezpieczeniem terenu portu przed powodzią
oraz z odtworzeniem systemu polderów na terenach otaczających port:
• obwałowania terenów portowych o podniesionych rzędnych terenu,
• modyfikacja i odtworzenie systemu kanałów odwadniających polderu na terenach otaczających port,
• przepusty melioracyjne pod drogami komunikacyjnymi, poza ścisłym terenem portu.
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4.3.
		

WYKAZ NIEZBĘDNYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
W OBRĘBIE PLATFORMY MULTIMODALNEJ

Podstawowe hydrotechniczne budowle inżynierskie, które znajdą się w obrębie Platformy Multimodalnej to:
• akweny, kanał wejściowy, portowy i obrotnica portowa,
• opaski brzegowe,
• ostrogi,
• nasypy stanowiące korpus wału z umocnionymi skarpami i umocnioną koroną,
• kotwione nabrzeża płytowe na palach z przednią ścianą oporową,
• żelbetowe obudowy kanału wejściowego w postaci kotwionych ścian oporowych,
• śluza betonowa zbrojona,
• wzmocnione place składowe,
• obszary o rzędnej terenu podniesionej do poziomu nabrzeży,
• wały przeciwpowodziowe,
• kanały melioracyjne,
• przepusty dla kanałów melioracyjnych pod ciągami komunikacyjnymi.

4.4.

OBIEKTY DROGOWE

W wariantach 1 i 2 nie przewiduje się budowy drogowych obiektów inżynierskich. W Wariancie 3, planowany jest wiadukt drogowy w ciągu planowanej drogi nr 3 na przecięciu z ul. Toruńską (droga powiatowa
nr 1547C).

4.5.

OBIEKTY KOLEJOWE

Dla każdego wariantu lokalizacyjnego przewidziano budowę wiaduktu kolejowego nad linią nr 18.

4.6.

OBIEKTY KUBATUROWE

Na terenie platformy założono konieczność wybudowania dwóch obiektów kubaturowych, których
budowa znajduje się w gestii inwestora.
• Bosmanat, budynek administracyjny i pomieszczenia obsługi śluzy.
Budynek 3-kondygnacjyjny z garażem na 3 samochody. Przyjęto powierzchnię ogólną
budynku w wymiarze 750 m2. Powierzchnię użytkową wynoszącą 600 m2. W tym samym czasie
w budynku będzie mogło pracować 50-60 pracowników. Wystarczy to na pokrycie potrzeb powierzchni pracy dla bosmanatu, pracowników obsługi śluzy i administracji platformy, a także na
ewentualny wynajem pomieszczeń biurowych firmom eksploatującym powierzchnie nabrzeży.
• Budynek zaplecza technicznego.
Budynek 1-kondygnacyjny. Powierzchnia ogólna 1000 m2. Powierzchnia użytkowa 800 m2.
Budynek przeznaczony na warsztaty, magazyny, garaż i pomieszczenia socjalne dla pracowników zajmujących się obsługą techniczną i konserwacją urządzeń Platformy Multimodalnej.

5. PARAMETRY ROZBUDOWY
POZOSTAŁEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Założono, że zaopatrzenie w media nastąpi z położonych najbliżej obszaru inwestycji sieci uzbrojenia
terenu, w tym sieci energetycznych, wodociągowych oraz sieci gazowych, a odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi do istniejących kolektorów kanalizacyjnych.
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Ostateczne określenie źródeł zasilania w media i odbioru ścieków sanitarnych oraz wód deszczowych
nastąpi po uzyskaniu od Gestorów warunków technicznych włączenia do sieci oraz warunków technicznych
odprowadzenia ścieków. W niniejszym opracowaniu wskazano sieci, które wedle wstępnych informacji pozyskanych od ich Zarządców, mogą stanowić potencjalne źródła zasilania w media oraz miejsce odbioru
ścieków, przy założeniach zapotrzebowania na media przyjętych na tym etapie.

5.1.		

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odwodnienie planowanej inwestycji przewiduje się poprzez zebranie wód opadowych i roztopowych
z jej terenu w szczelny system kanalizacyjny, a następnie skierowanie ich do układów podczyszczających
(osadnik i separator), następnie do akwenu portowego, a finalnie do rzeki Wisły. Wody opadowe i roztopowe
zostaną zebrane z projektowanych dróg, projektowanych placów przeładunkowych, z terenu nadbrzeża,
a także z połaci dachowych projektowanych budynków bosmanatu i zaplecza technicznego oraz budynków
Centrum Logistyczno-Magazynowego. Ponadto, należy zapewnić odprowadzenie wód z odwodnienia planowanej bocznicy kolejowej.

kolizji projektowanej trasy z istniejącym uzbrojeniem, a w związku z tym z koniecznością ich przebudowy
bądź zabezpieczenia.
Ze względu na niekorzystny względem odbiornika ścieków układ wysokościowy terenu, na którym
planuje się ulokowanie Inwestycji, prawdopodobnie grawitacyjny odpływ ścieków do odbiornika nie będzie możliwy. Przewiduje się odbiór ścieków w systemie mieszanym (grawitacyjno-pompowym). Ścieki
będą odbierane z terenu nadbrzeża (z punktów odbioru ścieków z jednostek pływających) oraz z budynków wchodzących w skład Centrum Logistyczno-Magazynowego. Należy liczyć się z koniecznością budowy
przepompowni ścieków sanitarnych w rejonie Inwestycji oraz w miejscach wynikających z niekorzystnego
ukształtowania terenu.
W poniższej tabeli przedstawiono szacowane parametry rozbudowy sieci dla trzech analizowanych
wariantów.
Tabela 10. Szacunkowe parametry rozbudowy kanalizacji sanitarnej.
Wariant

Szacunkowa długość budowy sieci
kanalizacji sanitarnej [m]

Szacunkowe parametry rozbudowy,
uzbrojenie sieci

Na odprowadzenie wód należy uzyskać warunki techniczne od administratora cieku. Przed odprowadzeniem wód z terenu inwestycji wskazane jest ich zretencjonowanie.

I

2650 (łącznie grawitacyjna
+ciśnieniowa)

Sieć kanalizacyjna PVC-U szacowane średnice 110–250 mm
grawitacyjna i 63 – 110 mm ciśnieniowa,
studnie rewizyjne, przepompownie ścieków sanitarnych,

W poniższej tabeli zestawiono szacowane parametry budowy sieci kanalizacji deszczowej dla trzech
analizowanych wariantów.

II

3000 (łącznie grawitacyjna
+ciśnieniowa)

Sieć kanalizacyjna PVC-U szacowane średnice 110–250 mm
grawitacyjna i 63 – 110 mm ciśnieniowa,
studnie rewizyjne, przepompownie ścieków sanitarnych

III

2400 (łącznie grawitacyjna
+ciśnieniowa)

Sieć kanalizacyjna PVC-U szacowane średnice 110–250 mm
grawitacyjna i 63 – 110 mm ciśnieniowa,
studnie rewizyjne, przepompownie ścieków sanitarnych

Tabela 9. Szacunkowe parametry budowy kanalizacji deszczowej.
Wariant

I

II

III

Szacunkowa
długość budowy
sieci kanalizacji
deszczowej [m]

Szacunkowe parametry rozbudowy,
uzbrojenie sieci

1700

Sieć kanalizacyjna PVC-U szacowane średnice 160–315 mm,
przykanaliki do wpustów deszczowych, wpusty deszczowe
z osadnikami, studnie rewizyjne, systemy odwodnienia liniowego,
przepompownie wód deszczowych, układ podczyszczający ścieki
(osadnik+separator), zbiornik retencyjny, wylot do rzeki Wisły

1540

Sieć kanalizacyjna PVC-U szacowane średnice 160–315 mm,
przykanaliki do wpustów deszczowych, wpusty deszczowe
z osadnikami, studnie rewizyjne, systemy odwodnienia liniowego,
przepompownie wód deszczowych, układ podczyszczający ścieki
(osadnik+separator), zbiornik retencyjny, wylot do rzeki Wisły

1420

Sieć kanalizacyjna PVC-U szacowane średnice 160–315 mm,
przykanaliki do wpustów deszczowych, wpusty deszczowe
z osadnikami, studnie rewizyjne, systemy odwodnienia liniowego,
przepompownie wód deszczowych, układ podczyszczający ścieki
(osadnik+separator), zbiornik retencyjny, wylot do rzeki Wisły

Źródło: Opracowanie własne.

5.2.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Na terenie inwestycji nie ma obecnie sieci kanalizacji sanitarnej, która mogłaby stanowić odbiornik
ścieków sanitarnych z planowanych obiektów. Najbliżej zlokalizowana sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej znajduje się w odległości około 1,4 km (a kolektor grawitacyjny w odległości około 3,2 km).
Jako potencjalny odbiornik ścieków sanitarnych, przyjęto najbliżej zlokalizowaną sieć sanitarną ciśnieniową 2 × 300 mm, przebiegającą w rejonie ul. Toruńskiej. Jeżeli włączenie do tej sieci okazałoby się
niemożliwe, w rejonie Oczyszczalni ścieków „Kapuściska” przebiega kolektor grawitacyjny o znacznej przepustowości, mogący stanowić odbiornik ścieków. Finalnie, ścieki sanitarne będą trafiały do Oczyszczalni
ścieków „Kapuściska”.
Włączenie do wspomnianych wcześniej kolektorów, wiązałoby się z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej może się z kolei wiązać z występowaniem licznych
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Źródło: Opracowanie własne.

5.3.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Na terenie inwestycji nie ma obecnie sieci wodociągowych, które mogłyby stanowić źródło zasilania
w wodę planowanych obiektów. Najbliżej zlokalizowana sieć magistralna znajduje się w odległości około 3,6 km.
W bliższej lokalizacji znajdują się wyłącznie sieci rozdzielcze.
Potencjalne źródło wody dla celów inwestycji może stanowić przewód rozdzielczy Dz160, zlokalizowany w ul. Nowotoruńskiej, lub, w razie niewystarczającej przepustowości przewodu, magistrala wodociągowa
DN300 znajdująca się w okolicy ul. Hutniczej. Włączenie do magistrali DN300 wiązałoby się ze znaczną
rozbudową sieci wodociągowej. Taka inwestycja rozbudowy może z kolei generować potrzebę przebudowy
lub zabezpieczenia kolidujących, istniejących sieci sanitarnych.
Woda na potrzeby Inwestycji doprowadzona będzie do: punktów poboru wody wzdłuż nadbrzeża, do
budynków bosmanatu i zaplecza technicznego oraz perspektywicznie do rejonu planowanych budynków
Centrum Logistyczno-Magazynowego.
Przewiduje się także budowę zbiorników przeciwpożarowych w rejonach budynku zaplecza technicznego i bosmanatu oraz w rejonie planowanych budynków Centrum Logistyczno-Magazynowego. Będą
one zapewniać źródło wody do zasilania wewnętrznych instalacji przeciwpożarowych w tych budynkach.
Zbiorniki te również będą zasilane z zewnętrznej sieci wodociągowej.
Ponadto, przewiduje się budowę sieci przeciwpożarowej uzbrojonej w hydranty w rejonie nadbrzeża.
Należy jednak mieć na uwadze fakt, że istniejąca rozbudowywana sieć wodociągowa może nie zapewnić
odpowiedniego ciśnienia dla zasilania sieci hydrantowej. W takim przypadku może zaistnieć konieczność
budowy pompowni strefowej, zapewniającej odpowiednie ciśnienie dla zasilenia sieci.
W poniższej tabeli zestawiono szacowane parametry rozbudowy sieci wodociągowej dla trzech analizowanych wariantów. Rozbudowa sieci wodociągowej może okazać się nieopłacalna, ze względu na znaczne
odległości od potencjalnego źródła wody. Należy więc rozważyć możliwość budowy własnego, brzegowego
ujęcia wody z rzeki Wisły wraz z własną stacją uzdatniania wody.
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Tabela 11. Szacunkowe parametry rozbudowy sieci wodociągowej.
Wariant

Szacunkowa długość budowy
sieci wodociągowej [m]

Szacunkowe parametry rozbudowy,
uzbrojenie sieci

I

5200
(należy rozważyć budowę
własnego ujęcia wody)

Sieć wodociągowa szacowane średnice 110–225 mm,
hydranty, zbiorniki ppoż., zasuwy, rury ochronne

II

4790
(należy rozważyć budowę
własnego ujęcia wody)

Sieć wodociągowa szacowane średnice 110–225 mm,
hydranty, zbiorniki ppoż., zasuwy, rury ochronne

III

6890
(należy rozważyć budowę
własnego ujęcia wody)

Sieć wodociągowa szacowane średnice 110–225 mm,
hydranty, zbiorniki ppoż., zasuwy, rury ochronne

Źródło: Opracowanie własne.

Szczegółowe warunki od Gestorów sieci określą faktyczne koszty budowy, a także wskażą czy dana
rozbudowa będzie opłacalna ekonomicznie dla przedsiębiorstwa.

5.4.

INSTALACJA WODY PRZEMYSŁOWEJ

Dla potrzeb obsługi nadbrzeża i placów składowych, gdzie nie jest wymagane dostarczenie wody do
picia, planuje się budowę instalacji wody przemysłowej. Źródłem wody dla takiej instalacji może być rzeka
Wisła. Po pobraniu wody z rzeki powinna ona zostać odpowiednio oczyszczona z zawiesin i cząstek pływających (np. w osadniku).

5.5.

SIEĆ GAZOWA

Na terenie inwestycji nie ma obecnie sieci gazowych, które mogłyby stanowić źródło zasilania w gaz
planowanych obiektów. Najbliżej zlokalizowana sieć gazowa znajduje się w odległości około 2,0 km.
Jako potencjalne źródło gazu wskazano wstępnie magistralę gazową przebiegającą wzdłuż ul. Nowotoruńskiej. Jest to magistrala średnioprężna o średnicach DN450 i DN200, będąca źródłem gazu dla odbiorców z Bydgoszczy. Włączenie do wspomnianej magistrali wymagałoby rozbudowy sieci gazowej, a także
budowy stacji redukcyjno-pomiarowej pracującej na potrzeby zasilania planowanych na terenie Inwestycji
budynków, wchodzących w skład Centrum Logistyczno-Magazynowego. Planuje się doprowadzenie gazu
do budynków bosmanatu oraz zaplecza technicznego, a także w okolice budowy planowanego Centrum
Logistyczno-Magazynowego, aby umożliwić przyszłym Inwestorom bezproblemowe przyłączenie gazu do
ich obiektów.
W poniższej tabeli przedstawiono szacowane parametry rozbudowy sieci dla trzech analizowanych
wariantów.
Tabela 12. Szacunkowe parametry rozbudowy infrastruktury gazowej.
Wariant

Szacunkowa długość rozbudowy
sieci gazowej [m]

Szacunkowe parametry rozbudowy,
uzbrojenie sieci

I

3300

Sieć średnioprężna, szacowana średnica 110–160 mm,
stacja redukcyjno-pomiarowa, zasuwy, zespoły
zaporowo- upustowe, rury ochronne

II

2580

Sieć średnioprężna, szacowana średnica 110–160 mm,
stacja redukcyjno-pomiarowa, zasuwy, zespoły
zaporowo- upustowe, rury ochronne

III

2390

Sieć średnioprężna, szacowana średnica 110–160 mm,
stacja redukcyjno-pomiarowa, zasuwy, zespoły
zaporowo- upustowe, rury ochronne

Źródło: Opracowanie własne.
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Otrzymano od Polskiej Spółki Gazownictwa pismo, wstępnie potwierdzające możliwość przyłączenia
Inwestycji PM do omawianej sieci gazowej. Po ustaleniu rzeczywistej liczby odbiorców i realnego zapotrzebowania na paliwo gazowe należy wystąpić o warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej. Polska
Spółka Gazownictwa wykona analizę opłacalności, która będzie podstawą do podjęcia decyzji o wprowadzeniu zadania do Planu Inwestycyjnego Przedsiębiorstwa. Przed przystąpieniem do realizacji zostanie zawarta z Odbiorcą umowa o przyłączenie do sieci gazowej, która szczegółowo określi zobowiązania stron.

5.6.

SIEĆ CIEPLNA

Na terenie inwestycji nie ma obecnie sieci ciepłowniczych, które mogłyby stanowić potencjalne źródło zasilania w ciepło planowanych obiektów. Najbliżej zlokalizowana sieć ciepłownicza znajduje się w odległości około 4,2 km.
Najbliższa sieć ciepłownicza to magistrala 2 x DN900 znajdująca się w okolicy elektrociepłowni
EC-II. Włączenie do tej sieci wiązałoby się jednak ze znaczną rozbudową sieci ciepłowniczej. Według informacji pozyskanych od Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy, taka rozbudowa
sieci ciepłowniczej ze względów ekonomicznych nie jest brana pod uwagę przez przedsiębiorstwo.
Alternatywą jest ogrzewanie budynków PM z sieci gazowej, która przebiega w znacznie bliższej odległości od terenu Inwestycji, a Polska Spółka Gazownictwa wstępnie określiła, że przyłączenie do niej PM
jest możliwe.

5.7.		

SIEĆ ENERGETYCZNA

W oparciu o analizę stanu istniejącego infrastruktury elektroenergetycznej na obszarze planowanej
inwestycji konieczna będzie modernizacja i rozbudowa GPZ, sieci elektroenergetycznej oraz budowa stacji
transformatorowych. Szczegółowy zakres niezbędnej rozbudowy infrastruktury zostanie określony w warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej na etapie projektu budowlanego, po określeniu wielkości zapotrzebowania energii elektrycznej dla całego terenu inwestycyjnego.
Istnieje możliwość przyłączenia zarówno do sieci energetyki zawodowej jak i energetyki kolejowej.
Budowa kompleksowego zaplecza infrastruktury transportowej jakim jest budowa Platformy Multimodalnej wymaga wykonania m.in.:
• Budowy kontenerowych stacji transformatorowych wyposażonych w rozdzielnice SN.
• Systemu zasilania jednostek pływających z punktami poboru energii co 100 m. Zasilanie
w energię elektryczną z sieci niskiego napięcia 0,4 kV, 50 Hz.
• Systemu zasilania i sterowania urządzeń przeładunkowych typu suwnicowego. Zasilanie
mechanizmów jazdy mostu suwnicy wzdłuż toru jazdy suwnicy.
• Oświetlenia nabrzeża, placów składowych, dróg w obrębie nadbrzeża, torów i rozjazdów kolejowych. Oświetlenie w oparciu o energooszczędne oprawy wykonane w technologii LED.
Konstrukcje wsporcze słupowe oraz maszty z opuszczaną koroną. Przewiduje się pracę automatyczną oświetlenia.
• Ogrzewania rozjazdów kolejowych. Zasilanie grzejników torowych poprzez transformatory
separacyjne zasilane z szaf rozdzielczych.
• Zasilania przepompowni wód.
• Zasilania i instalacji wewnętrznych obiektów kubaturowych. Przewiduje się budowę zasilania dla budynków socjalnych, magazynów oraz bosmanatu portu. Układ zasilania TN-S.
Każdą instalację wewnętrzną przewiduje się wyposażyć w wyłącznik główny, wyłączniki
różnicowo-prądowe, zabezpieczenia poszczególnych obwodów oraz oprawy oświetlenia.
Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej budynków na podstawie przeprowadzonej
analizy zagrożenia piorunowego.
W poniższej tabeli przedstawiono szacowane parametry rozbudowy sieci oraz niezbędnych urządzeń
dla trzech analizowanych wariantów.
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Tabela 13. Szacunkowe parametry rozbudowy sieci energetycznej.
Element sieci

Jedn.

