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PROBLEMATYKA FUNKCJONOWANIA
STOCZNIOWYCH ZAK£ADÓW PRODUKCYJNYCH
NA TERENACH SILNIE ZURBANIZOWANYCH
Streszczenie. Znaczna iloæ stoczniowych zak³adów produkcyjnych, w tym du¿ych stoczni,
znajduje siê w miastach. W Europie jest powszechne, ¿e takie zak³ady czêsto s¹ ulokowane w
centrach miast lub w ich bliskim s¹siedztwie. Taka lokalizacja stwarza wiele problemów rodowiskowych, transportowych i spo³ecznych. Wp³ywa tak¿e na mieszkañców, miasto, jak i na
sam¹ stoczniê. Identyfikacja tych zale¿noci i problemów (a tak¿e sposobów im zapobiegania) pozwoli na lepsze funkcjonowania tego typu zak³adów w miastach, ich mniejsz¹ uci¹¿liwoæ oraz polepszenie relacji pomiêdzy stoczni¹ a miastem.
S³owa kluczowe: urbanizacja, stocznia, przemys³ okrêtowy, zak³ad produkcyjny.

WSTÊP
Budownictwo okrêtowe, pomimo kryzysu, wci¹¿ siê rozwija  g³ównie w krajach
azjatyckich, gdzie udzia³ budowy statków w ich globalnej produkcji jest coraz wiêkszy.
Rozwój ten jest widoczny tak¿e w Europie, ma on jednak charakter d¹¿enia do coraz
bardziej wyspecjalizowanych i skomplikowanych konstrukcji [3] oraz rozwoju technologicznego. Mimo tych zmian przemys³ okrêtowy wci¹¿ jest widoczny w Europie i w
Polsce, gdzie ma tak¿e tutaj g³êbok¹ tradycjê. Sektor okrêtowy by³ i raczej zawsze
bêdzie bardzo wa¿ny dla Europy ze wzglêdu na swoj¹ ekonomiczn¹, topologiczn¹ i
historyczn¹ naturê oraz tradycjê [7]. Samo budownictwo okrêtowe jest kluczow¹ czêci¹ sektora okrêtowego, który znacz¹co przyczyni³ siê do rozwoju Europy w przesz³oci i jest bardzo wa¿ny dla jej morskiej przysz³oci. W Niemczech, Holandii, Francji, Hiszpanii i W³oszech budownictwo okrêtowe jest okrelane przemys³em strategicznym. Napêdza ono gospodarkê, gdy¿ proces budowy statku dalece wykracza poza
sam¹ stoczniê i zapewnia du¿¹ liczbê miejsc pracy [1]  czêci, urz¹dzenia lub ca³e
systemy s¹ budowane poza stoczni¹, materia³y do budowy sprowadzane s¹ od kooperuj¹cych dostawców. W ten sposób beneficjentami istnienia tego przemys³u s¹ nie
tylko regiony, gdzie s¹ zlokalizowane stocznie, ale tak¿e regiony odleg³e, równie¿ w
ró¿nych czêciach wita [2]. To wszystko rodzi perspektywy dalszego funkcjonowa-
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nia obecnych stoczni w Europie, a nawet ponownego uruchamiania ju¿ zamkniêtych,
tym bardziej, ¿e europejskie rodowisko okrêtowe, a w szczególnoci kadra naukowa
i in¿ynierska wci¹¿ jest znacz¹ca i posiada olbrzymi kapita³ intelektualny.
Jedn¹ z charakterystycznych cech europejskich stoczni jest ich d³uga historia. Istniej¹ one w mniej lub bardziej zmienionym kszta³cie od wielu lat, uzupe³niane o nowszy
sprzêt i technologie, modernizowane, przebudowywane, dostosowywane do najnowszych wymagañ. Ta ich d³uga historia wp³ynê³a na ich umiejscowienie. Czêsto s¹ to nie
tylko peryferie miast, ale tak¿e ich miejska przestrzeñ, a nawet samo centrum. Taka
lokalizacja w centach miast lub w ich bliskim s¹siedztwie jest nieczêsto spotykana dla
innych ga³êzi przemys³u ciê¿kiego, lecz jest to nierzadkie zjawisko dla stoczni, w³anie
ze wzglêdów historycznych  stocznie powstawa³y w portach, które, jako czêæ miasta têtni¹ca ¿yciem, by³y ulokowane w centrach miast. To odnosi siê oczywicie tylko
do przypadków, kiedy istniej¹ odpowiednie warunki terenowe miast, a w szczególnoci
dostêp do wody i po³¹czenie z morzem.
