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0006882 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9 do WOT z dnia 13.12.2020 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 16 lutego 2021:

- usunięto stację LUBACZÓW,

- dla stacji ZEBRZYDOWICE czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "Wb".

0006881 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia 13.12.2020 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 11 lutego 2021:

- dla stacji ŻORY czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy Pn od

6:00, Wt - Pt całodobowo, So do 18:00, usunięto uwagę nr 214 - treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z

powodu modernizacji.".

0006880 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7 do WOT z dnia 13.12.2020 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

I.  6 lutego 2021:

- dla stacji CHODZIEŻ czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy Pn -

Pt 7:00 - 19:00, usunięto uwagę nr 18 - treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna do odwołania.",

 

II.  10 lutego 2021:

- dodano stację CZUPRYNOWO KREX, zakres czynności "Wb", czas pracy całodobowo,

 

- dodano odległości dla stacji

CZUPRYNOWO KREX - SOKÓŁKA 10 km,

CZUPRYNOWO KREX - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA 11 km.

0006879 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5 do WOT z dnia 13.12.2020 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 18 stycznia 2021:

- dla stacji KOZŁÓW czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto czas

pracy stacji, dodano uwagę nr 67a, treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 8.",

- dla stacji STASZÓW czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy

całodobowo, usunięto uwagę nr 163 - treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii

70.".

0006878 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia 13.12.2020 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 11 stycznia 2021:

- dodano stację KRASNYSTAW, zakres czynności "WŁ", czas pracy Pn - So 7:00 - 19:00,

 

- dodano odległości dla stacji

KRASNYSTAW - REJOWIEC 19 km,

KRASNYSTAW - ZAWADA 35 km.

0006877 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3 do WOT z dnia 13.12.2020 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021:

- dla stacji PORAJ zmieniono treść uwagi nr 121 na: "Stacja czasowo nieczynna orientacyjnie do

28.02.2021 r. z możliwością przedłużenia.".

0006873 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 42 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 10 listopada 2020:

- dla stacji DOMANIN czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto czas

pracy stacji,

- dla stacji EMILIANÓW zmieniono czas pracy na Pn - Nd 7:00 - 19:00,

- dla stacji MYSZKÓW dodano uwagę nr 95a - treść uwagi: "WŁ – Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny.",

- dla stacji RUSIEC ŁÓDZKI czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto

czas pracy stacji,

- dla stacji SOKOŁY zmieniono czas pracy na Pn - Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00,

- dla stacji STARACHOWICE WSCHODNIE zmieniono treść uwagi nr 162 na: "Stacja czasowo nieczynna z

powodu modernizacji linii nr 25 orientacyjnie do 13.03.2021 r."

- dla stacji SZELIGI czynność "Wb" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto czas

pracy stacji, dodano uwagę nr 174b, treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji. Stacja

otwarta tylko dla wykonawców inwestycji.",

- dla stacji ZAGNAŃSK zmieniono treść uwagi nr 200 na:"WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny",

- dodano stację ŁÓDŹ DĄBROWA PRZEMYSŁOWA, zakres czynności "Wb", czas pracy Pn - So 7:00 -

19:00,

 

- dodano odległości dla stacji

ŁÓDŻ DĄBROWA PRZEMYSŁOWA - ŁÓDŹ WIDZEW 5 km.

0006876 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 2 do WOT z dnia 13.12.2020 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 16 grudnia 2020:

- dla stacji ŁASKARZEW zmieniono treść uwagi nr 79 na: "Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do 31.03.2021 r.",

- dla stacji MOTYCZ zmieniono treść uwagi nr 93 na: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

linii nr 7 orientacyjnie do 31.03.2021 r.",

- dla stacji MYSZKÓW usunięto uwagę nr 96, treść uwagi: "WŁ – Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny.",

- dla stacji NAŁĘCZÓW zmieniono treść uwagi nr 97 na: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

linii nr 7 orientacyjnie do 31.03.2021 r.",

- dla stacji OLSZTYN GUTKOWO dodano uwagę nr 101a - treść uwagi: "WŁ – Ogólnodostępny tor

ładunkowy czasowo nieczynny",

- dla stacji PUŁAWY zmieniono treść uwagi nr 128 na: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

linii nr 7 orientacyjnie do 31.03.2021 r.",

- dla stacji PUŁAWY AZOTY czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "Wb",

- dla stacji SOBOLEW zmieniono treść uwagi nr 157 na: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

linii nr 7 orientacyjnie do 31.03.2021 r.",

- dla stacji ZARZEKA zmieniono treść uwagi nr 208 na: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

linii nr 7 orientacyjnie do 31.03.2021 r. Stacja otwarta tylko dla wykonawców inwestycji linii nr 7.".

0006875 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 13.12.2020 wydanego przez PKP

Cargo.

Zestawienie zmian wprowadzonych przez WOT nr I z 13-12-2020:

Zmiany na dzień: 2020-12-13

02616-1 BABIMOST

Zmiana opisu czynności: 1 na: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 358 orientacyjnie

do 13.03.2021 r.

04001-4 BEZWOLA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na czasowo nieczynna

Dodano czynność: 3: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 30 orientacyjnie do

31.03.2021 r., z możliwością przedłużenia.

Usunięto czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

08272-7 BOGUCHWAŁA 

Dodano czynność: 10: WŁ – Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej

800 ton.

06400-6 BUSKO-ZDRÓJ 

Zmieniono dane: Czas pracy z  na Pn-So 8:00-20:00
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Usunięto czynność: *: PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla

przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na

ogólnodostępny tor ładunkowy

05062-5 BYSTRZYCA KOŁO LUBLINA 

Zmieniono dane: Czas pracy z czasowo nieczynna na Pn-So 7:00-19:00

Usunięto czynność: 13a: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 30 orientacyjnie do

31.12.2020 r., z możliwością przedłużenia

Dodano czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

01921-6 CHEŁMCE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-20:00 na Pn-So 6:00-20:00

02016-4 CHEŁMŻA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-20:00 na Pn-So 6:00-20:00

02940-5 CHOSZCZNO 

Zmieniono dane: Czas pracy z czasowo nieczynna na Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00

Usunięto czynność: 20: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 351.

Dodano czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

00896-1 CZARNA WODA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-20:00 na Pn-So 6:00-20:00

07600-0 CZECHOWICE-DZIEDZICE 

Zmiana opisu czynności: 24 na: WŁ - Ogólnodostępne tory ładunkowe otwarte tylko dla wykonawcy

inwestycji Budimex.

02520-5 CZEREMCHA

Zmiana opisu czynności: 26 na: WŁ - Tor 54 niedostępny do rozładunku towarów pylących.

00890-4 CZERSK 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-20:00 na Pn-So 6:00-20:00

08276-8 CZUDEC

Dodano czynność: 29: WŁ – Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej

800 ton.

08134-9 DĘBICA TOWAROWA

Dodano czynność: 31: WŁ/Wb – Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 25 orientacyjnie

do 31.03.2021 r. Wb- nie dotyczy bocznicy na którą kierowane są wagony z/do naprawy.

04852-0 DOBIESZYN

Dodano czynność: 32: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 8 orientacyjnie do

13.03.2021 r.

Usunięto czynność: 30: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 8 orientacyjnie do

31.12.2020 r.

04546-8 DOMANIN 

Usunięto czynność: 95a: WŁ - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny.

08285-9 FRYSZTAK

Dodano czynność: 35: WŁ – Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej

800 ton.

02055-2 GARDEJA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-20:00 na Pn-So 6:00-20:00

08170-3 GORLICE ZAGÓRZANY 

Usunięto czynność: 46: WŁ - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny

02050-3 GRUDZIĄDZ 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-20:00 na Pn-So 6:00-20:00

02062-8 GRUDZIĄDZ MNISZEK 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-20:00 na Pn-So 6:00-20:00

06418-8 GRZYBÓW LHS

Dodano czynność: L11: Bocznica kolejowa szerokotorowa „S” 1520 mm – czasowo nie wykorzystywana.