Wariant I

Wariant II

Wariant III

W celu określenia kosztów zadania inwestycyjnego wyznaczono następujące założenia do kosztorysowania:

Modernizacja i rozbudowa GPZ, sieci elektroenergetycznej i budowa stacji transformatorowych
System zasilania jednostek pływających

mb

1700

1800

1750

System zasilania i sterowania urządzeń przeładunkowych

mb

1300

1500

1400

Instalacja oświetlenia
Oświetlenie nabrzeża

mb

1760

1760

1 760

Oświetlenie placów składowych

mb

1450

1450

1 450

Oświetlenie dróg

mb

3000

3200

3 100

Oświetlenie torów i rozjazdów kolejowych

mb

3750

3850

3 600

Ogrzewanie rozjazdów kolejowych

kpl.

1

1

1

Zasilanie przepompowni

kpl.

2

2

2

Zasilanie i instalacje wewnętrzne obiektów kubaturowych bosmanat i budynek zaplecza technicznego portu

kpl.

2

2

2

Kable zasilające nN do poszczególnych odbiorów należy dobrać uwzględniając obciążalność, dopuszczalny spadek napięcia, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz ujednolicenie przekrojów.

podzielono zadanie inwestycyjne na branże,

•

w każdej z branż wydzielono kategorie w postaci obiektów inżynierskich lub innych składników kosztowych, wspólne dla każdego wariantu, w taki sposób, żeby obejmowały cały
zakres kosztów inwestycyjnych w danej branży,

•

ustalono wskaźnik cenowy dla poszczególnych kategorii (koszt wykonania obiektu inżynierskiego lub innego składnika kosztów na jednostkę odniesienia),

•

wyznaczono ilość jednostek odniesienia dla każdej z kategorii.

Ze względu na brak wskaźników cenowych dotyczących wykonawstwa robót hydrotechnicznych
i geotechnicznych, przy wyznaczaniu kosztów oparto się na:

6.2.

Źródło: Opracowanie własne.

•

•

kosztach zrealizowanych zamówień (przypadek śluzy),

•

indywidualnym preliminarzu kosztów.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW – KOSZTORYS WSKAŹNIKOWY

W kosztorysach ujęto ogólne koszty budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski dla
etapu I jej funkcjonowania dla rozważanych wariantów lokalizacji.

Dla zasilania urządzeń nN należy stosować kable od dwu- do pięciożyłowych z żyłami aluminiowymi
oraz miedzianymi 0,6/1 kV.

6. KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO
6.1.		

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, planowane koszty robót budowlanych oblicza
się metodą wskaźnikową, jako sumę iloczynów wskaźnika cenowego i ilości jednostek odniesienia, według
wzoru:
WRB = Σ WCix ni
gdzie:
WRB - wartość planowanych kosztów robót budowlanych,
WCi - wskaźnik cenowy i - tego składnika kosztów,
ni - ilość jednostek odniesienia dla i - tego składnika kosztów.
Podstawę obliczenia planowanych wartości robót budowlanych stanowi program funkcjonalny
i wskaźniki cenowe.
Wskaźnik cenowy danego składnika kosztów określa się na podstawie danych rynkowych lub
w przypadku braku takich danych - na podstawie powszechnie stosowanych katalogów i cenników. Ilość
jednostek odniesienia określa się na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.
W przypadku gdy brak jest odpowiednich wskaźników cenowych, koszty te należy obliczyć
w indywidualnym preliminarzu kosztów. Przy sporządzaniu preliminarza kosztów można korzystać
z dostępnych aktualnych publikacji. Preliminarz może być również sporządzony na podstawie analizy kosztów zrealizowanych zamówień bądź ich części oraz na podstawie analiz indywidualnych.
Źródła informacji przy indywidualnym zbieraniu danych mogą stanowić:
• zawarte umowy lub kontrakty,
• ceny pochodzące z aktualnych publikacji, informatorów, katalogów i ofert,
•

dane prognostyczne w zakresie kształtowania się cen.
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Branża

Ostrogi
Nasypy stanowiące korpus wału z umocnionymi
skarpami i umocnioną koroną
Kanały melioracyjne
Przepusty
Oznakowanie nawigacyjne
Znaki
Oznakowanie nawigacyjne pływające (pławy)
Pławy ostrogowe

9.
10.
11.
12.
13.
13.1
13.2
13.3

km
km
szt.

14.4. Odwodnienie
14.5. Sieć trakcyjna
Rozjazd
Wiadukt kolejowy
Urządzenia do obsługi - suwnica kolejowa
Drogi kl. Z

Nasypy
Wykopy
Konstrukcja jezdni KR6
Wzmocnienie podłoża
Elementy ulic (krawężniki, obramowania, ścieki)
Oznakowanie
Bariery ochronne
Przejazd kolejowy w lk 18
Place składowe
Branża mostowa

Obiekt do bezkolizyjnego przekraczania drogi

15.
16.
17.
18.
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
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18.6
18.7
19.
20.
21.
21.1

29 000

50,00

szt.
szt.

Płotki naprowadzająco-ochronne typu C
(50 × 43 × 21 cm)
Przepusty dostosowane do przejść dla zwierząt
o świetle 2 m × 2 m

23.
24.

264 000,00

65,00

295,00

1 ha/
rok

Inwentaryzacja przyrodnicza

22.

2 600 000,00

600,00

1 000 000,00

150,00

100 000,00

szt.

m2

szt.

m

kpl.

m

m

5

1600

1 320 000,00

104 000,00

199 125,00

130 800 000,00

218
000,00

675

1 000 000,00

90 000,00

120 000,00

260 000,00

1 450 000,00

8 580 000,00

900 000,00

1 250 000,00

30 000 000,00

4 000 000,00

1 086 000,00

10 000 000,00

1 400 000,00

4 680 000,00

14 250 000,00

27 950 000,00

5

1600

675

175000

800

1

1 500

28 000

24000

32 000

50 000

3

1

4

8

8

8

8

90000

Ilość

1 320 000,00

104 000,00

199 000,00

105 000 000,00

1 000 000,00

120 000,00

100 000,00

300 000,00

1 400 000,00

7 920 000,00

960 000,00

2 500 000,00

30 000 000,00

4 000 000,00

1 086 000,00

8 000 000,00

1 120 000,00

3 744 000,00

11 400 000,00

19 350 000,00

Suma

Etap I

Suma

Wariant 2

7 000,00

27 000,00

4 000,00

554 744,00

893 500,00

66 345 363,00

1 191 550,00

32 930 215,50

1 209 424,00

103 795 506,00

96 071 250,00

100 000 000,00

43 885 296,00

249 185 935,00

3 006 969,00

6 550 651,80

7 619 636,50

Suma

Etap I

2

6

10

20

5000

145 590

10

2415

1345

125 630

58 225

1

1040

1850

28 830

19 026

73 055

Ilość

Etap I

Wariant 2

Wariant 1

7 000,00

27 000,00

4 000,00

554 744,00

893 500,00

45 570 000,00

1 191 550,00

32 521 144,50

1 025 088,00

112 660 632,00

98 835 000,00

100 000 000,00

40 931 478,00

224 940 817,00

1 899 824,50

9 301 264,50

7 182 619,50

Suma

Etap I

Wariant 1

1

600

1

1 300

26000

330,00
2

m

200,00

30 000

30,00
2

m

25 000

50,00

3

1

4

10

10

10

10

130000

Ilość

2

6

10

20

5000

100 000

10

2385

1140

136 360

59 900

1

970

1670

18 215

27 015

68 865

3

10 000 000,00

4 000 000,00

271 500,00

1 000 000,00

140 000,00

468 000,00

1 425 000,00

215,00

Koszt jednostkowy

3 500,00

4 500,00

400,00

27 737,20

178,70

455,70

119 155,00

13 635,70

899,20

826,20

1 650,00

100 000
000,00

42 197,40

134 695,10

104,30

344,30

104,30

Ilość

m3

szt.

szt.

km

14.3. Podtorze

m3
km

Roboty ziemne

14.1.

km

Jedn.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m

m

14.2. Nawierzchnia

Układ torowy

14.

Nazwa wydatku

m2

Opaski brzegowe

8.

Lp.

szt.

Wały przeciwpowodziowe

7.
m

m2

Obszary o rzędnej terenu podniesionej do rzędnej nabrzeży

szt.

m

6.

Obudowa kanału wejściowego

3.

m

m2

Nabrzeże płytowe

2.

m2

Place składowe wzmocnione

Kanał zewnętrzny portowy

1.3.

m2

5.

Kanał wejściowy

1.2.

m2

Śluza żeglugowa

Akwen główny z obrotnicą

1.1.

m2

Jedn.

4.

Akweny

Nazwa wydatku

1.

Lp.

Koszt jednostkowy

Tabela 14. Koszty budowy Platformy Multimodalnej dla poszczególnych wariantów lokalizacji [netto PLN].
Branża

HYDROTECHNIKA
NAWIGACJA
UKŁADY TOROWE
DROGI
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ŚRODOWISKO

5

1600

450

1

120
000,00

400

1

1 600

39 000

34000

28 000

24 000

3

1

4

6

6

6

6

70000

Ilość

2

6

10

20

5000

302 410

14

2315

1330

69 675

40 700

1

1200

1125

9 200

49 280

64 375

Ilość

1 320 000,00

104 000,00

133 000,00

2 600 000,00

72 000 000,00

1 000 000,00

60 000,00

150 000,00

320 000,00

1 950 000,00

11 220 000,00

840 000,00

1 200 000,00

30 000 000,00

4 000 000,00

1 086 000,00

6 000 000,00

840 000,00

2 808 000,00

8 550 000,00

15 050 000,00

Suma

Etap I

Wariant 3

7 000,00

27 000,00

4 000,00

554 744,00

893 500,00

137 808 237,00

1 668 170,00

31 566 645,50

1 195 936,00

57 565 485,00

67 155 000,00

100 000 000,00

50 636 880,00

151 531 987,50

959 560,00

16 967 104,00

6 714 312,50

Suma

Etap I

Wariant 3
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600

Branża

WOD.-KAN., GAZ, C.O.

kpl
m

m3
mb

Urządzenia podczyszczające wody deszczowe
Sieć wodociągowa
Sieć gazowa*
Zbiorniki ppoż.
Zbiorniki retencyjne wód deszczowych
Przebudowy kolizji (istn. sieci) wynikające z budowy
nowych sieci

30.
31.
32.
33.
34.
35.

kpl.

Instalacja oświetlenia
Oświetlenie nabrzeża
Oświetlenie placów składowych
Oświetlenie dróg
Oświetlenie torów i rozjazdów kolejowych
Ogrzewanie rozjazdów kolejowych
Zasilanie przepompowni
Zasilanie i instalacje wewnętrzne obiektów kubaturowych - bosmanat i budynek zaplecza technicznego
portu

37.
37.1
37.2
37.3
37.4
38.
39.
40.

Budynek administracji

Zaplecze techniczne

41.

42.

Nazwa wydatku

kpl.

System zasilania i sterowania urządzeń przeładunkowych

36.2

Lp.

m

System zasilania jednostek pływających

36.1

m2

m2

Jedn.

kpl.

m

m

m

m

m

m

Modernizacja i rozbudowa GPZ, sieci elektroenergetycznej i budowa stacji transformatorowych

36.

kpl.

m3

m

kpl

Przepompownie wód deszczowych i roztopowych

m

kpl

29.

Przepompownie ścieków sanitarnych

27.

m

Sieć kanalizacji deszczowej

Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

26.

m

Jedn.

28.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Nazwa wydatku

25.

Lp.

Źródło: Opracowanie własne.

Branża

SIECI ELEKTRYCZNE
OBIEKTY KUBATIUROWE

3 000,00

8 040,00

Koszt jednostkowy

95 000,00

30 000,00

120 000,00

200,00

150,00

300,00

200,00

300,00

150,00

1 950,00

2 200,00

2 250,00

1 910,00

2 130,00

65 000,00

75 000,00

2 670,00

75 000,00

2 080,00

2 340,00

Koszt jednostkowy

3 000 000,00

4 824 000,00

RAZEM W2

1000

600

Ilość

953 584
840,80

3 000 000,00

4 824 000,00

Suma

Etap I

Suma

Wariant 2

190 000,00

60 000,00

120 000,00

770 000,00

480 000,00

435 000,00

352 000,00

-

450 000,00

270 000,00

-

1 267 500,00

660 000,00

900 000,00

4 927 800,00

10 202 700,00

65 000,00

450 000,00

4 111 800,00

375 000,00

1 976 000,00

4 797 000,00

Suma

Etap I

2

2

1

3850

3200

1450

1760

1500

1800

650

300

400

2580

4790

1

6

1540

5

950

2 050

Ilość

Etap I

Wariant 2

Wariant 1

190 000,00

60 000,00

120 000,00

750 000,00

450 000,00

435 000,00

352 000,00

-

390 000,00

255 000,00

-

1 365 000,00

660 000,00

900 000,00

6 303 000,00

11 076 000,00

65 000,00

450 000,00

4 539 000,00

375 000,00

1 976 000,00

3 978 000,00

Suma

RAZEM
959 497 787,00
W1

1000

600

Ilość

2

2

1

3750

3000

1450

1760

1300

1700

700

300

400

3 300

5200

1

6

1700

5

950

1 700

Ilość

Etap I

Wariant 1

RAZEM
W3

1000

600

Ilość

2

2

1

3 600

3 100

1 450

1 760

1400

1750

860

300

400

2390

6890

1

6

1420

5

1 000

1 400

Ilość

829 850 061,50

3 000 000,00

4 824 000,00

Suma

Etap I

Wariant 3

190 000,00

60 000,00

120 000,00

720 000,00

465 000,00

435 000,00

352 000,00

-

420 000,00

262 500,00

-

1 677 000,00

660 000,00

900 000,00

4 564 900,00

14 675 700,00

65 000,00

450 000,00

3 791 400,00

375 000,00

2 080 000,00

3 276 000,00

Suma

Etap I

Wariant 3
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1.3.		

1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PORTU RZECZNEGO
1.1.		

ZAKŁADANE WIELKOŚCI PRZEŁADUNKÓW

Określenie teoretycznie maksymalnych możliwości przeładunkowych projektowanego portu zależne
jest od dobowych możliwości przepustowych śluzy oraz od długości sezonu nawigacyjnego.
Dla określenia dobowych możliwości przepustowych śluzy, założono całodobowe (z wyjątkiem 1 godziny przeznaczonej na cykliczny bieżący przegląd) śluzowanie przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów naprowadzających. Okres jednego śluzowania przyjęto w wielkości 0,5 godziny. Przyjęto 11 barek wpływających i 11 wypływających przez śluzę na dobę (0,5 godz. na podniesienie lub obniżenie poziomu wody
w śluzie). Dla etapu I realizacji inwestycji przyjęto sezon żeglugowy o długości 204 dni, dla etapu II – 240
dni, a dla etapu III – 292 dni. W odniesieniu do możliwości przeładunkowych przekłada się to na następujące
wartości w skali roku:
•

2244 BAREK ROCZNIE DLA ETAPU I – 1 122 000 T

•

2640 BAREK ROCZNIE DLA ETAPU II – 1 848 000 T

•

3212 BAREK ROCZNIE DLA ETAPU III – 4 818 000 T

Szacowana wielkość przeładunków wynika z prognoz przewozowych opracowanych w punkcie 1.5.5.
części analitycznej niniejszego opracowania (etap II), w której zaprezentowano ogólną prognozę przewozową dla kluczowych okresów rozwoju Platformy Multimodalnej dla wszystkich obsługiwanych środków
transportu. Prognoza została wykorzystana do zestawienia szacowanej wielkości przeładunków dla kolejnych etapów inwestycji.
Tabela 1. Szacowana wielkość przeładunków dla etapów realizacji inwestycji.
ETAP I

ETAP II

ETAP III

Masowe suche [t/rok]

529 009

841 271

1 156 885

Kontenery [t/rok]

591 574

1 098 325

1 648 514

Pozostałe (drobnica) [t/rok]

42 951

85 692

123 762

Gabaryty [t/rok]

13 084

15 397

17 408

Suma [t/rok]

1 176 618

2 040 685

2 946 569

Źródło: Opracowanie własne.

1.2.		

PODSTAWOWE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE

Przyjęcie podstawowej jednostki pływającej do projektowania parametrów portu zależne jest od określenia klasy żeglugowej Wisły na odcinku od projektowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski aż do jej ujścia, dla przyjętego etapu rozwojowego platformy.

Zalecane parametry podstawowych elementów zagospodarowania portu, przyjęte we wszystkich wariantach lokalizacyjnych:
1. Budowle i urządzenia hydrotechniczne, w tym liniowe, związane z umocnieniem i zabezpieczeniem
brzegu Wisły w rejonie wejścia do portu:
• prowadnica wejściowa do kanału wejściowego,
• opaski brzegowe,
• ostrogi.
2. Kanał wejściowy (parametry przyjęto jak dla etapu docelowego) wraz z awanportem zewnętrznym:
• szerokość kanału 50 m,
• głębokość tranzytowa 2,8 m,
• minimalny promień łuku osi szlaku 650 m,
• minimalny prześwit pod mostami ponad najwyższą wodę żeglowną 5,25 m lub 7,00 m,
• rzędna dna na wejściu z Wisły do kanału wejściowego 24,32 m n.p.m.,
• rzędna korony obudowy kanału wejściowego 37,5 m n.p.m.
3. Śluza żeglugowa wraz z wrotami przeciwpowodziowymi (parametry przyjęto jak dla etapu docelowego):
• szerokość śluzy 12 m,
• długość śluzy 120 m,
• głębokość na progu dolnym śluzy 4 m,
• rzędna korony wrót przeciwpowodziowych 37,5 m n.p.m.
4. Akwen portowy wraz z obrotnicą (parametry przyjęto jak dla etapu docelowego):
• średnica 200 m,
• głębokość techniczna 4,4 m,
• rzędna dna akwenu portowego 29,6 m n.p.m.
5. Kanał portowy:
• szerokość 50 m,
• głębokość techniczna 4,4 m,
• rzędna dna kanału portowego 29,6 m n.p.m.
6. Nabrzeża:
• minimalna szerokość pasa nabrzeża 15 m,
• rzędna korony nabrzeża 35,0 m n.p.m.,
• głębokość techniczna dna przy nabrzeżach 4,4 m,
• obciążenia dopuszczalne nabrzeży przyjęto 20 kPa1 z wyjątkiem nabrzeża przeładunku kontenerów, gdzie obciążenie przyjęto w wysokości nie mniejszej niż 50 kPa.

W opracowaniu „Etap III. Koncepcja zagospodarowania terenu” przyjęto maksymalne wielkości jednostek pływających dla kolejnych etapów rozwojowych Platformy Multimodalnej. Jednakże większość parametrów portowych, takich jak śluza żeglugowa, parametry kanałów portowych i obrotnicy, będzie projektowana dla docelowego etapu rozwoju platformy, dlatego maksymalną wielkość jednostki pływającej
wyznaczono w oparciu o wielkość śluzy.
Przyjęto statki o zanurzeniu T<2,5 m i wymiarach: L<110 m, B<11 m.
Po roku 2045, żeglowność Wisły na odcinku od ujścia do Platformy Multimodalnej osiągnęłaby klasę
IV, co oznacza, że mogą tam swobodnie pływać statki o powyższych parametrach.

2. PARAMETRY HYDROTECHNICZNE PROJEKTOWANYCH
BUDOWLI ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ
Przyjęcie w niniejszym punkcie niezbędnych budowli hydrotechnicznych i ich konstrukcji oparto na
źródłach i doświadczeniu własnym, zaś parametry przyjęto z Koncepcji Zagospodarowania terenu, gdzie
zostały uzasadnione. Przyjęte konstrukcje są przykładami rozwiązań służących do wyznaczenia kosztów
ich wykonania. Wyboru docelowych rozwiązań konstrukcyjnych dokona Projektant na dalszych etapach
realizacji inwestycji.
1
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PARAMETRY KANAŁU WEJŚCIOWEGO, AKWENÓW PORTOWYCH I NABRZEŻY

Jednostka ciśnienia wyrażająca jednorodny nacisk na powierzchnię terenu: 1 kPa = 100 kg/m2.
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2.1.		
		