Du¿e stocznie, zajmuj¹ce znaczne obszary w miastach i zatrudniaj¹ce liczne rzesze
pracowników wp³ywa³y w istotny sposób na miasto, w którym siê znajduj¹ i odwrotnie
 miasto oddzia³ywa³o na nie. Do tych czynników nale¿¹ m.in. ruch miejski i mieszkalnictwo wokó³ stoczni, planowanie przestrzenne, rozwi¹zania komunikacyjne,
zapewnienie mo¿liwoci dostaw, zapewnienie mediów oraz aspekty rodowiskowe,
a nawet kulturalne i spo³eczne.

ZANIECZYSZCZENIA I HA£AS
Jednym z najbardziej uci¹¿liwych czynników dla miasta jest zanieczyszczenie.
Du¿a koncentracja ludzi, samochodów, zak³adów produkcyjnych itp. powoduje znaczne zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju na ma³ym obszarze. Tak wiêc ka¿de kolejne
ród³o zanieczyszczeñ bêdzie dla miasta niema³ym problemem. Niestety, stocznia jest
takim znacz¹cym ród³em, powoduj¹cym zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu
oraz ha³as.
Procesy produkcji oraz naprawy statków to g³ówne przyczyny zanieczyszczenia
powietrza. S¹ to m.in. ciêcie blach, spawanie, przygotowywanie powierzchni i malowanie. Do atmosfery dostaje siê du¿a iloæ toksycznych zwi¹zków [4]. Farby rozpuszczalnikowe s¹ ród³em lotnych zwi¹zków organicznych (volatile organic compounds 
VOC), przyczyniaj¹cych siê do zanikania warstwy ozonowej oraz bêd¹cych ród³em
niebezpiecznych zanieczyszczeñ powietrza [5]. VOC mog¹ byæ produkowane przez
wiele ró¿nych procesów typowych dla produkcji stoczniowej, w tym czyszczenie ma³ych
elementów i malowanie natryskowe. Ze wzglêdu na rozmiar prowadzonych prac najwiêkszy potencja³ produkcji VOC maj¹ procesy powlekania i malowania metod¹ natryskow¹ [6]. Mo¿na temu przeciwdzia³aæ stosuj¹c pow³oki (farby) o zmniejszonej lub
zerowej zawartoci rozpuszczalnika. Alternatyw¹ s¹ pow³oki oparte na wodzie, proszkowe lub o wysokiej zawartoci cz¹stek sta³ych [5]. Mo¿na tak¿e zastosowaæ techno-
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logiê kontroli zanieczyszczenia powietrza tak, aby usuwaæ substancje zanieczyszczaj¹ce ze strumienia powietrza zawieraj¹cego VOC i inne szkodliwe czynniki powsta³e w
procesach produkcyjnych. Jednak przechwytywanie powietrza wydobywaj¹cego siê z
tych procesów w warunkach stoczniowych jest trudne. Procesy produkcyjne odbywaj¹ siê na du¿ych powierzchniach i kubaturach. Koncentracja VOC i pozosta³ych
substancji dla wiêkszoci stoczni bêdzie zbyt niska by mo¿na by³o je wychwyciæ [6].
Mo¿na jednak przedsiêwzi¹æ jeszcze inne rodki, aby zmniejszyæ zanieczyszczenie
powietrza: metody malowania o zwiêkszonej wydajnoci, odpowiednio utrzymywany i
czyszczony sprzêt (pistolety natryskowe), wyposa¿enie wysokiej wydajnoci. Pozwoli
to pracownikom na nak³adanie pow³ok przy mniejszych stratach na odpady, co z kolei
zmniejszy produkcjê szkodliwych odpadów i zanieczyszczenia powietrza [5]. Nale¿y
te¿ zwróciæ uwagê, i¿ samo wyszkolenie, umiejêtnoci i odpowiednia motywacja pracowników bêdzie mia³a wp³yw na ich wydajnoæ oraz sposób pracy.