06418-8 GRZYBÓW LHS /GOŁUCHÓW

Dodano czynność: L11: Bocznica kolejowa szerokotorowa „S” 1520 mm – czasowo nie wykorzystywana.

06418-8 GRZYBÓW LHS /HRUBIESZÓW MIASTO

Dodano czynność: L11: Bocznica kolejowa szerokotorowa „S” 1520 mm – czasowo nie wykorzystywana.

06418-8 GRZYBÓW LHS /SĘDZISZÓW

Dodano czynność: L11: Bocznica kolejowa szerokotorowa „S” 1520 mm – czasowo nie wykorzystywana.
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06418-8 GRZYBÓW LHS /SŁAWKÓW POŁUDNIOWY

Dodano czynność: L11: Bocznica kolejowa szerokotorowa „S” 1520 mm – czasowo nie wykorzystywana.

06418-8 GRZYBÓW LHS /SZCZEBRZESZYN

Dodano czynność: L11: Bocznica kolejowa szerokotorowa „S” 1520 mm – czasowo nie wykorzystywana.

06418-8 GRZYBÓW LHS /WOLA BARANOWSKA

Dodano czynność: L11: Bocznica kolejowa szerokotorowa „S” 1520 mm – czasowo nie wykorzystywana.

06418-8 GRZYBÓW LHS /ZAMOŚĆ BORTATYCZE

Dodano czynność: L11: Bocznica kolejowa szerokotorowa „S” 1520 mm – czasowo nie wykorzystywana.

01870-5 INOWROCŁAW 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-20:00 na Pn-So 6:00-20:00

08339-4 JEDLICZE

Dodano czynność: 53: Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej

400 ton.

Usunięto czynność: 52: Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej

800 ton.

04975-9 JELEŃ

Dodano czynność: 54: WŁ - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek kierowanych na

ogólnodostępny tor ładunkowy.

Usunięto czynność: 53: WŁ/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek kierowanych

na ogólnodostępny tor ładunkowy.

06302-4 JULIANKA Usunięto stację.

06207-5 KAMIEŃ ŚLĄSKI 

Zmieniono dane: Nazwa stacji z KAMIEŃ ŚLĄSKI na OTMICE

04950-2 KOŃSKIE 

Usunięto czynność: 67: po uzgodnieniu do godz. 19:00

01303-7 KOSTRZYN GR 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 10:00-18:00 na czasowo zamknięte

Usunięto czynność: G13: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przewozu żywych zwierząt.

06433-7 KOZŁÓW 

Zmieniono dane: Czas pracy z  na całodobowo

Usunięto czynność: *: PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

01934-9 KRASKI 

Usunięto stację.

08350-1 KROSNO 

Dodano czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: 68: Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej

400 ton.

Usunięto czynność: 69: WŁ/Wb - Tor ładunkowy nr 2c o długości frontu ładunkowego 130 m tylko dla PH-U

PSK Rzeszów. Tor ładunkowy nr 9 o długości frontu ładunkowego 125 m ogólnodostępny dla wszystkich

nadawców/ odbiorców. Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej 800

ton.

03220-1 KUTNO

Dodano czynność: 71: WŁ/Wb - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji

linii nr 3. Stacja otwarta tylko dla przesyłek kierowanych na bocznicę i do rozładunku na szlaku w związku z

modernizacją linii nr 3.

Usunięto czynność: 71a: WŁ/Wb - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z powodu

modernizacji linii nr 3. Stacja otwarta tylko dla przesyłek kierowanych na bocznicę i do rozładunku na szlaku

w związku z modernizacją linii nr 3.
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05060-9 LUBARTÓW 

Zmieniono dane: Czas pracy z czasowo nieczynna na Pn-So 7:00-19:00

Usunięto czynność: 76a: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 30 orientacyjnie do

31.12.2020 r., z możliwością przedłużenia

Dodano czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

06816-3 ŁAZISKA ŚREDNIE 

Dodano czynność: 81: So, Nd, św - po uzgodnieniu

Usunięto czynność: 79: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek max 5 wagonów, powyżej 5 wagonów po

uzgodnieniu z PKP CARGO S.A.

08377-4 ŁUPKÓW GR 

Zmieniono dane: Czas pracy z czasowo nieczynna na czasowo zamknięte

07542-4 MYSZKÓW 

Dodano czynność: 96: WŁ – Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny.

00951-4 OLSZTYN GUTKOWO 

Usunięto czynność: 101: WŁ - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny.

06900-5 ORZESZE 

Usunięto stację.

04940-3 OŻARÓW CEMENTOWNIA 

Usunięto czynność: 111: So - po uzgodnieniu

04003-0 PARCZEW

Dodano czynność: 114: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 30 orientacyjnie do

31.03.2021 r., z możliwością przedłużenia.

Usunięto czynność: 115: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 30 orientacyjnie do

31.12.2020 r., z możliwością przedłużenia

06935-1 PAWŁOWICE GÓRNICZE

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn od 6:00; Wt-Pt całodobowo; So do 18:00 na Pn od 6:00; Wt-So

całodobowo; Nd do 6:00

Usunięto czynność: 116: So-Nd, św - po uzgodnieniu

Dodano czynność: 115: So -Nd, św - po uzgodnieniu

01919-0 PIOTRKÓW KUJAWSKI 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-20:00 na Pn-So 6:00-20:00

06273-7 PORAJ 

Usunięto czynność: 122: Stacja czasowo nieczynna orientacyjnie do 12.12.2020 r.

Dodano czynność: 121: Stacja czasowo nieczynna orientacyjnie do 31.12.2020 r.

05000-5 PUŁAWY AZOTY 

Usunięto czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

03997-4 RADZYŃ PODLASKI 

Dodano czynność: 133: Stacja czasowo nieczynna orientacyjnie do 31.03.2021 r.

Usunięto czynność: 134: Stacja czasowo nieczynna orientacyjnie do 31.12.2020 r.

06526-8 RZECZYCA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na całodobowo

08260-2 RZESZÓW STARONIWA

Dodano czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

06530-0 SANDOMIERZ 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na całodobowo

08360-0 SANOK

Dodano czynność: 144: WŁ/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie

powyżej 400 ton.

Usunięto czynność: 145: WŁ/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie

powyżej 800 ton.

02944-7 SŁONICE

Dodano czynność: 156: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 351 orientacyjnie do

31.12.2021 r.

Usunięto czynność: 157: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 351 orientacyjnie do
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31.12.2020 r.

06505-2 STALOWA WOLA POŁUDNIE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na całodobowo

06500-3 STALOWA WOLA ROZWADÓW 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na całodobowo

04818-1 STARACHOWICE WSCHODNIE

Usunięto czynność: 162: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 25 orientacyjnie do

13.03.2021 r.

Dodano czynność: 161: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 25 orientacyjnie do

18.03.2021 r.

00220-4 STARGARD

Dodano czynność: 162: WŁ - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji

linii 351 do odwołania. Wb - Przesyłki wapna nawozowego hydratyzowanego, superfosfatu pylistego i innych

towarów pylistych załadowanych Luzem - tylko dla posiadaczy przyległych bocznic.

Usunięto czynność: 163: WŁ - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji

linii 351 orientacyjnie do 12.12.2020 r. Wb - Przesyłki wapna nawozowego hydratyzowanego, superfosfatu

pylistego i innych towarów pylistych załadowanych luzem - tylko dla posiadaczy przyległych bocznic.

08278-4 STRZYŻÓW NAD WISŁOKIEM

Dodano czynność: 165: WŁ – Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie

powyżej 800 ton.

06833-8 SUMINA

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-20:00 na Pn od 6:00; Wt-Pt całodobowo; So do 18:00

02880-3 SZAMOTUŁY

Dodano czynność: 169: WŁ - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji

linii nr 351 orientacyjnie do 13.03.2021 r.

Usunięto czynność: 168: WŁ - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji

linii nr 351 orientacyjnie do 31.12.2020 r.

02463-8 SZEPIETOWO

Dodano czynność: 177: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 6. Stacja otwarta tylko dla

wykonawców inwestycji.

Usunięto czynność: 174a: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 6. Stacja otwarta tylko

dla wykonawców inwestycji.