		

BUDOWLE I URZĄDZENIA HYDROTECHNICZNE, W TYM LINIOWE,
ZWIĄZANE Z UMOCNIENIEM I ZABEZPIECZENIEM BRZEGU WISŁY
W REJONIE WEJŚCIA DO PORTU

Prowadnica wejściowa do kanału wejściowego
Konstrukcja prowadnicy to grodza ze stalowych ścianek szczelnych, wypełniona zasypem. Korona
prowadnicy o rzędnej 37,5 m n.p.m. w postaci żelbetowej płyty.

elektrycznej i odbioru ścieków. Krawędź odwodna nabrzeża wyposażona jest w urządzenia odbojowe oraz
drabinki przyścienne. Na koronie oczepu znajdują się pachoły cumownicze.
•

Minimalna szerokość pasa nabrzeża 15 m,

•

Rzędna korony nabrzeża 35,0 m n.p.m.,

•

Głębokość techniczna dna przy nabrzeżach 4,4 m,

•

Obciążenia dopuszczalne nabrzeży przyjęto 20 kPa z wyjątkiem nabrzeża przeładunku kontenerów, gdzie obciążenie przyjęto w wysokości nie mniejszej niż 50 kPa.

Opaski brzegowe
Konstrukcja opasek brzegowych typu ekologicznego. Skarpa brzegu umocniona koszami gabionowymi wypełnionymi kamieniami. Kosze podparte są palisadą stalową. Przedpole palisady obłożone zasypem kamiennym, ułożonym na dnie.
Ostrogi
Ostrogi mają konstrukcję nasypu kamiennego o długości 20 m usytuowanego prostopadle do opaski brzegowej. Rzędna korony ostrogi powinna być wyższa od poziomu SWW rzeki w tym miejscu.

2.2.
		

KANAŁ WEJŚCIOWY (PARAMETRY PRZYJĘTO JAK DLA ETAPU
DOCELOWEGO) WRAZ Z AWANPORTEM ZEWNĘTRZNYM

Kanał wejściowy do portu o szerokości 50 m, rzędnej dna 24,32 m n.p.m. i rzędnej korony
37,5 m n.p.m. (wg informacji z Etapu II – części analitycznej niniejszego opracowania), jest obudowany ścianami o konstrukcji oporowej. Konstrukcja ścian oporowych jest oparta na stalowej ściance szczelnej zwieńczonej oczepem i kotwiona za pomocą mikropali.

2.3.

ŚLUZA ŻEGLUGOWA WRAZ Z WROTAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI

Śluza komorowa o szerokości komory śluzy 12 m i długości 120 m, posiada rzędną korony wrót
przeciwpowodziowych 37,5 m n.p.m. Jest masywną konstrukcją betonową zbrojoną posadowioną pośrednio
na palach. Jej podstawowe elementy to dno, ściany oraz zamknięcie. Elementy te tworzą komorę o kształcie
prostopadłościanu. Poza dnem i ścianami komory śluza posiada górne i dolne wrota śluzy oraz kanały obiegowe. Przyjęto parametry dla etapu docelowego.

2.4.

AKWEN PORTOWY WRAZ Z OBROTNICĄ

Na akweny portowe składają się obrotnica oraz wewnętrzny kanał portowy, przy których znajdują
się nabrzeża. Średnica obrotnicy wynosi 200 m, głębokość techniczna 4,4 m, rzędna dna akwenu portowego
z obrotnicą wynosi 29,6 m n.p.m. Przyjęto parametry dla etapu docelowego.

2.5.

KANAŁ PORTOWY

Kanał portowy o szerokości 50 m, głębokości technicznej 4,4 m i rzędnej dna 29,6 m n.p.m. ma
długość 355 m.

2.6.

NABRZEŻA

Nabrzeża mają konstrukcję płytową opartą na stalowej ściance szczelnej i ruszcie pali. Na ściance
szczelnej wykonstruowany jest oczep z betonu zbrojonego, w dalszej części przechodzący monolitycznie
w płytę nabrzeża opartą na ruszcie palowym. Nabrzeże wyposażone jest w parę szyn poddźwigowych,
dwa torowiska kolejowe pomiędzy szynami poddźwigowymi, odwodnienie nawierzchni nabrzeża. Ponadto
w oczepie nabrzeża znajdują się dwa kanały instalacyjne przykryte płytami żelbetowymi do przeprowadzenia instalacji elektrycznej i wod.-kan. wraz z usytuowanymi na nich punktami poboru wody, energii
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2.7.		
		
		
		

BUDOWLE I URZĄDZENIA HYDROTECHNICZNE, ZWIĄZANE
Z ZABEZPIECZENIEM TERENU PORTU PRZED POWODZIĄ
ORAZ Z ODTWORZENIEM SYSTEMU POLDERÓW
NA TERENACH OTACZAJĄCYCH PORT

Obwałowania terenów portowych o podniesionych rzędnych terenu
Tereny portowe podniesione będą do rzędnej 35,0 m n.p.m. Skarpy terenów podniesionych zostaną
odpowiednio wyprofilowane i umocnione.
Modyfikacja i odtworzenie systemu rowów melioracyjnych odwadniających poldery na terenach otaczających port
System rowów melioracyjnych zaburzony przez planowaną inwestycję zostanie zmodyfikowany
i dostosowany do nowych warunków.
Przepusty melioracyjne pod drogami komunikacyjnymi poza ścisłym terenem portu
W miejscach krzyżowania się nowo projektowanych dróg i linii kolejowych z istniejącymi rowami
melioracyjnymi, wykonane zostaną przepusty melioracyjne o konstrukcji dostosowanej do klasy budowli
drogowych.

3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPLECZA PORTOWEGO
Powierzchnia terenów portowych związanych bezpośrednio z przeładunkiem i składowaniem przeładowywanych towarów oraz funkcjonowaniem portu obejmuje:
1. Tereny placów składowych bezpośrednio powiązanych z przeładunkiem kontenerów, zlokalizowane
na zapleczu nabrzeży:
Szacunkowy udział poszczególnych grup kontenerów w przeładunku:
• Uniwersalne			
Qu - 75% (510 750 t/rok – 18 240 TEU).
• Chłodnicze			
Qch - 12% (103 320 t/rok – 3690 TEU).
• Niebezpieczne			
Qn - 6% (51 660 t/rok – 1845 TEU).
• Puste				
Qp - 7% (60 270 t/rok – 2152 TEU).
2. Tereny placów składowych bezpośrednio powiązanych z przeładunkiem towarów masowych suchych, zlokalizowane na zapleczu nabrzeży. Przyjęto wzmocnienie podłoża dla całego obszaru przeznaczonego na place składowe oraz obciążenie tego obszaru w wielkości nie mniejszej niż 150 kPa.
3. Tereny placów składowych bezpośrednio powiązanych z przeładunkiem drobnicy kontenerów, zlokalizowane na zapleczu nabrzeży. Przyjęto wzmocnienie całego obszaru przeznaczonego na składowanie kontenerów i drobnicy oraz obciążenie tego obszaru w wielkości 50 kPa.
4. Tereny placów składowych bezpośrednio powiązanych z przeładunkiem gabarytów, zlokalizowane
na zapleczu nabrzeży. Przyjęto obciążenie obszaru składowania gabarytów w wielkości 30 kPa.
5. Obiekty kubaturowe:
• Bosmanat, budynek administracyjny i pomieszczenia obsługi śluzy.
Budynek 3-kondygnacyjny z garażem na 3 samochody. Powierzchnia ogólna budynku
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w wymiarze 750 m2. Powierzchnia użytkowa wynosząca 600 m2. Wysokość 13 m. Zakładana
powierzchnia zabudowy 300 m (12 m × 25 m).
•

Budynek zaplecza technicznego.

Budynek 1-kondygnacyjny. Powierzchnia ogólna i powierzchnia zabudowy to 1000 m2
(20 x 50 m). Powierzchnia użytkowa 800 m2. Wysokość 8 m.

będzie możliwość składowania i przeładunku towarów masowych z barek na samochody i kolej lub odwrotnie. Na tym nabrzeżu mogą powstać magazyny i hale produkcyjne firm eksploatujących to nabrzeże.
Po przeciwnej stronie zaplanowano nabrzeże przeładunku towarów drobnicowych i kolejne nabrzeże
rezerwowe, które zostanie zagospodarowane zgodnie z przyszłymi potrzebami.
Place składowe charakteryzują się następującymi parametrami:

4. ROZMIESZCZENIE WZGLĘDEM SIEBIE
POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI PLATFORMY
Podstawową funkcją Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski jest przeładunek towarów.
Zgodnie z prognozami największą liczbę przeładowywanych i składowanych towarów będą stanowiły kontenery, następnie towary masowe suche, drobnica i ładunki wielkogabarytowe. Powierzchnia placów składowych odpowiada tej kolejności.
Na terenie platformy umiejscowiono następujące nabrzeża:
• nabrzeże kontenerowe o długości 280 m, dla docelowego etapu III rozwoju Platformy Multimodalnej, do zrealizowania już w I etapie,
• nabrzeże przeładunku towarów wielkogabarytowych, o długości 150 m, dla docelowego
etapu III rozwoju Platformy Multimodalnej, do zrealizowania już w I etapie,
• nabrzeże przeładunku towarów masowych, docelowa łączna długość nabrzeży to:
540 m. Odcinek 400 m wykonany i wyposażony w etapie I, pozostały odcinek 140 m wyposażony w etapie III, a wcześniej wykorzystywany jako nabrzeże techniczne lub postojowe,
• nabrzeże przeładunku towarów drobnicowych o długości docelowej 150 m, wykonane
w etapie I,
dodatkowo wskazano:
• nabrzeże techniczne o długości równej: 100 m,
• nabrzeże rezerwowe o długości: 205 m, na przedłużeniu nabrzeża przeładunku towarów
drobnicowych.
Najbliżej wjazdów drogowych do Platformy Multimodalnej zlokalizowano terminal kontenerowy.
Zgodnie z prognozami będzie on najczęściej wykorzystywany i kontenery będą stanowiły największą ilość
przeładowywanych na Platformie Multimodalnej towarów (pod względem masy). Założono, że docelowo na
nabrzeżu kontenerowym staną dwie suwnice typu STS (ship to shore), które będą mogły przeładowywać
towar między barką, pociągiem i ciężarówką w dowolnej konfiguracji. Najczęściej terminal kontenerowy
będzie wykorzystywany w następujący sposób: rozładunek barki z kontenerami bezpośrednio na pociąg lub
przemieszczenie kontenerów w głąb terminala kontenerowego i zmagazynowanie go na placu składowym.
Plac składowy będzie obsługiwany przez urządzenia dźwignicowo-transportowe (suwnica bramowa, reachstacker, inne) pozostające w gestii firm eksploatujących terminal.
Zaraz obok terminala po północnej stronie basenu portowego zlokalizowano nabrzeże przeładunku
towarów wielkogabarytowych. Nie planuje się tam umieszczać torów i urządzeń dźwignicowych ze względu
na różny charakter ładunków wielkogabarytowych. Mogą być to ładunki o niestandardowych rozmiarach lub
ogromnej masie (np. turbiny do elektrowni, masa około 1000 t). Do rozładunku towarów na tym nabrzeżu
będą wykorzystywane dźwigi samojezdne zapewniane przez podmiot eksploatujący to nabrzeże. Niezbędne
jest zachowanie rezerwy na przeprowadzenie, czasami bardzo skomplikowanych, rozładunków i składowanie tych materiałów.
W północno-wschodniej części planuje się lokalizację budynku administracyjnego, wraz z bosmanatem portu i pomieszczeniami obsługi śluzy. Obok zlokalizowano budynek zaplecza technicznego.
Pozostałą część terenu można zagospodarować na magazyny lub rozbudowę placów składowych
terminala kontenerowego.
Następnie za nabrzeżem kontenerowym znajduje się nabrzeże techniczne oraz pierwsze z rezerwowych nabrzeży. Kolejno zlokalizowano nabrzeże przeładunku towarów masowych. Na placach składowych

608

•

powierzchnia terminala kontenerowego, to: 1,62 ha, jest to podstawowa powierzchnia, która
będzie rozbudowywana wraz z postępującym wzrostem przeładunku kontenerów,

•

powierzchnia placów składowych materiałów masowych to: 1,975 ha,

•

powierzchnia placów składowych materiałów drobnicowych: 0,745 ha,

•

powierzchnia rezerwowa przy nabrzeżu przeładunku towarów drobnicowych to 1,09 ha.

Przeładunek na pociągi przewidziano dla nabrzeży: kontenerowego, przeładunku towarów masowych, towarów drobnicowych i nabrzeża rezerwowego.
Rozmieszczenie funkcji Platformy Multimodalnej przedstawiono na Rysunkach numer 7 i 9.

5. POZOSTAŁE NIEZBĘDNE OBIEKTY INŻYNIERSKIE
I URZĄDZENIA PRZEŁADUNKOWE
W ramach realizacji infrastruktury dostępowej do Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski konieczna będzie realizacja wiaduktu kolejowego nad linią kolejową nr 18 w celu przeprowadzenia ruchu
kolejowego do projektowanej bocznicy.
Ponadto przewidziano budynek administracyjno-biurowy, w którym znajdował będzie się bosmanat
oraz zlokalizowane zostanie zaplecze obsługi urządzeń portowych (tj. śluza).
Przyjęto, że niezbędny będzie budynek tzw. zaplecza technicznego, w którym znajdować się będzie
hala warsztatowa, garaże i magazyn, a także pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi technicznej.
W kwestii wyposażenia nabrzeży portowych w urządzenia przeładunkowe zaproponowano trzy
suwnice (po jednej na każdym nabrzeżu) zrealizowane w etapie I funkcjonowania Platformy Multimodalnej
oraz jedną dodatkową suwnicę na nabrzeżu kontenerowym zrealizowaną w etapie II funkcjonowania Platformy Multimodalnej.
Założono, że pozostałe elementy związane z prowadzeniem działalności przeładunkowej na nabrzeżach, a także usług magazynowych, czy funkcji biurowo-usługowych zrealizowane zostaną przez podmioty
eksploatujące obszar Platformy Multimodalnej, zgodnie z profilem ich działalności oraz zidentyfikowanym
zapotrzebowaniem.

6. KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO
6.1.		

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, planowane koszty robót budowlanych oblicza
się metodą wskaźnikową, jako sumę iloczynów wskaźnika cenowego i ilości jednostek odniesienia, według
wzoru:
WRB = Σ WCix ni
gdzie:
WRB - wartość planowanych kosztów robót budowlanych,
WCi - wskaźnik cenowy i - tego składnika kosztów,
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ni - ilość jednostek odniesienia dla i - tego składnika kosztów.
Podstawę obliczenia planowanych wartości robót budowlanych stanowi program funkcjonalny
i wskaźniki cenowe.

Etap III

W przypadku gdy brak jest odpowiednich wskaźników cenowych, koszty te należy obliczyć
w indywidualnym preliminarzu kosztów. Przy sporządzaniu preliminarza kosztów można korzystać
z dostępnych aktualnych publikacji. Preliminarz może być również sporządzony na podstawie analizy kosztów zrealizowanych zamówień bądź ich części oraz na podstawie analiz indywidualnych.
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7 000,00
2
3 500,00

Oznakowanie nawigacyjne pływające (pławy)

Pławy ostrogowe

13.2

13.3

szt.

27 000,00
6
4 500,00

10
400,00
szt.
Znaki
13.1

szt.
Oznakowanie nawigacyjne
13.

szt.

4 000,00

554 744,00
20
27 737,20
Przepusty

12.

szt.

893 500,00
5000
m
Kanały melioracyjne
11.

178,70

66 345 363,00
145 590
m2
Nasypy stanowiące korpus wału z umocnionymi skarpami
i umocnioną koroną
10.

455,70

1 191 550,00
10
szt.
Ostrogi
9.

119 155,00

1 209 424,00

32 930 215,50
2415

1345
899,20

Opaski brzegowe

m

m
Wały przeciwpowodziowe

7.

8.

13 635,70

103 795 506,00
125 630
m2
Obszary o rzędnej terenu podniesionej do rzędnej nabrzeży
6.

826,20

96 071 250,00
58 225
m2
Place składowe wzmocnione
5.

1 650,00

100 000 000,00
1
szt.

Śluza żeglugowa
4.

100 000
000,00

43 885 296,00

249 185 935,00
1850

1040
42 197,40

134 695,10

Obudowa kanału wejściowego
3.

m

Nabrzeże płytowe

2.

m

3 006 969,00
28 830
Kanał zewnętrzny portowy

m

104,30

6 550 651,80
19 026
344,30

2

73 055

104,30

m2

7 619 636,50

Suma

1.3.

W poniższej tabeli przedstawiono kosztorys wskaźnikowy budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski dla wariantu 2, rekomendowanego na podstawie przeprowadzonej analizy wielokryterialnej. Kosztorys uwzględnia także koszty rozbudowy Platformy Multimodalnej w etapie II oraz etapie III
funkcjonowania.

Kanał wejściowy

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW – KOSZTORYS WSKAŹNIKOWY

1.2.

6.2.		

m2

indywidualnym preliminarzu kosztów.

m

•

Akwen główny z obrotnicą

kosztach zrealizowanych zamówień (przypadek śluzy),

Akweny

•

1.

Ze względu na brak wskaźników cenowych dotyczących wykonawstwa robót hydrotechnicznych
i geotechnicznych, przy wyznaczaniu kosztów oparto się na:

1.1.

wyznaczono ilość jednostek odniesienia dla każdej z kategorii.

Suma

•

Jedn.

ustalono wskaźnik cenowy dla poszczególnych kategorii (koszt wykonania obiektu inżynierskiego lub innego składnika kosztów na jednostkę odniesienia),

Nazwa wydatku

•

Lp.

w każdej z branż wydzielono kategorie w postaci obiektów inżynierskich lub innych składników kosztowych, wspólne dla każdego wariantu, w taki sposób, żeby obejmowały cały
zakres kosztów inwestycyjnych w danej branży,

Branża

•

Koszt jednostkowy

podzielono zadanie inwestycyjne na branże,

Tabela 2. Zestawienie kosztów budowy Platformy Multimodalnej w wariancie 2 [netto PLN].

•

Etap II

W celu określenia kosztów zadania inwestycyjnego wyznaczono następujące założenia do kosztorysowania:

Ilość

dane prognostyczne w zakresie kształtowania się cen.

Ilość

•

2

ceny pochodzące z aktualnych publikacji, informatorów, katalogów i ofert,

Etap I

•

Wariant 2

zawarte umowy lub kontrakty,

HYDROTECHNIKA

•

NAWIGACJA

Źródła informacji przy indywidualnym zbieraniu danych mogą stanowić:

Ilość

Suma

Wskaźnik cenowy danego składnika kosztów określa się na podstawie danych rynkowych lub
w przypadku braku takich danych – na podstawie powszechnie stosowanych katalogów i cenników. Ilość
jednostek odniesienia określa się na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.
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Branża

UKŁADY TOROWE
Branża

DROGI
ŚRODOWISKO

612
WOD.-KAN., GAZ, C.O.

Nawierzchnia
Podtorze
Odwodnienie
Sieć trakcyjna
Rozjazd
Wiadukt kolejowy
Urządzenia do obsługi - suwnica kolejowa
Drogi kl. Z
Nasypy
Wykopy
Konstrukcja jezdni KR6
Wzmocnienie podłoża
Elementy ulic (krawężniki, obramowania, ścieki)
Oznakowanie
Bariery ochronne
Przejazd kolejowy w lk 18
Place składowe
Branża mostowa
Obiekt do bezkolizyjnego przekraczania drogi

14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
15.
16.
17.
18.
18.1
18.2
18.3
18.4
18.4
18.6
18.7
19.
20.
21.
21.1

24000

szt.

