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TERENY INWESTYCYJNE
Z MOŻLIWOŚCIĄ
ICH ZAGOSPODAROWANIA

INVESTMENT AREAS
WITH THE POSSIBILITY
OF DEVELOPMENT Kolej

owa
BUDYNEK BIUROWY/

OFFICE BUILDING

PLAC 
PRZEŁADUNKOWY/

HANDLING YARD

MAGAZYN
O POJEMNOŚCI

20 000 TON
WAREHOUSE,

CAPACITY:
20 000 TONS

1.

NABRZEŻE
FOSFATOWE/
CONCRETE
WHARF

Tereny pod inwestycje/
Investment areas

Planowane zbiorniki na chemikalia/
Designed tanks for chemicals

Budynki i istniejące zbiorniki/
Existing buildings and tanks

Tory kolejowe/
Railway tracks

Place składowe/
Storage yards

Planowane zbiorniki 
na chemikalia oraz produkty 
naftowe/ Designed tanks for 
chemicals and petroleum 
products: 24 000 m3

Istniejące zbiorniki/
Existing tanks: 7 500 m3

Istniejące place składowe/
Existing storage 
yards: 3 845 m2

Powierzchnia/ 
Area: 12 170 m2

POŁUDNIOWE TERENY
INWESTYCYJNE/
SOUTHERN 
INVESTMENT AREAS

2.

NABRZEŻE
DALBOWE/
DOLPHIN
WHARF

BAZA CHEMIKALIÓW PŁYNNYCH/
LIQUID CHEMICALS 
HANDLING STATION

BUDYNEK ZARZĄDU/
BOARD

AND ADMINISTRATION
BUILDING
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NABRZEŻE BETONOWE
I PLACE SKŁADOWE/
CONCRETE WHARF
AND OPEN STORAGE 
AREAS

Drogi/ Roads:
Powierzchnia/
Total area:

2 726 m2

8 800 m2

Nabrzeże płytowe/
Concrete slab wharf: 1 774 m2

4 300 m2
Plac składowy/ 
Open storage area:



TERENY INWESTYCYJNE –   
SKORZYSTAJ Z NOWYCH MOŻLIWOŚCI
Posiadamy wolne tereny inwestycyjne z możliwością  
ich zagospodarowania pod kątem zwiększenia powierzchni 
magazynowych.

INVESTMENT AREAS – TAKE ADVANTAGE 
OF NEW OPPORTUNITIES
We have spare investment areas with a possibility  
of development that will provide additional storage space.

Port Nad Odrą to marka świadcząca profesjonalne usługi  
przeładunkowe i magazynowanie towarów sypkich,  
kruszyw i chemikaliów płynnych. Wykorzystując wieloletnie  
doświadczenie, gwarantujemy wysoką jakość świadczonych 
usług. Ciągły rozwój i nieustanne podnoszenie kwalifikacji 
pozwala nam spełniać oczekiwania najbardziej wymagających 
partnerów,  którzy cenią sobie rzetelność oraz odpowiedzialność  
za środowisko naturalne.

Port Nad Odrą is a brand providing professional handling  
and storage services of bulk materials, aggregates  
and liquid chemicals. Years of experience guarantee the best 
quality of our services. Continuous development and constant  
improvement of our qualifications enables us to meet  
the expectations of the most demanding Partners  
who appreciate reliability and environmental responsibility.

1.  TEREN POŁOŻONY  W PÓŁNOCNEJ 
CZĘŚCI

Przeznaczenie: place składowe skomunikowane 
z nabrzeżem. 

Na zaprojektowanym nabrzeżu możliwy byłby przeładunek 
drobnicy oraz materiałów sypkich, przy wykorzystaniu 
dźwigów samojezdnych oraz dźwigów jednostek 
pływających. Przeładunek mógłby się odbywać 
bezpośrednio na wagony kolejowe, samochody  
lub na plac składowy, natomiast przeładunek materiałów 
płynnych byłby wykonywany przez projektowany rurociąg 
technologiczny, bezpośrednio na cysterny kolejowe  
lub samochodowe. W przypadku połączenia ze zbiornikami 
w południowej części zakładu możliwe byłoby także 
składowanie i magazynowanie. 

