SKRÓTOWY OPIS AKTUALNEGO STANU W OBSZARZE INWESTYCJI
MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM LOGISTYCZNEGO
EUROTERMINAL W SŁAWKOWIE
Katowice, kwiecień 2009 r.
Dnia 17 kwietnia 2009 r. odbyła się uroczystość otwarcia kolejnego etapu inwestycji budowy Międzynarodowego
Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie.
Efektem powyższej inwestycji jest rozpoczęcie funkcjonowania magazynu uniwersalnego o powierzchni 4 860 m2 oraz
rozbudowa płyty kontenerowej o powierzchni 1,3 ha wraz z suwnicą kontenerową o udźwigu 40 ton. Do użytku oddano
również infrastrukturę techniczną towarzyszącą w postaci torów kolejowych (szeroko i normalnotorowych), dróg
i parkingów oraz sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej.
Tym samym zostanie zamknięty cykl inwestycyjny zgodny z zadaniami przyjętymi przez Zarząd CZH SA:
Zadanie 1
Etap 1
Budowa kompleksu magazynowego o powierzchni całkowitej ok. 7000 m2 składającego się z:
 magazynu uniwersalnego
 składowiska zadaszonego z dwoma suwnicami o udźwigu 25 ton
 zaplecza technicznego (tory, parking, połączenia drogowe)
Realizacja Etapu 1 została rozpoczęta w lipcu 2007r., a zakończona 31 grudnia 2007r.
Etap 2
 zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż suwnicy kontenerowej o udźwigu 40 ton.
 zaprojektowanie i wybudowanie płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną, składającej się
w szczególności z:
o płyty kontenerowej o pow. 1,3 ha
o jezdni podsuwnicowej dla suwnicy kontenerowej bramowej o udźwigu 40 ton
o dróg i parkingu w obrębie otoczenia płyty o pow. 6000 m2
o torów kolejowych – „normalnych” i „szerokich” o dł. 2,2km
o a także niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej).
Zadanie 2
 Zaprojektowanie i budowa magazynu o pow. 4 860 m2 z infrastrukturą techniczną.
Realizacja Etapu 2 dla Zadania 1 oraz całego Zadania 2 została zakończona w I kwartale 2009r.
Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie przeprowadzana była w ramach
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.
Wartość projektu „Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego EUROTERMINAL w Sławkowie”
(nr SPOT/1.3.1/141/05) wyniosła 73 937 906,36 zł. Dla realizacji Zadania 1 uzyskano dofinansowanie w wysokości około
26,6 mln zł (13 299 303,64 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 13 299 303 zł z rezerwy celowej
budżetu państwa).
Wartość projektu „Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego EUROTERMINAL w Sławkowie – zadanie 2”
(nr SPOT/1.3/180/07) wyniosła 37 678 015,00 zł. Dla realizacji Zadania 2 uzyskano dofinansowanie w wysokości około
15,2 mln zł (7 498 738,42 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 7 740 665 zł z rezerwy celowej
budżetu państwa).
Pozostałe środki na inwestycje pochodzą z funduszy własnych CZH S.A. oraz ze środków kredytowych.
Łączna wartość wszystkich inwestycji w obszarze Euroterminalu, zrealizowanych w ostatnich latach z wykorzystaniem
zarówno zewnętrznych źródeł finansowania jak i ze środków własnych CZH S.A. wynosi ponad 100 milionów złotych.