Przepusty dostosowane do przejść dla zwierząt o świetle
2m×2m
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
Przepompownie ścieków sanitarnych
Sieć kanalizacji deszczowej
Przepompownie wód deszczowych i roztopowych
Urządzenia podczyszczające wody deszczowe
Sieć wodociągowa
Sieć gazowa*

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

m3
mb

Zbiorniki ppoż
Zbiorniki retencyjne wód deszczowych
Przebudowy kolizji (istn. sieci) wynikające z budowy
nowych sieci

33.
34.
35.

m3

m

m

kpl

kpl

m

kpl

m

m

szt.

Płotki naprowadzająco-ochronne typu C (50 × 43 × 21 cm)

23.

1 ha/rok

Inwentaryzacja przyrodnicza

Jedn.

szt.

m2

szt.

m

kpl.

m
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1 950,00

2 200,00

2 250,00

1 910,00

2 130,00

65 000,00

75 000,00

2 670,00

75 000,00

2 080,00

2 340,00

800

1

1 500

650

300

400

2580

4790

1

6

1540

5

950

2 050

5

1600

675

Suma

175000

Etap I

264 000

65

295

Ilość

Koszt jednostkowy

2 600
000,00

600,00

1 000
000,00

150,00

100 000,00

200,00

28 000

330,00

m2

m
50,00

32 000

30,00

2

m

50 000

3

10 000
000,00
50,00

1

3

4

4 000
000,00

8

1 000
000,00
271 500,00

8

140 000,00

8

8

468 000,00

90000

1 425
000,00

Suma

215,00

Ilość

Etap I

m3

szt.

szt.

szt.

km

km

km

km

m3

km

Jedn.

22.

Nazwa wydatku

Roboty ziemne

14.1.

Lp.

Układ torowy

Nazwa wydatku

14.

Lp.

Koszt jednostkowy

1 267 500,00

660 000,00

900 000,00

4 927 800,00

10 202 700,00

65 000,00

450 000,00

4 111 800,00

375 000,00

1 976 000,00

4 797 000,00

1 320 000,00

104 000,00

199 000,00

Ilość

Etap II

105 000 000,00

1 000 000,00

120 000,00

100 000,00

300 000,00

1 400 000,00

7 920 000,00

960 000,00

2 500 000,00

30 000 000,00

4 000 000,00

1 086 000,00

8 000 000,00

1 120 000,00

3 744 000,00

11 400 000,00

19 350 000,00

Ilość

Etap II

338

Ilość

Etap III

100 000

Ilość

Etap III

10 000 000,00

-

3 258 000,00

7 000 000,00

980 000,00

3 276 000,00

9 975 000,00

8 600 000,00

Wariant 2

Suma

1

0

12

7

7

7

7

40000

Suma

Wariant 2

169

Suma

28000

0

0

2

1,5

1,5

1,5

1,5

45000

Suma

50 000

16 800 000,00

-

-

543 000,00

1 500 000,00

210 000,00

702 000,00

2 137 500,00

9 675 000,00
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kpl.
m
m

Modernizacja i rozbudowa GPZ, sieci elektroenergetycznej
i budowa stacji transformatorowych
System zasilania jednostek pływających
System zasilania i sterowania urządzeń przeładunkowych
Instalacja oświetlenia
Oświetlenie nabrzeża

36.
36.1
36.2
37.
37.1

RAZEM
Suma dla trzech etapów

Zaplecze techniczne

Zasilanie i instalacje wewnętrzne obiektów kubaturowych bosmanat i budynek zaplecza technicznego portu

40.

42.

kpl.

Zasilanie przepompowni

39.

Budynek administracji

kpl.

Ogrzewanie rozjazdów kolejowych

38.

41.

m

Oświetlenie torów i rozjazdów kolejowych

37.4

Etap I

3 000,00

8 040,00

95 000,00

30 000,00

120 000,00

200,00

150,00

300,00

200,00

300,00

150,00

Ilość

1 028 241 340,80

m2

m2

kpl.

m

Oświetlenie dróg

m

Oświetlenie placów składowych

37.2
37.3

m

m

Jedn.

Nazwa wydatku

Lp.

Źródło: Opracowanie własne.

Branża

SIECI ELEKTRYCZNE
OBIEKTY KUBATIUROWE

Koszt jednostkowy

60 000,00
190 000,00

4 824 000,00

3 000 000,00

2

600

1000

953 584 840,80

120 000,00

1

770 000,00

3850

2

435 000,00
480 000,00

1450

352 000,00

3200

1760

450 000,00

1500
-

270 000,00

-

Ilość

1800

Suma

Etap II
Suma

Ilość

Etap III

43 089 000,00

Wariant 2

Suma

LOKALIZACYJNE

31 567
500,00
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dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA
OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM,
DROGOWYM I LOTNICZYM Z CENTRUM
LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM
ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771),
Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU
MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP III

WIZUALIZACJA

WARSZAWA, LISTOPAD 2018 R.

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP III – WIZUALIZACJA

616

617

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP III – WIZUALIZACJA

618

619

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP III – WIZUALIZACJA

620

621

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP III – WIZUALIZACJA

622

623

STUDIUM

LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„PLATFORMA MULTIMODALNA
OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM,
DROGOWYM I LOTNICZYM Z CENTRUM
LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM
ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771),
Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU
MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

ETAP III
ZAŁĄCZNIKI

WARSZAWA, LISTOPAD 2018 R.

Koncepcja rozwoju portu
multimodalnego na
obszarze RMB
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„PLATFORMA MULTIMODALNA
OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM,
DROGOWYM I LOTNICZYM Z CENTRUM
LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM
ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771),
Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU
MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

STRESZCZENIE

WARSZAWA, LISTOPAD 2018 R.

Zadanie współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Miasta Bydgoszczy w ramach transnarodowego projektu
EMMA (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego).

Wykonawca

WYG International Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa

Zespół autorski
Teresa Abramowicz-Gerigk
Patrycja Antoszczyszyn-Szpicka
Kamil Banaszek
Andrzej Bobka
Katarzyna Boryczka
Zbigniew Burciu
Magdalena Cichocka
Jacek Chmielewski
Małgorzata Dudek
Grzegorz Dyląg
Małgorzata Grochalska
Andrzej Hejmlich
Dawid Karpus
Beata Knieć
Katarzyna Kowalczyk

Kinga Kwaśniewska
Maciej Maślakowski
Marcin Meyer
Edward Ossowski
Mirosława Pilarska
Mariusz Przybylik
Arkadiusz Sadowski
Joanna Sarbiewska
Emilia Skupień
Marek Swędrak
Małgorzata Śledziewska
Piotr Tuzimek
Tomasz Wojciechowski
Piotr Wójcik
Jakub Zawada

Spis treści

1. Geneza, istota i cele Projektu ................................................................................................................................................................................................... 4
2. Transport wodny śródlądowy w Polsce i Europie ...................................................................................................................................... 6
3. Analiza popytu ................................................................................................................................................................................................................................................. 8
4. Analiza uwarunkowań lokalnych ......................................................................................................................................................................................... 9
4.1. Analiza nawigacyjna ................................................................................................................................................................................................................................... 9
4.2. Analiza hydrologiczna ............................................................................................................................................................................................................................ 9
4.3. Uwarunkowania hydrotechniczne ....................................................................................................................................................................................... 10
4.4. Warunki geologiczne ............................................................................................................................................................................................................................. 10
4.5. Analiza środowiskowa ......................................................................................................................................................................................................................... 10
4.6. Analiza uwarunkowań przestrzennych i infrastrukturalnych ........................................................................................................... 11
4.7. Analiza uwarunkowań formalnoprawnych ................................................................................................................................................................ 13

Zamawiający

4.8. Dostępność terenu ................................................................................................................................................................................................................................... 13

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

5. Warianty lokalizacji Platformy Multimodalnej ............................................................................................................................................... 14

Idea lokalizacji i sporządzenia Studium lokalizacyjnego
Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski
Prof. dr hab. Zygmunt Babiński
Dr hab. Adam Bolt – Prof. PG
Stanisław Wroński
Żaneta Marciniak
Rafał Modrzewski
Leszek Turowski
Teresa Substyk
Mirosław Gębski

Zespół ekspercki Zamawiającego
Prof. dr hab. Zygmunt Babiński
Dr hab. Adam Bolt – Prof. PG
Szczepan Burak
Mirosław Gębski
Jacek Kajczuk
Władysław Kołybski
Wydawca/DTP
Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki s.k.
ISBN 978-83-65819-32-1
Bydgoszcz 2019 r.

6. Zagospodarowanie portu rzecznego wraz z niezbędną infrastrukturą .................................................................. 17
7. Koszty budowy Platformy Multimodalnej ............................................................................................................................................................. 18
8. Efektywność finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia inwestycyjnego ....................................................... 19
9. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia .......................................................................................................................................................... 20

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

STRESZCZENIE

1. GENEZA, ISTOTA I CELE PROJEKTU
Studium lokalizacyjne dla przedsięwzięcia pn. „Platforma Multimodalna oparta na transporcie wodnym, kolejowym, drogowym i lotniczym z centrum logistyczno-magazynowym i portem rzecznym zlokalizowanym na wskazanym obszarze lewego brzegu Wisły (km 766-771), z uwzględnieniem obszaru Miasta
Bydgoszczy i Gminy Solec Kujawski” współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Bydgoszczy w ramach transnarodowego projektu EMMA (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego).
Podstawowym celem opracowania studium było wskazanie optymalnej lokalizacji dla przedsięwzięcia na analizowanym obszarze pomiędzy Bydgoszczą a Solcem Kujawskim oraz zbadanie wykonalności
i zasadności jego realizacji.
Rysunek 1. Lokalizacja Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski na mapie Polski
i województwa kujawsko-pomorskiego.

się na połączeniach kolejowych i drogowych przede wszystkim w kierunku południowym, które charakteryzują się bardzo dużym obciążeniem. Dalsza rozbudowa ww. połączeń ograniczona jest przez uwarunkowania przestrzenne. Wobec braku alternatyw powodować to będzie znaczne utrudnienia w transporcie towarów, wydłużając zarówno czas realizacji dostaw, jak i podnosząc ich koszty. Biorąc pod uwagę
strategiczne plany inwestycyjne portów morskich prognozować można, że problem będzie się pogłębiać,
prowadząc w dalszej perspektywie do zahamowania ich rozwoju. Stały wzrost przewozów w transporcie
lądowym ma negatywne konsekwencje na wszystkich poziomach oddziaływania. Przekłada się bowiem
na zwiększenie kongestii, spadek bezpieczeństwa, czy wzrost presji na środowisko naturalne. Dodatkowo zwiększające się obciążenie infrastruktury drogowej i kolejowej uniemożliwia zapewnienie standardu
usług, dla obu tych gałęzi transportu, na zadowalającym poziomie. Straty czasu w transporcie są jednymi
z najistotniejszych kosztów ponoszonych przez funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwa. Brak odpowiednio wydajnego systemu transportowego znacząco obniża atrakcyjność inwestycyjną kraju, stanowiąc barierę wejścia dla przedsiębiorstw zagranicznych. Przedstawione problemy dotyczą całego korytarza transportowego, mają więc też negatywny wpływ na rozwój gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego,
które stanowi istotny w skali kraju punkt węzłowy dla różnych gałęzi transportu. Brak powiązania systemów transportowych w przewozie i przeładunku towarów, wpływa negatywnie na efektywność, sprawność
i szybkość transportu ładunków.
Odpowiedzią na te wyzwania ma być planowana w obszarze Bydgoszczy i Solca Kujawskiego Platforma Multimodalna pełniąca rolę centrum transportowo-logistycznego integrującego transport wodny,
drogowy, kolejowy i lotniczy. Wybrana lokalizacja charakteryzuje się dużym potencjałem. Krzyżują się tu
międzynarodowe drogi wodne E40 i E70, przebiegają linie kolejowe nr 18 i 201. W pobliżu przebiegają drogi
krajowe A1, S5 i planowana S10. Jednocześnie bliskość dużych ośrodków miejskich zapewnia odpowiednie
zaplecze kadrowe. Platforma Multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski pozwoli więc na wykorzystanie różnych gałęzi transportu, co podniesie efektywność procesu przeładunków.
Głównymi założeniami, których realizację zakłada projekt, są:
•

aktywizacja gospodarcza Drogi Wodnej Wisły,

•

zwiększenie przeładunku towarów przewożonych transportem wodnym śródlądowym,

•

dywersyfikacja możliwości w obszarze przeładunku i transportu towarów,

•

zintegrowanie różnych środków transportu w ramach jednej platformy przeładunkowo-składowej,

•

rozwój nowej specjalizacji gospodarczej dla regionu.

Realizacja projektu budowy Platformy Multimodalnej będzie jednym z elementów przyczyniających
się do aktywizacji gospodarczej Drogi Wodnej Wisły. Działania te zgodne są z planami oraz polityką rządową, która została określona w dokumencie „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych
w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do 2030 r.” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 14 czerwca
2016 r.

Źródło: Opracowanie własne.

Budowa Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski odpowiedzieć ma na szereg potrzeb
i problemów występujących na obszarze oddziaływania projektu w wymiarze krajowym oraz regionalnym.
W skali krajowej jest to przede wszystkim stały wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku
i Gdyni, który pozwala prognozować, że przepustowość istniejącego systemu transportowego w obszarze trójmiejskich portów wkrótce ulegnie wyczerpaniu. Obecnie funkcjonowanie portów morskich opiera
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Funkcjonowanie Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski pozwoli na skierowanie części
potoków w transporcie towarów z portów morskich na drogę wodną, a tym samym odciąży najbardziej obłożone ciągi komunikacyjne w transporcie lądowym. Będzie więc kluczowym elementem umożliwiającym
w dalszej perspektywie rozwój portów morskich zlokalizowanych w Trójmieście. W wymiarze regionalnym
Platforma przyczyni się do wzmocnienia gospodarczego. Przedsięwzięcie wygeneruje wiele nowych miejsc
pracy nie tylko w obszarze portu rzecznego, lecz również poprzez inwestycje z nim powiązane. Jednocześnie nastąpi wzrost zapotrzebowania na usługi związane z działalnością transportową oraz logistyczną,
a w dalszej kolejności również handlową i produkcyjną. Aspekty te sprawią, że powstaną korzystne warunki do lokowania biznesu w obszarze oddziaływania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
Rozwój gospodarczy obszaru oddziaływania projektu przekładać się będzie na rozwój całego województwa kujawsko-pomorskiego. Powyższe czynniki decydować będą o powstaniu nowej specjalizacji regionu
związanej z wykorzystaniem szlaków transportu lądowego (kolej, drogi) oraz wodnego, a tym samym działalności gospodarczej w zakresie logistyki, transportu i handlu, a także innych przedsiębiorstw powiązanych
bezpośrednio lub pośrednio z tymi sektorami.
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2. TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY W POLSCE I EUROPIE
Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na transport oraz ograniczone możliwości w zakresie ciągłego podnoszenia przepustowości infrastruktury transportu lądowego warunkują konieczność zapewniania
alternatywy, którą może być właśnie transport wodny śródlądowy. Największą efektywność ekonomiczną
transportu wodnego śródlądowego wykazuje przewóz ładunków o dużej masie, jednocześnie niewrażliwych na czas transportu. Opłacalność transportu wodnego śródlądowego uzależniona jest od następujących warunków brzegowych:
•

Dostępność drogi wodnej odpowiedniej klasy warunkującej możliwość uruchomienia określonych jednostek pływających – w przewozach regionalnych powinna to być klasa III, natomiast
w przewozach międzynarodowych droga wodna powinna być w klasie IV.

•

Dostępność do infrastruktury postojowo-przeładunkowej – gęsta sieć terminali daje możliwości utrzymania dużej liczby punktów nadania i odbioru towarów, co w konsekwencji ma wpływ
na popyt.

•

Odpowiednie parametry infrastruktury dostępowej – dobrze rozwinięta sieć kolejowo-drogowa obsługująca porty rzeczne warunkuje możliwość funkcjonowania łańcucha dostaw „od
drzwi do drzwi”.

Platformy multimodalne obejmujące transport rzeczny, rozumiane jako zintegrowane centra transportowo-logistyczne, funkcjonują w wielu państwach europejskich, przede wszystkim jednak w Niemczech,
Holandii i Francji. Największe pod względem przeładunków towarów przewiezionych drogą wodną śródlądową porty śródlądowe to: Duisburg obsługujący rejony Zagłębia Ruhry, zespół trzech portów rzecznych
obsługujących obszar Paryża i połączony Sekwaną z portami morskimi Rouen i Le Havere, holenderskie
porty nad Renem, w tym największy Utrecht, belgijski port Liège, czy niemieckie porty rozmieszczone
wzdłuż Renu, Kolonia i Neuss-Düsseldorf 1. Najważniejsze porty śródlądowe w Polsce zlokalizowane są
wzdłuż Odry i Kanału Gliwickiego. Należą do nich: port w Gliwicach, Kędzierzynie-Koźlu (obecnie nieeksploatowany) i Kostrzynie. Skala ich działalności nie jest jednak porównywalna do wymienionych wyżej portów europejskich, a transport i przeładunki odbywają się głównie w skali lokalnej.
Znaczenie Drogi Wodnej Wisły w transporcie towarów ma charakter marginalny. Wynika to przede
wszystkim z niedostatecznych parametrów szlaku wodnego oraz braku zintegrowanych terminali przeładunkowych. Dotychczasowe priorytety inwestycyjne w obszarze transportu koncentrowały się w pierwszej
kolejności na rozbudowie i modernizacji sieci drogowej, a następnie kolejowej. Tym samym transport wodny śródlądowy nie miał dogodnych warunków do rozwoju. Międzynarodowe trendy w obszarze zrównoważonego transportu oraz wyczerpujące się możliwości wywozu/dowozu ładunków do portów morskich
w Gdańsku i Gdyni, limitowane ograniczoną perspektywą dalszej rozbudowy infrastruktury dostępowej od
strony lądu, zaowocowały powrotem do koncepcji kaskadyzacji Wisły. Inwestycje w poprawę parametrów
żeglugowych powinny iść w parze z rozwojem zaplecza portowego, bez którego żegluga śródlądowa nie
będzie mogła się rozwijać.
Przykłady funkcjonowania portów multimodalnych w Europie wskazują na rosnące zapotrzebowanie na transport towarów drogą wodną śródlądową. W tym kontekście wartą przytoczenia jest działalność
niemieckiego portu Eurohafen Emsland zlokalizowanego nad rzeką Ems w pobliżu kanału Dortmund-Ems.
Port położony pomiędzy miejscowościami Haren i Mappen powstał dzięki ścisłej współpracy tych jednostek, przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Budowa portu ukończona została w 2007 r. Od
2011 r. port przeładowuje rocznie ponad pół miliona ton ładunków, a w 2015 r. rozładowano tam ponad
600 000 ton. Skala przeładunków osiągnięta w tak krótkim czasie wskazuje na ogromny potencjał transportu wodnego śródlądowego i podobnych centrów logistycznych. Do niemieckich portów mogących służyć
za przykład dla planowanej Platformy Multimodalnej należy port w Magdeburgu. Leży on na skrzyżowaniu
dwóch dróg wodnych Łaby i Kanału Śródlądowego (niem. Mittellandkanal). Przoduje przede wszystkim we
wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań oraz technologii przyjaznych środowisku (np. wykorzystanie w pracy
1

I. Urbanyi-Popiołek (red.), „Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu”, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 87.
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manewrowej lokomotywy hybrydowej oraz oparcie zasilania portu o energię wiatrową). Istotną i interesującą z punktu widzenia samej organizacji przeładunków cechą platformy w Magdeburgu jest to, że obsługa
ładunków opiera się w dużym stopniu na operatorach logistycznych 3PL i 4PL, co pozwala na minimalizację
kosztów przemieszczania ładunków. Jednocześnie zapewnione zostało odpowiednie zaplecze logistyczne,
zabezpieczające transport i przeładunek towarów. Innym przykładem portu nad Łabą jest czeski port położony w mieście Usti nad Labem. Działalność portu skupia się głównie na przeładunku gabarytów ze statków
na samochody ciężarowe oraz wagony kolejowe i odwrotnie. Dodatkowo świadczone są usługi celne i spedycyjne. Z kolei port śródlądowy w Bratysławie posiada ważną funkcję związaną z zapewnieniem dostaw
paliw płynnych do rafinerii SLOVNAFT, z którą skomunikowany jest rurociągiem. Dla Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski rozwiązanie takie mogłoby być rozważane w perspektywie długoterminowej, w kontekście konieczności dywersyfikacji dostaw paliw płynnych, związanej z politycznymi napięciami
pomiędzy Polską a Rosją, będącą naszym głównym dostawcą ropy naftowej poprzez rurociąg Przyjaźń.
Scharakteryzowane powyżej porty nie wyczerpują oczywiście listy ciekawych przykładów funkcjonowania terminali uwzględniających transport wodny śródlądowy. Pozwalają jednak na wskazanie podstawowych wytycznych dla organizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
1.

