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Szczecińska spółka Fosfan, producent na-
wozów rolniczych i ogrodniczych, zakoń-

czyła I etap rozbudowy kompleksu Port nad 
Odrą. Inwestycja o wartości 8 mln zł obejmo-
wała modernizację nabrzeża Betonowego, 
przebudowę układu kanalizacji oraz dróg, 
a także wykonanie nowego placu składowe-
go. W planach są już kolejne projekty mające 
na celu zwiększenie możliwości przeładun-
kowych i składowych, a tym samym wzrost 
atrakcyjności firmy także jako operato-
ra portowego.

Główne prace I etapu dotyczyły liczącego 
246 m długości nabrzeża Betonowego, zlo-
kalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie 
kanału żeglugowego Odry, które wykorzy-
stywane jest do obsługi towarów sypkich. 
Z uwagi na jego zły stan niezbędny był ka-
pitalny remont, polegający na budowie no-
wej ścianki szczelnej o głębokości 14 m, na-
prawie oczepu i montażu nowych urządzeń 
odbojowych. Prace hydrotechniczne, które 
rozpoczęto w listopadzie ub.r., wykonywała 
firma UW Service ze Szczecina. Jak podkre-
ślił Mirosław Warenik, dyrektor ds. rozwoju 
Fosfanu, po remoncie można przy nabrzeżu 
obsługiwać statki o nośności 5 tys. t. Jed-
nak władze spółki planują jego pogłębienie 
z obecnych 6 m do 7,5 m, co sprawi, że będą 
mogły przy nim cumować jednostki o nośno-
ści 8-10 tys. t. Niezbędny jest również zakup 
nowego dźwigu, aby zapewnić odpowiednią 
szybkość i jakość obsługi.

W sprawie pogłębienia prowadzone są 
rozmowy na ten temat z Urzędem Morskim 
w Szczecinie. Decyzja jest bowiem uzależnio-
na od planowanego pogłębienia toru wodnego 
Świnoujście–Szczecin do 12,5 m. Jeśli jednak 
realizacja tego przedsięwzięcie będzie się 
przeciągała, to Fosfan planuje poprawę para-
metrów przy nabrzeżu we własnym zakresie. 
Koszt tego projektu to ok. 1,5 mln zł.

Nabrzeże Betonowe, w związku ze spe-
cyfiką działalności spółki, wykorzystywane 
jest przede wszystkim do celów własnych, 
czyli rozładunku surowców przeznaczonych 
do produkcji nawozów oraz do eksportu już 
wyprodukowanych, wysyłanych drogą mor-
ska, w 90%. Ale w przyszłości infrastruktura 
spółki mogłaby być wykorzystywana także na 
potrzeby klientów zewnętrznych.

Firma eksploatuje ponadto drugie nabrze-
że, Dalbowe, o głębokości 10,5 m i długości 
185 m, przeznaczone do obsługi chemika-
liów płynnych. Jest bezpośrednio połączone 
z bazą zbiorników, której pojemność wynosi 
ok. 10 tys. m³. W przyszłości planowana jest 
tam budowa terminalu magazynowo-prze-
ładunkowego chemikaliów płynnych oraz 
produktów naftowych klasy III, o łącznej po-
jemności 40 tys. m³. W rezultacie możliwości 
magazynowe wyniosłyby 50 tys. m³, a po po-
głębieniu nabrzeża można byłoby obsługiwać 
przy nim statki o nośności do 15 tys. t. Firma 
dysponuje również własną bocznicą kolejową 
dla 150 wagonów. 

– W mojej opinii w Szczecinie brakuje 
specjalistycznej bazy do obsługi ładunków 
chemicznych. I w tym upatrujemy szansę na 
dalszy rozwój. Tym bardziej że pojawiają 
się zapytania różnych firm zainteresowa-
nych przeładunkami u nas różnego rodzaju 
produktów chemicznych – stwierdza dyrek-
tor Warenik.

Przeładunek towarów sypkich mógłby od-
bywać się bezpośrednio na wagony kolejowe, 
samochody lub na plac składowy, natomiast 
ładunki płynne, poprzez planowany rurociąg 
technologiczny, trafiałyby bezpośrednio do 
cystern kolejowych lub samochodowych. 
W przypadku połączenia ze zbiornikami 
w sąsiedztwie nabrzeża Dalbowego możliwe 
byłoby także ich składowanie.

Dlatego też niezwykle istotna z punktu 
widzenia dalszego rozwoju firmy jest roz-
budowa bazy magazynowej. Oprócz zbior-
ników na ładunki płynne, Fosfan dysponuje 
obecnie magazynami o pojemności 11 tys. t,  
uzupełnionych wiatą o pojemności 3 tys. t, 
placami składowymi o pojemności ponad  
3 tys. i magazynem wysokiego składowanie 
o pojemności 600 t. Firma wciąż odczuwa 
niedostatek powierzchni składowej. Dlatego 
też w dalszych planach jest budowa kolej-
nego magazynu o pojemności ok. 25 tys. t, 
gdzie załadunek odbywałby się za pomocą 
systemu ruchomych przenośników.

Ponadto Fosfan jest właścicielem jeszcze 
2 innych nabrzeży, które na razie nie są jed-
nak wykorzystywane do działalności opera-
cyjnej. Stanowią niejako odwód na wypadek 
dalszego dynamicznego rozwoju spółki i jej 
działalności portowej. Firma jest bowiem 
bardzo zainteresowana rozwojem właśnie 
w tej branży.

– Od 10 lat skupujemy i gromadzimy grun-
ty, które w przyszłości będziemy mogli wyko-
rzystać do dalszego rozwoju. Obecnie Fosfan 
dysponuje terenami o łącznej powierzchni 
14 ha. Ale w pierwszej kolejności staramy się 
realizować projekty, które zapewniają nam 
odpowiednie wpływy – stwierdził Jacek Ciu-
bak, prezes spółki.

Niezbędna jest też poprawa dostępu 
drogowego do zakładu, w tym budowa dru-
giej bramy wjazdowej. Produkcja nawozów 
trwa bowiem cały rok, ale dystrybucja od-
bywa się sezonowo, ze względy na potrze-
by rolnictwa. W związku z tym szczególnie 
wiosną i latem tworzą się spore korki, gdyż 
każdego dnia po odbiór nawozów pojawia się 
kilkadziesiąt ciężarówek. Otwarcie drugiego 
wjazdu planowane jest na 2016 r.

Planując kolejne etapy rozbudowy kom-
pleksu Port nad Odrą, Fosfan liczy na moż-
liwość pozyskania środków unijnych. Tym 
bardziej że, co podkreślają szefowie spółki, 
rozwój działalności morskiej, a co za tym 
idzie rozbudowa infrastruktury portowej, 
jest jednym z elementów zachodniopomor-
skich inteligentnych specjalizacji.

(PiF)

Chemiczny Port nad Odrą
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