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Gdynia, 4 lipca 2019 r.

Pogłębianie toru podejściowego i akwenów 

wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III 

oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia 

- etapy II i III
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Zakres prac

Przedsięwzięcie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. pn.:

„Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych 

Portu Gdynia - etapy I i III 

oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III”

Zadanie 1 „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia”

• ETAP I – Rozbudowa Obrotnicy nr 2 wraz z przebudową Nabrzeża Gościnnego

• ETAP III – Pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia

Zadanie 2 „ Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia ”

• ETAP II – Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego

• ETAP III – Przebudowa Nabrzeża Helskiego

Przedsięwzięcie komplementarne Urzędu Morskiego w Gdyni pn.:

„Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II –

Pogłębienie toru podejściowego” jest odrębnym projektem zgłoszonym do dofinansowania 

unijnego – w trakcie procedury.
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Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz 

przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III

• planowane koszty netto: ok. 456 mln zł;     poniesione koszty netto: 54,19 mln zł

• planowane zakończenie: IV kwartał 2022
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Obrotnica nr 2 z przebudową Nabrzeża 

Gościnnego
• planowane koszty netto: 25,2 mln zł

• poniesione koszty netto: 20,2 mln zł

• roboty zakończono: 31.01.2019 r.

Zadanie 1: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych 

Portu Gdynia - Etap I
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Zadanie 1: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych 

Portu Gdynia - Etap I

Obrotnica nr 2 z przebudową Nabrzeża Gościnnego

Etap I Zadania 1 zakłada przebudowę Obrotnicy nr 2 do średnicy 480 m
Zakres prac:
• rozbiórki Pirsu III (240 m) wraz z nową obudową na pozostałym Nabrzeżu 

Gościnnym,
• przeniesienie doku pływającego Stoczni Marynarki na nowe stanowisko (trwają 

ustalenia z właścicielem), 
• przebudowa lądowych sieci należących do Stoczni Wojennej,
• rozbiórka i obudowa głowicy Pirsu nr II na długości 25 m,
• pogłębienie całego nowego akwenu obrotnicy do rzędnej -13,5 m.
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Zadanie 1: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych 

Portu Gdynia - Etap I
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Pogłębienie akwenów wewnętrznych 

Portu Gdynia

• planowane wydatki netto: 106,38 mln zł

• planowane zakończenie: IV kwartał 2022

Zadanie 1: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych 

Portu Gdynia – Etap III
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Zadanie 1: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych 

Portu Gdynia - Etap III

Pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia

W ramach III Etapu Zadania 1 inwestycji wykonane zostaną roboty czerpalne         
do rzędnej -16 m (z obecnych -13,5 m). 
Prace przeprowadzone będą w następujących obszarach:
• Kanał Portowy (ok. 4 km), 
• Awanport,
• akweny wewnętrzne Portu Gdynia na obszarze Basenów III, IV i V, 
• obszar obrotnic portowych  nr 1, 2, 3. 
Wymogi etapu:
• zabezpieczenie konstrukcji nabrzeży przyległych do Kanału oraz narożników 

nabrzeży sąsiadujących,
• rozbiórki obecnie istniejącego umocnienia dna w rejonie zabezpieczanych 

nabrzeży, 
• zabezpieczenia kabli i rurociągów podwodnych. 
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Przebudowa Ostrogi Północnej

• planowane wydatki brutto: 10  mln zł

• planowane zakończenie: III kwartał 2020

Zadanie 1: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych 

Portu Gdynia - Etap III
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Zadanie 1: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych 

Portu Gdynia - Etap III

Przebudowa Ostrogi Północnej

W ramach III Etapu Zadania 1 dla zwiększenia bezpieczeństwa nawigacyjnego 
statków oraz zachowania odpowiedniej szerokości Kanału w dnie niezbędne 
jest też:
• poszerzenie Wejścia Pilotowego w celu osiągnięcia szerokości w dnie do 

140 m – przebudowa Ostrogi Północnej na terenie Portu Wojennego,
• przebudowa Nabrzeża Portowego z wygaszaczem falowania.
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Zabezpieczenie Nabrzeży: Włoskiego, 

Słowackiego i Norweskiego

• planowane wydatki netto: 62,51 mln zł

• poniesione wydatki netto: 10,64 mln zł

• planowane zakończenie: III kwartał 2020

Zadanie 1: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych 

Portu Gdynia - Etap III
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Zadanie 1: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych 

Portu Gdynia - Etap III

Zabezpieczenie Nabrzeży

W związku z przeprowadzanymi pracami pogłębieniowymi konieczne będzie 
również zabezpieczenie konstrukcji nabrzeży przyległych do Kanału oraz 
narożników nabrzeży sąsiadujących. 
Przeprowadzenie prac pogłębieniowych wiąże się również z rozbiórką obecnie 
istniejącego umocnienia dna w rejonie zabezpieczanych nabrzeży. 
Zabezpieczenie / przebudowa następujących nabrzeży: 
• Nabrzeże Norweskie, 
• Nabrzeże Słowackie, 
• Nabrzeże Włoskie
• zabezpieczenie konstrukcji suchych doków,
• wykonanie umocnienia dna wzdłuż Nabrzeża Bułgarskiego, które usytuowane 

jest w Kanale Portowym, a którego konstrukcja pozwala na pogłębienie do 
rzędnej -15,5;