Planowana Platforma Multimodalna powinna charakteryzować się kompleksowym, logistycznym podejściem do świadczonych usług transportowych, mającym na celu optymalizację całego łańcucha transportowego oraz oferować szeroki wachlarz usług związanych z obsługą ładunków (np. usługi celne, usługi magazynowe, sortowanie i kompletacja przesyłek), co pozwoli na
podniesienie efektywności i obniżenie kosztów transportu.

2.

Biorąc pod uwagę położenie na skrzyżowaniu międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70,
w dalszej perspektywie czasowej planowana Platforma Multimodalna ma szansę na status portu węzłowego, dlatego też istotnym jest zabezpieczenie odpowiednich obszarów pod jej rozwój.

3.

Należy mieć na względzie wahania poziomu wody w Wiśle i zapewnić zabezpieczenie portu
śluzą w celu umożliwienia funkcjonowania Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

4.

Nabrzeża portowe powinny zostać powiązane z bocznicą kolejową w celu umożliwienia bezpośredniego przeładunku z jednostek pływających na pociągi.

5.

Platforma Multimodalna powinna umożliwiać przeładunek różnego rodzaju asortymentu: towarów masowych, drobnicowych, spaletyzowanych i ponadgabarytowych oraz płynnych. Biorąc
pod uwagę obecne i długofalowe trendy w transporcie towarów, prognozy przeładunków oraz
dążenie do standaryzacji rozwiązań zmniejszających koszty transportu, wskazać można na potrzebę uniwersalizacji działalności portu bez nastawiania się na konkretne grupy towarowe.

6.

Wykształcenie zaplecza usługowego pozwala również na zapewnienie funkcjonowania Platformy poza okresem żeglowności rzeki. W tym kontekście ważne jest zapewnienie możliwości
przeładunków w układzie transport kolejowy – transport drogowy oraz wewnątrzgałęziowych,
które nie są aż w takim stopniu uzależnione od czynników zewnętrznych wynikających z uwarunkowań klimatycznych.

7.

Platforma Multimodalna powinna mieć zastosowane rozwiązania techniczne i teleinformatyczne
pozwalające na działalność operatorów 3PL i 4PL, w tym m.in. systemów bazodanowych, systemów zarządzania urządzeniami do przeładunku, systemów zarządzania powierzchniami magazynowo-składowymi, systemów obsługi ładunków niebezpiecznych, elektronicznego systemu
bukowania ładunków, cyfrowej transmisji danych.

8.

Cenne z punktu widzenia prowadzenia działalności Platformy Multimodalnej jest wdrażanie zielonych technologii oraz oparcie swojej działalności o zasadę zrównoważonego rozwoju. Preferowane powinno być wykorzystanie prądu pochodzącego z energii wiatrowej lub wodnej. Dzięki
temu rozwiązaniu możliwa jest redukcja emisji zanieczyszczeń i hałasu w pracy portu.

9.

Wysokość nakładów niezbędnych do realizacji inwestycji w infrastrukturę portową decyduje
o potrzebie budowy efektywnych modeli finansowania. Możliwe jest pozyskanie dofinansowania
UE, jednak pokrycie wkładu własnego może przekraczać możliwości jednostek samorządu terytorialnego. Rozwiązaniem może być współpraca kilku podmiotów, również różnego szczebla.
Możliwe jest także zapewnienie udziału podmiotu prywatnego, jednak na przykładzie innych
funkcjonujących portów sugeruje się, aby decydującą rolę pełniły podmioty publiczne.
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10. W sytuacji niskiej popularności żeglugi śródlądowej oraz niskiej wiedzy uczestników rynku transportowego o zaletach i możliwościach związanych z jej wykorzystaniem, ważnym działaniem
pozostaje skuteczna promocja tej gałęzi transportu. W działania te powinno również włączyć się
państwo, bez którego udziału rozwój transportu wodnego śródlądowego w szerszym zakresie
nie będzie możliwy.

Tabela 1. Prognoza przeładunków dla Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

3. ANALIZA POPYTU
Podstawą określenia funkcjonalności Platformy Multimodalnej była charakterystyka lokalizacyjna,
w tym położenie na skrzyżowaniu szlaków transportowych o znaczeniu ogólnopolskim (szlaki kolejowe
i drogowe z południowej Polski do portów w Gdyni i Gdańsku), jak również dostęp do śródlądowego szlaku
wodnego Wisły. Przeprowadzone analizy pozwalają uznać planowaną lokalizację Platformy Multimodalnej
Bydgoszcz-Solec Kujawski za dogodną. Znajduje się ona na przebiegu najistotniejszego towarowego ciągu
w Polsce – ze Śląska w kierunku portów morskich w Gdańsku i Gdyni w pobliżu linii kolejowych 131 i 201
oraz autostrady A1. W ciągu tym występują duże potoki ruchu towarowego. Ze względu na plany rozbudowy portów (zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni) przewiduje się nie tylko zwielokrotnienie potoku ładunków,
w szczególności w osi północ-południe, ale także ograniczoną zdolność przejęcia przeładowywanych
w portach towarów od strony lądu. Zapobiec mają temu zarówno inwestycje kolejowe (modernizacja linii
kolejowej nr 201 z Gdyni i linii kolejowej nr 9 z Gdańska do Tczewa), jak i drogowe (m.in. plany modernizacji
dostępu drogowego do portu w Gdyni, częściowo także plany budowy obwodnicy Trójmiasta, która jednak
nie przeniesie bezpośrednio ruchu „portowego”). Jednakże ze względu na istniejące uwarunkowania portów, m.in. położenie w terenach silnie zurbanizowanych (zwłaszcza w Gdyni), przewiduje się, że inwestycje infrastrukturalne nie rozwiążą wszystkich problemów przejęcia przeładunków portowych. Alternatywą
może być transport wodny śródlądowy realizowany Drogą Wodną Wisły do Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
Analiza zapotrzebowania na działalność Platformy Multimodalnej oparta została o charakterystykę
różnorodnych aspektów przewozowych (koszty czasowe, odległościowe, załadunki i wyładunki oraz wymuszone przeładunki itp.) dla różnych segmentów transportu (kolej, drogi, szlaki wodne) pochodzących ze
źródeł zagranicznych, ale dostosowanych do polskich realiów, które pozwoliły na określenie efektywności
i konkurencyjności poszczególnych gałęzi transportu. Na podstawie różnic w koszcie ekonomicznym różnych typów transportu określono także możliwe przejęcia – ze względu na dużą odległość i ograniczony
koszt transportu wodnego – to właśnie on okazał się najtańszą alternatywą dla istniejących i przewidywanych przewozów kolejowych i drogowych.
Założono, że pełne wykorzystanie potencjału przewozowego i przeładunkowego w ramach Platformy
Multimodalnej możliwe będzie dopiero przy spełnieniu określonych założeń funkcjonalnych, do których należy
przede wszystkim dostępność szlaku wodnego, długość sezonu żeglugowego i modernizacja floty rzecznej.
Dlatego też prognozę przeładunków podzielono na etapy. Budowa Platformy Multimodalnej zaplanowana
została na lata 2025–2027. W końcowym okresie prac budowlanych (w roku 2027) przewiduje się częściową
funkcjonalność Platformy jeszcze w okresie budowy portu rzecznego, tzn. dla przeładunków pomiędzy transportem drogowym a kolejowym, która może rozwinąć się w formie lokalnego centrum logistycznego jako
funkcji uzupełniającej inwestycję. Lata 2028–2035 stanowią pierwszy etap działalności Platformy, w którym
żeglowność szlaku wodnego zostanie podniesiona z II do III klasy. Jednocześnie nastąpi modernizacja floty
umożliwiająca transport ładunków z/do portu w Gdyni. Po roku 2045, w wyniku pełnej kaskadyzacji Wisły,
parametry żeglugowe szlaku wodnego podniesione zostaną do klasy IV, umożliwiając żeglugę największych
jednostek transportowych, przy jednoczesnym wydłużeniu sezonu żeglugowego do 292 dni. Prognozowane
przeładunki wskazują, że budowa Platformy Multimodalnej we wskazanej lokalizacji jest zasadna, gdyż już
w pierwszym etapie funkcjonowania wyniosą one ponad milion ton. Wyniki analiz prognostycznych przedstawia poniższa tabela.

2027

2028

2035

2040

2045

2055

Masowe suche [t/rok]

0

332

529 009

802 247

841 271

1 073 170

1 156 885

Kontenery [t/rok]

0

1750

591 574

996 190

1 098 325

1 428 362

1 648 514

Pozostałe (drobnica) [t/rok]

0

446

42 951

79 654

85 692

110 682

123 762

Gabaryty [t/rok]

0

12 849

13 084

14 536

15 397

16 103

17 408

SUMA [t/rok]

0

15 377

1 176 618

1 892 627

2 040 685

2 628 318

2 946 569

Źródło: Opracowanie własne.

4. ANALIZA UWARUNKOWAŃ LOKALNYCH
Uwarunkowania lokalne zbadane zostały w ramach analiz interdyscyplinarnych przeprowadzonych
w Etapie II Część analityczna. Ich celem było określenie optymalnej lokalizacji Platformy Multimodalnej
uwzględniającej czynniki nawigacyjne, hydrologiczne, hydrotechniczne, geologiczne, środowiskowe, przestrzenne i prawne. Poniżej wskazano na najważniejsze ustalenia przeprowadzonych analiz.

4.1.		

ANALIZA NAWIGACYJNA

Badaniem dostępności oraz uwarunkowań nawigacyjnych objęto odcinek od planowanej lokalizacji
Platformy Multimodalnej do ujścia rzeki Wisły. Miało ono na celu określenie warunków transportowych oraz
identyfikację możliwości prowadzenia żeglugi w stanie obecnym.
Analizowany odcinek koryta dolnej Wisły od Solca Kujawskiego (od ujścia rzeki Tążyny – Nizina Ciechocińska – 718 km) do Morza Bałtyckiego został uregulowany w drugiej połowie XIX wieku. Nie ma on
jednak jednolitego charakteru, co przekłada się na warunki transportowe. Może być obecnie wykorzystywany do celów żeglugowych jedynie podczas stanów wyższych niż SNW (Średnia Niska Woda). Aktualny
stan dna koryta wraz z warunkami głębokościowymi dolnej Wisły powoduje, że na analizowanym odcinku
swobodnie pływać mogą tylko niewielkie jednostki transportowe o zanurzeniu do 1,6 m i ładowności 500
ton. Ponadto w latach suchych żegluga na Wiśle może być utrudniona nawet w przewidzianym dla tej rzeki
sezonie żeglugowym przypadającym na okres od marca do listopada. Odpowiedzią na ten stan rzeczy ma
być planowana budowa Kaskady Dolnej Wisły, która pozwoli na spełnienie warunków dla żeglugi określonych dla Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 w Konwencji AGN2, tj. osiągnięcie IV klasy żeglowności.

4.2.

ANALIZA HYDROLOGICZNA

Analiza hydrologiczna przeprowadzona została dla odcinka Wisły od km 766 do 775 i miała na celu
scharakteryzowanie warunków hydrologicznych w obszarze planowanej budowy Platformy Multimodalnej
pod kątem przyłączenia jej do drogi wodnej poprzez kanał portowy.
Przedmiotowy odcinek rzeki charakteryzuje się duża zmiennością, jednak na przeważającej jego części parametry koryta odpowiadają V klasie żeglowności, co jest uwarunkowaniem bardzo korzystnym dla
lokalizacji w tym miejscu portu rzecznego. Ponadto w ramach analizy zidentyfikowano odcinek rzeki wykazujący się stabilnością przebiegu, brakiem łach i jednorodnymi warunkami głębokościowymi koryta, co
pozwoliło na określenie optymalnej lokalizacji kanału wejściowego do Platformy Multimodalnej.

2

8

2017

European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (Europejskie porozumienie w sprawie głównych
śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym).
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4.3.

UWARUNKOWANIA HYDROTECHNICZNE

Rysunek 2. Formy ochrony przyrody w rejonie planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej.

Celem analizy hydrotechnicznej było zbadanie potencjalnego obszaru inwestycji pod kątem występowania obiektów i budowli hydrotechnicznych oraz oceny ich stanu istniejącego, a także zidentyfikowania
możliwości lokalizacji w tym miejscu urządzeń i budowli portowych w ramach Platformy Multimodalnej.
Obszar ten ograniczony jest od strony północnej korytem rzeki Wisły, a od strony południowej drogą
łączącą Solec Kujawski z Bydgoszczą. Teren podzielony jest przez przecinający go wzdłuż wał przeciwpowodziowy. Obszar pomiędzy wałem przeciwpowodziowym a korytem Wisły, to tereny zalewowe nienadające się do lokalizacji obiektów budowlanych Platformy. Teren pomiędzy wałem przeciwpowodziowym
a ul. Toruńską, łączącą Bydgoszcz z Solcem Kujawskim, to obszar zmeliorowany, poprzecinany gęstą siecią
rowów melioracyjnych. Wskazany obszar wykazuje szereg korzystnych uwarunkowań w kontekście ulokowania na nim Platformy Multimodalnej. Jego wielkość pozwala na opracowanie odpowiedniej koncepcji
przedsięwzięcia uwzględniającej również tereny pod przyszły rozwój. Jest to obszar prawie płaski, co minimalizować będzie konieczne prace ziemne. Zlokalizowane na nim istotne i czynne obiekty oraz budowle
hydrotechniczne znajdują się na jego obrzeżach i nie stanowią kolizji z planowaną inwestycją. Wyjątkiem
jest sieć rowów melioracyjnych, która będzie musiała być zmodyfikowana w miejscu posadowienia
Platformy.

4.4.

WARUNKI GEOLOGICZNE

Analiza geologiczna opracowana została na podstawie materiałów archiwalnych wykonanych na potrzeby budowy stopnia wodnego Solec Kujawski. Celem analizy było wstępne określenie warunków gruntowych i geologicznych dla posadowienia Platformy Multimodalnej.
Badanie istniejących profili geologiczno-inżynierskich dla obszaru płyty zalewowej wskazuje, że warunki gruntowe na omawianym obszarze określić można jako korzystne i wykazujące się stabilnością podłoża. Biorąc jednak pod uwagę charakter planowanego zamierzenia inwestycyjnego, konieczne będzie szczegółowe rozpoznanie warunków geologicznych i geotechnicznych w kolejnych etapach inwestycji. Stanowić
ono będzie kluczowy czynnik warunkujący efektywne i bezpieczne przeprowadzenie inwestycji.

4.5.

ANALIZA ŚRODOWISKOWA

Analiza warunków środowiskowych dla obszaru planowanej lokalizacji Platformy Multimodalnej przeprowadzona została w celu wstępnego rozpoznania uwarunkowań i obostrzeń związanych z ochroną środowiska przyrodniczego na analizowanym obszarze. Na tym terenie oraz w jego sąsiedztwie stwierdzono
następujące formy ochrony przyrody:
•

parki krajobrazowe – Nadwiślański Park Krajobrazowy w północno-wschodniej części analizowanego obszaru,

•

obszary chronionego krajobrazu – Obszar Chronionego Krajobrazu „Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia” oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Strefy
Krawędziowej Kotliny Toruńskiej”,

•

obszary Natura 2000 – Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Dolina Dolnej Wisły” (PLB040003) oraz Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) „Solecka Dolina Wisły”
(PLH040003),

•

pomniki przyrody – Sosna pospolita „Dominika” w Bydgoszczy (ul. Świetlicowa), Dąb szypułkowy „Eugeniusz” na skarpie przy ul. Nowotoruńskiej w Bydgoszczy oraz Dąb szypułkowy
przy drodze krajowej nr 10,

•

użytki ekologiczne – trzy użytki: bez nazwy pomiędzy miejscowościami Mała Kępa, użytek
bez nazwy w miejscowości Makowiska oraz użytek ekologiczny „Biała Góra” na granicy miasta Solec Kujawski i miejscowości Otorowo,
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Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto przedmiotowy teren częściowo usytuowany jest w obrębie korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym pn. „Dolina Dolnej Wisły”. Korytarz ten jest istotny dla zachowania drożności
ekologicznej znacznej części obszaru Polski.
Mając na uwadze znaczną bioróżnorodność w zakresie fauny i flory występującą na badanym obszarze można wnioskować, że przedmiotowa inwestycja będzie wywierać wpływ na środowisko przyrodnicze.
Liczba i jakość dostępnych danych nie pozwala jednak ocenić, czy oddziaływanie to będzie znaczące i czy
wymagane będzie projektowanie działań mitygujących bądź kompensujących. Należy jednak podkreślić, że
największa ingerencja w tereny chronione nastąpi na obszarze międzywala, gdzie planuje się jedynie przeprowadzenie kanału wejściowego do portu. Na obecnym etapie nie ma więc przesłanek, które wykluczałyby
możliwość realizacji przedsięwzięcia ze względu na potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko
przyrodnicze.

4.6.

ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRZESTRZENNYCH I INFRASTRUKTURALNYCH

Inwentaryzacja urbanistyczna objęła obecny sposób użytkowania terenu oraz rodzaj występującej
na terenie zabudowy. Na obszarze objętym inwentaryzacją urbanistyczną dominują tereny wiejskie z zabudową mieszkaniową siedliskową i towarzyszącymi jej zabudowaniami gospodarczymi wzdłuż ul. Toruńskiej
(drogi powiatowej 01546C). Dominanty przestrzenne to wał przeciwpowodziowy i istniejące linie elektroenergetyczne najwyższych napięć, które przebiegają przez teren objęty inwentaryzacją. Poza wymienionymi liniami elektroenergetycznymi, które mają zostać przeniesione w celu uwolnienia terenów, niewielki
stopień urbanizacji terenu pozwala na zlokalizowanie Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski
w analizowanym obszarze. Potencjalna lokalizacja Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski posiada możliwości włączenia do krajowego układu drogowego poprzez wykorzystanie istniejących dróg wojewódzkich i powiatowych.
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4.7.		

Rysunek 3. Układ drogowy w rejonie inwestycji – stan obecny i uwarunkowania wynikające z dokumentów
planistycznych.