1.  THE  AREA LOCATED IN THE NORTHERN  
PART OF THE SITE

Purpose: storage sites connected with a wharf. 

The designed wharf would be used for transshipments  
of general cargo and bulk materials, using cranes  
and crane vessels, directly to railway cars, trucks  
or storage area. Transshipment of liquid materials  
would be effected by designed technological pipeline 
directly to rail tanks or car tanks. In case there was 
a connection to storage tanks, located in the southern 
part of the site, it would also be possible to store  
the liquid materials.

2.  TERENY POŁUDNIOWE  
SKOMUNIKOWANE  Z NABRZEŻEM  
DALBOWYM, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 
12 170 m2

Przeznaczenie: budowa terminalu magazynowo- 
-przeładunkowego chemikaliów płynnych oraz produktów 
naftowych klasy III o łącznej pojemności 24 000 m3.  
Całkowita pojemność wraz z istniejącymi zbiornikami 
wyniosłaby 31 500 m3.

Utwardzony teren o łącznej powierzchni 3 845 m2 obecnie 
pełni funkcję placów składowych materiałów sypkich.  
Po zaprojektowanym pogłębieniu nabrzeża dalbowego 
mogłoby ono przyjmować statki o nośności 15 000 DWT.

2.  SOUTHERN AREAS, COMMUNICATED   
WITH  THE  DOLPHIN  WHARF,  
PLUS A NEWLY PURCHASED LAND  
WITH A TOTAL AREA OF 12 170 m2 

Purpose: construction of a storage and transshipment 
terminal of liquid chemicals and Class III petroleum products 
with a total capacity of  24 000 m3. Total volume, including 
existing storage tanks, would be 31 500 m3.

3 845 m2 of paved area, currently used as storage areas  
for bulk materials. If the dolphin wharf was dredged  
as designed, we would be able to accept vessels  
up to 15 000 DWT. 



Kontakt:
Port Nad Odrą Fosfan SA, tel. +48 91 44 55 600, e-mail: biuro@fosfan.pl
www.portnadodra.pl

Rafał Kot – Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych
tel. +48 694 454 616, e-mail: r.kot@fosfan.pl
Mirosław Warenik – Dyrektor ds. Rozwoju
tel. +48 91 44 556 53, e-mail: m.warenik@fosfan.pl
Katarzyna Filiks – p.o. Zastępcy Dyrektora Handlowego ds. Portu
tel. +48 668 859 250, e-mail: k.filiks@fosfan.pl

•  Przeładunki towarów sypkich (nawozy i/lub kruszywa), 
rata załadunkowa dla nawozów 120 t/h, dla kruszyw  
80 t/h. Rozładunki z wagonów TDS z ratą rozładunkową 
120 t/h, a ze statków z ratą 60 t/h. 

•  Przeładunki towarów płynnych, rata załadunkowa 
300 t/h. Rozładunki z cystern kolejowych z ratą 170 t/h,  
ze statków w zależności od pomp statku. 

•    Konfekcjonowanie materiałów. Mamy możliwość 
konfekcjonowania nawozów i innych materiałów sypkich 
w worki o pojemności od 1 do 1 000 kg. Oferujemy 
również usługi związane z konfekcjonowaniem towarów 
płynnych w pojemniki od 0,5 do 1 000 litrów. Posiadamy 
linię automatycznego paletyzowania i owijania worków  
na europaletach. 

•    Magazynowanie. Posiadamy magazyny materiałów 
sypkich o pojemności 31 000 ton, uzupełnione wiatą 
magazynową na 3 000 ton. Dodatkowo dostępne są 
magazyny wysokiego składowania na 600 ton oraz 
place składowe o łącznej powierzchni ponad 3 000 m2. 
Ponadto dysponujemy infrastrukturą pozwalającą na 
zmagazynowanie 10 000 m3 chemikaliów płynnych.

