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Terminal T2 Medyka (kontenerowy kolejowy)

Informacje ogólne Infrastruktura i wyposażenie Infastruktura kolejowa

Infrastruktura drogowa UsługiStałe relacje

Informacje kontaktowe i parametry obiektu
Informacje ogólne

Lokalizacja 37-735 Medyka

Właściciel / zarządca

PKP Cargo Terminale Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

sekretariat-medyka@pkpcargoterminale.com

Strona www

www.pkpcargoterminale.com

Godziny otwarcia 24/7

Obsługiwany rodzaj transportu kolejowy, samochodowy

Obsługiwane rodzaje jednostek intermodalnych

Kontenery 20, 30, 40 45 - stopowe, HC, naczepy
samochodowe

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

Linia kolejowa: nr linii kolejowej
 

Odległość Terminalu od linii kolejowej  [w km]

DK nr 28/A4
1 km/27 km

Nr 91 Kraków Główny Osobowy- Medyka- Granica
Państwa; Linia szerokotorowa nr 92 Przemyśl –

Medyka  - Granica Państwa
0,5

Pozostałe informacje Przeładunek kontenerów ładownych odbywa się na
Terminalu T1 w Żurawicy natomiast kontenery

próżne przeładowywane są na Terminalu w Medyce.

Infrastruktura i wyposażenie

Powierzchnia całkowita Terminalu [ha] 5,65 ha

Aktualna maksymalna roczna możliwość
przeładunkowa [w TEU]

43 800

Liczba przyłączy elektrycznych 0

Powierzchnia składowa [w TEU] 600



Informacje ogólne

Wyposażenie w pojazdy podnośnikowo –
przeładunkowe

Reachstacker Q45t - 2 szt.
Suwnica bramowa Q16t

Infrastruktura kolejowa

Liczba bocznic kolejowych 1

Liczba i długość torów kolejowych do załadunku i
wyładunku

1 szt. torów 1435mm – długość użyteczna 300 m
1 szt. torów 1520 mm – długość użyteczna 300 m

Liczba suwnic kolejowych 1

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

469

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

1 032

Infrastruktura drogowa

Liczba miejsc parkingowych dla ciężarówek 10

Usługi

Przeładunek kontenerów wielkich 20, 30, 40, 45 – stopowych, HC, naczep siodłowych, nadwozi
wymiennych, tankkontenerów, jednostek izotermicznych. Relacje przeładunku: wagon – wagon, wagon-

samochód, samochód – wagon, wagon –plac składowy – wagon, wagon – plac składowy – samochód,
samochód – plac składowy – wagon.

Stałe połączenia realizowane przez Terminal

-

Opcje strony


