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ADAMPOL S.A. Terminal przeładunkowy w
Małaszewiczach.
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Informacje i parametry obiektu
Informacje ogólne

Lokalizacja Małaszewicze Małe
21-540 Małaszewicze

Właściciel / zarządca ADAMPOL S.A.

Dane kontaktowe +48 85 740 78 60
adampol@adampolsa.com.pl

Strona www https://www.adampolsa.com.pl/terminale/

Godziny otwarcia 24/7

Obsługiwany rodzaj transportu drogowy, kolejowy

Obsługiwane rodzaje jednostek intermodalnych • kontenery 20, 40, 45

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

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

 E-30
1 km

linia kolejowa 60
2,1 km

Pozostałe informacje -

Infrastruktura i wyposażenie

Powierzchnia całkowita Terminalu [ha] 10ha

Aktualna maksymalna roczna możliwość
przeładunkowa [w TEU]

80 000

Liczba przyłączy elektrycznych 1

Powierzchnia składowa [w TEU] 20 000

Wyposażenie w pojazdy podnośnikowo –
przeładunkowe

• reachstackery 2 szt.
• kalmary 2 szt.

Infrastruktura kolejowa

Liczba bocznic kolejowych 1

Liczba i długość torów kolejowych do załadunku i
wyładunku

2 km

mailto:adampol@adampolsa.com.pl
https://www.adampolsa.com.pl/terminale/


Informacje ogólne

Liczba suwnic kolejowych 0

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

2264

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

2490

Infrastruktura drogowa

Liczba miejsc parkingowych dla ciężarówek 10

Usługi

 
•

Unikalność terminalu w Małaszewiczach wynika z:
    ⚬ lokalizacji na szlaku komunikacyjnym Europa - Azja

    ⚬ dostępu do dwóch szerokości torów
    ⚬ możliwości składowania towarów bez gwarancji celnych na czas nieograniczony

    ⚬ nowoczesnego systemu IT ułatwia-jącego przepływ informacji
    ⚬ całodobowego systemu pracy

Stałe połączenia realizowane przez Terminal

Położenie placu na terenie Wolnego Obszaru Celnego (WOC) w gminie Terespol 5 km od granicy UE
przy drodze międzynarodowej nr 2 zapewnia dobre połączenie na takich trasach jak:

• Małaszewicze - Moskwa - 1067 km
• Małaszewicze - Kijów - 608 km
• Małaszewicze - Mińsk - 356 km

• Małaszewicze - Astana - 6300 km
• Małaszewicze - Berlin - 780 km
• Małaszewicze - Paryż - 1807 km
• Małaszewicze - Praga - 806 km 