08354-3 TARGOWISKA

Dodano czynność: 179: WŁ - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie

powyżej 400 ton.

Usunięto czynność: 176: WŁ - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie

powyżej 800 ton.

06546-6 TARNOBRZEG 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na całodobowo

01288-0 TRAKISZKI GR

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn od 7:00; Wt całodobowo; Śr do 19:00; Cz-Nd: 7:00-19:00 na Pn-Nd:

8:00-20:00

02867-0 WARGOWO 

Usunięto stację.

04850-4 WARKA

Dodano czynność: 192: WŁ - Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 8 orientacyjnie do

13.03.2021 r. Stacja otwarta tylko dla wykonawców inwestycji. Wjazd od strony Czachówek Południowy.

Usunięto czynność: 189: WŁ - Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 8 orientacyjnie do

31.12.2020 r. Stacja otwarta tylko dla wykonawców inwestycji. Wjazd od strony Czachówek PD.

01877-0 WIĘCŁAWICE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-20:00 na Pn-So 6:00-20:00

02160-0 WŁOCŁAWEK 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-20:00 na Pn-So 6:00-20:00

06408-9 WŁOSZCZOWICE 

Dodano czynność: 196: Stacja otwarta tylko dla firmy Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o.

02896-9 WRONKI

Dodano czynność: 201: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 351 orientacyjnie do

13.03.2021 r.

Usunięto czynność: 199: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 351 orientacyjnie do

31.12.2020 r.
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08375-8 ZAGÓRZ

Dodano czynność: 203: WŁ/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie

powyżej 400 ton.

Usunięto czynność: 201: WŁ/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie

powyżej 800 ton.

06524-3 ZAKLIKÓW 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na całodobowo

08372-5 ZARSZYN

Dodano czynność: 207: Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie

powyżej 400 ton.

Usunięto czynność: 205: Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie

powyżej 800 ton.

01918-2 ZARYŃ 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-20:00 na Pn-So 6:00-20:00

02780-5 ZIELONA GÓRA GŁÓWNA 

Usunięto czynność: 209: WŁ - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny.

03935-4 ŻYCZYN 

Zmieniono dane: Czas pracy z czasowo nieczynna na całodobowo

Usunięto czynność: 215: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

31.12.2020 r.

Dodano czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

0006874 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 43 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 43 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 17 listopada 2020:

- dla stacji BABIMOST zmieniono treść uwagi nr 1 na: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

linii nr 358 orientacyjnie do 13.03.2021.",

- dla stacji CHODZIEŻ zmieniono treść uwagi nr 18 na: "Stacja czasowo nieczynna do odwołania.",

- dla stacji ELBLĄG ZDRÓJ usunięto uwagę nr 33, treść uwagi: "WŁ – Ogólnodostępny tor ładunkowy

czasowo nieczynny.",

- dla stacji KUNÓW zmieniono treść uwagi nr 71 na: "Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z

powodu modernizacji linii nr 25 orientacyjnie do 18.03.2021.".

KalkulatorTT wersja: 3.0.32

KalkulatorTT

0006692 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 41 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 24 października 2020:

- dla stacji CHRZANÓW czynność "Wb" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto czas

pracy stacji, dodano uwagę nr 21a, treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji. Stacja

otwarta tylko dla wykonawców inwestycji.",

- dla stacji MIELEC czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "Wb", usunięto uwagę nr 89, treść

uwagi: "WŁ – Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny orientacyjnie do 17.10.2020 r.",

- dla stacji WOLBROM czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "PRZEWÓZ

WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.", usunięto czas pracy stacji, usunięto uwagę nr 196, treść

uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji. Stacja otwarta tylko dla wykonawców inwestycji.".
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0006649 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 40 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 09 października 2020:

- dla stacji LĘBORK dodano uwagę nr 74a, treść uwagi: "WŁ  - tylko dla transportów wojskowych i

przesyłek max 5 wagonów po wcześniejszym uzgodnieniu z PKP CARGO S.A.",

KalkulatorTT wersja: 3.0.30

KalkulatorTT

0006635 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 39 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 02 października 2020:

- dodano stację GOŁUBIE KASZUBSKIE, zakres czynności "WŁ", czas pracy całodobowo,

 

- dodano odległości dla stacji

GOŁUBIE KASZUBSKIE - KOŚCIERZYNA - 12 km,

GOŁUBIE KASZUBSKIE - SOMONINO - 14 km.

KalkulatorTT wersja: 3.0.29

KalkulatorTT

0006620 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 38 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 26 września 2020:

- dla stacji TŁUSZCZ czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "WŁ", usunięto czas pracy stacji,

- dodano stację EMILIANÓW, zakres czynności "Wb", czas pracy Pn - So 7:00 - 19:00,

- dodano stację WŁOSZCZOWICE, zakres czynności "PRZEWÓZ WYMAGAUZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A.",

 

 

- dodano odległości dla stacji

EMILIANÓW - LEGIONOWO PIASKI - 24 km,

EMILIANÓW - KRUSZE - 6 km.

KalkulatorTT wersja: 3.0.28

KalkulatorTT

0006614 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 37 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 27 września 2020:

- dla stacji KUTNO dodano uwagę nr 71a, treść uwagi: "WŁ/Wb - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny z powodu modernizacji linii nr 3. Stacja otwarta tylko dla przesyłek kierowanych na bocznicę i do

rozładunku na szlaku w związku z modernizacją linii nr 3.",

- dodano stację SOKOŁY, zakres czynności "WŁ", czas pracy Pn - So 7:00 - 19:00,

 

- dodano odległości dla stacji

SOKOŁY - BIAŁYSTOK - 35 km,

SOKOŁY - MAŁKINIA - 79 km.

0006613 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 36 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 11 września 2020:

- dla stacji WROCŁAW PSIE POLE czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "Wb".

0006612 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 35 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej

przez PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 11 września 2020:

- dla stacji ŁUKÓW dodano uwagę nr 82a, treść uwagi: "WŁ - Z wyjątkiem towarów pylących i uciążliwych

zapachowo.",

- dla stacji ZGIERZ dodano uwagę nr 208a, treść uwagi: "WŁ - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny.",

- dla przejść granicznych: KUŹNICA BIAŁOSTOCKA GR, TERESPOL GR, BRANIEWO GR, DOROHUSK

GR, MEDYKA GR dodano informacje o otwarciu: "- dla przesyłek wymagających kontroli sanitarnej".

0006611 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 34 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 03 września 2020:

- dla stacji BYSTRZYCA KOŁO LUBLINA czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "czasowo

nieczynna", usunięto czas pracy stacji, dodano uwagę nr 13a, treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z

powodu modernizacji linii nr 30 orientacyjnie do 31.12.2020 r., z możliwością przedłużenia",

- dla stacji LUBARTÓW czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto czas

pracy stacji, dodano uwagę nr 76a, treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 30

orientacyjnie do 31.12.2020 r., z możliwością przedłużenia",

- dla stacji PARCZEW czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto czas

pracy stacji, zmieniono treść uwagi nr 115 na: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 30

orientacyjnie do 31.12.2020 r., z możliwością przedłużenia".

0006610 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 33 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 31 sierpnia 2020:

- dla stacji SUNIA czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy Pn - Pt

7:00 - 20:00, dodano uwagę nr 166a - treść uwagi: "WŁ - Przewóz wymaga zgody na dojazd do placu

ładunkowego od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik".

