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DCT Gdansk: Północna brama Europy
Długotrwała współpraca oparta na solidnych podstawach

Największy terminal kontenerowy
na Bałtyku
- brak ograniczeń dostępu do morza

Najbardziej opłacalny hub
na Bałtyku

Najlepsze połączenia
z zapleczem lądowym

Udowodniona zdolność
do obsługi największych
statków na świecie

Długoterminowe
możliwości rozwoju

Unikalna
lokalizacja

The Baltic Hub

Zaangażowanie
dla środowiska

3

DCT Gdańsk: Roczna zdolność przeładunkowa do 2,95 mln TEU
Dwa głębokowodne nabrzeża i nowoczesny sprzęt przeładunkowy
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1 072

40

Suwnice
nabrzeżowe

Przyłącza
reeferowe

RTG i eRTG

6,5ha
Teren rozbudowy

T2

Automatyczna brama
600 000 ciężarówek
rocznie

Bocznica kolejowa
3 RMG
7 torów / 5,25 km długości
całkowitej

T1

8 200m2

1 100+

700

Magazyn (CFS)

Pracownicy

zawinięcia
statków rocznie
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DCT Gdańsk: Specyfikacja techniczna
Nieustanne inwestycje we wzrost wydajności

14
Suwnic STS

1,300m
Długość nabrzeża

17m+
Głębokość nabrzeża

50*
Suwnic RTG

3
Suwnice RMG

7 torów / 5,25 km
2,95M TEU*
64 000 TEU
88 ha*
Bocznica kolejowa Zdolność przeładunkowa Pojemność placów Powierzchnia terminalu

1 100+
Pracowników

8 200 m2
Magazyn

24/7
Operacje

* Po zakończeniu prac (2023)
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DCT Gdańsk: Plany rozwojowe 2021-2023
Inwestycje na terminalu

Place składowe
500+ pól składowych
(T2B+C)
10 Nowych eRTG (Q1 2023)
6,5ha w trakcie zabudowy
(2022-23)
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DCT Gdansk: Podwajamy wydajność kolei
Pociągi o długości 750m i nowe okna kolejowe od 2021r.

3 x dodatkowe tory
Z 4 do 7 torów (GOTOWE)

3 x suwnica RMG
(GOTOWE)

Wydłużenie
istniejących torów
Każdy tor wydłużony z 618m
do 750m (Q4 2021)
Łączna długość z 2,5km
do 5,25km
Obciążenie osi z 20t do 22,5t/oś
Zwiększenie przewozów
kolejowych, zmniejszenie śladu
węglowego i zmniejszenie
zatorów drogowych
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Przyszłość: Projekt the Baltic Hub 3
Nowa era w bałtyckich przewozach kontenerowych od 2024

717m głębokowodnego
nabrzeża
18m głębokości

BH3

7 suwnic STS
(25+ rzędów wysięgu)
Półautomatyczny plac o
pojemności 1.5 mln TEU

Rozpoczęcie budowy
zaplanowane na pierwszą
połowę 2022r.
Uruchomienie nowego
nabrzeża w połowie 2024r.
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DCT Gdańsk: Kim jesteśmy
Struktura właścicielska i zarząd spółki

Polski Fundusz Rozwoju

IFM Global Infrastructure Fund

40%

30%

30%

Wiodąca globalna grupa portowa i zaufany partner dla podmiotów
z branży cargo na całym świecie. Wraz z kluczowymi przeładunkami
w Singapurze i Antwerpii grupa PSA obejmuje sieć ponad 50
lokalizacji w 26 krajach. Portfolio grupy obejmuje ponad 60
morskich, kolejowych i śródlądowych terminali, a także podmioty
stowarzyszone w distriparkach, magazynach i usługach morskich.
Opierając się na głębokiej wiedzy i doświadczeniu zróżnicowanego
międzynarodowego zespołu, PSA aktywnie współpracuje ze swoimi
klientami i partnerami, aby dostarczyć najwyższej jakości usługi
portowe, innowacyjne rozwiązania w branży cargo i współtworzyć
rozwiązania IT dla logistyki. Jako partner z wyboru w globalnym
łańcuchu dostaw, PSA jest portem światowych zawinięć.

Instytucja
finansowa oferująca instrumenty
służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów
oraz
osób
prywatnych,
inwestującą
w
zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy
kraju. Misją PFR, jako polskiej instytucji finansowej,
jest promowanie i realizacja programów
sprzyjających zwiększeniu długoterminowego
potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski,
oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska
naturalnego.

Założona ponad 20 lat temu globalna firma
zarządzająca funduszami instytucjonalnymi o
wartości 118 miliardów USD (na dzień 31 marca
2021 r.). Jest własnością 27 australijskich funduszy
emerytalnych, a jego inwestycje są ściśle
powiązane z interesami inwestorów. Zespoły
inwestycyjne w Australii, Europie, Ameryce Płn.
i Azji, zarządzają strategiami instytucjonalnymi
w zakresie inwestycji dłużnych, infrastruktury, akcji
i funduszy private equity.