Do atmosfery dostaje siê tak¿e du¿o dwutlenku wêgla, py³u i innych zanieczyszczeñ pochodz¹cych z szeregu procesów produkcyjnych i transportowych. W stoczni
zu¿ywa siê ogromne iloci gazów (w tym acetylenu) oraz paliw (pojazdy i maszyny
transportowe), choæ i tak najczêciej to zu¿ycie jest znacznie zredukowane poprzez
korzystanie z wielu urz¹dzeñ i pojazdów o napêdzie elektrycznym. W procesach oczyszczania blach (piaskowanie) do atmosfery dostaje siê du¿a iloæ py³u. W du¿ej mierze
py³ ten oraz inne zanieczyszczenia s¹ wdychane przez mieszkañców i osiadaj¹ na budynkach i ulicach, przez co jest ród³em chorób, zanieczyszczania elewacji oraz przyczyn¹ powstawania kurzu i warstw brudu.
Zanieczyszczenia zatruwaj¹ce atmosferê, zatruwaj¹ równie¿ wodê. Wiele pow³ok
wykorzystywanych w kad³ubach okrêtowych zawiera ciê¿kie metale, takie jak mied i
cynk. Ich toksyczne dzia³anie wykorzystywane jest w celu zapobiegania porastaniu i
osiadaniu siê organizmów morskich na kad³ubie statku, spowalniaj¹cych statek i powoduj¹cych zwiêkszenie zu¿ycia paliwa. Podczas remontu statku bêd¹cego w eksploatacji usuwane s¹ organizmy i stara farba w procesie mycia kad³uba [5]. Stosowane powszechnie piaskowanie jak i wycieki ze statków i urz¹dzeñ, nieodpowiednie zachowanie pracowników, brak barier ochronnych, z³a organizacja prac równie¿ przyczynia siê
do zanieczyszczenia wody [2].
Tak jak i w przypadku zanieczyszczeñ powietrza, tak i tu mo¿na przedsiêwzi¹æ
odpowiednie rodku w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wody. Piaskowanie, które z
regu³y odbywa siê za pomoc¹ specjalnego suchego rutu, mo¿na zast¹piæ wod¹ pod
bardzo wysokim cinieniem, drobinami lodu lub zamieniæ rut na specjalny zwil¿ony
rut, chemicznie przystosowany do ³¹czenia siê z metalami ciê¿kimi i izolowania ich od
organizmów wodnych. Toksyczne pow³oki zapobiegaj¹ce porastaniu i siadaniu siê organizmów morskich mo¿na zast¹piæ takimi pow³okami, które bazuj¹ na w³aciwociach powierzchni i w ten sposób zniechêcaj¹ lub ca³kowicie zapobiegaj¹ tym niepo¿¹danym procesom. Alternatyw¹ jest zastosowanie pow³ok lizgowych na bazie teflonu i silikonu [5].
Redukcjê zanieczyszczeñ wody mo¿emy osi¹gn¹æ równie¿ poprzez odpowiednie
przeszkolenie personelu, stosowanie barier zapobiegaj¹cych rozprzestrzenianiu siê za-
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nieczyszczeñ na powierzchni wody, odpowiedniej dba³oci o maszyny, pojazdy i urz¹dzenia oraz o przestrzeganie zasad ochrony rodowiska tak, aby zminimalizowaæ iloæ
wycieków i wyrzucanie odpadów wprost do wody. Nale¿y tak¿e czyciæ okresowo
dno akwenu znajduj¹ce siê tu¿ przy nabrze¿u stoczni [2].
Zanieczyszczenia gruntu s¹ zwi¹zane z zanieczyszczeniem wody, gdy¿ te zanieczyszczenia przenikaj¹ z jednego rodowiska do drugiego. Jednak powierzchnia gruntu
jest bardziej nara¿ona na wycieki z maszyn pojazdów transportowych oraz na zwyk³e
zamiecanie odpadami produkcyjnymi lub mieciami zaliczanymi do grupy komunalnych, produkowanych przez samych pracowników.
Jeszcze jednym powa¿nym zanieczyszczeniem rodowiska, bardzo uci¹¿liwym
dla mieszkañców, jest ha³as. Procesy produkcyjne stoczni s¹ bardzo g³one: ciêcie,
formowanie blach, monta¿, kucie, prostowanie, za³adunek, roz³adunek, nitowanie
oraz wiele innych. Do tego dochodz¹ tak¿e maszyny transportowe. Praktyka pokazuje, ¿e stocznie maj¹ problem ze spe³nieniem surowych norm ha³asu obowi¹zuj¹cych w miastach [2].