KalkulatorTT wersja: 3.0.26

KalkulatorTT

0006544 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 32 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 27 sierpnia 2020:

- dla stacji ŁASKARZEW zmieniono treść uwagi nr 78 na "Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do 31.12.2020 r.",

- dla stacji MOTYCZ zmieniono treść uwagi nr 93 na "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii

nr 7 orientacyjnie do 31.12.2020 r.",

- dla stacji NAŁĘCZÓW zmieniono treść uwagi nr 96 na "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

linii nr 7 orientacyjnie do 31.12.2020 r.",

- dla stacji POLICE zmieniono treść uwagi nr 121 na "WŁ – Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny z powodu modernizacji linii nr 406.",

- dla stacji PUŁAWY zmieniono treść uwagi nr 129 na "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

linii nr 7 orientacyjnie do 31.12.2020 r.",

- dla stacji SOBOLEW zmieniono treść uwagi nr 158 na "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

linii nr 7 orientacyjnie do 31.12.2020 r.",

- dla stacji ZARZEKA zmieniono treść uwagi nr 206 na "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

linii nr 7 orientacyjnie do 31.12.2020 r.",

- dla stacji ŻYCZYN zmieniono treść uwagi nr 215 na "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

linii nr 7 orientacyjnie do 31.12.2020 r.",

- dodano stację SZASTARKA, zakres czynności "WŁ", czas pracy Pn - So 7:00 - 19:00,

 

- dodano odległości dla stacji

SZASTARKA - LUBLIN GŁÓWNY - 56 km,

SZASTARKA - STALOWA WOLA ROZWADÓW - 47 km.

0006543 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 31 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 21 sierpnia 2020:

- dla stacji SZEPIETOWO czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto

czas pracy stacji, dodano uwagę nr 174a, treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii

nr 6. Stacja otwarta tylko dla wykonawców inwestycji.",

0006542 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 30 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 20 sierpnia 2020:

- dla stacji BIERAWA czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "PRZEWÓZ WYMAGA

UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.", usunięto czas pracy stacji, usunięto uwagę nr 8, treść uwagi: "Stacja

otwarta tylko dla przesyłek niewymagających za i wyładunku - wymagane uzgodnienie z PKP CARGO S.A.",

- dla stacji CHABOWKA czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "PRZEWÓZ WYMAGA

UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.", usunięto czas pracy stacji,

- dla stacji KĘDZIERZYN – KOŹLE  czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "Wb", usunięto

uwagę nr 58, treść uwagi: "WŁ – Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- dla stacji MAŁKINIA zmieniono treść uwagi nr 84 na "WŁ - Stacja otwarta tylko dla wykonawców

inwestycji",

- usunięto stację NOWY TARG,

- dla stacji OSIELEC czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA

Z PKP CARGO S.A.", usunięto czas pracy stacji,

- dla stacji SUCHA BESKIDZKA czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "PRZEWÓZ WYMAGA

UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.", usunięto czas pracy stacji,

- dla stacji WARSZAWA OKĘCIE czynność "Wb" została zastąpiona czynnością "WŁ/Wb",

KalkulatorTT wersja: 3.0.25

KalkulatorTT

0006520 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 29 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące 13 sierpnia 2020:

- dla stacji MAŁOGOSZCZ usunięto uwagę nr 85 - treść uwagi: "WŁ - Ogólnodostępny tor ładunkowy

czasowo nieczynny z powodu modernizacji linii nr 61 orientacyjnie do 10.08.2020 r.",

- dla stacji WARSZAWA PRAGA – TERMINAL PKP CC zmieniono czas pracy na Pn - Nd 7:00 - 19:00.

KalkulatorTT wersja: 3.0.24

KalkulatorTT

0006501 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 28 do WOT z dnia 01.07.2020 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące 04 sierpnia 2020:

- dla stacji WŁOSZCZOWA czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas

pracy Pn - Nd 7:00 - 19:00, usunięto uwagę nr 193 - treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji linii nr 61 orientacyjnie do 10.08.2020 r.".

KalkulatorTT wersja: 3.0.23

KalkulatorTT

0006497 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 27 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

1. 30 lipca 2020

- dla stacji ŁÓDŹ ŻABIENIEC - CENTROSTAL zmieniono czas pracy na Pn - So 7:00 - 19:00,

- dla stacji SZCZECIN NIEBUSZEWO dodano czas pracy na Pn - Pt 7:00 - 19:00 So 7:00 - 15:00,

- dla stacji WARSZAWA PRAGA – TERMINAL PKP CC zmieniono czas pracy na Pn - So 7:00 - 19:00,

2. 15 sierpnia 2020

- dodano stację STARA KAMENICA, zakres czynności "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A.",

 

- dodano odległości dla stacji:

STARA KAMIENICA - LUBAŃ ŚLĄSKI - 36 km,

STARA KAMIENICA - JELENIA GÓRA - 16 km.

KalkulatorTT wersja: 3.0.22

KalkulatorTT

0006473 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 26 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 15 lipca 2020:

- dodano stację SZCZECIN NIEBUSZEWO, zakres czynności "Wb",

 

- dodano odległości dla stacji

  SZCZECIN NIEBUSZEWO - SZCZECIN TURZYN - 5 km,

  SZCZECIN NIEBUSZEWO - POLICE - 15 km.
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KalkulatorTT wersja: 3.0.21

KalkulatorTT

0006452 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 01.07.2020 wydanego przez

PKPCargo.

Zestawienie zmian wprowadzonych przez WOT nr I z 01-07-2020:

 

01296-3 AUGUSTÓW 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na Pn-So 7:00-19:00; Nd 7:00-15:00 

02616-1 BABIMOST 

Zmieniono dane: Czas pracy z  na czasowo nieczynna 

08483-0 BASZNIA 

Usunięto czynność: 2: Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłekpowyżej 20

wagonów. 

02443-0 BIELSK PODLASKI 

Dodano czynność: 5: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy otwarty dla czynności ładunkowych w godzinach

6:00-22:00, z wyjątkiem towarów pylących, uciążliwychzapachowo oraz takich przy których czynności

ładunkowe generują duży hałas 

Usunięto czynność: 6: WŁ - z wyjątkiem towarów pylących, uciążliwych zapachowo oraztakich, przy których

czynności ładunkowe generują duży hałas. 

06640-7 BIŁGORAJ 

Usunięto czynność: 10: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton dla"Mal-Sped Sp. z o.o,

TPMS Sp. z o.o.". 

Dodano czynność: 9: WŁ - Stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych dla"Mal-Sped Sp. z o.o., TPMS

Sp. z o.o.". 

02120-4 BRODNICA 

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawieWniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy izawartej umowy dla posiadaczy bocznic 

Dodano czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dlaprzesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów naogólnodostępny tor ładunkowy 

06210-9 BRZEG 

Usunięto czynność: 14: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 800 ton lub min. 17 wagonów. 

06316-4 BRZEŹNICA NAD WARTĄ 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-19:00 

01857-2 BRZOZA BYDGOSKA 

Dodano czynność: 13: po uzgodnieniu 

Usunięto czynność: 15: w podanych godzinach po uzgodnieniu 

02723-5 BUK 

Usunięto czynność: 16: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

05090-6 CHEŁM 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd, św 7:00-19:00 na Pn-So 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt 

01921-6 CHEŁMCE 

Usunięto czynność: 20: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

02016-4 CHEŁMŻA 

Usunięto czynność: 21: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lubmin. 5 wagonów. 

01956-2 CHOCIW ŁASKI 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-15:00 

Dodano czynność: 17: WŁ - tor nr 8 otwarty tylko dla wykonawców inwestycji. 

02940-5 CHOSZCZNO 

Usunięto czynność: 23: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 351 orientacyjnie do

31.05.2020 r. 

Dodano czynność: 20: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 351. 

02618-7 CHROŚNICA 

Usunięto czynność: 25: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

05685-3 CHRÓŚCINA NYSKA 

Usunięto czynność: 26: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

00896-1 CZARNA WODA 
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Usunięto czynność: 29: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 20 wagonów. 

07600-0 CZECHOWICE-DZIEDZICE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-18:00 na Pn-Pt 6:00-18:00; So 6:00-18:00 

Dodano czynność: 25: So - po uzgodnieniu 

Dodano czynność: 24: WŁ/Wb - ogólnodostępne tory ładunkowe otwarte tylko dlawykonawcy inwestycji

Budimex. 

04597-1 CZEKANÓW 

Usunięto czynność: 30: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 10 wagonów. 

06280-2 CZĘSTOCHOWA STRADOM 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-19:00 

00489-5 DAMNICA 

Usunięto czynność: 34: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lub min. 10 wagonów. 

01915-8 DĄBIE NAD NEREM 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-15:00 

Usunięto czynność: 36: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lub min. 10 wagonów. 