PSA International Pte Ltd

Zarząd Spółki
Charles Baker Dyrektor Generalny | Laurent Spiessens Zastępca Dyrektora Generalnego | Adam Żołnowski Dyrektor Finansowy
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DCT Gdańsk częścią globalnej sieci grupy PSA
26 krajów, 53 lokalizacje, 60 terminali
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PSA International: Cele klimatyczne

PSA będzie światowym liderem
w dziedzinie działań na rzecz
klimatu, napędzając
zrównoważony wzrost w branży
portowej/logistyki, nie tylko
prowadząc do dekarbonizacji,
oszczędności energii,
oszczędzania wody i redukcji
odpadów w ramach swojego
portfela aktywów, ale także
umożliwiając bardziej
ekologiczne wybory logistyczne
poprzez współpracę z
partnerami.
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DCT i środowisko / klimat
Zintegrowany system zarządzania
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DCT i środowisko / klimat
Małe inicjatywy:
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Plany na zrównoważony rozwój

Jak DCT zamierza osiągnąć cel 0 emisji CO2 do roku 2050?
Poprzez wdrożenie:
PSA Climate Response Management System –
standard opisuje wizję i cele w zakresie dekarbonizacji
oraz ustanawia kluczowe działania w zakresie
wpływania na klimat w celu dostosowania wysiłków i
inicjatyw na poziomie całej grupy
PSA Sustainable Buildings Minimum Requirements –
standard określa minimalne wymagania
zrównoważonego rozwoju dla budowania nowych
budynków i znaczących remontów budynków
(elektryczność, brak gazu, pompy ciepła, panele
słoneczne, beton o niskim śladzie węglowym itp.)
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Plany na zrównoważony rozwój

Jak DCT zamierza osiągnąć cel 0 emisji CO2 do roku 2050?
Poprzez wdrożenia:
Dieselowe suwnice placowe RTG – modyfikacja suwnic
zasilanych dieselem na typowe suwnice elektryczne i
wykorzystanie ich na T1 nie jest możliwe ze względu na
konfigurację terminala T1; rozważana jest konwersja 10 RTG,
których żywotność skończy się po 2030 roku, na jednostki
hybrydowe; 2 sztuki zostaną przekształcone w 2022 jako POC:
jedna w hybrydę, a druga w typową elektryczną suwnicę z
bębnem kablowym;
Infrastruktura – przygotowanie infrastruktury do zasilania
lądowego jednostek pływających na BH3 (już istnieje na T2);
stworzenie niezbędnej infrastruktury sieci elektroenergetycznej
DCT w celu zapewnienia wystarczającego zapotrzebowania na
energię elektryczną (wciąż brak regulacji w prawie krajowym).
Dyskusje muszą być kontynuowane z Zarządem Portu.
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Plany na zrównoważony rozwój

Jak DCT zamierza osiągnąć cel 0 emisji CO2 do roku 2050?

Poprzez wymianę:
Oświetlenie - w budynkach trwa wymiana oświetlenia
na oświetlenie LED; oferty na wymianę oświetlenia na
terminalu zostały zebrane i są nadal weryfikowane;

Ciągniki terminalowe (PM) – testy elektrycznych PM w
różnych środowiskach już trwają (testy prowadzone są
przez PSA); testy w DCT planowane są na IV kwartał
2022 r. / I kwartał 2023 roku; wymiana od 2030 – 10%
w każdym roku;
Flota samochodów osobowych – pierwsze trzy
elektryczne samochody zostaną zakupione w 2022 jako
POC;
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Plany na zrównoważony rozwój

Jak DCT zamierza osiągnąć cel 0 emisji CO2 do roku 2050?

Poprzez zakup:
Zielona elektryczność – od roku 2020 DCT kupuje
zieloną energię. W roku 2020 było to 17 521 MWh, a w
2021 – 20 035 MWh; obecnie domykamy kwestie
zakupu certyfikatów na rok 2022 – certyfikaty
Towarowej Giełdy Energii;
Sprzęty zasilane odnawialnymi źródłami energii –
ciągła elektryfikacja urządzeń, wszystkie nowo
zakupione urządzenia diesla będą mogły pracować z
biodieslem (HVO100) i poszukiwanie nowych
możliwości takich jak wodór na przykład;
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DCT Gdańsk: Zrównoważony rozwój
Maksymalna wydajność przy minimum emisyjności

Efektywność budynków
użycie energii elektrycznej,
wykluczenie gazu, beton o niskiej
emisji CO2

Elektryfikacja
wszystkich suwnic
wszystkie nowe suwnice to suwnice
elektryczne

Certyfikaty jakości DCT:
ISO 50001, ISO 18001
ISO 14001, ISO 9001, EMAS

Sposoby na redukcję
CO2
i oszczędność energii

Zastąpienie spalinowych
suwnic RTG na T1
sprzętem elektrycznym
do 2034

Diesel Prime Movers
modernizacja z uwzględnieniem
opcji napędu hybrydowego /
elektrycznego

Pierwsza flota aut
elektrycznych / hybrydowych
w 2022

Zakup zielonej energii
(20 035 MWh
energii wolnej od CO2 w 2021)

CELE:
Obniżenie śladu węglowego
o 50 % do 2030 r.
w stosunku do wartości z 2019 r.
Neutralność pod względem CO2
do 2050

Generowania energii
odnawialnej
weryfikacja możliwości
z władzami portu
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