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Inwestycje w Porcie Gdańsk
Port w budowie

#klimatinwestycyjny



Nakłady inwestycyjne
w 2017 roku

Zadania zakończone

Zadania kontynuowane

Zadania rozpoczęte

8 297 416 zł

15 299 357 zł

5 175 816 zł

Łącznie                                                   28 772 589 zł

Prezentator
Notatki do prezentacji
Zadania zakończone w 2017 r. – 8 297 416 złW TYM: W Porcie Wewnętrznym (m.in. modernizacja linii odbojowej na Nabrzeżu Wiślanym czy modernizacja oczepu Nabrzeża WOC I) – 7 281 904 złW Porcie Zewnętrznym (mniejsze: budowa linii kablowej, wymiana stacji transformatorowej) – 1 015 512 złZadania kontynuowane w 2017 r. – 15 299 357 złW TYM:Port Wewnętrzny (m.in. przebudowa ul. Chodackiego od GTK do budynku Poczty i przebudowa Nabrzeża Przemysłowego) – 9 637 073Port Zewnętrzny (m.in. Modernizacja pali stalowych przy Pirsie Rudowym i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Kapitanatu Portu Północnego) – 5 662 284Zadania rozpoczęte w 2017 r., ale nieukończone – 5 175 816 złW TYM:Port Wewnętrzny – 4 980 160 (m.in. umocnienie dna Nabrzeża WOC I czy utwardzenie powierzchni na terenie WOC)Port Zewnętrzny – 195 656 (m.in. rozbudowa GPZ w celu zwiększenia mocy)+ Dokumentacja przyszłościowa oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych – 357 153 złŁĄCZNIE: 29 129 742 zł



Inwestycje w roku 2018



Port Wewnętrzny - pogłębienie toru wodnego 
wraz z  modernizacją nabrzeży

ok. 470 mln zł

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

Prezentator
Notatki do prezentacji
„Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku”Szacunkowa wartość projektu to ok. 470 mln zł. Przyznane dofinansowanie w wysokości 85% (399,5 mln zł). Okres realizacji projektu przypada na lata 2016 - 2020.W ramach wyżej wymienionego projektu realizowanych jest 6 zadań dotyczących bezpośrednio rozbudowy nabrzeży: Zadanie 1 - Modernizacja wewnętrznego toru wodnego, Zadanie 2 - Rozbudowa Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeża Mew,Zadanie 3 - Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego, Zadanie 4 - Rozbudowa Nabrzeża Zbożowego i Nabrzeża Wisłoujście, Zadanie 5 - Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny, Zadanie 6 - Nadzór Inżyniera. W 2017 roku uzyskano pozwolenia na budowę oraz ogłoszono wszystkie postępowania przetargowe na wyłonienie Wykonawców robót oraz na Inżyniera Kontraktu.  Dla Zadania 2 w sierpniu podpisano umowę z Wykonawcą na roboty budowlane. Obecnie dla pozostałych Zadań trwa proces przetargowy, a podpisanie umów z Wykonawcami i Inżynierem Kontraktu w pierwszej połowie 2018 roku.



Port Zewnętrzny – rozbudowa dróg i torów 
kolejowych 

ok. 180 mln zł

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

Prezentator
Notatki do prezentacji
„Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku”. Przyznane dofinansowanie w wysokości 85%. Okres realizacji projektu przypada na lata 2016 - 2020.W 2017 roku uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia na budowę. Również w tym roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy na roboty budowlane oraz na Inżyniera Kontraktu. Obecnie trwa proces przetargowy, a podpisanie umów nastąpi w pierwszej połowie 2018 roku.



PELIKAN – Port Wewnętrzny – rozbudowa układu drogowo-kolejowego
ok. 4,5 mln zł (projekt)

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

Prezentator
Notatki do prezentacji
 „Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej”.Wartość projektu to 4,5 mln zł, a przyznane dofinasowanie w wysokości 50% (2,25 mln zł).Przedsięwzięcie dotyczy fazy przedrealizacyjnej, gdzie dofinansowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz środowiskowej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańsk. W 2017 roku ze strony ZMPG oraz GMG ogłoszono postępowania przetargowe na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W lipcu podpisano umowy z Wykonawcami na wykonanie dokumentacji. Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym.



Budowa Nabrzeża Północnego przy Naftoporcie
ok. 390 mln zł

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

Prezentator
Notatki do prezentacji
Projekt z programu CEF (Connecting Europe Facility – „Łącząc Europę”) w ramach priorytetu CEF Blending.„Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk”W listopadzie 2017 r. wniosek ZMPG został zakwalifikowany przez Komisję Europejską do wsparcia z programu CEF i uzyskał dofinansowanie w wysokości 20% (około 84 mln zł). Szacunkowa wartość projektu to około 423 mln zł.Inwestycja jest przygotowana do realizacji, posiada pełna dokumentację projektową, w tym projekt budowlany opracowany w ramach projektu współfinansowanego z programu TEN-T oraz prawomocne pozwolenie na budowę. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót oraz Inżyniera Kontraktu planowane jest na kwiecień 2018 roku.



Wybrane realizacje hydrotechniczne

• Modernizacja Falochronu Brzegowego Północnego – odcinek PERN
– wartość ok. 6,1 mln zł (3,5 mln zł w 2018 r.)

• Modernizacja linii odbojowej Pirsu Rudowego
– wartość ok. 5 mln zł (2,5 mln zł w 2018 r.)