04980-9 DĘBLIN 

Dodano stację:

Zmieniono dane: Czas pracy z  na całodobowo

Dodano czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawieWniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy izawartej umowy dla posiadaczy bocznic 

04981-7 DĘBLIN TOWAROWY 

Usunięto stację.

02244-2 DZIAŁDOWO 

Usunięto czynność: 40: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

00823-5 ELBLĄG ZDRÓJ 

Dodano stację: 

Dodano czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawieWniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy izawartej umowy dla posiadaczy bocznic 

Dodano czynność: 33: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny 

06150-7 FOSOWSKIE 

Usunięto czynność: 41: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

08285-9 FRYSZTAK 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00

05028-6 GARBATKA-LETNISKO 

Dodano czynność: 34: WŁ - Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielem placu ładunkowego 

Usunięto czynność: 42: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 5 wagonów.

Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielem placu ładunkowego.

00772-4  GDAŃSK ZASPA TOWAROWA 

Dodano czynność: 37: Wb - nie dotyczy miejsca przyjęcia/ wydania oznaczonego skrótem p/w. 

Usunięto czynność: 47: Wb - nie dotyczy miejsca przyjęcia/ wydania oznaczonegoskrótem p/w. Stacja

otwarta od 01.01.2020 r. 

05710-9  GŁUCHOŁAZY 

Usunięto czynność: 54: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

03136-9 GOŁAŃCZ 

Usunięto czynność: 56: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 900 ton. 

08170-3 GORLICE ZAGÓRZANY 

Dodano czynność: 46: WŁ - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny 

01434-0 GÓRKI NOTECKIE 

Usunięto czynność: 58: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

06540-9 GRĘBÓW 

Usunięto czynność: 59: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

06218-2 GRODKÓW ŚLĄSKI 

Usunięto czynność: 60: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

04309-1 GRODZISK WIELKOPOLSKI 

Usunięto czynność: 62: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1000 ton. 

00217-0 GRYFICE 

Usunięto czynność: 63: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

02540-3 HAJNÓWKA 

Usunięto czynność: 65: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

06330-5 HERBY STARE 
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Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-19:00 

01903-4 JAKSICE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 6:00-20:00 na czasowo nieczynna 

Usunięto czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dlaprzesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów naogólnodostępny tor ładunkowy 

00327-7 JANKOWO POMORSKIE 

Usunięto czynność: 69: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

08341-0 JASŁO 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00

08342-8 JASŁO B 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00

03160-9 KCYNIA 

Dodano czynność: 57: po uzgodnieniu 

Usunięto czynność: 77: w podanych godzinach po uzgodnieniu 

07194-4 KŁOBUCK 

Dodano czynność: 60: WŁ - Ogólnodostępny tor ładunkowy otwarty tylko dlawykonawców inwestycji. 

06342-0 KŁOMNICE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-19:00 

01933-1 KŁUDNA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-15:00 

Usunięto czynność: 82: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lub min. 10 wagonów. 

06072-3 KOMPRACHCICE 

Usunięto czynność: 85: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

01669-1 KOTOMIERZ 

Usunięto czynność: 89: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 20 wagonów. 

04620-1 KOŹMIN WIELKOPOLSKI 

Usunięto czynność: 90: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

06796-7 KRZYŻANOWICE 

Usunięto czynność: 94: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów. 

04925-4 KUNÓW 

Dodano czynność: 71: WŁ - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji linii

nr 25 orientacyjnie do 07.11.2020 r. 

Usunięto czynność: 94a: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny zpowodu modernizacji

linii nr 25 orientacyjnie do 30.06.2020 r. 

01291-4 LAS SUWALSKI 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na Pn-So 7:00-19:00; Nd 7:00-15:00 

01720-2 LASKOWICE POMORSKIE 

Dodano czynność: 74: po uzgodnieniu 

Usunięto czynność: 97: w podanych godzinach po uzgodnieniu 

04287-9 LASOCICE 

Usunięto czynność: 98: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1000 ton lub min. 5 wagonów. 

02002-4 LIPNO 

Usunięto czynność: 101: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 400 ton lub min. 10 wagonów. 

01760-8 LIPUSZ 

Usunięto czynność: 102: Wb - Dalszy przewóz wagonów ładownych i wagonów próżnych przed lub po

przewozie ładownym wykonanym przez PKP CARGO S.A. przeznaczonych napunkty ładunkowe położone na

linii użytku niepublicznego Lipusz-Bytów realizowanyprzez SKPL Cargo Sp. z o.o. 

Dodano czynność: 76: Wb - Dalszy przewóz wagonów ładownych i wagonów próżnych przed lub po

przewozie ładownym wykonanym przez PKP CARGO S.A. przeznaczonych napunkty ładunkowe położone na

linii użytku niepublicznego Lipusz-Bytów realizowanyprzez SKPL Cargo Sp. z o.o. 

08478-0 LUBACZÓW 

Zmieniono dane: Czas pracy z czasowo nieczynna na Pn-So 6:00-22:00; z wyjątkiem świąt 

Dodano czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dlaprzesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów naogólnodostępny tor ładunkowy 

05137-5 LUBLIN ZEMBORZYCE 

Usunięto czynność: 103: Stacja otwarta dla wykonawców inwestycji - modernizacja liniinr 68. 

02453-9 ŁAPY 

Usunięto czynność: 106: WŁ/Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek min. 5 wagonów, zawyjątkiem

przesyłek kierowanych na bocznicę. 

03928-9  ŁASKARZEW 
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Usunięto czynność: 107: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7orientacyjnie do

30.06.2020 r. 

Dodano czynność: 78: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7orientacyjnie do

31.08.2020 r. 

07520-0 ŁAZY 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-14:00 na całodobowo

04649-0 ŁÓDŹ ANDRZEJÓW 

Usunięto czynność: 111: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lubmin. 10 wagonów. 

04657-3 ŁÓDŹ LUBLINEK 

Usunięto czynność: 104: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton. 

60060-1 

00302-0 ŁUBOWO 

Usunięto czynność: 112: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

03990-9 ŁUKÓW 

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawieWniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy izawartej umowy dla posiadaczy bocznic 

Dodano czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dlaprzesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów naogólnodostępny tor ładunkowy 

Usunięto czynność: 113: WŁ - Z wyjątkiem towarów pylących i uciążliwych zapachowo. 

01098-3 MAŁDYTY 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-So 6:30-18:30

06602-7 MIĄCZYN 

Dodano czynność: 88: WŁ - Stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych dla Sobianek Sp z o.o. 

Usunięto czynność: 118: WŁ - Stacja otwarta tylko dla przesyłek o masie min. 500 tonlub min. 10 wagonów

adresowanych dla Sobianek Sp. z o.o. 

01341-7 MIESZKOWICE 

Usunięto czynność: 120: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

03200-3 MOGILNO 

Usunięto czynność: 124: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

01090-0 MORĄG 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-So 6:30-18:30

05015-3 MOTYCZ 

Usunięto czynność: 125: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

30.06.2020 r. 

Dodano czynność: 93: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

31.08.2020 r. 

03987-5 MROZY 

Usunięto czynność: 126: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

07542-4 MYSZKÓW 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-19:00 

01820-0 NAKŁO NAD NOTECIĄ 

Usunięto czynność: 129: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lubmin. 5 wagonów. 

04952-8 NAŁĘCZ 

Usunięto czynność: 130: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

05010-4 NAŁĘCZÓW 

Usunięto czynność: 131: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

30.06.2020 r. 

Dodano czynność: 96: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7orientacyjnie do

31.08.2020 r. 

03670-7 NASIELSK 

Usunięto czynność: 132: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

05130-0 NIEDRZWICA 

Usunięto czynność: 134: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 4 wagonów. 

03974-3 NIEMOJKI 

Usunięto czynność: 135: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów. 

06509-4 NISKO 

Usunięto czynność: 137: WŁ - Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielemplacu ładunkowego. 

01905-9 NOWA WIEŚ WIELKA 

Usunięto czynność: 139: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lubmin. 5 wagonów. 