• wykonanie budowli lub zamontowanie urządzeń mających na celu zmniejszenie 
falowania w akwenach wewnętrznych portu.
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Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego

• planowane wydatki brutto: 50 mln zł

• planowane zakończenie: IV kwartał 2022

Zadanie 2: Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - Etap II
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Zadanie 2: Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - Etap II

Zadanie 2 będzie składać się z dwóch etapów.
(Etap I – przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego został już zrealizowany w latach 2014-2015 
i nie jest przedmiotem niniejszego projektu). 

Etap II dotyczy przebudowy Nabrzeża Indyjskiego. 

Nabrzeże Indyjskie zostanie przebudowane na odcinku ok. 536 m do głębokości 
technicznej  -15,5 m. 
Przebudowa ma na celu dostosowanie nabrzeża do obsługi statków o większych 
parametrach i nowego urządzenia przeładunkowego o większym udźwigu. 
Zakres prac:
• rozbiórka elementów nabrzeża i nawierzchni oraz umocnienia dna,
• budowa nowej konstrukcji nabrzeża, wraz z dostosowaniem do nowego urządzenia 

przeładunkowego,
• przebudowa sieci wod.-kan., elektroenergetycznych, teletechnicznych,
• wykonanie punktów odbioru ścieków ze statków,
• przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowej.  
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Przebudowa Nabrzeży: Helskiego I 

i Helskiego II

• planowane wydatki brutto: 160 mln zł

• planowane zakończenie: III kwartał 2022

Zadanie 2: Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - Etap III
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Zadanie 2: Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - Etap II

W ramach Etapu III przebudowane zostanie całe Nabrzeże Helskie dla osiągnięcia 
głębokości technicznej przy nabrzeżu do -15,5 m. 
W ramach prac wykonane zostaną:
• przebudowa Nab. Helskiego I na długości około 725 m, wraz z doposażeniem nabrzeża     

w torowisko suwnicy o rozstawie 30 m,
• przebudowa odcinka Nab. Helskiego I na długości 75,7 m (odcinek przejściowy) oraz 

doposażenie nabrzeża w torowisko suwnicy o rozstawie 30 m,
• rozbiórka Nab. Helskiego II i rampy ro-ro B, tj. również obiektów kubaturowych,
• budowa nowego odcinka Nab. Helskiego I na długości 164,3 m w celu osiągnięcia 

głębokości przy nabrzeżu do -12,5 m, po zburzeniu Nab. Helskiego II,
• pogłębienie Nab. Helskiego na długości 725 m do rzędnej -15,5 m, oraz na odcinku 240 m 

do rzędnej -12,5 m,
• przebudowa sąsiadującego Nab. Oksywskiego (ok. 71 m) i budowa odcinka Nab. Puckiego 

(ok. 71 m) o głębokości technicznej do -12,5 m, 
• odtworzenie pochylni ro-ro B w nowym narożniku nabrzeży Puckiego i Helskiego,
• przebudowa sieci wod.-kan., wykonanie punktów odbioru ścieków ze statków
• rozbiórka rampy ro-ro A, 
• rozbiórka umocnienia dna. 
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Harmonogram działań

Lp. Procesy Uwagi w zakresie stanu prac Początek prac Zakończenie prac

Zadanie 1 – Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III

Etap I – Przebudowa obrotnicy nr 2 z przebudową Nabrzeża Gościnnego

1.
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, 

pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Proces zakończony III kw. 2011 r. IV kw. 2016 r

2. Przygotowanie dokumentacji budowlanej
Proces zakończony, pozwolenie na 

budowę uzyskane
IV kw. 2014 r. IV kw. 2016 r.

3. Procedura przetargowa na roboty budowlane

Wykonawca rozbudowy obrotnicy nr 2 

został wybrany w II postępowaniu 

(I postępowanie unieważnione)

I kw. 2016 r. II kw. 2017 r.

4. Realizacja robót budowlanych
Roboty budowlane zakończone 

31.01.2019 r.
III kw. 2017 r. I kw. 2019 r.

Etap III – Pogłębianie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia 

1.
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, 

pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Proces zakończony II kw. 2013 r. IV kw. 2017 r.

2. Przygotowanie dokumentacji budowlanej

Uzyskano 3 pozwolenia na budowę 

(Nabrzeże Włoskie, Nabrzeże 

Słowackie, Nabrzeże Norweskie), 

do uzyskania pozostałe pozwolenia na 

budowę (Pogłębianie, Ostroga Płn.)