•    Usługi. Oferujemy możliwość mielenia materiałów typu 
fosforyt, apatyt, dolomit itp., w ilości ok. 30 t/h.

„Specjalizujemy się w profesjonalnych usługach przeładunków 
towarów sypkich, kruszyw i chemikaliów, w dowolnej 
relacji: statki, barki, wagony kolejowe, samochody.  
Oferujemy magazynowanie i konfekcjonowanie towarów 
w worki od 1 do 1 000 kg.”

“We specialize in professional transshipment and storage services 
of solid materials, aggregates and chemicals  
in any relations: vessels, barges, railway cars as well as trucks.  
We offer storage and packaging of goods in bags  
from 1 to 1 000 kg.“

CHARAKTERYSTYKA  
USŁUG

CHARACTERISTICS  
OF SERVICES

W skład kompleksu „Port Nad Odrą” wchodzą m.in.: 
•  Nabrzeże betonowe o długości 246 m, 

w bezpośrednim sąsiedztwie kanału żeglownego Odry. 
Wyposażone jest w dźwig portowy o nośności 5 ton 
i system taśmociągów do bezpośredniego załadunku 
statków. Dopuszczalne zanurzenie statków do 6 m. 
Nabrzeże w 2017 roku zostało pogłębione. Po wykonaniu 
tej inwestycji Port Nad Odrą może obsługiwać statki 
o nośności 5 000 – 6 000 ton. 

•  Nabrzeże dalbowe o długości 185 m, z pełnym 
zapleczem technicznym do załadunku i wyładunku 
chemikaliów płynnych. Dopuszczalne zanurzenie 
statków do 6 m. Maksymalna techniczna głębokość  
10,5 m. 

• Własna bocznica kolejowa dla 150 wagonów. 
• Magazyny materiałów sypkich i place składowe. 

The complex  “Port  Nad  Odrą” includes:
•  246 m long concrete wharf on the navigable canal  

of Odra River, equipped with a 5 tons port crane  
and a system of belt conveyors for a direct loading  
of vessels. Maximum permitted draft up to 6 m.  
In 2017 the wharf was deeped. After that investment  
Port Nad Odrą is able to handle vessels with capacity  
of 5 000 – 6 000 tons.

•  185 m long dolphin wharf with the full technical 
equipment for loading and discharging of liquid 
chemicals. Maximum permitted draft up to 6 m.  
Maximum technical depth 10.5 m.

• Private railway sidetrack for 150 carriages.
•  Warehouses for bulk materials and outdoor  

storage areas.

CHARAKTERYSTYKA 
INFRASTRUKTURY

CHARACTERISTICS
OF INFRASTRUCTURE

•  Transshipment of bulk materials (fertilizers  
or aggregates), loading rate 120 t/h (fertilizers) and 80 t/h 
(aggregates). Discharging rates 120 t/h (from TDS  
railway cars), and 60 t/h (from vessels).

•  Transshipment of liquid materials, loading rate 300 t/h. 
Discharging from railway tanks – 170 t/h, discharging  
from vessels – a rate depends on vessel pumps capacity.

•    Packaging and other services.  We offer packaging  
of goods in bags from 1 to 1 000 kg as well as packaging  
of liquid materials in containers from 0.5 to 1 000 liters.  
We have an automatic line for palletizing and wrapping 
bags on Euro pallets.

•    Storage. We have warehouses for bulk materials with  
a capacity of 31 000 tons and storage shed for 3 000 tons. 
Additionally we can offer high-storage warehouses  
for 600 tons and outdoor storage sites with a total area  
of more than 3 000 m2. Regarding liquid chemicals  
there is an infrastructure enabling storage of 10 000 m3. 

•    Services: We offer grinding of materials such as rock 
phosphate, apatite, dolomite, etc., in an amount of  
about 30 t/h. 