02921-5 NOWE DREZDENKO 
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Usunięto czynność: 140: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

01403-5 NOWINY WIELKIE 

Usunięto czynność: 141: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

02621-1 NOWY TOMYŚL 

Usunięto czynność: 142: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1000 ton lubmin. 10 wagonów. 

00245-1 OGNICA 

Usunięto czynność: 143: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

05403-1 OKMIANY 

Usunięto czynność: 144: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

01195-7 OLECKO 

Usunięto czynność: 145: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

01247-6 ORZYSZ 

Dodano czynność: 106: po uzgodnieniu 

Usunięto czynność: 151: w podanych godzinach po uzgodnieniu 

Usunięto czynność: 150: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

03227-6 OSTROWY 

Usunięto czynność: 154: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton. 

02390-3 OSTRÓW MAZOWIECKA 

Usunięto czynność: 156: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

06157-2 OZIMEK 

Usunięto czynność: 158: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

02875-3 PALĘDZIE 

Usunięto czynność: 164: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1000 ton. 

02006-5 PAPOWO TORUŃSKIE 

Dodano czynność: 114: po uzgodnieniu 

Usunięto czynność: 165: w podanych godzinach po uzgodnieniu 

05194-6 PIEŃSK 

Usunięto czynność: 168: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

03920-6 PILAWA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na czasowo nieczynna 

Dodano czynność: 117: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji. 

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawieWniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy izawartej umowy dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 169: Wb - tylko dla ENERGO Sp. z o.o. ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk

Podlaski, WŁ - tor nr 18 nieczynny do odwołania. 

04870-2 PIONKI 

Usunięto czynność: 170: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

01919-0 PIOTRKÓW KUJAWSKI 

Usunięto czynność: 171: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

01930-7 PODDĘBICE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-15:00 

03065-0 POZNAŃ WOLA 

Usunięto czynność: 178: Wb - bocznica czasowo nieczynna orientacyjnie do 15.06.2020 r. 

Dodano czynność: 125: Wb - Bocznica czasowo nieczynna. 

01513-1 PROSTYNIA 

Usunięto czynność: 179: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

05690-3 PRUDNIK 

Usunięto czynność: 180: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 800 ton lub min. 17wagonów. 

06485-7 PSARY 

Usunięto czynność: 183: Ws - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

05003-9 PUŁAWY 

Usunięto czynność: 185: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

30.06.2020 r. 

Dodano czynność: 129: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

31.08.2020 r. 

03681-4 RACIĄŻ 

Usunięto czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

Dodano czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawieWniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy izawartej umowy dla posiadaczy bocznic 

03997-4 RADZYŃ PODLASKI 
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Usunięto czynność: 190: Stacja czasowo nieczynna orientacyjnie do 30.06.2020 r. 

Dodano czynność: 134: Stacja czasowo nieczynna orientacyjnie do 31.12.2020 r. 

05080-7 REJOWIEC 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-So 7:00-19:00; z wyjątkiemświąt 

03067-6 ROKIETNICA 

Usunięto stację. 

05095-5 RUDA-OPALIN 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-So 7:00-19:00; z wyjątkiemświąt 

06335-4 RUDNIKI KOŁO CZĘSTOCHOWY 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-19:00 

00346-7 RUNOWO POMORSKIE 

Usunięto czynność: 196: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

01957-0 RUSIEC ŁÓDZKI 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-15:00 

06530-0 SANDOMIERZ 

Usunięto czynność: 203: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

06430-3 SĘDZISZÓW 

Dodano czynność: 146: Wb - Nie dotyczy miejsca przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem p/w 

Usunięto czynność: 205: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 600 ton. Wb-nie dotyczy

miejsca przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem p/w. 

65500-1 SĘDZISZÓW TERMINAL LHS  

Usunięto czynność: 206: Wb - Punkt przestawczy LHS. 

Dodano czynność: 147: Wb - Punkt przestawczy LHS. Infrastruktura LHS. 

01583-4 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 

Usunięto czynność: 207: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

02538-7 SIEMIATYCZE 

Usunięto czynność: 210: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

07153-0 SIERAKÓW ŚLĄSKI 

Usunięto czynność: 211: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

07537-4 SIEWIERZ 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-14:00 na Pn-Pt 7:00-19:00

07578-8 SKOCZÓW 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn, Śr, Pt 6:00-18:00; Wt, Cz 6:00-18:00 na czasowo nieczynna 

Dodano czynność: 153: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji orientacyjniedo 31.12.2021 r. 

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawieWniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy izawartej umowy dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 215: Wt, Cz - po uzgodnieniu 

05102-9 SOBIBÓR 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd, św 7:00-19:00 na Pn-So 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt 

03932-1 SOBOLEW 

Usunięto czynność: 220: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7orientacyjnie do

30.06.2020 r. 

Dodano czynność: 158: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

31.08.2020 r. 

03460-3 SOCHACZEW 

Usunięto czynność: 221: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

07340-3 SOSNOWIEC DAŃDÓWKA 

Dodano czynność: 160: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny. 

Usunięto czynność: 223: WŁ/Wb - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny. 

04818-1 STARACHOWICE WSCHODNIE 

Dodano czynność: 162: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 25 orientacyjnie do

07.11.2020 r. 

Usunięto czynność: 224a: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 25 orientacyjnie do

30.06.2020 r. 

03126-0 STAWIANY 

Usunięto czynność: 226: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

06170-5 STRZELCE OPOLSKIE 

Usunięto czynność: 229: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów. 

08278-4 STRZYŻÓW NAD WISŁOKIEM 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00 
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Usunięto czynność: 230: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów. 

02730-0 SULECHÓW 

Usunięto czynność: 230a: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 358 orientacyjnie do

07.07.2020 r. 

Dodano czynność: 166: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 358. 

01280-7 SUWAŁKI 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na Pn-So 7:00-19:00; Nd 7:00-15:00 

01936-4 SZADEK 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-15:00

61023-8 SZCZEBRZESZYN TERMINAL LHS 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt na  

Dodano czynność: 169: Infrastruktura LHS 

Dodano czynność: *: PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A. 

Usunięto czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

00300-4 SZCZECINEK 

Dodano czynność: 173: Wb - Tor nr 63 tylko dla transportów wojskowych 

Usunięto czynność: 237: WŁ - Tor nr 63 tylko dla transportów wojskowych. 

03276-3 SZCZUTOWO 

Dodano czynność: 174: po uzgodnieniu 

Usunięto czynność: 239: w podanych godzinach po uzgodnieniu 

Usunięto czynność: 238: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton. 

01846-5 SZUBIN 

Usunięto czynność: 240: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

06074-9 SZYDŁÓW 

Usunięto czynność: 241: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

01990-1 TORUŃ WSCHODNI 

Dodano czynność: 180: po uzgodnieniu 

Usunięto czynność: 247: w podanych godzinach po uzgodnieniu 

07025-0 TOSZEK 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na 

Dodano czynność: *: PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A. 

Usunięto czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 248: Wb - Stacja otwarta tylko dla PW ATEX. 

01287-2 TRAKISZKI 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na Pn-So 7:00-19:00; Nd 7:00-15:00 

01454-8 TRZCIANKA 

Usunięto czynność: 249: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

03207-8 TRZEMESZNO 

Usunięto czynność: 251: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

02686-4 TRZEMESZNO LUBUSKIE 

Usunięto czynność: 252: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów. 

01575-0 TUCHOLA 

Dodano czynność: 182: po uzgodnieniu 

Usunięto czynność: 254: w podanych godzinach po uzgodnieniu 

Usunięto czynność: 253: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

02078-4 TURZNO 

Dodano czynność: 183: po uzgodnieniu 

Usunięto czynność: 255: w podanych godzinach po uzgodnieniu 

61025-3 WARSZAWA PRAGA - TERMINAL PKP CC 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt całodobowo, So 7:00-19:00, Nd 19:00-24:00 na Pn-Pt całodobowo; So

7:00 - 19:00; Nd 19:00 -24:00

02074-3 WĄBRZEŹNO 

Dodano czynność: 191: po uzgodnieniu 

Usunięto czynność: 263: w podanych godzinach po uzgodnieniu 

Usunięto czynność: 262: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lubmin. 5 wagonów. 

