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 Powstanie centrum logistycznego z zastosowaniem 
śródlądowego transportu wodnego:
- skraca czas pobytu kontenera w porcie,
- poprawia jakość obsługi logistycznej, 
- łagodzi problemy transportowe miast m.in.

Trójmiasta,
- zmniejsza kongestię wypadków na drogach,
- redukuje emisję zanieczyszczeń.

 Badania ankietowe wykazały, że aktualne potrzeby 
transportowe badanych przedsiębiorstw mogłyby 
wynosić 11,6 mln ton. 

 Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski 
docelowo może obsłużyć około 5-7 mln t. 

Źródło: Prof. Krystyna Wojewódzka –Król i prof. Ryszard Rolbiecki.
„Społeczno-ekonomiczne efekty kompleksowego zagospodarowania dolnej
Wisły”.

Platforma multimodalna oparta o transport wodny, kolejowy, drogowy 
i lotniczy, wraz z planowanym portem rzecznym na dostępnym obszarze 

lewego brzegu Wisły (766 ÷ 771 km) 



 znajduje się w optymalnej odległości od portów morskich 
(ok. 200 km),

 jest to końcowe miejsce na Wiśle, do którego w obecnych 
warunkach hydrologicznych, mogą bezpiecznie dopływać –
przystosowane do obecnych warunków hydrologicznych 
Wisły – kontenerowe barki,

 jest dostępny kilkusethektarowy, niezabudowany obszar 
stanowiący naturalną rezerwę dla rozbudowy platformy, 
portu i zaplecza produkcyjno-składowego,

 posiada stosunkowo łatwy dostęp do drogi krajowej nr 10 
i do krajowej sieci kolejowej,

 lokalizację oraz potencjalną ilość ładunków, uzasadniają 
dotychczasowe koncepcje i opracowania  logistyczne 
i transportowe.

Uwarunkowania przemawiające 
za lokalizacją platformy multimodalnej 

na 766 -771 km lewego brzegu Wisły

Źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy



Dotychczasowe działania na rzecz budowy platformy 

 Samorząd Solca Kujawskiego własnym 
staraniem sporządził wstępne opracowania 
związane 
z lokalizacją platformy.

 Samorząd Województwa prowadził na bieżąco 
działania lobbingowe podczas spotkań, 
konferencji 
i warsztatów, które miały na celu realizację
inwestycji. 

 Inwestycja znalazła się w dokumentach 
strategicznych poziomu krajowego, 
regionalnego
i lokalnego.

 Inicjatywa w sprawie lokalizacji platformy 
multimodalnej wpisuje się w aktualne działania 
strony rządowej (Założenia…).



EMMA
Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego 

poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz 
promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych



Studium lokalizacyjne 
dla platformy 

multimodalnej Bydgoszcz-
Solec Kujawski

Pilotażowy rejs 
promocyjno–badawczy 

z portów morskich 
do centrum kraju

EMMA

Budżet 
całkowity
4,5 mln €

Liczba partnerów
21

Poziom dofinansowania  
85% (dla partnerów z Polski)

Czas trwania
2016-2019

Województwo 
Kujawsko-Pomorskie 

363,600.00 €
Miasto Bydgoszcz 

352,475.00 €

Opracowanie koncepcji 
(podręcznika technicznego) 

barki śródlądowej 
dostosowanej do 

specyficznych warunków 
nawigacyjnych w basenie 

Morza Bałtyckiego



Cel opracowania Studium lokalizacyjnego 
Podstawowym celem Studium jest wyznaczenie optymalnej (wariantowej) lokalizacji platformy – na południowo-

wschodnim obszarze Miasta Bydgoszczy i zachodnim obszarze Miasta i Gminy Solec Kujawski lub na obu łącznie – która

musi uwzględniać:

 uwarunkowania hydrologiczne Wisły,

 uwarunkowania geologiczne i środowiskowe potencjalnych obszarów,

 uwarunkowania włączenia do krajowego układu drogowego, kolejowego i połączenia z przyszłym cargo Portu

Lotniczego,

 uwarunkowania infrastrukturalne (linie energetyczne i inne) i formalno-prawne.

Uwarunkowania krajowe i lokalne

 międzynarodowe, krajowe, regionalne, lokalne dokumenty

i strategie rozwoju, 

 plany i inne dokumenty dot. gospodarki wodnej ( w tym i .in. 

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, Plan Zarządzania 

Ryzykiem Powodziowym i Plan Gospodarowania Wodami) 

oraz inne dokumenty z nią powiązane, 

 dotychczasowe opracowania logistyczne i transportowe, 

w szczególności dotyczące odcinka dolnej Wisły,

 sieć obszarów Natura 2000.

W Studium uwzględnione zostaną: 

Źródło: www.zegluga.wroclaw.pl



Oczekiwane rezultaty

 studia lokalizacyjne dla co najmniej trzech wariantów,

 koncepcje programowo-przestrzenna,

 powiązania z zewnętrznym układem infrastrukturalnym,

 koszty inwestycji i koncepcje montażu finansowego przedsięwzięcia,

 koncepcje etapowania przedsięwzięcia, struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania platformy.

Źródło: http://polska.raben-group.com



 kaskadyzacja dolnej Wisły,

 współpraca z portami morskimi, 

 współpraca z firmami logistycznymi, 

 aktywne działania państwa w kierunku rozwoju transportu 
śródlądowego,

 współpraca województw nadwiślańskich,

 lobbing na rzecz rozwoju transportu śródlądowego. 

Warunki osiągnięcia celu 

Źródło: Acta Energetica 3/6 2013 r. 

Źródło: 2014-09-28 FotoWójcik, zdjęcie lotnicze śluzy Włocławek 



Dziękuję za uwagę


