
Wzrost wydajności i przeładunków 
dzięki strategicznej inwestycji 

OT Port Gdynia



Najważniejsze informacje

OT Port Gdynia – najbardziej uniwersalny 
terminal portowy

Zakup Shiploadera
- strategiczna inwestycja 

dla OT Port Gdynia

3,7 mln ton przeładunków w 2022 r.

Wzrost wydajności, szybkości załadunku 
zbóż o 50 proc. oraz rocznego potencjału 

przeładunkowego do 4,7 mln ton
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OT Port Gdynia w liczbach
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4 mln ton Roczny potencjał przeładunkowy w 2022 r.

ca 151 tys. m2 Całkowita powierzchnia składowa

ca 75 tys. m2 Powierzchnia placowa

ca 76 tys. m2 Powierzchnia magazynowa

ca 41 tys. m2 Powierzchnia parkingu buforowego

13,00 m Maksymalne zanurzenie

6 Liczba nabrzeży

ca 3 km Łączna długość nabrzeży

3 Rampy ro-ro (w tym 1 dwupoziomowa)

Najbardziej uniwersalny terminal portowy



Czym się zajmujemy

papier oraz celuloza na paletach i w belach,
wyroby stalowe, 
chemikalia, nawozy sztuczne
wyroby drewnopochodne,
ładunki zjednostkowane (na paletach, w big-bagach),
project cargo, 
sztuki ciężkie, ładunki ponadgabarytowe,
naczepy, samochody, inne pojazdy i maszyny
kasety, rolltrailery
kontenery 4

Ładunki drobnicowe Ładunki masowe

masowe agro, zboża, 
śruta i pasze, 
biomasa, 
koks, węgiel, 
boksyty, skalenie, dolomity
inne masowe suche

 OT Port Gdynia jest uniwersalnym terminalem drobnicy konwencjonalnej

 Terminal posiada dominującą pozycję w Polsce w przeładunku w technologii ro-ro (ładunki toczne, naczepy) 
oraz przeładunku i magazynowaniu papieru oraz wyrobów papierniczych w tym celulozy

 OT Port Gdynia współpracuje z liderami na rynku międzynarodowym i krajowym



Terminal OT Port Gdynia
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Obsługa ładunków drobnicowych:

 nabrzeże Polskie 

 nabrzeże Stanów Zjednoczonych 

 nabrzeże Rumuńskie 

 nabrzeże Czeskie 

 nabrzeże Węgierskie 

Obsługa ładunków masowych i agro:

 nabrzeże Polskie 

 nabrzeże Rotterdamskie

 nabrzeże Rumuńskie 

Roczna zdolność przeładunkowa ładunków drobnicowych i ładunków masowych 
wynosiła w 2022 r. 4 mln ton 



Uniwersalna infrastruktura
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 place składowe, magazyny, wiaty

 ciężkie żurawie samojezdne Liebherr (max. udźwig do 80 t)

 suwnica nabrzeżowa (max. udźwig do 40 t)

 reach-stackery (max. udźwig do 40 t)

 żurawie samojezdne (max. udźwig do 30 t)

 żurawie nabrzeżowe szynowe (max. udźwig do 16 t)

 ciągniki terminalowe, podwozia hydrauliczne Liftec, roll-trailer’y

 wózki widłowe z osprzętem specjalistycznym

 wagi dla pojazdów drogowych



 Trzy rampy ro-ro (w tym jedna dwupoziomowa),

 Specjalistyczne magazyny pod składowanie papieru i 
celulozy

 Specjalistyczny sprzęt do obsługi ładunków ro-ro

 Parking dla 180 naczep drogowych

 Plac kontenerowy o maksymalnej pojemności do 384 
TEU/96 pól składowych 20’ oraz 10 pól składowych dla 
jednostek tocznych z ładunkami IMO

 System informatyczny ułatwiający awizację ładunków

Dedykowany terminal ro-ro Infrastruktura i suprastruktura

Shiploader firmy Samson – nowa inwestycja



Nowa inwestycja - Shiploader firmy Samson
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 Urządzenie samojezdne, z własnym zasilaniem

 Ciężar urządzenia 400 ton

 Towar dostarczany jednocześnie przez cztery stanowiska do odbioru z samochodów

 Możliwość obsługi statków PANAMAX (do ok. 65.000 ton DWT)

 Wydajność 1000 t/h



Wzrost wydajności załadunku
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Shiploader to strategiczna inwestycja 
dla OT Port Gdynia.

Pozwoli zwiększyć szybkość załadunku zbóż o 
50 proc, w odniesieniu do obecnej wydajności 

uzyskiwanej przy użyciu dźwigów z chwytakami.



Przeładunki w OT Port Gdynia
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Przeładunki OT Port Gdynia (mln ton) 2021 2022
2023 

(szacunki)

Ładunki drobnicowe 1,9 1,8 1,9

Ładunki masowe (w tym ładunki agro) 1,6 1,9 2,6

Ładunki agro 1,3 1,3 2,0

Ładunki łącznie 3,5 3,7 4,5
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53% 47%

Rodzaje towarów 2022 rok 

Masowe Drobnicowe

44% 56%

Struktura 2022 rok

Eksport Import

Łączny wolumen przeładunków (mln ton)

WZROST DZIĘKI 
NOWEJ MASZYNIE

Struktura 2022 rok

Rodzaje towarów 2022 rok



Podsumowanie i plany
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 Shiploader do załadunku zboża na statki to maszyna o bardzo dużej wydajności
i strategiczna inwestycja dla OT Port Gdynia, ale również w skali Grupy OTL 
oraz dla całego wybrzeża (portów polskich). 

 Duża przewaga konkurencyjna. Większość terminali morskich przeładowujących 
produkty agro posługuje się technologią opartą na wykorzystaniu dźwigów z 
chwytakami. Nieliczne posiadają urządzenia do załadunku ciągłego, ale są to 
urządzenia o mniejszej wydajności niż Shiploader sprowadzony do OT Port Gdynia.

 Inwestycja pozwoli zwiększyć szybkość załadunku zbóż o 50 proc, w odniesieniu 
do obecnej wydajności uzyskiwanej przy użyciu dźwigów z chwytakami.

 Wzrost rocznego potencjału przeładunkowego do 4,7 mln ton.

 Trwa procedura nadania uprawnień do użytkowania.

 Zakładane rozpoczęcie prac Shiploadera najpóźniej w drugim kwartale 2023 roku.

 Część nowych mocy pozyskanych dzięki inwestycji zostanie przeznaczona 
na przeładowywanie zboża płynącego z Ukrainy z uwagi na wciąż zablokowane 
przeładunki na Morzu Czarnym.
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Dziękujemy za uwagę OT Port Gdynia Sp. z o.o.

ul. Indyjska 13
81-336 Gdynia

(+48) 58 627 41 08

info@otpg.pl
www.otpg.pl