ANALIZA UWARUNKOWAŃ FORMALNOPRAWNYCH

Analiza uwarunkowań formalnoprawnych pozwoliła na zbadanie struktury własności i władania gruntów, ochrony gruntów rolnych i leśnych, formy ochrony, istniejącą dokumentację strategiczną
i planistyczną, występujące dobra kultury i zasoby środowiska przyrodniczego.
Badanie struktury własności i władania wykazała, że przeważają grunty we własności osób fizycznych.
Ich udział wynosi 76,59%. Grunty należące do Skarbu Państwa stanowią 14,37% analizowanej powierzchni
terenu. Są to działki znajdujące się pod wałem przeciwpowodziowym w korycie Wisły oraz lasy należące do
Skarbu Państwa. Grunty gminy nieoddane w użytkowanie wieczyste to 4,53%. Pozostałe rodzaje własności
stanowią łącznie 4,51% analizowanego obszaru. Wiązać się to będzie z dużą skalą wykupu gruntów na etapie
realizacji budowy Platformy Multimodalnej. W terenie potencjalnej lokalizacji Platformy występują grunty
rolne i leśne. Większość stanowią grunty orne klas IIIb, IVa i IVb oraz łąki i pastwiska klas III, IV i V. Realizacja
inwestycji na tym obszarze wymagać więc będzie zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne oraz wyłączenia ich z produkcji. Analiza zapisów dokumentów strategicznych i planistycznych szczebla
lokalnego wykazała, że należy dokonać zmian w kolidujących planach zagospodarowania przestrzennego.
Konieczne będzie również uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
nim nieobjętego lub uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Na analizowanym obszarze znajdują się zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków3 oraz w ewidencjach zabytków dla miasta
Bydgoszcz4 i gminy Solec Kujawski5. Poza wskazanymi zabytkami występują strefy „W” ochrony archeologicznej. Na obszarze strefy „W” ochrony archeologicznej działalność inwestycyjna musi być poprzedzona
badaniami archeologicznymi na koszt inwestora, a prace ziemne wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

4.8.
Źródło: Opracowanie własne.

Istniejący stan infrastruktury drogowej w rejonie planowanej inwestycji nie pozwala jej wykorzystać
na potrzeby transportu drogowego związanego z działalnością Platformy, z wyjątkiem drogi krajowej nr 10
oraz drogi powiatowej nr 1547C (ul. Nowotoruńskiej). Pozostałe drogi są w złym stanie technicznym, czego
skutkiem są wprowadzone przez zarządców ograniczenia tonażowe pojazdów.
Planowana jest rozbudowa drogi krajowej nr 10 do parametrów drogi ekspresowej (S10). Po rozbudowie punktem zapewniającym włączenie Platformy do układu dróg krajowych będzie węzeł w ciągu
S10 – Bydgoszcz Makowiska. Podstawowy układ drogowy obsługujący Platformę Multimodalną mogą
w przyszłości stanowić istniejąca droga powiatowa nr 1547C oraz ul. Nowotoruńska. Uzupełnieniem podstawowego układu komunikacyjnego powinny być drogi prowadzące bezpośrednio do Platformy – planowana
nowa droga, poprowadzona równolegle do ul. Plątnowskiej oraz droga powiatowa nr 1546C.
Możliwości skomunikowania Platformy Multimodalnej z krajowym układem kolejowym określone zostały na podstawie inwentaryzacji infrastruktury kolejowej zlokalizowanej w sąsiedztwie obszaru zamierzenia inwestycyjnego oraz wizji lokalnej. W analizowanym obszarze zidentyfikowano dwie linie kolejowe, do
których możliwe byłoby włączenie Platformy Multimodalnej. Należą do nich linia kolejowa nr 18 Kutno – Piła
Główna oraz linia kolejowa nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port. Rekomendowane jest włączenie się do
głowicy rozjazdowej stacji Solec Kujawski. Wariant ten zakłada przejście nad linią kolejową nr 18 wiaduktem
kolejowym oraz włączenie się w tory boczne stacji Solec Kujawski. W tym wariancie nie ma konieczności
budowy wielu obiektów inżynieryjnych oraz ingerencji w miejscową zabudowę. Pozostałe rozważane możliwości włączenia Platformy do krajowego układu kolejowego wiążą się z obniżeniem przepustowości na
szlaku lub są znacznie bardziej kosztowne.

Na analizowanym obszarze najważniejsze uwarunkowania ograniczające możliwość zlokalizowania
Platformy Multimodalnej to linie elektroenergetyczne najwyższych napięć 220 kV i projektowana linia 400 kV,
istniejąca zabudowa oraz obszary Natura 2000. Od rzeki Wisły obszar lokalizacji ograniczony jest wałem
przeciwpowodziowym. Uwzględniając powyższe oraz to, że podjęto działania związane z przeniesieniem
linii elektroenergetycznych najwyższych napięć w nowy korytarz, oszacowano ilość dostępnego terenu dla
lokalizacji Platformy. Uwzględniając bufory od zabudowy oraz małą przydatność terenów za przełożonymi liniami NN, za przydatny pod budowę Platformy Multimodalnej uznano obszar wynoszący 265 ha. Po
uwzględnieniu koniecznego bufora oddzielającego planowaną Platformę Multimodalną od istniejącej zabudowy, dostępny teren stanowi obszar o powierzchni 212,1 ha. Rysunek 4 prezentuje dostępność terenu.

3
4

5
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DOSTĘPNOŚĆ TERENU

Rejestr zabytków nieruchomych (księga A), http://www.torun.wkz.gov.pl/index.php?dzial=2,70,71, data odczytu: 05.04.2018 r.
Zarządzenie nr 439/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie założenia gminnej ewidencji
zabytków Miasta Bydgoszczy, http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/binary/439-2015_tcm30-208341.pdf, data odczytu: 05.04.2018 r.
Zabytki miasta i gminy Solec Kujawski wpisane do ewidencji zabytków, https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/wpcontent/uploads/sites/122/2015/08/ewidencja_zabytkow_poprawiona_sierpien2012.pdf, data odczytu: 05.04.2018 r.
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Rysunek 4. Dostępność terenu.

Rysunek 5. Koncepcja zagospodarowania obszaru Platformy Multimodalnej – Wariant 1.

Źródło: Opracowanie własne. Fragment koncepcji zagospodarowania terenu opracowanej w skali 1:5000, pomniejszony.

Wariant 2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rysunku projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta
Bydgoszcz, udostępnionego przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy w dniu 11.06.2018 r.

Szacowana dostępność terenu jest wystarczająca dla budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, pozostawia również wystarczający obszar pod jej dalszą rozbudowę.

Wariant 2 zakłada miejsce włączenia Platformy Multimodalnej do istniejącego układu dróg wodnych
na 768,64 km Wisły. Jego powierzchnia zajmuje 106,2 ha, w tym powierzchnia obszaru Platformy Multimodalnej wynosi 30,1 ha. Na resztę powierzchni składają się tereny korytarzy infrastrukturalnych: drogowych
i kolejowych (59,1 ha) oraz tereny poza wałem przeciwpowodziowym (17 ha).
Rysunek 6. Koncepcja zagospodarowania obszaru Platformy Multimodalnej – Wariant 2.

5. WARIANTY LOKALIZACJI PLATFORMY MULTIMODALNEJ
Opracowano trzy warianty lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. W ramach
identyfikacji wariantów w pierwszej kolejności wyznaczono możliwe wejścia do portu, od których zależy
lokalizacja Platformy. Samo założenie Platformy (rozumianej jako port i najbliższe otoczenie, tj. nabrzeża
i place składowe), w każdym z wariantów charakteryzuje duże podobieństwo. Założono, że każdy wariant
zostanie włączony do drogowego układu krajowego poprzez nową drogę bezpośrednio z Platformy do
ul. Nowotoruńskiej/drogi powiatowej nr 1457C, która prowadzi bezpośrednio do projektowanego węzła
Bydgoszcz Makowiska – planowanej drogi S10. Włączenie do krajowego układu kolejowego zostanie przeprowadzone do linii kolejowej nr 18 między przejazdem na drodze wojewódzkiej nr 397 a stacją kolejową
Solec Kujawski.
Wariant 1
W wariancie 1 obszar Platformy Multimodalnej włączony zostaje do dróg wodnych na 769,36 km Wisły. Powierzchnia wariantu wynosi 118,2 ha, w tym sama Platforma Multimodalna zajmuje 36,5 ha. Na resztę
powierzchni składają się tereny korytarzy infrastrukturalnych: drogowych i kolejowych (68,1 ha) oraz tereny
poza wałem przeciwpowodziowym (13,6 ha).

Źródło: Opracowanie własne. Fragment koncepcji zagospodarowania terenu opracowanej w skali 1:5000, pomniejszony.
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Wariant 3
W wariancie 3 obszar Platformy Multimodalnej włączony zostaje do dróg wodnych na 767,50 km Wisły. Powierzchnia wariantu wynosi 96,5 ha, w tym sama Platforma Multimodalna zajmuje 23,6 ha. Na resztę
powierzchni składają się tereny korytarzy infrastrukturalnych: drogowych i kolejowych (36,5) oraz tereny
poza wałem przeciwpowodziowym (36,4).
Rysunek 7. Koncepcja zagospodarowania obszaru Platformy Multimodalnej – Wariant 3.

W celu wyboru optymalnego wariantu z trzech zaproponowanych, przeprowadzona została wielokryterialna analiza wariantów. Kryteria przyjęte do analizy zostały wskazane na podstawie analiz interdyscyplinarnych. Wskazano 7 kryteriów głównych, do których należą uwarunkowania: hydrologiczne, nawigacyjne,
hydrotechniczne, geologiczne, środowiskowe, przestrzenno-infrastrukturalne oraz formalnoprawne. Każde
z kryteriów głównych zostało podzielone na podkryteria. Szczegółową metodykę wraz z kalkulacjami zawarto w dokumencie pn. Etap III Analiza wielokryterialna.
W wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej najwyżej oceniono Wariant 2. Tabela 2 prezentuje sumaryczną ocenę, jaką otrzymał każdy z wariantów oraz składowe tej oceny według 7 kryteriów głównych już po uwzględnieniu wszystkich wag.

Warianty

Uwarunkowania
hydrologiczne

Uwarunkowania
nawigacyjne

Uwarunkowania
hydrotechniczne

Uwarunkowania
geologiczne

Uwarunkowania
środowiskowe

Uwarunkowania
przestrzenne
i infrastrukturalne

Uwarunkowania
formalnoprawne

Suma ocen

Porównanie wariantów,
gdzie Wariant 2 = 100%

Tabela 2. Podsumowanie wielokryterialnej analizy wariantów.

Wariant 1

0,0000

0,0700

0,0375

0,0750

0,1155

0,0000

0,0250

0,3230

40,50%

Wariant 2

0,1850

0,1000

0,0764

0,1193

0,1498

0,0927

0,0744

0,7976

100,00%

Wariant 3

0,1773

0,0610

0,0835

0,1500

0,0920

0,0598

0,0925

0,7161

89,78%

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Opracowanie własne. Fragment koncepcji zagospodarowania terenu opracowanej w skali 1:5000, pomniejszony.

Największymi zaletami Wariantu 2 są:

Granice wariantów w obszarze opracowania obrazuje Rysunek 8.

•

dostępność terenu pod dalszy rozwój funkcji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec
Kujawski,

•

korzystne położenie wejścia do portu,

•

najwyższa ocena w najistotniejszych kryteriach: hydrologicznym i środowiskowym,

•

niewielka ingerencja w obszary Natura 2000.

Rysunek 8. Granice wariantów lokalizacji Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

6. ZAGOSPODAROWANIE PORTU RZECZNEGO
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
Planowanie wielkości portu wraz z jego budowlami, takimi jak akweny wewnątrzportowe, nabrzeża,
usytuowanie placów składowych, oparto na szacowanej wielkości przeładunków wynikającej z analizy popytu oraz przepisów i rozporządzeń określających parametry akwenów i budowli portowych.
Poniżej scharakteryzowano podstawowe elementy zagospodarowania portu wraz z zalecanymi parametrami.
1.

Budowle i urządzenia hydrotechniczne, w tym liniowe, związane z umocnieniem i zabezpieczeniem
brzegu Wisły w rejonie wejścia do portu, tj. prowadnica wejściowa do kanału wejściowego, opaski
brzegowe, ostrogi.

2.

Kanał wejściowy wraz z awanportem zewnętrznym – szerokość kanału 50 m, poszerzona o 20 m
przed wejściem do śluzy, z uwagi na usytuowanie miejsc postojowych dla jednostek oczekujących
na wejście do śluzy żeglugowej.

Źródło: Opracowanie własne.

16

17

STUDIUM LOKALIZACYJNE
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM
Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE
LEWEGO BRZEGU WISŁY (KM 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

STRESZCZENIE

3.

Śluza wraz z wrotami przeciwpowodziowymi o długości 120 m i szerokości 20 m.

4.

Akwen portowy wraz z obrotnicą o średnicy 200 m i głębokości technicznej 4,4 m.

5.

Kanał portowy o szerokości 50 m i głębokości technicznej 4,4 m.

6.

Nabrzeża o minimalnej szerokości 15 m.

7.

Powierzchnia terenów portowych związanych bezpośrednio z przeładunkiem i składowaniem przeładowywanych towarów oraz funkcjonowaniem portu, tj. tereny placów składowych bezpośrednio
powiązanych z przeładunkiem kontenerów, towarów masowych suchych, drobnicy, gabarytów, zlokalizowane na zapleczu nabrzeży.

8.

Budowle i urządzenia hydrotechniczne związane z zabezpieczeniem terenu portu przed powodzią
oraz z odtworzeniem systemu polderów na terenach otaczających port, tj. obwałowanie terenów
portowych i urządzenia melioracyjne.

W północno-wschodniej części zaplanowano lokalizację budynku administracyjnego, wraz z bosmanatem portu i pomieszczeniami obsługi śluzy. Obok zlokalizowano budynek zaplecza technicznego. Pozostałą część terenu można zagospodarować na magazyny lub rozbudowę placów składowych terminala
kontenerowego.
Koncepcję zagospodarowania terenu przedstawia Rysunek 9.
Rysunek 9. Rozmieszczenie poszczególnych funkcji Platformy Multimodalnej.

W poniższej tabeli przedstawiono kosztorys wskaźnikowy budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski zawierający koszty według poszczególnych branż. Kosztorys opracowano dla wariantu 2, rekomendowanego do realizacji na podstawie przeprowadzonej analizy wielokryterialnej. Uwzględnia on także koszty rozbudowy w etapie II oraz etapie III funkcjonowania, w których rozwijana będzie głównie
infrastruktura dostępu kolejowego i drogowego.
Tabela 3. Koszty budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski [netto PLN].
Branża

Etap I (2025–2027)

Hydrotechnika

Etap II (2035)

Etap III (2045)

43 089 000,00

14 767 500,00

713 240 040,80

Nawigacja

38 000,00

Układy torowe

78 700 000,00

Drogi

119 300 000,00

Środowisko

16 800 000,00

1 623 000,00

Wod.-kan., gaz, c.o.
Sieci elektryczne

100 000,00

50 000,00

43 189 000,00

31 617 500,00

29 732 800,00
3 127 000,00

Obiekty kubaturowe

7 824 000,00
953 584 840,80

Razem

1 028 391 340,80

Suma dla trzech etapów
Źródło: Opracowanie własne.

8. EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA
I EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
W ramach badania efektywności finansowej budowy Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski przeanalizowano parametry finansowe związane z ewentualnym pozyskaniem dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz przeprowadzono analizę efektywności dla różnych modeli finansowania (partnerstwo publiczno-prywatne, finansowanie dłużne, projekt hybrydowy). Symulacje dla
poszczególnych modeli finansowania przedstawia Etap III Analiza wykonalności.
Przeprowadzone analizy efektywności finansowej wskazują, że przedsięwzięcie nie jest opłacalne
komercyjnie. Uzyskane wskaźniki finansowe dla wszystkich modeli finansowania przyjmują wartości ujemne. Ogranicza to możliwość sfinansowania budowy Platformy Multimodalnej środkami z rynku finansowego,
wskazując na potrzebę poszukiwania innych źródeł finansowania, np. dotacyjnych. Ewentualny udział partnera prywatnego mógłby być uzależniony od indywidualnych ustaleń pomiędzy zaangażowanymi jednostkami samorządu terytorialnego a partnerem i określenia wynagrodzenia należnego partnerowi w zamian
za wniesiony wkład. Inną opcją byłoby nawiązanie współpracy z partnerem, którego działalność zgodnie ze
statutem nie jest nastawiona na zysk (np. porty morskie).

Źródło: Opracowanie własne. Fragment programu funkcjonalnego.

7. KOSZTY BUDOWY PLATFORMY MULTIMODALNEJ
Koszty budowy Platformy Multimodalnej obliczone zostały metodą wskaźnikową jako suma iloczynów wskaźnika cenowego i ilości jednostek odniesienia. Wskaźnik cenowy danego składnika kosztów określa się na podstawie danych rynkowych lub w przypadku braku takich danych – na podstawie powszechnie
stosowanych katalogów i cenników.
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Z drugiej strony planowana budowa Platformy Multimodalnej generować będzie szereg korzyści
ekonomicznych, przewyższających znacząco poniesione koszty inwestycyjne. Oznacza to, że będzie ona
opłacalna z puntu widzenia społeczeństwa i gospodarki. Wysoką opłacalność ekonomiczną zamierzenia
inwestycyjnego potwierdzają wyniki badania wskaźników efektywności ekonomicznej, z których wszystkie
przekroczyły zakładane wartości referencyjne. Do najważniejszych korzyści gospodarczych, które przyniesie realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego należą:
•

Oszczędności w kosztach transportu dla właścicieli ładunków związane ze znacząco niższym kosztem transportu wodnego w porównaniu do drogowego i kolejowego.

•

Oszczędności w kosztach wypadków drogowych.

•

Oszczędności kosztów zmian klimatycznych związane z emisją gazów cieplarnianych powodowaną przez transport drogowy.

•

Oszczędności w kosztach hałasu emitowanego przez transport drogowy i kolejowy oraz
powodowanego przez kongestię na drogach.
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Ponadto funkcjonowanie Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski przyniesie szereg korzyści niepoliczalnych (niedających się wyrazić w pieniądzu). Do najważniejszych z nich zaliczyć można zwiększenie zatrudnienia w obszarze oddziaływania, a także wzrost gospodarczy wynikający z realizacji inwestycji.
Zagospodarowanie terenów dotychczas nieużytkowanych lub użytkowanych w stopniu marginalnym pozwoli
na nadanie nowych walorów estetycznych obszarowi objętemu przedsięwzięciem inwestycyjnym. Powstanie centrum logistyczno-magazynowego generować będzie zapotrzebowanie na dodatkowe usługi, co może
przełożyć się na dalszy rozwój przedsiębiorczości, w konsekwencji podniesienie jakości życia.

9. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

for the Investment Project Entitled:

Poniżej przedstawiono ramowy harmonogram realizacji przedsięwzięcia.
Tabela 4. Ramowy harmonogram realizacji przedsięwzięcia.
SPP Nazwa zadania

Rozpoczęcie

Zakończenie

1

Data podpisania umowy na realizację Studium lokalizacyjnego

2017-11-23

2017-11-23

2

Opracowanie Studium lokalizacyjnego

2017-11-23

2018-11-23

3

Negocjacje z potencjalnymi partnerami w celu zawiązania spółki celowej

2018-11-26

2020-01-17

4

Powołanie spółki celowej

2020-01-20

2021-01-01

5

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na pozyskanie dofinansowania
z Unii Europejskiej na opracowanie studium wykonalności, dokumentacji
środowiskowej i budowlanej

2021-01-04

2021-12-31

6

Przetarg i wybór wykonawcy studium wykonalności, dokumentacji
środowiskowej i projektu budowlanego

2022-01-03

2022-08-12

7

Podpisanie umowy z wykonawcą studium wykonalności, dokumentacji
środowiskowej i projektu budowlanego

2022-08-12

2022-08-12

8

Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji środowiskowej
i budowlanej

2022-08-15

2025-01-24

8.1

Opracowanie studium wykonalności

2022-08-15

2023-10-06

8.2

Opracowanie dokumentacji środowiskowej i uzyskanie decyzji OOŚ

2022-08-15

8.3

Opracowanie dokumentacji projektowej

2023-10-09

2024-09-06

8.4

Pozwolenie na budowę

2024-09-09

2025-01-24

9

Pozyskanie gruntów pod inwestycje

2023-10-09

2024-09-06

10

Przetarg na wykonawcę robót budowlanych

2025-01-27

2025-08-08

11

Podpisanie umowy z wykonawcą

2025-08-08

2025-08-08

12

Budowa Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski

2025-08-11

2027-12-31

12.1

Przygotowanie placu budowy

2025-08-11

2026-01-23

12.2

Obiekty i budowle hydrotechniczne

2025-10-06

2027-08-06

12.3

Drogi publiczne i wewnętrzne

2026-07-13

2027-12-31

12.4

Infrastruktura kolejowa

2026-07-13

2027-11-26

12.5

Uzbrojenie terenu
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1. BACKGROUND, ESSENCE AND OBJECTIVES OF THE PROJECT
The Location Study for the project entitled: “Multimodal Platform Based on Water, Rail, Road and Air
Transport with a Logistics-Storage Centre and a River Port Located in the Indicated Area of the Left Bank
of the Vistula River (km 766-771), Considering the Area of the City of Bydgoszcz and Commune of Solec Kujawski” is co-financed by the European Regional Development Fund and budget of the Kujawsko-Pomorskie
Voivodeship as well as the City of Bydgoszcz as part of the transnational EMMA project (INTERREG Baltic
Sea Region Programme).
The key objective of the study was to indicate the optimal location for the project in the analysed area
between Bydgoszcz and Solec Kujawski as well as to assess the advisability and feasibility of its implementation.
Figure 1. Location of the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec Kujawski on the map of Poland
and the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship.

which are highly overloaded. Any further extension of the aforementioned connections is limited by spatial
determinants. In the absence of any alternatives, it will cause significant goods transport problems by both
extending the delivery time and increasing the costs. Considering strategic investment plans of the seaports,
one may forecast that the problem will continue to deepen, causing the inhibition of their development
in the long term. A steady growth of transport in inland transport has negative effects at all impact levels.
As a consequence, it translates into the increase of congestion, decrease of safety or increase of pressure
on the environment. Furthermore, the increasing overload of road and rail infrastructure prevents both these
modes of transport from ensuring the standard of services at satisfactory level. The time losses in transport
are one of the most important costs incurred by the enterprises operating in Poland. The lack of properly
efficient transport system significantly reduces the investment attractiveness of a country, constituting the
barrier to entry for foreign companies. The presented problems pertain to the entire transport corridor, thus
they also have a negative impact on economic development of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, which
constitutes a significant node point for various modes of transport on a national scale. The lack of transport
system links with regard to goods transport and transhipment, adversely affects the effectiveness, efficiency
and rapidity of transport of cargo.
The Multimodal Platform in the region of Bydgoszcz and Solec Kujawski, which serves as the transport and logistics centre integrating water, road, rail and air transport, shall address these challenges.
The selected location is characterized by high potential. The international waterways E40 and E70 as well
as the railway lines no. 18 and 201 cross there. In the vicinity, there are national roads A1, S5 and the planned
S10. Simultaneously, the vicinity of large urban centres provides sufficient personnel resources. Thus,
the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec Kujawski will ensure the use of various modes of transport, which
will improve the effectiveness of transhipment process.
The project assumes to achieve the main assumptions, which are as follows:
•

business activation of the Vistula River Waterway,

•

increase of transhipment volume of goods transported by the inland waterway
transport,

•

diversification of opportunities in the area of transhipment and transport of goods,

•

integration of various modes of transport as part of one transhipment and storage
platform,

•

development of a new economic specialisation for the region.

The implementation of the project consisting in construction of the Multimodal Platform will be
one of the elements contributing to the business activation of the Vistula River Waterway. These actions
are consistent with the plans and government policy, which is specified in the document “Assumptions
for the Development Plans of Inland Waterways in Poland for 206-2020 with 2030 Perspective” adopted
by the Council of Ministers on 14 June 2016.

Source: Own study.

The construction of the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec Kujawski shall address a series of
needs and problems in the project impact area at national and regional levels. On a national scale, it is mainly a steady increase of transhipment volume in the seaports in Gdańsk and Gdynia, which allows forecasting
that the capacity of the existing transport system within the area of the Tricity ports will soon be exhausted.
Nowadays, the seaports operate on the basis of rail and road connections, mainly in the south direction,

24

The operations of the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec Kujawski will allow shifting the part of flows
in goods transport from seaports to waterway, and therefore, will relieve the most overloaded transport routes
in the inland transport. Therefore, it will be a key element enabling the development of seaports located in the
Tricity in the long term. On a regional scale, the Platform will contribute to the strengthening of the economy.
The project will generate many new jobs, not only in the area of the river port, but also by means of investments related thereto. Simultaneously, there will be a growing demand for the services connected with
transport and logistics activities, and further also with trade and manufacture activities. The aforementioned
aspects will create favourable conditions for locating business in the impact area of the Multimodal Platform
Bydgoszcz-Solec Kujawski. The economic development of the project impact area will translate into the development of the entire Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. The above factors will decide the development of
a new specialisation of the region connected with the use of inland (rail, roads) and water transport routes,
and thus business activity in the scope of logistics, transport and trade as well as other enterprises, directly
or indirectly, related to such sectors.
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2. INLAND WATERWAY TRANSPORT IN POLAND AND EUROPE
A dynamic growth of demand for transport and limited possibilities in the scope of continuous increase of the capacity of the inland transport infrastructure determine the need of providing an alternative, which may be the inland waterway transport. The transport of heavy cargo, which are simultaneously
non-sensitive during transport, shows the highest economic effectiveness of the inland waterway transport.
The cost-effectiveness of the inland waterway transport depends on the following boundary conditions:
•

Availability of waterway of a relevant class determining the possibility of operation of the specific vessels – in case of regional transport, it should be the class III, while in case of international transport, the waterway should be of the class IV.

•

Access to the berthing-transhipment infrastructure – a dense network of terminals allows
maintaining a large number of goods shipping and receiving points, which as a consequence
affects the demand.

•

Relevant parameters of the access infrastructure – a well-developed road and rail network
serving the river ports determines the possibility for functioning “door-to-door” supply chain.

(e.g. the use of hybrid shunter and use of wind energy to power the port). An important and interesting
feature of the platform in Magdeburg from the point of view of the transhipment organisation is that the
handling of cargo rests primarily on the 3PL and 4PL logistics providers, which allows minimizing the costs
of shifting cargo. Simultaneously, appropriate logistics facilities securing goods transport and transhipment
were ensured. Another example of the port by the Elbe river is the Czech port situated in Ústí nad Labem.
The port’s operations mainly focus on the transhipment of oversize goods from vessels to trucks and railway wagons, and conversely. Furthermore, the customs and forwarding services are also provided. While
the inland port in Bratislava has an important function related to the supply of liquid fuels to the refinery
SLOVNAFT, with which it is connected through the pipeline. For the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec
Kujawski, such solution could be taken into account in the long term, in the context of a need to diversify
the supply of liquid fuels, due to political tensions between Poland and Russia being our major supplier of oil
through the Druzhba pipeline.
The above described ports obviously do not exhaust the list of interesting examples of terminals, including the inland waterway transport. Nonetheless, they allow for the identification of basic guidelines for
organisation of the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec Kujawski.
1.

The planned Multimodal Platform should be characterized by a comprehensive, logistical approach to the provided transport services, aiming at optimising the whole transport chain and
offering a wide range of services related to the handling of cargo (such as customs services,
warehouse services, sorting and completing consignments) in order to increase the effectiveness and reduce the transport costs.

2.

Considering the location at the intersection of the international waterways E40 and E70,
in the longer term, the planned Multimodal Platform has a chance of a status of hub port, therefore, it is important to secure appropriate areas for its development.

3.

Regard shall be had to water level fluctuations in the Vistula river and the port should be protected with the lock in order to enable the functioning of the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec
Kujawski.

4.

The port quays should be linked with the railing siding in order to directly shift the transhipment
from vessels to trains.

The importance of the Vistula River Waterway in goods transport is marginal. This is mainly due to
insufficient parameters of the waterway and the lack of the integrated transhipment terminals. The current
investment priorities in the scope of transport first focused on the extension and modernisation of road, and
then on rail, networks. Thus, the inland waterway transport has not had favourable conditions for development. International trends in sustainable transport as well as exhausting possibilities of cargo export/import
to the seaports in Gdańsk and Gdynia, limited by the blinkered perspective of further extension of the shoreside access infrastructure, resulted in a return to the concept of the Vistula river cascading. Investments in
improvement of navigation parameters should go hand in hand with the development of the port’s facilities,
without which the inland navigation will not be able to develop.

5.

The Multimodal Platform should enable the transhipment of various goods: bulk goods, general
cargo, pallet goods, oversize and liquid goods. Taking into account current and long-term trends
in goods transport, the forecasts of transhipments as well as the drive towards standardisation
of solutions reducing the transport costs, it may be pointed to the need of universalisation of the
port’s operations without focussing on specific groups of goods.

6.

A well-organized service facilities will also allow ensuring the functioning of the Multimodal Platform outside the river navigation period. In this context, it is important to ensure the possibility
of transhipment in the rail – road transport and intra-industry transport schemes, which do not
depend on external factors resulting from climate conditions to such an extent.

The examples of multimodal ports in Europe show a growing demand for goods transport by the inland waterway. In this context, it is worth mentioning the operations of the German port Eurohafen Emsland
located by the Ems river in the vicinity of the Dortmund-Ems Canal. The port situated in the District of
Emsland between the towns of Haren and Meppen was established in close cooperation of the said towns
with co-financing from the funds of the European Union. The construction of the port was completed in
2007. Since 2011 the port has transhipped over half a million tonnes of cargo, and in 2015 more than 600,000
tonnes were unloaded there. The scale of transhipment, reached in such a short period of time, demonstrates
a huge potential for the inland waterway transport and similar logistics centres. The German ports, which
may serve as an example for the planned Multimodal Platform, include the port of Magdeburg. The port
is located at the intersection of two waterways: Elbe and the Mittelland Canal (German: Mittellandkanal).
First of all, it is leading in the introduction of modern solutions and environmentally-friendly technologies

7.

The Multimodal Platform should uses technical and IT communication solutions enabling the
services of the 3PL and 4PL providers, including but not limited to database systems, transhipment devices managing systems, storage and warehouse area managing systems, dangerous
cargo handling systems, cargo electronic booking system, digital data transmission.

8.

The implementation of green technologies and basing the operations on the principle of sustainable development is valuable from the point of view of the operations pursued by the Multimodal
Platform. The use of wind or hydro energy should be preferred. With this solution, it is possible to
reduce pollution emission and noise during the port’s operations.

9.

Amount of expenditures necessary to carry out the investment in port infrastructure determines
the need to develop effective financing models. It is possible to obtain the EU financing, but it
may exceed the capabilities of local government units to make own contribution. Cooperation of
several entities, also of various levels, could be a solution. It is also possible to ensure the participation of a private entity, but according to the example of other ports, it is suggested that public
entities should play a decisive role.

Multimodal platforms covering the river transport, understood as the integrated transport-logistics
centres, operate in many European countries, however, mainly in Germany, the Netherlands and France. In
terms of transhipment of goods transported by the inland waterway, the largest inland ports are as follows:
Port of Duisburg for the regions of the Ruhr area, the complex of three river ports for the area of Paris and
connected by the Seine to the seaports of Rouen and Le Havre, the Dutch ports by the Rhine, including the
largest port of Utrecht, the Belgian port of Liège, and the German ports along the Rhine, Cologne and Neuss-Düsseldorf1. The most important inland ports in Poland are located along the Oder river and the Gliwice
Canal. They include: ports in Gliwice, Kędzierzyn-Koźle (currently not operated) and Kostrzyn. However, the
scale of their activity is not comparable to the aforementioned European ports, and the transport and transhipment are carried out mainly at local level.

1

I. Urbanyi-Popiołek (eds.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu [Economic and Organisational Aspects of Transport],
Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy [University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz], Bydgoszcz 2013, p. 87.
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10.

In the case of low popularity of inland navigation and low awareness of transport market users
about advantages and opportunities related to its use, an important action involves the effective
promotion of this mode of transport. These actions should also involve the state, without the
participation of which the development of the inland waterway transport will not be possible to
a wider extent.

Table 1. Forecast of Transhipments for the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec Kujawski.

3. ANALYSIS OF DEMAND
The basis for determining the functionality of the Multimodal Platform was the location characteristics,
including the location at the intersection of transport routes of national importance (rail and road routes from the
southern Poland to the ports in Gdynia and Gdańsk), as well as the access to the inland waterway of the Vistula
river. The conducted analyses allow concluding that the planned location of the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec Kujawski is a convenient location. It is situated on the route of the most important freight corridor
in Poland – from Silesia to the seaports in Gdańsk and Gdynia in the proximity of the railway lines no. 131
and 201 as well as the A1 motorway. There are large freight traffic flows on this route. Due to the plans of
extension of the ports (both in Gdańsk and in Gdynia), not only the intensification of cargo flow is forecast,
in particular in north-south axis, but also the limited capacity to shift the goods transhipped in the port on
shore side. Both the rail investments (modernisation of the railway line no. 201 from Gdynia and railway line
no. 9 from Gdańsk to Tczew) and road investments (among others the plans of modernisation of the road
access to the port of Gdynia, partially also the plans of construction of the Tricity by-pass, which, however,
will not directly shift the “port” traffic). However, due to the existing characteristics of the ports, including but
not limited to the location in strongly urbanised areas (especially in Gdynia), it is forecast that infrastructural
investments will not solve all problems pertaining to shifting port transhipments. The alternative can be the
inland waterway transport through the Vistula River Waterway to the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec
Kujawski.
The analysis of demand for the Multimodal Platform was based on the characteristics of various transport aspects (time, distance costs, loading and unloading as well as the imposed reloading, etc.) for different
transport segments (rails, roads, waterways) from foreign sources, but adjusted to the Polish reality, which
allow determining the effectiveness and competitiveness of particular modes of transport. On the basis of
differences in the economic cost of various types of transport, the possible shifts were also determined. Due
to the long distance and the limited cost of water transport, it was the water transport that proved to be the
most cost effective alternative to the existing and forecast rail and road transports.
It was assumed that the full use of transport and transhipment potential of the Multimodal Platform
will be only possible if the specified functional assumptions are fulfilled, which primarily include the availability of waterway, length of navigation season and modernisation of the river fleet. Therefore, the forecast of
transhipment is divided into stages. The construction of the Multimodal Platform is planned for 2025-2027.
The final period of the construction works (2027) provides for partial functionality of the Platform, during the
construction period of the river port, i.e. for transhipment between road and rail transport, which may be
developed in the form of a local logistics centre as the investment’s auxiliary function. The years 2028-2035
constitute the first stage of the Platform’s operations, at which the waterway navigability will be improved
from the class II to the class III. Simultaneously, the fleet enabling the cargo transport from/to the port of
Gdynia will be upgraded. After 2045, as a result of full cascading of the Vistula river, the waterway navigation
parameters will be improved to the class IV enabling the navigation of the largest transport vessels, whilst
extending the navigation season up to 292 days. The forecast transhipments show that the construction of
the Multimodal Platform in the indicated location is advisable, since they will be over one million tonnes at
the first stage of functioning. The following table presents the results of forecast analyses.

2027

2028

2035

2040

2045

2055

Dry bulk [t/year]

0

332

529,009

802,247

841,271

1,073,170

1,156,885

Containers [t/year]

0

1,750

591,574

996,190

1,098,325

1,428,362

1,648,514

Others (general cargo) [t/year]

0

446

42,951

79,654

85,692

110,682

123,762

Large-size materials [t/year]

0

12,849

13,084

14,536

15,397

16,103

17,408

SUMA [t/year]

0

15,377

1,176,618

1,892,627

2,040,685

2,628,318

2,946,569

Source: Own study.

4. ANALYSIS OF LOCAL DETERMINANTS
The local determinants were verified as part of the interdisciplinary analyses carried out in Stage II
Analytical Part. Their objective was to determine the optimal location of the Multimodal Platform, considering navigation, hydrological, hydrotechnical, geological, environmental, spatial and legal factors. The key
findings of the analyses are presented below.

4.1.		

NAVIGATION ANALYSIS

The analysis of availability and navigation determinants covered the section from the planned location
of the Multimodal Platform to the estuary of the Vistula river. It aimed at defining the transport conditions and
identification of navigation possibility in the current condition.
The analysed section of the Lower Vistula riverbed from Solec Kujawski (from the estuary of the
Tążyna river-the Ciechocinek plain – 718 km) to the Baltic Sea was regulated in the second half of the 19th
century. However, it is not unitary, which translates into the transport conditions. Currently, it may be used
for navigation purposes only during higher water than MLW (Mean Low Water). The current condition of the
riverbed along with the depth conditions of the Lower Vistula River results in that only small vessels with
the draught of 1.6 m and capacity of 500 tonnes may freely sail on the analysed section. Furthermore, in dry
years the navigation on the Vistula river may be difficult, even in the navigation season, forecast for this river,
covering the period between March and November. The planned construction of the Lower Vistula River
Cascade, which enables to meet the conditions for the navigation specified for the International Waterway
E40 in the AGN Convention2, i.e. achievement of the navigation class IV, will be the response to this situation.

4.2.

HYDROLOGICAL ANALYSIS

The hydrological analysis was carried out for the section of the Vistula river from km 766 to 775 and
aimed at describing the hydrological conditions in the area of the planned construction of the Multimodal
Platform in terms of its connection to the waterway through the port canal.
This section of the river is characterized by high volatility, however the riverbed parameters correspond to the navigation class V in a major part, which constitutes a very favourable condition for the location
of a river port there. Furthermore, the analysis identified the river section showing the route stability, lack of
shoals and uniform depth conditions of the riverbed, which enabled to determine the optimal location of the
entrance channel to the Multimodal Platform.

2

28

2017

European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance.

29

LOCATION STUDY
for the Investment Project Entitled:

”MULTIMODAL PLATFORM BASED ON WATER, RAIL, ROAD AND AIR TRANSPORT WITH A LOGISTICS-STORAGE CENTRE
AND A RIVER PORT LOCATED IN THE INDICATED AREA OF THE LEFT BANK OF THE VISTULA RIVER (KM 766-771),
CONSIDERING THE AREA OF THE CITY OF BYDGOSZCZ AND COMMUNE OF SOLEC KUJAWSKI”

EXECUTIVE SUMMARY

4.3.

HYDROTECHNICAL DETERMINANTS

Figure 2. Forms of Nature Conservation in the Region of the Planned Location of the Multimodal Platform.

The objective of the hydrotechnical analysis was to verify the potential area of the investment in terms
of occurrence of hydrotechnical structures and objects, assess their existing conditions, as well as identify
the possibility to locate the port structures and devices there as part of the Multimodal Platform.
This area is limited by the Vistula riverbed from the north, and by road connecting Solec Kujawski
with Bydgoszcz from the south. The area is divided by the flood embankment that crosses it along. The area
between the flood embankment and the Vistula riverbed constitutes flood plains unfit for locating the construction objects of the Platform. The area between the flood embankment and Toruńska Street connecting
Bydgoszcz with Solec Kujawski is the drained area covered by a dense network of drainage ditches. The
indicated area demonstrates a range of favourable conditions in terms of locating the Multimodal Platform
there. Its size allows preparing an appropriate concept of the project considering also areas for the future
development. It is almost a flat terrain, which will minimise the necessary earthworks. The significant and
active hydrotechnical objects and structures located therein are situated on the outskirts and do not conflict
with the planned investment. The exception is the network of drainage ditches, which will have to be modified in the place of foundation of the Platform.

4.4.

