Rola PKP S.A. w rozwoju
bocznic i terminali kolejowych
Warszawa, 18 listopada 2021 r.

Zasób nieruchomości PKP S.A.

► PKP S.A. dysponują jedną z największych baz nieruchomości w Polsce

Grunty dla branży
logistycznej
w ofercie PKP S.A.

• W portfolio PKP S.A. znajduje
się ponad 100 tys. działek
gruntu o łącznej powierzchni
ponad 95 tys. ha
• PKP S.A. wytypowały ponad
170 nieruchomości na cele
transportowo-logistyczne o
łącznej powierzchni
ok. 1500 ha
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Infrastruktura logistyczna rozwijana z wykorzystaniem gruntów PKP S.A.
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PKP S.A. – atrakcyjne nieruchomości pod rozwój infrastruktury logistycznej

► PKP S.A. to spółka zarządzająca jednym z największych zasobów nieruchomości w
Polsce obejmującym wiele działek o wysokich walorach dla branży transportowospedycyjno-logistycznej. Wysoce atrakcyjne tereny znajdują się m.in. w Zduńskiej
Woli, Koninie, Szczecinie, Gliwicach, we Wrocławiu oraz w pobliżu kolejowych
przejść granicznych na styku torów 1435 mm i 1520 mm.
► PKP S.A. skupiają się na przedsięwzięciach umożliwiających długoterminowe
czerpanie korzyści z nieruchomości – m.in. poprzez wynajem gruntów lub ich
komercyjne zagospodarowanie. PKP S.A. zamierzają pozostawać w projektach
deweloperskich, stawiając na zyski w dłuższym okresie.
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PKP S.A. – nieruchomości dobrze nadające się na budowę infrastruktury większych
węzłów przeładunkowych

PKP S.A. realizują działania na rzecz rozwoju logistyki, mające
przełożyć się na całą polską gospodarkę. Spółka wytypowała ze
swoich zasobów

ponad 170 lokalizacji na terenie kraju
w których można rozwinąć usługową infrastrukturę logistyczną o
łącznej powierzchni około 1500 ha. W najlepszych lokalizacjach
możliwa jest budowa centrów logistycznych, multimodalnych
terminali przeładunkowych oraz tzw. railportów, czyli punktów
koncentracji prac przeładunkowych i innych usług logistycznych.
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Tereny pod bocznice i terminale nie tylko przy sieci PKP PLK S.A. - Linia Hutnicza Szerokotorowa

Spółka PKP LHS realizuje przewozy i zarządza
infrastrukturą linii nr 65, która jest linią
szerokotorową najdalej wysuniętą na zachód
Europy. Jej długość wynosi prawie 400 km.
Łączy ona kolejowe przejście graniczne
polsko-ukraińskie
Hrubieszów/Izow
ze
Sławkowem koło Dąbrowy Górniczej.
PKP S.A. dysponują nieruchomościami, także
przy tej linii.
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Podejście PKP S.A. do zagospodarowania nieruchomości dla branży logistycznej
► Realizowane są działania na rzecz powstawania kolejowych punktów
przeładunkowych przy dużych aglomeracjach miejskich, specjalnych
strefach ekonomicznych oraz w miejscach, gdzie koncentruje się przemysł.
► PKP S.A. praktykują różne modele współpracy biznesowej. Spółka jest
gotowa na współdziałanie z małymi i dużymi firmami. Przedmiotem
współpracy mogą być zarówno wspólne projekty inwestycyjne,
jak i długoletnie umowy najmu nieruchomości pod działalność logistyczną.
► PKP S.A. współpracują z samorządami w procesach inwestycyjnych, w tym
związanych z poprawą infrastruktury, ponieważ przeniesienie ładunków na
transport kolejowy przyczynia się do odciążenia i zmniejszenia degradacji
dróg, a to z kolei przekłada się na konkretne oszczędności w budżetach
miast oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.
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Analiza Lokalizacji Terminali
Przygotowanie opracowania analitycznego wartościującego wybrane tereny PKP S.A. z perspektywy atrakcyjności
dla inwestycji tworzących terminale intermodalne

► Opracowanie powstało z inicjatywy czterech podmiotów: PKP S.A., PKP
CARGO S.A., PKP PLK S.A. i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
► Celem analizy jest zweryfikowanie zasadności tworzenia terminali
intermodalnych na nieruchomościach PKP S.A. znajdujących się w tzw.
pakiecie logistycznym
► Przedmiotem wieloaspektowych ewaluacji jest atrakcyjność tych
terenów dla inwestycji tworzących terminale intermodalne, w tym na
potrzeby zewnętrznych bram portu morskiego w Gdyni
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Analiza Lokalizacji Terminali
Przygotowanie opracowania analitycznego wartościującego wybrane tereny PKP S.A. z perspektywy atrakcyjności
dla inwestycji tworzących terminale intermodalne

► Dzięki realizacji projektu PKP S.A. powinny rozbudować swoje
kompetencje w obszarach koordynacji działalności terminali
współpracujących w ramach sieci oraz planowania rozwoju sieci
współdziałających terminali intermodalnych. Przedsięwzięcie zwiększy
spójność planów różnych Spółek z Grupy PKP dotyczących przedsięwzięć z
zakresu transportu intermodalnego
► Wspólny nadzór nad realizacją projektu daje szanse na zawiązanie ścisłej
długofalowej współpracy w obszarze transportowo-logistycznym
pomiędzy Spółkami z Grupy PKP a Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.
(docelowo także z pozostałymi krajowymi portami morskimi)
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Rozmieszczenie obecnych terminali intermodalnych
Lp.

Nazwa terminalu wraz z lokalizacją

1 Cargosped sp. z o.o., Terminal Braniewo
PKP Cargo Connect sp. z o.o.,

2 Terminal Kontenerowy Poznań-Franowo
PKP Cargo Connect sp. z o.o.,

3 Terminal Kontenerowy Warszawa
PKP CARGO Terminale sp. z o.o.,

4 Centrum Logistyczne Małaszewicze
PKP Cargo Connect sp. z o.o.,

5 Terminal Kontenerowy Gliwice
6 Euroterminal Sławków sp. z o.o.
PKP CARGO Terminale sp. z o.o.,

7 Centrum Logistyczne Medyka - Żurawica
8 Terminal Kontenerowy Paskov, Czechy (koło Ostrawy)
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Współpraca z KOWR i BPP-T na rzecz budowy terminala w Emilianowie k. Bydgoszczy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Bydgoski Park
Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o.
Polskie Koleje Państwowe S.A.

PKP CARGO S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Strony Warunkowej Umowy
Inwestycyjnej

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
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Wizualizacja planowanego terminalu – Emilianowo

Powiązanie z portami morskimi
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Wspólne opracowanie PKP S.A. i UTK
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Projekt Reaktywacji Bocznic Kolejowych w Polsce jest efektem współpracy PKP S.A. z Urzędem
Transportu Kolejowego.
W ramach prac nad Projektem przeprowadzono konsultacje z uczestnikami rynku bocznicowego i
przedstawicielami urzędów państwowych. Odbyły się spotkania konsultacyjne w Gdańsku i
Katowicach. Uczestniczyli w nich przedstawiciele kilkudziesięciu przedsiębiorstw funkcjonujących na
rynku bocznicowych. Przeprowadzone zostały badania ankietowe.
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Zmiany postulowane w Projekcie Reaktywacji Bocznic Kolejowych w Polsce
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Rafał Zgorzelski

