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2 DCT Gdansk: The Baltic Hub 
Największy i jedyny głębokowodny terminal kontenerowy na Bałtyku
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DCT Gdańsk: Nowoczesne statki kontenerowe
ponad 100 zawinięć statków ULCV* rocznie

* statki o długości ponad 366m



4 DCT Gdańsk: Dostęp od strony morza
Udowodniona zdolność obsługi największych statków kontenerowych

Trzy obrotnice

o średnicy 650m oraz 670m

Tor podejściowy o głębokości 17m

bez pływów morskich

Park 

Logistyczny
T2
8 x suwnice STS 

(25 rzędów)

T1
6 x suwnice STS 

(18 rzędów)

Kolej & Autostrada
Nieogranioczony dostęp

żródło: Port Gdansk 



* Po zakończeniu aktualnych prac budowlanych (2021-2022)

DCT Gdańsk: Specyfikacja5

3.25 mln TEU*

Zdolność

przeładunkowa

1069

Średnia liczba

pracowników w 

2019 roku

8,200 m2

Magazyny kryte

80 ha*

Powierzchnia

robocza terminalu

3

Kolejowe

suwnice RMG 

50*

Placowe

suwnice RTG

14

Nabrzeżowe

suwnice STS

1,300 m

Długość nabrzeży

7 torów - 5.25 km*

Bocznica kolejowa

64,000 TEU*

Pojemność placów

17 m

Maks. głębokość

nabrzeży

Operacje 24/7
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DCT Gdańsk: Plany rozwoju 2020-2022
T2B, T2C i wiecej

PLACE SKŁADOWE
▪ 1,000+ pól składowych (GOTOWE)

▪ 5 Nowych eRTG (GOTOWE)

▪ 10 eRTG i 500+ pól składowych

2020-2021

▪ 8ha w trakcie zabudowy do 2022 r.

NABRZEŻE
▪ 3 Suwnice Super-Post Panamax 

STS (GOTOWE) 

BOCZNICA KOLEJOWA
▪ 3 x RMG (GOTOWE)

▪ 3 Dodatkowe tory kolejowe – w sumie 7 

torów (2021)

▪ Wydłużenie 4 istniejących torów do 750m

(2021)

KOMPLEKS BRAMOWY (GOTOWE)
▪ System awizacji eBrama

▪ Automatyzacja bram drogowych 

oraz kolejowych

▪ Kamery OCR na bramach wjazdowych

▪ Nowa droga dojazdowa do DCT
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DCT Gdańsk: Plany rozwoju – Kolej
Pociągi o długości 750 m i nowe okna kolejowe od 2021 r.

3 x SUWNICE RMG (GOTOWE)

WYDŁUŻENIE ISTNIEJĄCYCH TORÓW
▪ Każdy tor wydłużony z 618m do 750m (2021)

▪ Łączna długość z 2.5km do 5.25km

▪ Obciążenie osi z 20 t do 22.5 t/oś

3 DODATKOWE TORY
(2021)



Innowacje w terminalu kontenerowym, 
a bezpieczny przeładunek kontenerów

Zautomatyzowany proces przeładunku kontenerów pozwala DCT na bezpieczną obsługę przy nabrzeżach

terminala, kompleksie bramy drogowej oraz kolejowej.

Innowacje przyczyniają się do:

1. Zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz kierowców – mniejsza ilość osób w niebezpiecznych strefach

2. Zwiększenia ochrony, dzięki automatycznej weryfikacji kierowców, ciężarówek, pociągów, kontenerów;

3. Skrócenia czasu obsługi kierowców oraz pociągów;

4. Zwiększenia wydajności nabrzeży oraz bram DCT;

5. Zwiększenia dokładności danych, sprawia że proces stał się niezawodny i stabilny

Dzięki wdrożeniu systemów OCR, 

przepustowość terminala została

zwiększona. 

Wyjątki od standardowych 

operacji obsługiwane są przez

personel pracujący w biurze! 



Bezpieczny proces obsługi statków
Automatyczny proces przeładunku statków
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Opis skrótów::

QC-CNRS – Quay Crane-Container Number Recognition System

QC-SCNRS – Quay Crane-Spreader Container Number Recognition System

QC-PMNRS – Quay Crane-Prime Movers Number Recognition System

QC-CNRS (1-2), QC-SCNRS (3), QC-PMNRS (4)



Bezpieczny proces obsługi kierowców
Automatyczna brama drogowa
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Osiągnięty poprzez automatyzację:

• Identyfikacji tożsamości kierowców;

• identyfikacji numerów rejestracyjnych ciężarówek+naczep;

• identyfikacji kontenerów (numer, typ ISO);

• identyfikacji i rozpoznawania typów IMO;

• identyfikacji obecności plomb;

• archiwizacji obrazów kontenerów (dach, boki).



Bezpieczny proces obsługi pociągów
Automatyczna brama kolejowa & automatyczny proces przeładunku pociągów
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Osiągnięty poprzez automatyzację:

• identyfikacji kontenerów (numer, typ ISO);

• identyfikacji i rozpoznawania typów IMO;

• identyfikacji obecności plomb;

• archiwizacji obrazów kontenerów (dach, boki);

• rozpoznawania typu i numeru wagonu kolejowego;

• układania sekwencji wagonów i przesyłanie tych informacji do 

systemu terminalowego.



Kontenerowa 7

80-601 Gdansk, Poland

Dziękuję!

Karol Moszyk, Kierownik ds. Rozwoju Operacyjnego

karol.moszyk@dctgdansk.com


