
 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 
 

Cennik usług świadczonych na obiekcie infrastruktury usługowej bocznicy kolejowej zarządzanej 
przez Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z.o.o. 

 

1. Prawną podstawę określenia sposobu ustalania opłat za usługi świadczone przez 
Operatora na rzecz Przewoźnika w ramach udostępnienia OIU stanowi art. 36e Ustawy o 
transporcie kolejowym. 

2. Cennik obowiązuje od dnia 01.02.2023r. 
3. Operator zastrzega sobie prawo waloryzacji raz na kwartał cen określonych niniejszym 

cennikiem o procentową zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego 
przez Główny Urząd Statystyczny, jednak nie mniej niż 0%. Waloryzacja wynagrodzenia 
następuje poprzez powiadomienie Przewoźnika na minimum 7 dni roboczych przed datą 
wejścia w życie zwaloryzowanych cen i nie stanowi zmiany umowy zawartej z Przewoźnikiem. 

4. Opłata podstawowa pobierana jest za usługi świadczone przez Operatora na rzecz 
Przewoźnika, tj., za dostęp terminali towarowych określonych w rozdz. II, ust. 7 
Regulaminu. 

5. Opłata dodatkowa pobierana jest za usługi pomocnicze wykonywane w ramach dostępu do 
terminali towarowych określonych w rozdz. II, ust. 7 Regulaminu. 

6. Definicje pojęć użytych w Cenniku do OIU 
 

Dostęp do obiektów infrastruktury Usługowej – opłata stała za wjazd składu na teren bocznicy 
CLIP i wprowadzenie składu na punkty ładunkowe w wyznaczonych terminalach.  

 

Slot przeładunkowy 8 godzinny  - opłata za zajętość torów punktu ładunkowego w wyznaczonym 
slocie liczona za pojazd kolejowy. Dotyczy Terminala I i IV 

 

Slot przeładunkowy 8 godzinny  - opłata za zajętość torów punktu ładunkowego w wyznaczonym 
slocie liczona za pojazd kolejowy. Dotyczy Terminala II i III  

 



 

Usługa rozładunku samochodu ustawionego tyłem do rampy – Rozładunek pojazdów 
załadowanych na wagony niezgodnie z instrukcjami odbiorcy  

 

Dodatkowa praca lokomotywy na podstawie odrębnego zamówienia – użyczenie lokomotywy 
wraz z drużyną manewrową   

 

Zajęcie torów bocznicowych – Zajętość torów bocznicy CLIP poza wyznaczonym slotem 
przeładunkowym  

 

Opłata trakcyjna – opłata ponoszona przez przewoźnika za wprowadzenie składu na bocznicę CLIP 
przy użyciu trakcji elektrycznej lub spalinowej  

 

Udostępnienie drużyny manewrowej – opłata za wykorzystanie drużyny manewrowej CLIP dla 
wprowadzenie/wyprowadzenia składu innego przewoźnika z bocznicy CLIP 

 

Usługa trakcyjna - opłata za wykorzystanie lokomotywy CLIP wraz z drużyną manewrową dla 
wprowadzenie/wyprowadzenia składu innego przewoźnika z/do stacji Swarzędz zawierająca 
opłatę za Dostęp do obiektów infrastruktury Usługowej 

 

Usługa podciągania wagonów do rozładunku – opłata za manewr pojazdem kolejowym związana 
z przestawieniem wagonu pod rampę rozładunkową 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Usługi j.m. Koszt €

Dostęp do obiektów infrastruktury 
Usługowej

skład 343,00 €

Opłata za zajętość torów - slot 
przeładunkowy 8 godzinny

pojazd kolejowy 40,00 €

Opłata za zajętość torów - slot 
przeładunkowy 8 godzinny

pojazd kolejowy 32,00 €

Legenda:

Terminal nr III - Terminal Towarowy Zakład IV VWP 
Terminal nr IV - Terminal Towarowy STS B
Tory grupy zdawczo odbiorczej zachód- Wagony do obsługi bocznicy STENA Recycling Sp. z o.o.

Nazwa Usługi Uwagi Rodzaj trakcji Jednostka miary Cena €

Usługa rozładunku samochodu 
ustawionego tyłem do rampy

Dotyczy terminali I, IV nd samochód 3,00 €

Dodatkowa praca lokomotywy na 
podstawie odrębnego zamówienia

Bocznica kolejowa CLIP, Rejony 
manewrowe I, II, III, IV, V

S (spalinowa)
każda rozpoczęta 

godzina 
229,00 €

Zajęcie torów bocznicowych 
Postój wagonu  powyżej 4 godzin od 

zakończenia czasu obsługi. Postój 
maksymalnie do 20 godzin

nd wagon/h 3,00 €

Zajęcie torów bocznicowych 
Postój wagonu powyżej 24godzin od 

zakończenia czasu obsługi
nd wagon/h 7,00 €

Opłata trakcyjna
Rodzaj trakcji przy obsłudze składu  
manewrowego Swarzędz - CLIP II 

S (spalinowa) lokomotywa 229,00 €

Opłata trakcyjna
Rodzaj trakcji przy obsłudze składu  
manewrowego Swarzędz - CLIP II

E (elektryczna) lokomotywa 126,00 €

Udostępnienie drużyny manewrowej
udostepnienie drużyny, prace zlecone 

przy użyciu urządzeniach lub na 
infrastrukturze zlecającego

nd
Każda rozpoczęta 

godzina 
86,00 €

Usługa trakcyjna
Podstawienie/zabranie składu 

manewrowego Stacja Swarzędz - CLIP 
tory zdawczo odborcze

nd skład 686,00 €

Usługa podciągania wagonów do 
rozładunku 

Bocznica kolejowa CLIP, Rejony 
manewrowe I, II, III, IV, V

nd wagon 32,00 €

Opłaty dodatkowe

Terminal nr II, Terminal nr III

2023
Opłata podstawowa w ramach dostępu do Obiektu Infrastruktury Usługowej

Usługa udostępniania terminala towarowego

Bocznica kolejowa CLIP, Rejony manewrowe I, II, III, IV, V

Terminal nr I, Terminal nr IV

Terminal nr I - Terminal Towarowy STS A
Terminal nr II - CLIP Intermodalny Terminal Kontenerowy


