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Projekt ”Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa
warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” to jeden z największych i najważniejszych projektów inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd
Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Jego celem jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury Portu, która przyczyni się do zrównania parametrów większości nabrzeży zlokalizowanych
w Porcie Wewnętrznym, poprawi ich dostępność dla większych jednostek
pływających i polepszy jakość obsługi statków. Inwestycja ma również na
celu dostosowanie istniejącej infrastruktury portowej do zmieniającej się
struktury obsługi ładunkowej.
Dzięki podniesieniu parametrów nawigacyjnych toru wodnego przedsięwzięcie będzie miało niebagatelne znaczenie w zakresie poprawy warunków
i bezpieczeństwa żeglugi w Porcie Wewnętrznym. Po zakończeniu inwestycji,
kanał portowy zyska na szerokości i głębokości zapewniając statkom zawijającym do Portu Gdańsk większą swobodę manewrów, a przez to mniejsze
ryzyko nawigacyjne.
W rezultacie nastąpi poprawa takich parametrów jak czas i koszt obsługi statków oraz ładunków, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności Portu.
Wraz z modernizacją toru wodnego przeprowadzona zostanie rozbudowa
kilku nabrzeży, która doprowadzi m.in. do wydłużenia ich linii cumowniczych
i podniesienia parametrów technicznych. Korekcie poddane zostanie także wyprofilowanie toru wodnego, by poprawić warunki nawigacyjne w tej
części portu.
Projekt ”Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa
warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” to przedsięwzięcie,
które dzięki wsparciu UE stanowić będzie kolejny krok największego polskiego portu – Portu Gdańsk - w kierunku podwyższenia standardów obsługi
i zwiększenia konkurencyjności portu oraz dalszego umacniania jego pozycji
na Morzu Bałtyckim.
Zakres pogłębienia toru
wodnego i obrotnic

Nabrzeża objęte
programem rozbudowy

The scope of internal fairway
and turning circles dredging

Quays to be extended

Project 2015-PL-TM-0413-W
“Modernisation of the fairway, expansion of the quays
and improvement of navigation in the Internal Port
in Gdansk”
is co-financed by the European Union from
the resources of the Connecting Europe Facility
The “Modernisation of the fairway, expansion of the quays and improvement of
navigation in the Internal Port in Gdansk” project is one of the largest and most
important investment projects carried out by the Port of Gdansk Authority SA.
Its aim is to expand and modernise the Port’s infrastructure, which will contribute to the levelling of the parameters of most quays located at the Inner
Port, improve their accessibility for larger vessels, and enhance the quality of
ship handling. The purpose of the investment is also to adapt the existing port
infrastructure to the changing structure of cargo handling services.
Thanks to the enhancement of the navigation parameters of the fairway, the
undertaking will be of considerable significance in terms of the improvement
of the conditions and the safety of navigation at the Inner Port. After the investment is completed, the port’s canal will be wider and deeper, providing
ships calling at the Port of Gdansk with more manoeuvring space and at the
same time lowering navigational risk.
As a result, parameters such as ship and cargo handling time and cost will be
improved, which will contribute to the increase of the port’s competitiveness.
Along with the fairway’s modernisation, several quays will be expanded,
which will result in the extension of their mooring lines and the enhancement
of their technical parameters. The profile of the fairway will also be corrected
in order to improve the navigational conditions in this part of the port.
The “Modernisation of the fairway, expansion of the quays and improvement
of navigation in the Internal Port in Gdansk” project is an undertaking which
– thanks to the EU’s support – will constitute yet another step of the largest
Polish port, the Port of Gdansk, towards improving service standards and
increasing the port’s competitiveness, and further enhancing its position in
the Baltic Sea.

The project is co-funded from the resources of the EU, covering 85%
of the eligible costs.
The project’s eligible costs – EUR 110,276,871.00
Funding granted 85% – EUR 93,735,340.00
The PGA’s own contribution – EUR 16,541,531.00
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