Mo¿na przyj¹æ pewne rozwi¹zania zmniejszaj¹ce uci¹¿liwoæ ha³asu. G³one prace
nie powinny odbywaæ siê w porze nocnej, kiedy to ha³as jest najbardziej uci¹¿liwy, a i
normy s¹ wtedy du¿o surowsze. Najbardziej g³one rejony stoczni powinny byæ jak
najbardziej oddalone od zabudowañ mieszkalnych, a do oddzielone barierami poch³aniaj¹cymi lub odbijaj¹cymi dwiêk. Te bariery mog¹ byæ naturalne (np. drzewa) jak i
sztuczne  np. inne budynki stoczniowe, produkuj¹ce mniejszy poziom ha³asu lub nieprodukuj¹ce go w ogólne (np. biuro projektowe, biurowiec administracyjny, parkingowiec), poprzez budynki poza stoczniowe niepe³ni¹ce funkcji mieszkalnych, a¿ po dedykowane bariery dwiêkowe takie jak ekrany dwiêkoch³onne [2].
Z tych rozwa¿añ wynika, ¿e stocznia produkuje du¿e iloci ró¿nych zanieczyszczeñ. Jej lokalizacja w terenach silnie zurbanizowanych sprawia, ¿e s¹ one bardziej
uci¹¿liwe i dotykaj¹ wiêkszej liczby ludzi. Dlatego te¿, a tak¿e z powodu surowszych
norm panuj¹cych na takich terenach, stocznia musi zwracaæ na to szczególn¹ uwagê,
poniewa¿, poza odpowiedzialnoci¹ spo³eczn¹ i naruszeniem dobrych zasad wzajemnego wspó³¿ycia pomiêdzy zak³adem produkcyjnym a miastem i jego mieszkañcami, odpowiednie organy mog¹ na³o¿yæ dotkliwe kary finansowe. Na rysunku 1 widaæ bliskie
s¹siedztwo zak³adów stoczniowych o ogromnej powierzchni i obszarów mieszkalnych.

TRANSPORT
Transport w warunkach miejskich jest utrudniony, szczególnie w przypadku towarów wielkogabarytowych, a tych do stoczni przybywa bardzo du¿o. S¹ trzy sposoby
dostarczenia towaru do stoczni: pojazdem samochodowym, kolej¹ lub drog¹ wodn¹.
Wiêkszoæ stoczni jest pod³¹czona do sieci kolejowej, co pozwala na w miarê nieuci¹¿liwy transport znacznej iloci towarów. Je¿eli tylko infrastruktura kolejowa jest dobrze
utrzymana i nie ma innych przeciwwskazañ dla transportu kolejowego, powinien on
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Rys. 1. Przyk³adowe zdjêcie satelitarne czêci ródmiecia oraz terenów stoczniowych
znajduj¹cych siê w miecie Szczecin

byæ w jak najwiêkszym stopniu wykorzystywany jako alternatywa do transportu drogowego. Niestety, z uwagi na znaczne rozmiary nie wszystkie ³adunki, a w szczególnoci ³adunki ponadgabarytowe, mo¿na przewieæ kolej¹.
Transport drog¹ wodn¹ bêdzie raczej odbywa³ siê w wyj¹tkowych przypadkach.
Nie jest mo¿liwe, aby wszyscy dostawcy (czy choæby ich znaczna czêæ) dysponowali dostêpem do morza lub systemu transportu ródl¹dowego, a transport kombinowany
mo¿e byæ za drogi ze wzglêdu na koszty prze³adunku. Jednak czêsto jest to jedyna
alternatywa dla bardzo du¿ych i/lub bardzo ciê¿kich konstrukcji. Zalet¹ tej metody transportu jest fakt, ¿e jest ona najmniej uci¹¿liwa dla mieszkañców miasta. S¹ jednak ograniczenia  na drogach wodnych istniej¹ pewne przeszkody  konstrukcje wodne (np.
jazy, stopnie) oraz mosty, wystêpuj¹ce w miastach w wiêkszym zagêszczeniu. Do tego
dochodzi ruch portowy, transportowy oraz rekreacyjny, który utrudnia transport.