01659-2 WIERZCHUCIN 

Usunięto czynność: 265: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 400 ton lub min. 10 wagonów. 

05104-5 WŁODAWA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-So 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt 

06489-9 WŁOSZCZOWA PÓŁNOC 
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Usunięto czynność: 266: Ws - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS 

Dodano czynność: L6: Infrastruktura stacji:

-rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm 

-bocznice przeładunkowe

-place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

-Skład CelnyMożliwość przeładunku towarów:

-towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

-towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

-towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

-drewno 

-kontenery 

Usunięto czynność: ****: Infrastruktura stacji:

-rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm 

-bocznice przeładunkowe, w tym do przeładunku kontenerów

-place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

-Skład CelnyMożliwość przeładunku towarów:

-towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

-towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

-towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

-drewno 

-kontenery 

06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS /GOŁUCHÓW 

Dodano czynność: L6: Infrastruktura stacji:

-rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm 

-bocznice przeładunkowe

-place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

-Skład CelnyMożliwość przeładunku towarów:

-towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

-towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

-towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

-drewno 

-kontenery 

Usunięto czynność: ****: Infrastruktura stacji:

-rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm 

-bocznice przeładunkowe, w tym do przeładunku kontenerów

-place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

-Skład CelnyMożliwość przeładunku towarów:

-towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

-towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

-towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

-drewno 

-kontenery

06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS /HRUBIESZÓW MIASTO 

Dodano czynność: L6: Infrastruktura stacji:

-rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm 

-bocznice przeładunkowe

-place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

-Skład CelnyMożliwość przeładunku towarów:

-towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

-towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

-towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

-drewno 

-kontenery 

Usunięto czynność: ****: Infrastruktura stacji:

-rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm 

-bocznice przeładunkowe, w tym do przeładunku kontenerów

-place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

-Skład CelnyMożliwość przeładunku towarów:

-towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami
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-towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

-towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

-drewno 

-kontenery

06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS /SĘDZISZÓW 

Dodano czynność: L6: Infrastruktura stacji:

-rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm 

-bocznice przeładunkowe

-place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

-Skład CelnyMożliwość przeładunku towarów:

-towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

-towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

-towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

-drewno 

-kontenery 

Usunięto czynność: ****: Infrastruktura stacji:

-rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm 

-bocznice przeładunkowe, w tym do przeładunku kontenerów

-place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

-Skład CelnyMożliwość przeładunku towarów:

-towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

-towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

-towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

-drewno 

-kontenery

06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS /SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 

Dodano czynność: L6: Infrastruktura stacji:

-rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm 

-bocznice przeładunkowe

-place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

-Skład CelnyMożliwość przeładunku towarów:

-towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

-towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

-towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

-drewno 

-kontenery 

Usunięto czynność: ****: Infrastruktura stacji:

-rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm 

-bocznice przeładunkowe, w tym do przeładunku kontenerów

-place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

-Skład CelnyMożliwość przeładunku towarów:

-towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

-towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

-towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

-drewno 

-kontenery 

06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS /SZCZEBRZESZYN 

Dodano czynność: L6: Infrastruktura stacji:

-rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm 

-bocznice przeładunkowe

-place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

-Skład CelnyMożliwość przeładunku towarów:

-towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

-towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

-towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

-drewno 

-kontenery 

Usunięto czynność: ****: Infrastruktura stacji:

-rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm 

-bocznice przeładunkowe, w tym do przeładunku kontenerów
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-place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

-Skład CelnyMożliwość przeładunku towarów:

-towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

-towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

-towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

-drewno 

-kontenery 

06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS /WOLA BARANOWSKA 

Dodano czynność: L6: Infrastruktura stacji:

-rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm 

-bocznice przeładunkowe

-place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

-Skład CelnyMożliwość przeładunku towarów:

-towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

-towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

-towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

-drewno 

-kontenery 

Usunięto czynność: ****: Infrastruktura stacji:

-rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm 

-bocznice przeładunkowe, w tym do przeładunku kontenerów

-place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

-Skład CelnyMożliwość przeładunku towarów:

-towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

-towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

-towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

-drewno 

-kontenery

06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS /ZAMOŚĆ BORTATYCZE 

Dodano czynność: L6: Infrastruktura stacji:

-rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm 

-bocznice przeładunkowe

-place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

-Skład CelnyMożliwość przeładunku towarów:

-towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

-towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

-towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

-drewno 

-kontenery 

Usunięto czynność: ****: Infrastruktura stacji:

-rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm 

-bocznice przeładunkowe, w tym do przeładunku kontenerów

-place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

-Skład CelnyMożliwość przeładunku towarów:

-towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

-towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

-towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

-drewno 

-kontenery 

04845-4 WOLANÓW 

Dodano czynność: 195: WŁ - Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielem placu ładunkowego. 

Usunięto czynność: 268: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów.

Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielem placuładunkowego. 

06010-3 WROCŁAW GŁÓWNY 

Zmieniono dane: Czas pracy z  na Pn-So 7:00-19:00 

Usunięto czynność: 271: Brak możliwości za i wyładunkowych, stacja otwarta wyłącznie dla przewozów

wagonów pasażerskich realizowanych na rzecz wojska. 

Dodano czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

Dodano czynność: Ws: stacja otwarta dla spółek PKP S.A. 

Dodano czynność: 198: Ws - wyłącznie dla przewozów wagonów pasażerskich realizowanych na rzecz
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wojska. 

03776-2 WYSZKÓW 

Usunięto czynność: 273: WŁ/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewózprzesyłek powyżej 12

wagonów, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice. 

06370-1 ZAGNAŃSK 

Dodano czynność: 200: WŁ - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny orientacyjnie do

15.11.2020 r. 

Usunięto czynność: 274: WŁ/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewózprzesyłek powyżej 10

wagonów. 

02187-3 ZAJĄCZKOWO LUBAWSKIE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pt 8:00-20:00; Pn-Cz 8:00-20:00 na Pn-Cz 8:00-20:00; Pt 8:00-20:00 

04992-4 ZARZEKA 

Usunięto czynność: 280: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7orientacyjnie do

30.06.2020 r. Stacja otwarta tylko dla wykonawców inwestycji linii nr 7. 

Dodano czynność: 206: Stacja otwarta tylko dla wykonawców inwestycji linii nr 7 wczasie modernizacji linii. 

07530-9 ZAWIERCIE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-14:00 na całodobowo

04418-0 ZDUNY 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 

01943-0 ZDUŃSKA WOLA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-15:00 

01940-6 ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-15:00 

01535-4 ZŁOTÓW 

Usunięto czynność: 285: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min.5 wagonów. 

03935-4 ŻYCZYN 

Usunięto czynność: 290: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7orientacyjnie do

30.06.2020 r. 

Dodano czynność: 215: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7orientacyjnie do

31.08.2020 r. 

04878-5 ŻYTKOWICE 

Usunięto czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 291: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów.

KalkulatorTT wersja: 3.0.19

KalkulatorTT

0006442 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 24 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 25 czerwca 2020:

- dla stacji ŁÓDŹ ŻABIENIEC dodano uwagę nr 111a, treść uwagi: "Wb – nie dotyczy miejsca przyjęcia/

wydania oznaczonego skrótem p/w",

- dodano stację ŁÓDŹ ŻABIENIEC - CENTROSTAL, zakres czynności "Wb, Tk", czas pracy Pn -Pt 10:00 -

12:00 za wyjątkiem świąt

 

- dodano odległości dla stacji

  "ŁÓDŹ ŻABIENIEC - CENTROSTAL" - ŁÓDŻ KALISKA - 5 km,

  "ŁÓDŹ ŻABIENIEC - CENTROSTAL" - ZGIERZ - 6 km.
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KalkulatorTT wersja: 3.0.18

KalkulatorTT

0006409 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 23 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

1. 09 czerwca 2020:

- dla stacji KNURÓW SZCZYGŁOWICE dodano uwagę nr 83a, treść uwagi: "Wb – Infrastruktura JSK

(Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.)",

- dla stacji PORAJ zmieniono treść uwagi nr 176 na "Stacja czasowo nieczynna orientacyjnie do 12.12.2020

r.",

- dla stacji ŚWIECIE PRZECHOWO czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "czasowo

nieczynna", usunięto czas pracy stacji,

2. 14 czerwca 2020:

- dla stacji GUTKOWO zmieniono nazwę na OLSZTYN GUTKOWO,

- dla stacji LUBLINEK zmieniono nazwę na ŁÓDŹ LUBLINEK.

