SYTUACJA OPERACYJNA – TYDZIEŃ 41
OPERATIONAL SITUATION – WEEK 41
Szanowni Państwo,
DCT Gdańsk S.A. będzie regularnie informować Państwa o bieżącej sytuacji operacyjnej.
Poniżej raport, za tydzień 41. Raporty będą publikowane co tydzień ( w poniedziałki między
13:00 a 14:00) do momentu unormowania sytuacji.
Dear Sirs,
DCT Gdansk will regularly inform you about a current operational situation. Here is a report
for week 41. Reports will be published on Mondays between 1 and 2 p.m. until the situation
gets normal.
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Najbliższe wydarzenia wpływające na produktywność DCT Gdańsk:
Upcoming events having an influence on productivity:
- dwie kolejne suwnice RTG będą w tym tygodniu oddane do użytku/ the next two RTG
cranes are becoming operational this week
- obsługa pozaplanowego (opóźnionego) statku MOL Quartz / handling the delayed MOL
Quartz of G6 service

Komentarz słowny/ Commentary:
W wyniku długotrwałej przerwy sztormowej dwa statki serwisu G6 musiały być obsłużone w
innym niż zazwyczaj terminie. W związku z opóźnionym zawinięciem statku MOL Quartz
serwisu G6, spodziewane jest bardzo duże natężenie ruchu drogowego w najbliższych dniach
(podjęcia importów z trzech statków oceanicznych).

Due to a long stoppage at the terminal caused by a stormy weather, two vessels of G6 service
had to be handled in other than usual time. Due to MOL Quartz of G6 delay, we expect a heavy
truck traffic in the coming days (pick ups of imports from three oceanic vessels).
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