Transport drogowy jest transportem najbardziej elastycznym. Wystêpuje tu najmniej ograniczeñ, sieæ drogowa jest bardziej rozbudowana ni¿ sieæ ródl¹dowa czy te¿
kolejowa. Niestety, ruch drogowy jest bardziej nieprzewidywalny. Minusem jest du¿a
iloæ uczestników ruchu. W miastach ta liczba jest jeszcze wiêksza. Wystêpuj¹ tak¿e
zatory drogowe, remonty, wypadki oraz objazdy. Czêste zakazy dla samochodów ciê-
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¿arowych ograniczaj¹ dostêpnoæ tej infrastruktury. Jednak po uzyskaniu specjalnych
zezwoleñ mo¿na tak¿e poruszaæ siê po drogach normalnie niedostêpnych dla ciê¿szych
pojazdów, a tak¿e przewoziæ ³adunki ponadgabarytowe (przy spe³nieniu pewnych warunków), co jednak mo¿e byæ utrudnione w terenach zurbanizowanych ze wzglêdu na
kszta³t i zagêszczenie infrastruktury miejskiej (wiat³a, latarnie, obiekty w pasie drogowym, budynki, zaparkowane samochody, w¹skie ulice, ciasne zakrêty). Taki transport
musi byæ dobrze zaplanowany, nale¿y uwzglêdniæ znaczny margines czasu na sytuacje
nieprzewidziane i nale¿y spe³niæ wszelkie warunki wymagane przepisami (np. uzyskaæ
odpowiednie zezwolenia, zatrudniæ kierowcê z odpowiednimi kwalifikacjami, zorganizowaæ pojazd pilotuj¹cy lub policjê, transportu dokonywaæ tylko w godzinach nocnych, uiciæ odpowiednie op³aty itp.).
Transport drogowy jest jednak¿e najbardziej uci¹¿liwym transportem w miecie,
a najbardziej w terenach silnie zurbanizowanych jak centra miast. Samochody w tych
obszarach poruszaj¹ siê bardzo powoli. Taki transport przyczyni siê do zanieczyszczenia powietrza, ha³asu i zu¿ycia dróg. Jest tak¿e ryzyko uszkodzenia innych pojazdów
lub infrastruktury miejskiej. Rodzaj transportu powinien byæ odpowiednio dobrany bior¹c pod uwagê czynniki ekonomiczne, spo³eczne i rodowiskowe, a tak¿e by ³adunek
dojecha³ bezpiecznie i na czas.
Kolejnym zagadnieniem transportu jest kwestia ruchu miejskiego wokó³ stoczni.
Du¿e stocznie zajmuj¹ znaczne tereny i przerywaj¹ tkankê miejsk¹. Nie prowadz¹ przez
ni¹ ogólnodostêpne drogi, wiêc ruch mieszkañców musi te tereny omijaæ. Przy stoczni
panuje zwiêkszony ruch ze wzglêdu na dostawy oraz pracowników, co mo¿e siê przyczyniæ do znacznego jego utrudnienia. Du¿e stocznie zatrudniaj¹ tysi¹ce pracowników,
znaczna ich czêæ doje¿d¿a do pracy samochodem, konieczne s¹ zatem odpowiednio
pojemne parkingi. W przypadku ich braku zajmowane s¹ tak¿e miejsca nieprzeznaczone do postoju, co mo¿e powodowaæ zagro¿enia ruchu oraz jego blokowanie. Te efekty
s¹ niekorzystne zarówno dla miasta i jego mieszkañców jak i dla stoczni, gdy¿ utrudnia
to ruch wokó³ niej, czyli utrudnia ruch dostawcom, nara¿a pracowników na nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Mo¿e to powodowaæ ich frustracjê na zak³ad
pracy, który nie zorganizowa³ odpowiedniej iloci miejsc parkingowych, a tak¿e pogarsza relacje z w³adzami miasta. Dlatego wa¿ne jest, by zapewniæ pracownikom, równie¿
we wspó³pracy z miastem, odpowiedni¹ liczbê miejsc parkingowych i zachêcaæ ich do
korzystania z komunikacji zbiorowej. Komunikacja miejska jest równie¿ silnie zale¿na
od licznej rzeszy pracowników stoczni, których potrzeby wp³ywaj¹ na jej rozwój i
zagadnienia logistyczne. Pod rozwagê nale¿y wzi¹æ stworzenie linii pracowniczych.

