CENNIK ZAWIERAJĄCY STAWKI JEDNOSTKOWE OPŁAT ZA KORZYSTANIE
PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ POSW
DEPOL SP. Z O. O. OBOWIĄZUJĄCY OD 10 GRUDNIA 2017 ROKU

1.
2.

Opłaty za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów
towarowych (obiektów infrastruktury usługowej)
Opłaty za usługi dodatkowe (pomocnicze)

Zatwierdzone Decyzją Prezesa Zarządu z dnia 29 listopada 2017r.

Bydgoszcz, 2017 r.

1.

Lp.

Opłaty za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów
towarowych (obiektów infrastruktury usługowej)
Nazwa usługi
Stawka
jm.
Uwagi
Opłata za zajętość
toru do 12 godzin

5 zł

1 godzina
postoju
lokomotywy lub
wagonu

Opłata za zajętość
toru powyżej 12
godzin

12 zł

1 godzina
postoju
lokomotywy lub
wagonu

Opłata za
załadunek/rozładunek
(sprzęt zarządcy)
Dostęp i korzystanie z
torów do formowania
składu pociągu
Opłata dodatkowa za
prace lokomotywy
manewrowej
zarządcy
Korzystanie z torów
postojowych

220 zł

1 godzina

100 zł

Pociąg

110 zł

15 minut

Opłata nie zwalnia z opłat w
pkt.1

5 zł

1 godzina

Opłata pobierana jest za
zajętość 1 toru przez pojazd lub
pojazdy kolejowe w ciągu 1
godziny.
Usługa nie dotyczy postoju
pojazdów kolejowych
wynikającego z przyczyn
leżących po stronie zarządcy.
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opłatę nalicza się za postój, bez
względu na fakt, czy odbywają
się prace przeładunkowe. Czas
postoju liczony jest od
momentu wejścia pociągu do
momentu opuszczenia bocznicy
DEPOL. Opłaty nie nalicza się w
przypadku przestoju z winy
zarządcy infrastruktury
opłatę nalicza się za postój, bez
względu na fakt, czy odbywają
się prace przeładunkowe. Czas
postoju liczony jest od
momentu wejścia pociągu do
momentu opuszczenia bocznicy
DEPOL. Opłaty nie nalicza się w
przypadku przestoju z winy
zarządcy infrastruktury
opłata dotyczy wykonania prac
przeładunkowych w godz. 7:00
do 15:00 w dni robocze
Opłata nie zwalnia z opłat w
pkt.1

2.

Lp.
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6

Opłaty za usługi dodatkowe (pomocnicze)
Nazwa usługi
Stawka
jm.
Ważenie wagonu
wagą przejazdową
Weryfikacja nacisków
osi na główkę szyny
na wadze
tensometrycznej
Składowanie
materiału na placu,
gruncie

45 zł

1 wagon

120 zł

1 oś

Udostępnienie
“Regulaminu
przyznawania
dostępu do
infrastruktury
kolejowej” DEPOL
Udostępnienie
wyciągów z
regulaminów i innych
dokumentów
Usunięcie zabrudzeń
lub uszkodzeń
urządzeń
infrastruktury oraz
placu

150 zł

1 egzemplarz

5 zł

1 strona

Wg. odrębnej
kalkulacji

Wg. odrębnej
kalkulacji

Uwagi

Opłata uzależniona od
uzgodnionego okresu, miejsca
oraz wielkości składowanego
materiału
Opłata za wydawnictwo w
formie wydruku

Przygotowanie I przekazanie
dokumentów w formie wydruku

Opłata uzależniona od zakresu i
rodzaju zabrudzenia lub
uszkodzenia

Zatwierdził

………………………………………….
(data i podpis)

