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WARUNKI SKŁADOWANIA TOWARÓW DROBNICOWYCH W MAGAZYNACH 
BCT – BAŁTYCKIEGO TERMINALU KONTENEROWEGO SP. Z O.O. W GDYNI 

 
 
 

 

1. BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Spółka z o.o. w Gdyni jest specjalistycznym terminalem 

przystosowanym do obsługi ładunków skonteneryzowanych w różnych relacjach 

transportowych.  

2. Terminal Kontenerowy oferuje: 

 załadunek i wyładunek kontenerów, drobnicy i pojazdów;  

 przeładunek i składowanie kontenerów, drobnicy i pojazdów;  

 formowanie i rozformowywanie kontenerów.  

3. Na terenie terminala znajdują się: 

 magazyn nr 25 o powierzchni krytej 20.000 m2 (jednorazowa pojemność składowa 15.000 

ton drobnicy), który składa się z 5 hal i 17 bram;  

 magazyn nr 25A o powierzchni 1.058 m2 (pojemność składowa wynosi 4.800 ton), 

zawierający 2 komory uniwersalne o powierzchni 529 m2 każda.  

4. Rodzaje przestrzeni magazynowej: 

 zamknięta z naturalną wentylacją (budynki magazynowe nr 25 i 25A), w której 

składowane mogą być:  wyroby odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne w 

zakresie temperatury i  wilgotności, natomiast nieodporne na opady deszczu, śniegu i 

działanie promieni słonecznych, 

 otwarta (place składowe), w której składowane mogą być wyroby odporne na 

zewnętrzne warunki atmosferyczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz odporne 

na opady deszczu, śniegu, działanie promieni słonecznych, a także nie wymagające 

odpowiedniej czystości powietrza. 
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5. Warunki składowania w magazynach BCT: 

 Magazyny BCT pracują w godzinach 7:00 – 19:00 przez 5 dni roboczych w tygodniu;   

 Magazyny są suche, czyste, przewiewne, bez zapachów o nieregulowanej temperaturze  i 

wilgotności powietrza.  

 Wentylacja magazynów charakteryzuje się wolnym przepływem strumienia powietrza, 

przeważnie o stałym kierunku i prędkości. W przypadku otwarcia kilku bram przepływ 

powietrza przybiera charakter przeciągów.  

 Towar przyjmowany do magazynów BCT jest składowany na paletach, deskach, plandekach, 

podkładkach tekturowych itp. w odległości od ściany co najmniej 1 metra. Towar 

zapakowany powinien być w opakowania zbiorcze spełniające wymogi producenta. 

 BCT wykonuje usługi przeładunku i czasowego składowania towarów na zlecenie spedytora 

tylko na takie produkty, które są ściśle powiązane i określone przez warunki panujące w 

magazynie. 

 
                                                                                                   
 


