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Bydgoszcz, dnia 20 września 2021r. 

 

Paweł Bukowski 
Prezes Zarządu 

 
Pan  

Rafał Żurowski 

Wójt Gminy Rojewo 

 
 

 

Szanowny Panie Wójcie,  

w imieniu spółki Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo Sp. z o.o. dziękuję za przesłane 

pismo i możliwość poinformowania Pana o działaniach związanych z realizacją inwestycji  

w Emilianowie.  

Gmina Rojewo należąca do powiatu inowrocławskiego graniczy z powiatem 

bydgoskim, a zatem dwu powiatów leżących bezpośrednio na przebiegu transeuropejskiego 

korytarza sieci TEN-T Bałtyk-Adriatyk. Jednym z celów realizacji korytarza Bałtyk-Adriatyk,  

na jego przebiegu min. przez nasze województwo,  jest stworzenie wydajnej infrastruktury 

transportowo-logistycznej dla portów Trójmiasta, zespołu portów Szczecin-Świnoujście oraz, 

w niedalekiej przyszłości, dla portu w Elblągu. Inicjatywa budowy ponadregionalnego węzła 

logistycznego w rejonie Bydgoszczy  jest spójna z projektami powstania Centralnego Portu 

Komunikacyjnego, Centralnego Portu Morskiego, idei Trójmorza, a także infrastruktury 

skorelowanej z rozwojem chińskiego  Nowego Jedwabnego Szlaku. Projekt budowy terminala 

intermodalnego, jako elementu węzła logistycznego pod Bydgoszczą, nie jest zatem 

inwestycją wyłącznie „lokalną”.   

Rozporządzenie 1315/2013 RE i PE dotyczące rozwoju sieci TEN-T min. wskazuje Bydgoszcz 

jako potencjalny węzeł sieci bazowej TEN-T. Po przeprowadzonych analizach, popartych 

opiniami firm przewozowych i logistycznych, jednoznacznie wskazano na lokalizacje terminala 

w m. Emilianowo na terenie gminy Nowa Wieś Wilka. 

 

W dniu 17 września 2019 roku zostało podpisane porozumienie o wspieraniu 

powstania pod Bydgoszczą intermodalnego terminala kolejowo-drogowego. Sygnatariuszami 

porozumienia są PKP SA, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, PKP Cargo SA, Bydgoski Park 
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Przemysłowo-Technologiczny (BPPT), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, gmina Nowa 

Wieś Wielka oraz wojewoda kujawsko-pomorski. Jednym z ustaleń Porozumienia było 

powstanie zespołu, którego zadaniem było powołanie spółki celowej do realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Wyłoniła się zatem, spośród stron porozumienia, grupa interesariuszy 

zainteresowanych przystąpieniem do ww. spółki SPV. Były to Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa (KOWR), Polskie Koleje Państwowe S.A. (PKP S.A.) oraz  Bydgoski Park Przemysłowo-

Technologiczny (BPPT). W lipcu 2020 roku ww. podmioty podpisały umowę o wspólnej 

realizacji inwestycji, określając w niej swój udział i zasady przeprowadzenia przygotowań  

do rozpoczęcia inwestycji budowy terminala w Bydgoszczy Emilianowie. 
 

Udział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: idea budowy terminala wynika 

bezpośrednio ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i uzyskała wsparcie Rządu RP - 

także odniesieniu do realizacji zadań na rzecz polskiego rolnictwa. 

W szczególności zaś w odniesieniu do strategii dotyczących polskiego rolnictwa, idea węzła 

multimodalnego opiera się m.in. na:  

- Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.  Zadanie:  Intermodalny terminal towarowy – 

„budowa  infrastruktury spedycyjno-magazynowej  działającej  na potrzeby eksportu towarów 

rolno-spożywczych na rynki światowe […] ”; 

-  Pakcie dla Obszarów Wiejskich z 17 lutego 2017r  (jako pochodna zapisów SOR); 

-  Strategii zrównoważonego rozwoju  wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 (15.10.2019r.).  
 

W tym kontekście powstaną terminale zbożowe w jednym z portów Trójmiasta oraz  

w zespole portów Szczecin-Świnoujście. Z uwagi na bardzo dobre skomunikowanie 

Emilianowa z ww. portami jest realizowana idea portu wewnętrznego. A zatem w powiązaniu  

z terminalami zbożowymi oraz cukroportem w Gdańsku powstaje ww. system wsparcia 

eksportu produktów rolno-spożywczych. Województwo kujawsko-pomorskie jest obok  

Wielkopolski największym producentem rolnym, a jednak na terenie województwa nie ma ani 

jednego tego typu terminala. Zakłada się, że wokół terminala powstanie obszar inwestycyjny 

nakierowany na logistykę i przetwórstwo rolno-spożywcze. 

Stworzenie ww. infrastruktury umożliwi w znacznie większym zakresie  eksport produktów 

rolnych via porty polskie (obecnie w  bardzo dużej części jest on kierowany do portów 

niemieckich i holenderskich). Podobnie jest z transportem intermodalnym np. z Wielkopolski 

blisko 90 % tego transportu jest kierowana do portów zachodnich.  
 

Na bazie doświadczeń zachodnich, a od pewnego czasu także krajowych, tego typu 

terminale są infrastrukturą oddziaływującą silnie na rozwój gospodarczy regionu nawet  

w promieniu 50 – 100 km. Bezsporne są zatem korzyści, oddziaływania terminali 

multimodalnych na rozwój gospodarczy regionu, tym bardziej obszarów wzdłuż przebiegu ww. 

korytarza TEN-T, a w tym szczególnie zaniedbanego w ostatnich latach województwa 

kujawsko-pomorskiego. Potwierdza to także min. opracowanie zlecone przez Urząd Miasta 
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Bydgoszczy pn. „Studium prewykonalności dla rozwoju węzła transportowego Bydgoszcz – 

Solec kujawski poprzez integrację Platformy Multimodalnej Solec Kujawski oraz terminala 

transportu kombinowanego Bydgoszcz-Emilianowo”. 
 

Terminal w Emilianowie będzie miał charakter terminala kolejowo-drogowego, stąd 

dążymy do jego jak najlepszego skomunikowania kolejowego i drogowego z kujawsko-

pomorskimi ośrodkami gospodarczymi  - w myśl koncepcji  wheel and spokes. Koncepcja 

logistyczno-transportowa wheel and spokes (użyta także w planie powstania CPK) zakłada, że 

„wheel” stanowić będzie terminal w Emilianowie, zaś „spokes” to lokalne drogi i koleje 

prowadzące do niego z gmin i powiatów naszego województwa.  
 

Przedstawiając powyższy opis, siłą rzeczy bardzo skrócony, przyczyn powstania idei 

inwestycji terminalowych w okolicach Bydgoszczy i ich znaczenia (stale rosnącego – 

szczególnie w kontekście zmian w gospodarce europejskiej i światowej po Covid-19) chce  

z całą mocą podkreślić, iż budowa drogi  Rojewo – Chrośna - Solec Kujawski ma, poza 

przytoczonymi przez Pan Wójta uwarunkowaniami przeciwpożarowymi, bardzo ważne 

znaczenie dla rozwoju ekonomicznego nie tylko Gminy Rojewo, ale także, poprzez połączenie 

z drogą ekspresową S10 w okolicy Solca Kujawskiego, powiatu inowrocławskiego i po części 

powiatu bydgoskiego, co w konsekwencji czyni omawianą inwestycję drogową nie tylko 

pożądaną, lecz wręcz konieczną do realizacji.   

 

Z poważaniem 

 

Paweł Bukowski 

/ podpis elektroniczny/  
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