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Obszary tematyczne gospodarki o obiegu
zamkniętym i zrównoważonego rozwoju są ze
sobą ściśle powiązane. Realizacja założeń
gospodarki o obiegu zamkniętym dotyczy
zarówno produkcji przemysłowej jak i dostaw
usług, które powinny stać się
samowystarczalne energetycznie. Branża
transportowa, w tym gałąź morska jest
szczególnie podatna na te zmiany.

W strategii rozwoju portu w Gdańsku na rok
2030 określono cel strategiczny oraz
dziewięć celów pośrednich, które powinny
być realizowane. Celem pracy jest
szczegółowa analiza określonych celów
portu dokonana pod kątem uwzględnienia w
nich założeń zrównoważonego rozwoju.
Dodatkowo, analiza pozwoli na wytyczenie
kierunku rozwoju portów morskich
zgodnego z ideą gospodarki o obiegu
zamkniętym.

Głównym źródłem informacji była Strategia Portu
Gdańsk 2030 pozyskana ze strony internetowej
portu morskiego w Gdańsku, a dominującymi
metodami badawczymi były metody jakościowe.
Ponadto, w listopadzie 2020 roku dokonano
obserwacji terenowej portu w Gdańsku, co
pozwoliło na skonfrontowanie celów portu ze
stanem faktycznym. Skrupulatna analiza dokumentu
źródłowego oraz artykułów dodatkowych pozwoliła
na dokonanie oceny.
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Zasadniczym celem portu w Gdańsku w obszarze zrównoważonego
rozwoju jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Port w Gdańsku
chce nie tylko spełniać wymagania środowiskowe, ale również
podnosić ich znaczenie w kontekście gospodarczym i społecznym.
Działania portu będą koncentrować się na:
• dążeniu do zeroemisyjności,
• rozbudowie infrastruktury zasilającej „cold ironing”,
• zwiększeniu ilości bunkrowanego gazu LNG,
• rozbudowie sieci podczyszczania odprowadzanych ścieków

opadowych.

Port morski w Gdańsku, dążący do zdobycia pozycji największego portu na
Bałtyku pod względem wielkości przeładunków, dąży do realizacji założeń
zrównoważonego rozwoju, a zakres przyszłych działań uwzględnia konieczność
zachowania stabilności ekologicznej w oparciu o obowiązujące przepisy.
Innowacyjne technologie, które port w Gdańsku traktuje priorytetowo bazują na
zrównoważonym rozwoju.
Odnosząc planowane działania portu morskiego w Gdańsku do gospodarki
o obiegu zamkniętym wyróżnić można następujące cele:
- ograniczanie emisji wywierającej negatywny wpływ na atmosferę,
- ograniczanie zużycia odpadów,
- ograniczanie zużycia zasobów.

Z uwagi na dynamikę zmian w zglobalizowanym świecie, Strategia portu Gdańsk
2030 powinna być aktualizowana i dostosowywana do obowiązujących trendów.