23,1 mln zł w 2018 r.

Prezentator
Notatki do prezentacji
- w roku 2018 rozpoczniemy modernizację Falochronu Brzegowego Północnego Bazy Przeładunku Rudy oraz Falochronu Brzegowego Pola Refulacyjnego nr 1 odcinek PERN; prace te pochłoną ponad 6,1 mln. zł., z czego na rok 2018 zaplanowano 3,5 mln. zł. Inwestycje mają na celu zabezpieczenie terenów portowych przed coraz intensywniejszymi spiętrzeniami sztormowymi. - modernizacja linii odbojowej Pirsu Rudowego – wymiana urządzeń odbojowych; w roku 2018 rozpoczynamy wymianą 7 urz. za 2,5 mln. zł., a w kolejnym roku – następne urządzenia, także za 2,5 mln. zł. (przy okazji – renowacja powierzchni ściany oczepu nabrzeża). Nowe urządzenia odbojowe będą posiadały lepsze parametry techn.



Wybrane realizacje kubaturowe

• Modernizacja budynku administracyjnego
przy ul. Chodackiego 33

• Modernizacja budynku administracyjnego
przy ul. Na Zaspę 57 dla potrzeb SOPG

• Modernizacja głównego budynku
PSP Florian przy ul. Sucharskiego

8,1 mln zł w 2018 r.
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Prezentator
Notatki do prezentacji
- w 2018 roku planujemy wydać na to 8,1 mln zł:* - modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Chodackiego 33, plan na rok 2018 to 3,1 mln. zł. (termoizolacja i elewacja) - modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Na Zaspę 57 dla potrzeb SOPG (przebudowa parteru i II piętra - części nie przebudowane w 2015 r.), planow. koszt 4,1 mln. zł., z czego w roku 2018 – 1,1 mln zł. - rozpoczęto w roku 2017 modernizację głównego budynku Portowej Straży Pożarnej przy ul. Sucharskiego, wydatki wyniosły już 1,1 mln zł., a do zakończenia w 2018 r. przewidywane są w wys. 0,8 mln zł.



Parking buforowy Śnieżna-Handlowa – 70 miejsc

Prezentator
Notatki do prezentacji
- Budowa parkingu buforowego dla samochodów ciężarowych w rejonie ulic: Śnieżna / Handlowa; prace rozpoczęto, a przewidywany koszt to 5,5 mln. zł. (na 2018 r. zaplanowano 5,1 mln. zł.). 70 samochodów. 



Parking buforowy ul. Budowniczych Portu Północnego – 86 miejsc

Prezentator
Notatki do prezentacji
Budowa parkingu dla pojazdów ciężarowych przy ul. Portowej w PP, przewidywane nakłady w roku 2018 to 3,5 mln. zł. a całkowite to ok. 22 mln. zł. 



Parking buforowy Trasa Sucharskiego – 300 miejsc (w standardzie MOP)



Parking buforowy ul. Ku Ujściu – 100 miejsc (w ramach PELIKAN)



Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Kapitanatu Portu
Północnego 

1,5 mln zł w 2018 r.



Przebudowa i budowa ogrodzeń portowych – ok. 5 km w 2018 roku
2,3 mln zł



Punkty ładowania samochodów elektrycznych
Kompleksowa  modernizacja oświetlenia Portu  

Prezentator
Notatki do prezentacji
- na rok 2018 planowane jest wszczęcie prac nad projektem opomiarowania i przyłączania odbiorców i obiektów ZMPG, w tym punktów ładowania samochodów elektrycznych, z przystosowaniem układów pomiarowych do zdalnego odczytu w istniejącym systemie odczytowym ENERGIA 4; planowane koszty to 0,7 mln. zł. - w roku 2018 planowane jest rozpoczęcie prac nad generalną modernizacja oświetlenia Portu Gdańsk. Proces potrwa kilka lat, na pierwsze lata (2018 – 2022) zaplanowano wydatki w wys. 5 mln. zł. 



Wielofunkcyjny, ogólnodostępny budynek Infobox u wejścia do Portu 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Opracowanie dokumentacji projektowej dla wielofunkcyjnego obiektu kubaturowego wraz ze szkółką żeglarską w ramach projektu „Estetyzacja Portu Gdańsk”W grudniu 2017 roku podpisano ze zwycięzcą konkursu -  biurem projektowym Re_Sudio - umowę na wykonanie aktualizacji koncepcji oraz projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. W marcu 2018 planowane jest odebranie ostatecznej koncepcji, na podstawie której powstanie projekt wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. W 2019 roku planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.W obiekcie planujemy wydzielić powierzchnie ekspozycyjne, w planach jest przedstawienie tam m. in. historii Portu Gdańsk oraz dzielnicy Nowy Port itp. Będzie to piękne ogólnodostępne miejsce widokowe, zlokalizowane przy samym wejściu do portu. Podświetlony napis PORT GDANSK na samym wejściu do kanału portowego będzie witał wszystkie wpływające jednostki zmierzające do Portu czy też do samego Gdańska.Obiekt będzie wyposażony również w sale konferencyjne, które nie tylko planujemy wykorzystać na nasze cele, ale również umożliwić prowadzenie multimedialnych lekcji nt. historii Portu oraz Gdańska (planujemy w tym zakresie zachęcić Miasto do współpracy).



W 2018 roku

ok. 170 mln zł

Zainwestujemy 
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