
Portal statystyczny UTK
https://dane.utk.gov.pl/sts/transport-intermodalny/opis-terminali/16833,DB-Port-Szczecin-Sp-z-oo.html
2023-05-22, 14:26

DB Port Szczecin Sp. z o.o.

Informacje ogólne Infrastruktura i wyposażenie Infastruktura
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Informacje i parametry obiektu
Informacje ogólne

Lokalizacja ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin

Właściciel / zarządca DB Port Szczecin Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Bartosz Jaskulski
Tel: +48 91 430 89 68 

bartosz.jaskulski@deutschebahn.com

Strona www www.deutschebahn.com/portszczecin

Godziny otwarcia niedz. 22:00 - sob. 14:00

Obsługiwany rodzaj transportu drogowy, morski, śródlądowy, kolejowy

Obsługiwane rodzaje jednostek intermodalnych kontenery

Droga krajowa i / lub autostrada
Odległość Terminalu od drogi krajowej [w km]

Linia kolejowa: nr linii kolejowej
Odległość Terminalu od linii kolejowej  [w km]

DK10
1 km

Szczecin Port Centralny
1 km

Pozostałe informacje -

Infrastruktura i wyposażenie

Powierzchnia całkowita Terminalu [ha] 12,7 (całość obszaru DB Port Szczecin 56,6)

Aktualna maksymalna roczna możliwość
przeładunkowa [w TEU]

150 000

Ilość przyłączy elektrycznych 157

Powierzchnia składowa [w TEU] 3 500

Wyposażenie w pojazdy podnośnikowo –
przeładunkowe

• Suwnice STS 2 szt.
• Suwnice RTG 4 szt.
• Reachstacker 3 szt.

• Zestawy ciągnik siodłowy + trailer 17 szt.
• Układarka do kontenerów pustych 1 szt.

• Sprzęt wolnobieżny i osprzęt do formowań
kontenerów

• Portowy żuraw samojezdny o udźwigu 100 t - 2
szt.

Infrastruktura kolejowa

http://www.deutschebahn.com/portszczecin


Informacje ogólne

Liczba bocznic kolejowych 2

Liczba i długość torów kolejowych do załadunku i
wyładunku

3 041

Liczba suwnic kolejowych -

Łączna długość torów dla kolei normalnotorowej –
1435 mm [w m]

3 041

Łączna długość torów dla kolei szerokotorowej –
1520 mm [w m]

-

Infrastruktura drogowa

Liczna miejsc parkingowych dla ciężarówek 88

Infrastruktura morska

Długość linii nadbrzeża z możliwością przeładunku
[w m]

365 - fińskie
614 - czeskie

Głębokość nadbrzeża [w m] 10,5 – techniczna, 9,15 – eksploatacyjna

Liczba stanowisk w portach: 4 urządzenia przeładunkowe umożliwiające
przeładunki w relacji statek – plac, plac- statek

Szerokość rampy Ro-Ro: 25 m i  21 m

Usługi

• Składowanie towarów
• Formowanie /rozformowanie kontenerów

• Mycie kontenerów
• Naprawy kontenerów

Stałe połączenia realizowane przez Terminal

 
• 1 x tydz. Unifeeder (Hamburg/Bremerhaven)

• 1 x tydz. Unifeeder (Immingham, Teesport, Felixtowe)
• 1 x tydz. Unifeeder (Drammen, Moss)


