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- Gdynės uoste baigta viešojo keltų terminalo statyba. Terminalas galės aptarnauti didesnius 

keleivinius keltus, kelia ro-ro vežimų aptarnavimo pajėgumus. Terminale galės švartuotis daugiau 

negu iki šiol keltų, terminalas palengvins ilgesnių kaip 240 m ilgio keltų manevravimą, sutrumpės 

įplaukimo laikas. Planuojama, kad nuo kelto prisišvartavimo iki išplaukomo iš uosto praeis ne 

daugiau kaip 120 min. 

- Ščecine vykstančiame tarptautiniame jūrų kongrese Infrastruktūros viceministras Marek Grbarczyk 

pareiškė, kad uostams laikas pasirengti investicijoms užsienyje. 2020 metais Lenkijos jūros uostuose 

krova viršijo 100 mln. tonų. COVID-19 pandemijos laikotarpiu iš mokesčių ir muito į valstybės 

biudžetą įplaukė 30 mlrd. zlotų (6,7 mlrd. eurų). M. Grobarczyk pareiškė, kad infrastruktūros 

ministerijoje rengiami teisės aktai, kurie leis Lenkijos uostų valdyboms investuoti kapitalą užsienyje. 

- Lenkijos bankas Horum Bank SA siekia banko licencijos Lietuvoje.    

- Šiaurinio Balstogės aplinkkelio statybos darbai prasidės ne anksčiau kaip 2027 metais. Baltijos šalys 

traukinių paleidimą deklaruoja 2026 metais.  

- Spalį kompanija „Gazprom“ per Lenkiją į Vakarų Europą siųs tik trečdalį dujų palyginus su 

praėjusiais metais. 

Lenkijos perdavimo sistemos operatoriaus „Gaz-System“ duomenimis „Gazprom“ rezervavo spalio 

mėn. tik trečdalį „Jamalo-Europos“ dujotiekio pralaidumo (13 521 tūkst. kWh/h) palyginus su 

praėjusių metų spalio mėn. rezervacijomis (38 391 tūkst. kWh/h). 

- Išduotas leidimas „Malaszewicze“ logistikos parko statybai. Logistikos parkas bus statomas 30 kv. 

km. plote. Tai, kaip teigiama, bus didžiausias ir moderniausias geležinkelio perkrovimo mazgas 

regione. 

- Prie Poznanės statomas didžiausias Lenkijoje intermodalinis geležinkelio mazgas „Kolejowy Mega 

Hub CLIP“. Tai atsakas į sparčiai augančią kombinuotųjų krovinių vežimų paklausą. 

- Pradėjo veikti intermodalinė jungtis Čengdu-Gdanskas. Pirmasis krovininis traukinys rugsėjo 17 d. 

pajudėjo iš Čengdu į Gdanską pakrautas baldais, mašinomis, įrenginiais bei buitine elektronika.  Šiais 

metais Čengdu savo krovininių traukinių trasas papildė 8 naujomis stotimis užsienyje. Krovininiai 

traukiniai dabar gali pasiekti 66 vietas Europoje. 

- Daugiausia kelių Lenkijoje stato „Budimex“, „Strabag“ ir „Mirbud“. Šios trys įmonės, pagal sutartis 

su Generaline kelių direkcija stato apie 750 km kelių. 

- Nauja „e-toll“ muitų surinkimo sistema pradėjo veikti birželio 24 d., tačiau iki šiol joje 

užsiregistravo tik 0,2 mln. sunkvežimių. Tuo pat metu iki rugsėjo 30 d. veiksiančioje senoje sistemoje 

„viaToll“ buvo įregistruota 1,5 mln. tokių transporto priemonių. 

 - „DocPlanner“, Lenkijos medicinos paslaugų užsakymo platforma, prisijungė prie vadinamųjų 

vienaragių, t. y. technologijų startuolių, kurių vertė viršija 1 mlrd.  Tai pirmoji Lenkijos technologijų 

kompanija, kurio vertė yra tokia didelė.  
- Patvirtinta didžiausios statybos ir architektūros parodos Lenkijoje „BUDMA“ data. Paroda vyks 2022 m. 

vasario 1-4 d. Poznanėje.   

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijos Respublikoje informaciją. 

 