POZOSTA£E ASPEKTY
Obecnoæ tak du¿ego i wyspecjalizowanego zak³adu w regionie nie pozostaje bez
wp³ywu na inne aspekty funkcjonowania miasta. Ma wp³yw na kulturê, choæby poprzez industrialny charakter zak³adu mog¹cy byæ inspiracj¹ dla artystów. Ma wp³yw
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na ¿ycie spo³eczne, gdy¿ tak du¿y zak³ad jest wszystkim mieszkañcom znany i ka¿dy
po czêci siê z nim identyfikuje, tak jak identyfikuje siê ze swoim miastem czy klubem pi³karskim. Ma równie¿ wp³yw na gospodarkê, gdy¿ tak du¿y zak³ad to miejsca
pracy, ród³o podatków, wspó³praca firm kooperuj¹cych i presti¿. Istnieje te¿ znaczny wp³yw na edukacjê i szkolnictwo wy¿sze. Przy du¿ym zak³adzie mog¹ powstaæ
szko³y zawodowe i technika o profilu budowy okrêtów. Mo¿liwy jest tak¿e rozwój
uczelni wy¿szych lub kierunków kszta³c¹cych in¿ynierów okrêtownictwa. To wszystko zapewnienia istnienie wyszkolonej i wykwalifikowanej kadry dla zak³adu, a tak¿e
rozwój techniczny i naukowy. Niezbêdny jest w tych przedsiêwziêciach jednak¿e
aktywny udzia³ stoczni, jako g³ównego beneficjenta, co stwarza warunki korzystne
dla jej rozwoju.
O dobr¹ relacjê z mieszkañcami stocznia, jako najwiêkszy lub jeden z wiêkszych
pracodawców, powinna dbaæ w szczególny sposób, np. sponsoruj¹c dru¿yny sportowe. Dobre relacje z mieszkañcami wp³ywaj¹ na opiniê o zak³adzie. Ta opinia mo¿e byæ
motywacj¹ do podjêcia nauki w profilu dzia³alnoci stoczni i wyboru tej cie¿ki kariery,
co pozwoli stoczni na pozyskanie odpowiedniej kadry.

PODSUMOWANIE
Tak wielki i znacz¹cy zak³ad produkcyjny, jakim jest du¿a stocznia istotnie wp³ywa
na jej otoczenie, które odwrotnie  mo¿e mieæ równie¿ bardzo du¿y wp³yw na sam¹
stoczniê. W warunkach silnie zurbanizowanych ten wp³yw oraz wzajemna zale¿noæ
s¹ jeszcze bardziej widoczne. Wa¿ne tutaj s¹ aspekty gospodarcze, spo³eczne, ale przede
wszystkim rodowiskowe i transportowe. Na tym polu nastêpuj¹ najbardziej podstawowe ingerencje odnonie codziennego funkcjonowania stoczni. Te ingerencje w du¿ej mierze maj¹ wp³yw negatywny i nale¿y podj¹æ odpowiednie dzia³ania (po czêci
przedstawione w tej pracy), aby im zapobiec lub je zminimalizowaæ. W ten sposób dwa
organizmy, jakimi s¹ stocznia i miasto, bêd¹ mog³y koegzystowaæ bez wzajemnego
uszczerbku, a raczej przy obopólnych korzyciach.
Zawarte w artykule rozwa¿ania, przyk³ady i rozwi¹zania mo¿na zastosowaæ do
wiêkszoci du¿ych zak³adów przemys³owych, w szczególnoci przemys³u ciê¿kiego,
znajduj¹cych siê w centrach miast lub w bliskim ich s¹siedztwie.
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FUNCTIONING PROBLEMS OF A SHIPYARD PRODUCTION PLANT
IN HEAVY URBAN AREAS
Summary
Significant number of shipyard production plants, including large shipyards, ale placed in
cities. It is common in Europe that these kinds of plants are located in cities centres or nearby.
Such localization creates many environmental, transportational and social problems. It also
affects citizens, the city and the shipyard itself. Identification of these relationships and
problems (and also means of preventing them) will allow better functioning of these kinds of
plants in cities, lowering their arduousness and relations improvement between a shipyard
and a city.
Keywords: urbanisation, shipyard, shipbuilding industry, production plant.
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