Projekt 2015-PL-TM-0372-M
„Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej
i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku”
jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Instrumentu „Łącząc Europę”
Projekt jest współfinansowany ze środków UE w wysokości
85% kosztów kwalifikowanych.
Koszty kwalifikowane projektu - 28.765.560,00 EUR
Przyznane dofinansowanie 85% - 24.450.726,00 EUR
wkład własny ZMPG - 4.314.834,00 EUR

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w trakcie publikacji”

Celem projektu jest poprawa multimodalnej infrastruktury dojazdowej, tj.: sieci drogowej i kolejowej w Porcie zewnętrznym oraz
stworzenie sieci transportowej umożliwiającej obsługę transportu
multimodalnego i prowadzącej do powstania huba kontenerowego
w porcie.
Cel ten zostanie zrealizowany dzięki modernizacji, przebudowie
i budowie dróg oraz modernizacji, przebudowie i budowie sieci
kolejowej, w odniesieniu do wymaganych standardów i rosnących
potrzeb transportowych, jak również poprzez stworzenie lepszych
warunków do rozwoju transportu multimodalnego (morskiego,
drogowego, kolejowego) dzięki podwyższeniu parametrów geometrycznych istniejących dróg i torów kolejowych oraz budowie brakującej infrastruktury.
Przedsięwzięcie to będzie jedną z największych inwestycji drogowokolejowych realizowanych przez ZMPG SA i obejmie łącznie ok. 10
kilometrów torów kolejowych i ok. 6 kilometrów dróg. Inwestycja
obejmuje nie tylko modernizację istniejących już obiektów infrastrukturalnych, ale także budowę nowych, których celem będzie
poprawa dostępności drogowo-kolejowej do poszczególnych baz
i terminali zlokalizowanych w głębokowodnej części portu.
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Project 2015-PL-TM-0372-M
The “Extension and modernisation of road and railway
network in the Gdansk outer port” project is
co-financed by the European Union from the resources
of the Connecting Europe Facility
The aim of the project is the improvement of multimodal access infrastructure, i.e. the road and railway network at the Outer Port and
the creation of a transport network making it possible to handle multimodal transport and leading to the formation of a container hub at
the port.
The aim will be achieved thanks to the modernisation, reconstruction
and development of roads, as well as the modernisation, reconstruction and development of the railway network corresponding to
required standards and growing transport needs, and also through
the creation of better conditions for the development of multimodal
transport (sea, road, and rail transport) thanks to the improvement of
the geometric parameters of existing roads and railway track and the
construction of additional infrastructure.
The undertaking will be one of the largest road and railway investment projects carried out by Port of Gdansk Authority and will include
a total of about 10 kilometers of railway track and about 6 kilometers of road. The investment involves not only the modernisation
of existing infrastructure facilities, but also the construction of new
ones, aiming the improvement of road and railway access to different
transshipment bases and terminals located in the deepwater part of
the port.
The project is co-funded from the resources of the EU, covering 85%
of the eligible costs.
The project’s eligible costs – EUR 28,765,560.00
Funding granted 85% – EUR 24,450,726.00
The PGA’s own contribution – EUR 4,314,834.00
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