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PCC INTERMODAL – TERMINAL PCC GLIWICE

Informacje ogólne Infrastruktura i wyposażenie Infastruktura kolejowa

Infrastruktura drogowa UsługiStałe relacje

Informacje kontaktowe i parametry obiektu
Informacje ogólne

Lokalizacja ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice

Właściciel / zarządca PCC Intermodal S.A.

Dane kontaktowe tel./fax: +48 32 30 18 471
terminal.gliwice@pcc.eu

Strona www www.pccintermodal.pl

Godziny otwarcia

24/7

Obsługiwany rodzaj transportu kolejowy, drogowy

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]

 

DK88, A4, A1
1 km do DK88, 10 km do A4, 10 km do A1

137, 167,675
ok. 1 km

Pozostałe informacje Terminal znajduje się na terenie Ślaskiego Centrum
Logistyki SA gdzie do dyspozycji klientów jest pełen

wachlarz usług magazynowych i obsługa celna.
Na terenie terminalu znajduje się hala napraw

wagonów.

Infrastruktura i wyposażenie

Powierzchnia całkowita Terminalu [ha] 5

Aktualna maksymalna roczna możliwość
przeładunkowa [w TEU]

150 000

Ilość przyłączy elektrycznych 60

Powierzchnia składowa [w TEU] 2 900

Wyposażenie w pojazdy podnośnikowo –
przeładunkowe

• Reachstacker 45 t - 3 szt.
• Emptyhandler - 1 szt.

• Suwnice bramowe kołowe RTG - 2 szt.

Infrastruktura kolejowa

mailto:terminal.gliwice@pcc.eu
http://www.pccintermodal.pl


Informacje ogólne

Liczba bocznic kolejowych Bocznica kolejowa Śląskiego Centrum Logistyki S.A.
(ŚCL)

Liczba i długość torów kolejowych do załadunku i
wyładunku

4 x 650 m

Liczba suwnic kolejowych 2

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

3 000

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

-

Infrastruktura drogowa

Liczna miejsc parkingowych dla ciężarówek

-

Usługi

• transport kontenerów: regularne połączenia kolejowe między terminalami morskimi i lądowymi
• odwozy samochodowe kontenerów do miejsc przeznaczenia
• obsługa terminalowa: przeładunki, wymiatanie, mycie, drobne naprawy, przyłącza prądu dla kontenerów
chłodniczych
• obsługa dokumentacyjna
• usługi depotowe
• ważenie kontenerów

Stałe połączenia realizowane przez Terminal

•
Regularne połączenia kolejowe KRAJOWE:

• Gdańsk (DCT)
• Gdynia (BCT, GCT)

• Brzeg Dolny
• Kutno

•
Regularne połączenia kolejowe MIĘDZYNARODOWE:

• Frankfurt Oder
• Hamburg

• Bremerhaven
• Rotterdam
• Antwerpia

• Mościska (UA)
• Brest (BY)

•
Dowozy drogowe w promieniu do 200 km wokół terminalu m.in.:

• Katowice – 30 km
• Kędzierzyn-Koźle – 40 km

• Opole – 80 km
• Bielsko Biała – 100 km
• Częstochowa – 105 km

• Kraków – 130 km
• Kielce – 185 km
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