GEOLOGICAL DETERMINANTS

The geological analysis was prepared on the basis of the archives for the purposes of the construction
of the barrage Solec Kujawski. The objective of the analysis was to initially determine soil and geological
conditions for the foundation of the Multimodal Platform.
The analysis of the existing geological-engineering profiles for the area of flood plate shows that the
soil conditions may be considered as favourable and demonstrating underground stability within the analysed area. However, given the specificity of the planned investment project, it will be necessary to identify
the geological and geotechnical conditions in detail at next stages of the investment. It will constitute a key
factor determining the effective and safe implementation of the investment.

4.5.

ENVIRONMENTAL ANALYSIS

The analysis of environmental conditions for the area of the planned location of the Multimodal Platform was carried out in order to initially identify the determinants and restrictions related to the environmental protection within the analysed area. The following forms of nature conservation are identified within the
analysed area and in its vicinity:
•

landscape parks – Nadwiślański Park Krajobrazowy [Vistula Landscape Park] in north-east
part of the analysed area,

•

protected landscape areas – Protected Landscape Area Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej –
część wschodnia i zachodnia [Dunes in Toruń-Bydgoszcz Basin – eastern and western part] as
well as Protected Landscape Area Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej Basin [Escarpment
Zone of Toruń],

•

Natura 2000 sites – Special protection area (SPA) “Dolina Dolnej Wisły” [Lower Vistula Valley]
(PLB040003) as well as Special area of conservation (SAC) “Solecka Dolina Wisły” [Vistula
Valley in Solec Kujawski] (PLH040003),

•

natural monuments – Scots pine (Pinus sylvestris) “Dominika” in Bydgoszcz (Świetlicowa
Street), Common oak (Quercus robur) “Eugeniusz” on the slope at Nowotoruńska Street in
Bydgoszcz and Common oak (Quercus robur) along the national road no. 10,

•

ecological sites – unnamed three sites between Mała Kępa, unnamed site in Makowiska as
well as ecological site “Biała Góra” at the town border of Solec Kujawski and Otorowo.

30

Source: Own study.

Furthermore, this area is partially situated within the ecological corridor of international importance
entitled “Lower Vistula Valley”. This corridor is important for keeping the passable condition of the ecological
corridor of the significant area of Poland.
Given the considerable biodiversity in the scope of fauna and flora within the analysed area, it may be
concluded that this investment will have an impact on the natural environment. However, the amount and
quality of data prevent assessing whether or not such impact will be significant and whether or not it will be
required to design mitigation or compensatory measures. It should be noted, however, that the impact on
the protected areas will be within the inter-embankment, where it is planned to construct the entrance canal
to the port. Thus, at this stage, there are not any prerequisites preventing the possibility to implement the
project due to a potential negative impact on the natural environment.

4.6.

ANALYSIS OF SPATIAL AND INFRASTRUCTURAL DETERMINANTS

The urban inventory covered the current use of the area and type of development within this area. The
rural areas with residential settlement development and the accompanying utility buildings along Toruńska
Street (poviat road 01546C) prevail in the area covered by the urban inventory. Dominant features are the
flood embankment and the existing EHV power lines, which cross the area covered by the inventory. Apart
from the aforementioned power lines, which are to be relocated in order to release the areas, an insignificant
degree of area urbanisation allows locating the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec Kujawski in the analysed area. The potential location of the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec Kujawski has possibilities to
be connected to the national road system through the existing voivodeship and poviat roads.
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4.7.		

Figure 3. Road System in the Region of the Investment – Existing Condition and Determinants Resulting
from the Planning Documents.

ANALYSIS OF FORMAL AND LEGAL DETERMINANTS

The analysis of formal and legal determinants allowed assessing the structure of ownership and
possession structure, protection of farm and woodland, forms of conservation, the existing strategic
and planning documentation, cultural assets and environmental assets.
The analysis of ownership and possession structure showed that the land owned by natural persons
prevail. Their share amounts to 76.59%. The land owned by the State Treasury represents 14.37% of the
analysed area. These are plots located under the flood embankment in the Vistula river bed and forests
owned by the State Treasury. The commune’s land, which is not let for perpetual usufruct, constitutes 4.53%.
Other types of ownership account for 4.51% of the analysed area. This will involve the purchase of land on
a large scale at the stage of construction of the Multimodal Platform. In the area of potential location of
the Platform, there are farm and woodland. The majority of land constitutes arable land of the classes IIIb,
IVa and IVb as well as grassland and pastures of the classes III, IV and V. Thus, the implementation of the
investment within this area will require changing the use of land into the use for non-farm and non-woodland purposes as well as their exclusion from production. The analysis of the provisions of local strategic
and planning documents showed that it is necessary to make amendments to the conflicting area development plans. It will be also necessary to adopt a new local area development plan for the area covered by
such plan or obtain a decision on the location of a public interest investment.
Within the analysed area, there are monuments entered into the register of immovable monuments
kept by the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Monument Conservator3 and the monument registers for the
city of Bydgoszcz4 and commune of Solec Kujawski5. Except for the aforementioned monuments, there are
also the “W” archaeological protection zones. Within the “W” archaeological protection zone, the investment activity must be preceded by archaeological surveys at the investor’s expense, and earthwork requires
arrangements with the Voivodeship Monument Conservator.

4.8.
Source: Own study.

The existing condition of the road infrastructure in the region of the planned investment does not
allow using it for the purposes of road transport related with the operations of the Platform, except for the
national road no. 10 and poviat road no. 1547C (Nowotoruńska Street). The other roads are in poor technical
condition, the result of which are vehicle tonnage restrictions introduced by the managers.
The extension of the national road no. 10 to the parameters of the expressway (S10) is planned. After
the extension, the point providing the connection of the Multimodal Platform to the national road system will
be the junction along the S10 expressway – Bydgoszcz Makowiska. In the future, the primary road system
serving the Multimodal Platform may form the existing poviat road no. 1547C and Nowotoruńska Street. The
roads leading directly to the Platform, the planned new road parallel to Plątnowska Street and poviat road
no. 1546C should complement the primary transport system.
The possibilities to connect the Multimodal Platform with the national rail system are defined on the
basis of the inventory of rail infrastructure located in the vicinity of the investment project and site visit.
Within the analysed area, two railway lines, to which it would be possible to connect the Multimodal Platform, were identified. They include the railway line no. 18 Kutno – Piła Główna and railway line no. 201 Nowa
Wieś Wielka – Gdynia Port. It is recommended to connect to the switch head of the Solec Kujawski Railway
Station. This variant assumes the passage over the railway line no. 18 through the railway viaduct and connection to the sidings of the Solec Kujawski Railway Station. In this variant it is not necessary to build many
engineering structures and interfere with the local development. The other considered options of connecting
the Platform to the national rail system involve a reduction of capacity on the route or are significantly more
costly.

Within the analysed area the key determinants limiting the possibility to locate the Multimodal Platform are the 220 kV EHV power lines and the designed 400 kV line, the existing installation as well as the
Natura 2000 sites. From the Vistula river the location area is limited by the flood embankment. Taking into
account the above as well as the fact of taking actions pertaining to the relocation of the EHV power lines
to a new corridor, the available area for the location of the Platform was estimated. Taking into consideration
the buffers from the development as well as little usefulness of areas behind the relocated EHV lines, the
area of 265 ha was deemed suitable for the construction of the Multimodal Platform. After considering the
necessary buffer separating the planned Multimodal Platform from the existing development, the available
area covers 212.1 ha. Figure 4 presents the area availability

3
4

5
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AREA AVAILABILITY

Register of immovable monuments (book A), http://www.torun.wkz.gov.pl/index.php?dzial=2,70,71, accessed on: 05/04/2018.
Ordinance No. 439/2015 of the Mayor of Bydgoszcz of 7 August 2015 on establishing the commune’s monument register of the
City of Bydgoszcz, http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/binary/439-2015_tcm30-208341.pdf, accessed on: 05/04/2018.
Monuments of the town and commune of Solec Kujawski entered into the register of monuments, https://mst-solec-kujawski.
rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/122/2015/08/ewidencja_zabytkow_poprawiona_sierpien2012.pdf, accessed on:
05/04/2018.
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Figure 4. Area Availability.

Figure 5. Concept of Area Development of the Multimodal Platform – Variant 1.

Source: Own study. Fragment of the concept of area development at scale of 1:5000, zoomed out.

Variant 2
Source: Own study based on the drawing part of the draft Study of conditions and directions of the spatial development of the
city of Bydgoszcz by the Urban Planning Office in Bydgoszcz on 11/06/2018.

The estimated area availability is sufficient for the construction of the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec Kujawski, it also leaves a sufficient area for its further development.

Variant 2 provides that the Multimodal Platform shall be connected to the existing system of waterways at 768.64 km of the Vistula river. It covers an area of 106.2 ha, including the area of the Multimodal
Platform amounting to 30.1 ha. The remaining area comprises the areas of infrastructural corridors – roads
and rails (59.1 ha) – and the areas outside the embankment (17 ha).
Figure 6. Concept of Area Development of the Multimodal Platform – Variant 2.

5. LOCATION VARIANTS OF THE MULTIMODAL PLATFORM
Three variant locations of the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec Kujawski have been developed.
As part of the identification of variants, in the first place, the possible port entries, on which the location of
the Platform depends, have been designated. The very concept of the Platform (understood as the port and
surroundings, i.e. quays and storage yards), in each variant, is characterized by high degree of similarity. It is
assumed that each variant shall be connected to the national road system through a new road directly from
the Multimodal Platform to Nowotoruńska Street/poviat road no. 1457C, which goes straight to the designed
Bydgoszcz-Makowiska junction – the planned S10 expressway. The connection to the national rail system
shall be provided by the railway line no. 18 between the level crossing on the voivodeship road no. 397 and
the Solec Kujawski Railway Station.
Variant 1
Variant 1 provides that the Multimodal Platform shall be connected to the waterways at 769.36 km of
the Vistula river. The variant covers an area of 118.2 ha, including the area of the Multimodal Platform amounting to 36.5 ha. The remaining area comprises the areas of infrastructural corridors – roads and rails (68.1 ha)
– and the areas outside the embankment (13.6 ha).
Source: Own study. Fragment of the concept of area development at scale of 1:5000, zoomed out.

34

35

LOCATION STUDY
for the Investment Project Entitled:

”MULTIMODAL PLATFORM BASED ON WATER, RAIL, ROAD AND AIR TRANSPORT WITH A LOGISTICS-STORAGE CENTRE
AND A RIVER PORT LOCATED IN THE INDICATED AREA OF THE LEFT BANK OF THE VISTULA RIVER (KM 766-771),
CONSIDERING THE AREA OF THE CITY OF BYDGOSZCZ AND COMMUNE OF SOLEC KUJAWSKI”

EXECUTIVE SUMMARY

Variant 3
Variant 3 provides that the Multimodal Platform shall be connected to the waterways at 767.50 km of
the Vistula river. The variant covers an area of 96.5 ha, including the area of the Multimodal Platform amounting to 23.6 ha. The remaining area comprises the areas of infrastructural corridors – roads and rails (36.5)
– and the areas outside the embankment (36.4).
Figure 7. Concept of Area Development of the Multimodal Platform – Variant 3.

In order to select the optimal variant of the three proposed, the multi-criteria analysis of variants was
carried out. The criteria adopted for the analysis were determined on the basis of the interdisciplinary analyses. There were 7 main criteria indicated, which include the following determinants: hydrological, navigation,
hydrotechnical, geological, environmental, spatial and infrastructural as well as formal and legal. Each main
criterion was divided into sub-criteria. The detailed methods with calculations are included in the document
entitled Stage III Multi-Criteria Analysis.
As a result of the multi-criteria analysis, Variant 2 reached the highest scoring. Table 2 presents the
total scoring of each variant with the components of such scoring according to 7 main criteria after considering all weights.

Variants

Hydrological
determinants

Navigation determinants

Hydrotechnical
Determinants

Geological determinants

Environmental
determinants

Spatial and infrastructural
determinants

Formal and legal
determinants

Total scoring

Comparison of variants,
where Variant 2 = 100%

Table 2. Summary of the Multi-Criteria Analysis of Variants.

Variant 1

0.0000

0.0700

0.0375

0.0750

0.1155

0.0000

0.0250

0.3230

40.50%

Variant 2

0.1850

0.1000

0.0764

0.1193

0.1498

0.0927

0.0744

0.7976

100.00%

Variant 3

0.1773

0.0610

0.0835

0.1500

0.0920

0.0598

0.0925

0.7161

89.78%

Source: Own study.

Source: Own study. Fragment of the concept of area development at scale of 1:5000, zoomed out.

The strongest advantages of Variant 2 are:

Figure 8 presents the boundaries of the variants within the scope of the study.

•

area availability for further development of the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec Kujawski,

•

advantageous location of port entry,

•

the highest scoring in the most important criteria: hydrological and environmental,

•

insignificant impact on Natura 2000 sites.

Figure 8. Boundaries of the Variant Locations of the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec Kujawski.

6. DEVELOPMENT OF A RIVER PORT WITH
NECESSARY INFRASTRUCTURE
The planning of the size of port with its structures, such as port-internal areas, quays, location of storage yards, is based on an estimate volume of transhipments resulting from the analysis of demand as well as
provisions and regulations defining the parameters of basins and port structures.
below.

The essential elements of the port development with the recommended parameters are characterized

1.

Hydrotechnical structures and devices, including line ones, related to the reinforcement and protection of the Vistula river bank in the region of port entry, i.e. entry guide bar to the entrance channel,
seawalls, groynes.

2.

Entrance channel with outport – channel width 50 m, extended by 20 m in front of the entrance to
the lock, due to the situation of berths for vessels waiting for entrance to the navigation lock.

3.

Lock with floodgates, length of 120 m and width of 20 m.

Source: Own study.
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4.

Port basin with turntable with diameter of 200 m and technical depth of 4.4 m.

5.

Port channel with width of 50 m and technical depth of 4.4 m.

6.

Quays with a minimum width of 15 m.

7.

Surface of port areas directly connected with transhipment and storage of the handled goods and
operations of the port, i.e. areas of storage yards directly related to transhipment of containers, dry
bulk goods, general cargo, oversize goods located in the hinterland of the quays.

8.

Hydrotechnical structures and devices, connected with protection of area against flood as well as
restoration of the polder system in areas surrounding the port, i.e. embankment of the port areas
and irrigation systems.

In the north-east part it is planned to locate administration building with the harbour master’s office of
the port and lock operation rooms. A technical facilities building is located alongside. The remaining part of
the area may be developed for warehouses or extension of storage yards of the container terminal.
Figure 9 presents the concept of area development.

The following table presents the index cost estimates of the construction of the Multimodal Platform
Bydgoszcz-Solec Kujawski containing the costs according to particular sectors. The cost estimate has been
prepared for the variant 2, recommended for implementation based on the multi-criteria analysis. The cost
estimate also includes the costs of extension in stage II and stage III, in which the rail and road infrastructure
access will be mainly extended.
Table 3. Construction Costs of the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec Kujawski [PLN net].
Sector

Stage I (2025-2027)

Hydrotechnics

Stage III (2045)

43,089,000.00

14,767,500.00

713,240,040.80

Navigation

38,000.00

Track systems

78,700,000.00

Roads

119,300,000.00

Environment

16,800,000.00

1,623,000.00

Water-sewage system, gas,
central heating
Electricity grids

Figure 9. Distribution of Particular Functions of the Multimodal Platform.

Stage II (2035)

100,000.00

50,000.00

43,189,000.00

31,617,500.00

29,732,800.00
3,127,000.00

Buildings

7,824,000.00

Total

953,584,840.80

Total for three stages

1,028,391,340.80

Source: Own study.

8. FINANCIAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS
OF THE INVESTMENT PROJECT
The analysis of the financial effectiveness of the construction of the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec Kujawski covered the financial parameters related to possible co-financing of the investment
from the funds of the European Union, and furthermore, the effectiveness of various financing models (Public-Private Partnership, debt financing, hybrid project) was analysed. The simulations for particular financing
models are presented in Stage III Feasibility Study.
The conducted analyses of financial effectiveness show that the project is not commercially viable.
The obtained financial ratios for all financing models assume negative values. This limits the possibility
of financing the construction of the Multimodal Platform by funds from the financial market and highlights
the need to search for other financing sources, e.g. grants. The potential participation of a private partner
would depend on individual arrangements between the involved local government units and such partner
and determination of the remuneration due to the partner in exchange for the contribution made. Another
option would be to establish cooperation with a partner, whose activity according to the articles of association is not profit-oriented (e.g. seaports).
Source: Own study. Fragment of the functional programme.

7. CONSTRUCTION COSTS OF THE MULTIMODAL PLATFORM
The construction costs of the Multimodal Platform have been calculated using the index method as
the sum of the products of price index and number of reference items. The prince index of the given cost
factor is determined on the basis of market data or if there is not such data – on the basis of commonly used
catalogues and price lists.
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On the other hand, the planned construction of the Multimodal Platform will generate a number
of economic benefits, significantly exceeding the investment costs. This means that the construction will be
viable in social and economic terms. A high economic viability of the investment project is confirmed by the
results of the analysis of economic effectiveness ratios, of which all exceeded the assumed reference values.
The most important economic benefits as a result of the investment project implementation include:
•

Transport costs savings for cargo owners related to significantly lower cost of water transport as compared to road and rail transport.

•

Road accident costs savings.

•

Climate change costs savings connected with the emission of greenhouse gases caused
by road transport.

•

Noise costs savings emitted by road and rail transport as well as caused by road congestion.
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Furthermore, the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec-Kujawski will bring the number of non-valuable benefits (which may not be expressed in cash). The most important benefits may include the increase
of employment in the impact area, as well as the economic growth resulting from the implementation of the
investment. The development of areas, which have not been used for the time being or used to a marginal
extent, will give new aesthetic qualities to the area covered by the investment project. The construction the
logistics-storage centre will generate the demand for additional services, which may translate into further
development of entrepreneurship, and in consequence will enhance quality of life.

9. PROJECT SCHEDULE
The project framework schedule is presented below.
Table 4. Project Framework Schedule.
WBS

Task name

Start

End

1

Date of signing an agreement on development of the Location Study

2017-11-23

2017-11-23

2

Development of the Location Study

2017-11-23

2018-11-23

3

Negotiations with potential partners in order to establish
a special purpose vehicle

2018-11-26

2020-01-17

4

Establishment of a special purpose vehicle

2020-01-20

2021-01-01

5

Preparation of application documentation for funding from the European
Union for the development of feasibility study, environmental
and construction documentation

2021-01-04

2021-12-31

6

Tender procedure and selection of the contractor of feasibility study,
environmental documentation and construction design

2022-01-03

2022-08-12

7

Conclusion of an agreement with the contractor of feasibility study,
environmental documentation and construction design

2022-08-12

2022-08-12

8

Development of feasibility study and environmental and construction
documentation

2022-08-15

2025-01-24

8.1

Development of feasibility study

2022-08-15

2023-10-06

8.2

Development of environmental documentation and obtaining an EIA decision

2022-08-15

2023-10-06

8.3

Development of design documentation

2023-10-09

2024-09-06

8.4

Construction permit

2024-09-09

2025-01-24

9

Acquisition of land for investments

2023-10-09

2024-09-06

10

Tender procedure for the construction works contractor

2025-01-27

2025-08-08

11

Conclusion of an agreement with the contractor

2025-08-08

2025-08-08

12

Construction of the Multimodal Platform Bydgoszcz-Solec Kujawski

2025-08-11

2027-12-31

12.1

Preparation of a construction site

2025-08-11

2026-01-23

12.2

Hydraulic structures and objects

2025-10-06

2027-08-06

12.3

Public and internal roads

2026-07-13

2027-12-31

12.4

Rail infrastructure

2026-07-13

2027-11-26

12.5

Utilities

2026-07-13

2027-12-31

12.6

Buildings

2026-10-05

2027-12-31

12.7

Area development

2026-10-05

2027-12-31

Completion of the investment

2027-12-31

2027-12-31

13

Source: Own study.
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