III kw. 2017 r IV kw. 2020 r.

3. Procedura przetargowa na roboty budowlane

Podział na: nabrzeża

Ostroga Północna

pogłębianie akwenów

II kw. 2018 r.

III kw. 2019 r.

III kw. 2020 r.

III kw. 2019 r.

IV kw. 2019 r.

IV kw. 2020 r.

4. Realizacja robót budowlanych

Podział na: nabrzeża

Ostroga Północna

pogłębianie akwenów

IV kw. 2018 r.

IV kw. 2019 r.

I kw. 2021 r.

III kw. 2020 r.

III kw. 2020 r.

IV kw. 2022 r.
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Lp. Procesy Uwagi w zakresie stanu prac Początek prac Zakończenie prac

Zadanie 2 – Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia

Etap II – Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego

1.
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, 

pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Proces zakończony II kw. 2013 r. IV kw. 2017 r.

2. Przygotowanie dokumentacji budowlanej
W przygotowaniu, do uzyskania 

pozwolenie na budowę
II kw. 2019 r IV kw. 2020 r

3. Procedura przetargowa na roboty budowlane Przewidywana na 2020 r. III kw. 2020 r. IV kw. 2020 r.

4. Realizacja robót budowlanych Przewidywane na lata 2020-2022 I kw. 2021 r. IV kw. 2022 r.

Etap III – Przebudowa Nabrzeża Helskiego

1.
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, 

pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Proces zakończony II kw. 2013 r. IV kw. 2017 r.

2. Przygotowanie dokumentacji budowlanej
W przygotowaniu, do uzyskania 

pozwolenie na budowę
III kw. 2017 r III kw. 2019 r

3. Procedura przetargowa na roboty budowlane
Podział na: Nabrzeże Helskie I

Nabrzeże Helskie II

III kw. 2019 r.

II kw. 2021 r.

IV kw. 2019 r.

III kw. 2021 r.

4. Realizacja robót budowlanych
Podział na: Nabrzeże Helskie I

Nabrzeże Helskie II

I kw. 2020 r.

III kw. 2021 r.

IV kw. 2021 r.

III kw. 2022 r.

Harmonogram działań c.d.
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Mapa projektu
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Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia -

etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III

Zaawansowanie realizacji projektu – Zadanie 1

• Etap I: dnia 31.01.2019 r. zakończono roboty budowlane związane z rozbudową Obrotnicy nr 2.     
Trwa odbiór końcowy i uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie.

• Etap III: dnia 22.11.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych przebudowy Nabrzeża 
Słowackiego. Całkowite wynagrodzenie 13 428 477,89 zł netto.

• Etap III: dnia 20.12.2018 zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych przebudowy Nabrzeża 
Włoskiego w Porcie Gdynia. Całkowite wynagrodzenie 14 321 744,12 zł netto.

• Etap III: dnia 16.11.2018 r. otwarto oferty na wykonanie robót budowlanych przebudowy Nabrzeża 
Norweskiego w Porcie Gdynia. W przygotowaniu jest umowa z wybranym Wykonawcą.

• Etap III: Ostroga Północna – odebrano projekt budowlany.

• Etap III: dnia 04.07.2019 r. zawarta zostanie umowa na „Opracowanie projektu budowlanego 
i wykonawczego przebudowy akwenów wewnętrznych Portu Gdynia”.
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Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia -

etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III

Zaawansowanie realizacji projektu – Zadanie 2

• Etap II: Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego – w trakcie procedury przetargowej 
na projektowanie.

Przewidywane rozpoczęcie robót w I kw. 2021 r.

• Etap III: Przebudowa Nabrzeża Helskiego – trwa uzgadnianie projektów 
budowlanych i przygotowanie do złożenia wniosku na uzyskanie pozwolenia na 
budowę. 

Przewidywane rozpoczęcie robót w I kw. 2020 r.
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28 grudnia 2018 r. 

Podpisanie umowy 

o dofinansowanie projektu:

Pogłębianie toru podejściowego 

i akwenów wewnętrznych Portu 

Gdynia – etapy I i III oraz 

przebudowa nabrzeży w Porcie 

Gdynia – etapy II i III

Numer umowy:

POIS.03.02.00-00-0070/18-00

Uzyskane dofinansowanie: 

273 000 000,00 zł

Dofinansowanie unijne

Strony reprezentujące: Dyrektor CUPT Przemysław Gorgol oraz Prezes ZMPG Adam Meller
przy udziale Wiceminister Małgorzaty Zielińskiej
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2 kwietnia 2019 r. – Zatwierdzenie projektu i umowy o dofinansowanie przez 

Komisję Europejską, dokonane przez Komisarz Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i 

Miejskiej – Panią Corinę Creţu

Numer umowy: POIS.03.02.00-00-0070/18-00

Potwierdzone dofinansowanie: 64 947 423,51 EUR, tj. 273 000 000 zł

Dofinansowanie unijne
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Dziękujemy za uwagę


