
Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego
dla Środkowej i Wschodniej Europy

Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego



Firma

Euro Terminal to wielozadaniowy terminal z dedykowaną infrastrukturą do przeładunku i składowania 
szerokiej gamy ładunków. Obejmuje on dwa główne baseny portowe dla obsługi statków.

Oprócz ładunków chłodniczych, które są naszą specjalizacją, rozwijamy się także jako centrum obsługi 
produktów przemysłu drzewnego, drobnicy konwencjonalnej i ładunków ponadgabarytowych.

Dzięki strategicznemu położeniu w dorzeczu Odry, nasz terminal jest doskonale przystosowany
do multimodalnych operacji w zakresie transportu lądowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego.

Infrastruktura:

Terminal posiada dwa baseny portowe z sześcioma nabrzeżami

3 chłodnie składowe 

27.000 m2 powierzchni magazynowej krytej 

300.000 m2 otwartych utwardzonych placów składowych 

prawie 9.000 m bocznicy kolejowej

Powierzchnia całkowita terenu Euro Terminalu wynosi 53 ha,
w tym 46 ha w granicach Wolnego Obszaru Celnego. 



Produkty mrożone

Specjalizujemy się w przeładunku i składowaniu mrożonych produktów rybnych i owoców.

Posiadamy trzy chłodnie z 24.000 miejscami paletowymi
w systemie półkowym oraz 6.500 miejsc do składowania luzem. 
Zakres temperatur waha się od -30°C do +13.8°C. 

Oferta

Składowanie i usługi sztauerskie

Celuloza i wyroby drewnopochodne

Jesteśmy dedykowanym terminalem pod obsługę celulozy oraz płyt drewnopochodnych. Dysponujemy 
nowoczesną powierzchnią magazynową o łącznej powierzchni 27.000 m².

Celuloza oraz płyta przeładowywane są we wszystkich możliwych relacjach przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu. 

Drobnica konwencjonalna i wyroby hutnicze

Nasz terminal przeładowuje  i składuje m.in.  aluminium,  wyroby hutnicze,  materiały budowlane, 
pastę elektrodową.



Oferta

Składowanie i usługi sztauerskie

Kontenery

Wyposażenie terminalu jest przystosowane do obsługi kontenerów, świadczymy również usługi
w zakresie formowania i rozformowywania kontenerów.

Ładunki wielkogabarytowe oraz specjalne

Do obsługi  ładunków używamy nowoczesnych dźwigów samojezdnych Liebherr. Doświadczenie naszej 
kadry pozwala na sprawny i bezpieczny przeładunek ponadgabarytowych konstrukcji stalowych,
czy najbardziej wymagających elementów elektrowni wiatrowych, które stały się już specjalnością
naszej firmy. 

Ponadto obsługujemy ładunki specjalne jak łodzie, silniki, konstrukcje, czy inne ładunki typu
project cargo.



Usługi dodatkowe

Wychodząc naprzeciw naszym klientom 
świadczymy szereg usług dodatkowych, 
takich jak: sortowanie,   etykietowanie,  
foliowanie,  formowanie palet,   sztauowa-
nie,   mocowanie,   bandowanie, uzupełnia-
nie ładunków,   formowanie i rozformowanie 
kontenerów.

Ładunki niebezpieczne

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków 
pracy pracowników w związku z przeładun-
kiem  i składowaniem ładunków niebezpiecz-
nych opracowano i wdrożono  „Instrukcję 
bezpiecznej obsługi przeładunku i składowa-
nia ładunków niebezpiecznych i zanieczysz-
czających dla Euro Terminal Sp. z o.o.
w Świnoujściu”

Oferta

Obsługa wagonów

Ze względu na fakt posiadania własnej bocznicy, lokomotyw oraz umiejscowienie torów kolejowych bezpo-
średnio na nabrzeżu i tuż przy powierzchni magazynowej obsługa wagonów stanowi duży atut terminalu.  
Możliwy jest przeładunek towaru w relacji bezpośredniej z wagonów na statek , jak i w relacji pośredniej 
z wykorzystaniem powierzchni magazynowej czy placów składowych. 

Postoje jednostek pływających

Oferujemy Państwu możliwość postoju 
jednostek pływających przy naszych 
nabrzeżach. 



Oferta

Wynajem nieruchomości

Na terenie Euro Terminalu
znajdują się powierzchnie
warsztatowo-produkcyjne,
magazynowe, pomieszczenia
biurowe oraz grunty pod
wynajem lub dzierżawę. 

Usługi agencji celnych i spedycyjnych

Na naszym terenie funkcjonują firmy, które oferują 
usługi spedycji lądowej i morskiej oraz agencje celne. 
W obrębie naszego terminalu znajduje się także 
oddział Urzędu Celnego.

Połączenie liniowe

Połączenie żeglugowe linią Nor Lines. Linia posiada statki przystosowane do przewozu towarów paletyzo-
wanych mrożonych, kontenerów, konstrukcji i ładunków ponadgabarytowych. Statki zawijają do około
60  portów pomiędzy Świnoujściem a Tromsø wzdłuż wybrzeża norweskiego. 

Połączenie żeglugowe linią Scan Baltic Service. Jednostka pływająca typu side door przystosowana jest 
do przewozu wszelkich towarów zunifikowanych, począwszy od papieru po towary pochodzenia drzewne-
go, chemicznego, materiały budowlane, drobnicę na paletach, stal, aluminium itp., oraz wszelkiego 
rodzaju konstrukcji, elementów ponadgabarytowych i kontenerów. 



Certyfikaty

Polityka jakości

Kompetencja, wiedza
i doświadczenie.

Jakość usług
na najwyźszym poziomie.



Naszą misją jest zapewnienie najbardziej opłacalnych i niezawodnych usług dokerskich w regionie

Działamy 24 godziny na dobę, przez cały rok
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EURO TERMINAL REAL ESTATE Sp. z o.o. 
ul. Jana Sołtana 1 
72-602 Świnoujście 

Polska 

Tel: +48 91 321 65 11
Fax:   +48 91 321 65 10 

E-mail: office@euro-terminal.com
www.euro-terminal.com