KalkulatorTT wersja: 3.0.17

KalkulatorTT

0006387 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 22 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące 01 czerwca 2020:

- dodano stację CHOJNÓW, zakres czynności "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO

S.A",

- dla stacji NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI dodano uwagę nr 141a, treść uwagi: "WŁ – ogólnodostępny tor

ładunkowy czasowo nieczynny",

- dla stacji PABIANICE czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ/Wb", czas pracy

Pn - So 7:00 - 19:00, usunięto uwagę nr 162 - treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji orientacyjnie 

do 30.03.2020 r.",

 

 

- dodano odległości dla stacji

CHOJNÓW - MIŁKOWICE - 9 km,

CHOJNÓW - BOLESŁAWIEC - 28 km.

 

KalkulatorTT wersja: 3.0.16

KalkulatorTT

0006383 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 21 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

1. 28 maja 2020:

- dla stacji TRZEBINIA dodano uwagę nr 250a, treść uwagi: "WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny z powodu modernizacji linii nr 133",

2. 30 maja 2020:

- dla stacji WŁOSZCZOWA czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto

czas pracy stacji, dodano uwagę nr 265a, treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii

nr 61 orientacyjnie do 10.08.2020 r.".

KalkulatorTT wersja: 3.0.14

KalkulatorTT

0006374 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 20 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

1. 19 maja 2020:

- dla stacji MIASTKO czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy Pn -

Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00, usunięto uwagę nr 117 - treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji linii nr 405",

2. 1 czerwca 2020"

- dla stacji OSTRÓW WIELKOPOLSKI czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "WŁ", usunięto

uwagę nr 157 - treść uwagi: "WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy w godz. 22:00 - 6:00 niedostępny dla

czynności ładunkowych generujących duży hałas".

KalkulatorTT wersja: 3.0.13

KalkulatorTT

0006368 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 19 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 15 maja 2020:

- dla stacji BABIMOST czynność "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A." została

zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", dodano uwagę nr 1a, treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z

powodu modernizacji linii nr 358 orientacyjnie do 06.11.2020 r.",

- dla stacji NOWY TARG czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "Wb",

- dla stacji STRZAŁKOWO usunięto uwagę nr 228 - treść uwagi: "WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy

czasowo nieczynny",

- dla stacji TRZEBIATÓW usunięto uwagę nr 250 - treść uwagi: "WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy

czasowo nieczynny orientacyjnie do 30.06.2020 r. Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub

min. 5 wagonów.",

- dla stacji ZDUNY czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy Pn - Pt

7:00 - 19:00, usunięto uwagę nr 282a - treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna orientacyjnie do 30.04.2020

r.".
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KalkulatorTT wersja: 3.0.12

KalkulatorTT

0006345 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 18 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 30 kwietnia 2020:

- dodano stację BRACHÓW KSS BARTNICA, zakres czynności "Wb", czas pracy całodobowo,

- dla stacji KUNÓW dodano uwagę nr 94a, treść uwagi: "WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny z powodu modernizacji linii nr 25 orientacyjnie do 30.06.2020 r.",

- dla stacji STARACHOWICE WSCHODNIE czynność "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A." została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", dodano uwagę nr 224a, treść uwagi:

"Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 25 orientacyjnie do 30.06.2020 r.",

- dla stacji STASZÓW czynność "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A." została

zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", dodano uwagę nr 225a, treść uwagi: "Stacja czasowo

nieczynna z powodu modernizacji linii nr 70",

 

- dodano odległości dla stacji

 BRACHÓW KSS BARTNICA - JAWOR - 7 km, 

 BRACHÓW KSS BARTNICA - LEGNICA WSCHÓD - 13 km.

KalkulatorTT wersja: 3.0.11

KalkulatorTT

0006342 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 17 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 28 kwietnia 2020:

- dla stacji POZNAŃ FRANOWO usunięto czynność "Tk", dodano uwagę nr 177a o treści:"Wb – nie dotyczy

miejsca przyjęcia/ wydania oznaczonego skrótem p/w",

- dodano stację POZNAŃ FRANOWO - TERMINAL PKP CC, zakres czynności "Wb, Tk", czas pracy Pn -

Pt 7:00 - 19:00, So - Nd 7:00 - 15:00,

 

- dodano odległości dla stacji

"POZNAŃ FRANOWO – TERMINAL PKP CC" - POZNAŃ FRANOWO - 0 km

KalkulatorTT wersja: 3.0.10

KalkulatorTT

0006334 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 14 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 28 marca 2020:

- dla stacji ZDUNY czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto czas

pracy stacji, dodano uwagę nr 282a, treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna orientacyjnie do 30.04.2020 r.".
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KalkulatorTT wersja: 3.0.9

KalkulatorTT

0006330 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 13 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

1. 20 marca 2020:

- dla stacji KRAŚNIK usunięto uwagę nr 91 - treść uwagi: "WŁ – Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z

właścicielem placu ładunkowego.",

2. 22 marca 2020:

- dla stacji MAŁOGOSZCZ dodano uwagę nr 114a o treści:"WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny z powodu modernizacji linii nr 61 orientacyjnie do 10.08.2020 r.".

 

KalkulatorTT wersja: 3.0.8

KalkulatorTT

0006327 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 12 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 18 marca 2020:

- dla stacji CHODZIEŻ czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto czas

pracy stacji, dodano uwagę nr 21a, treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna orientacyjnie do 14.11.2020 r.",

- dla stacji POZNAŃ WOLA usunięto czynność "WŁ" zmieniono treść uwagi nr 178 na: "Wb – bocznica

czasowo nieczynna orientacyjnie do 15.06.2020 r.",

- dla stacji STARGARD zmieniono treść uwagi nr 225 na: "WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny z powodu modernizacji linii 351 orientacyjnie do 12.12.2020 r. Wb - Przesyłki wapna nawozowego

hydratyzowanego, superfosfatu pylistego i innych towarów pylistych załadowanych luzem - tylko dla

posiadaczy przyległych bocznic.",

- dla stacji SULECHÓW czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto czas

pracy stacji, dodano uwagę nr 230a, treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 358

orientacyjnie do 07.07.2020 r.",

- dla stacji TRZEBIATÓW zmieniono treść uwagi nr 250 na: "WŁ  - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny orientacyjnie do 30.06.2020 r. Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5

wagonów.".

KalkulatorTT wersja: 3.0.7

KalkulatorTT

0006323 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 10 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 11 marca 2020:

- dla stacji PABIANICE zmieniono treść uwagi nr 162 na: "Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji orientacyjnie do 30.03.2020 r.",

- dla stacji WARSZAWA PRAGA dodano uwagę nr 261a o treści:"Wb – nie dotyczy miejsca przyjęcia/

wydania oznaczonego skrótem p/w",

- dodano stację WARSZAWA PRAGA - TERMINAL PKP CC, zakres czynności "Wb", czas pracy Pn - Pt

całodobowo, So 7:00 - 19:00, Nd 19:00 - 24:00,

 

- dodano odległości dla stacji

"WARSZAWA PRAGA – TERMINAL PKP CC" - WARSZAWA PRAGA - 0 km.

KalkulatorTT wersja: 3.0.6

KalkulatorTT

0006319 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 6 marca 2020:

- dla stacji ALEKSANDRÓW KUJAWSKI czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością

"WŁ", czas pracy Pn - So 6:00 - 20:00,  usunięto uwagę nr 1 - treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z

powodu modernizacji.",

- dla stacji SUMINA czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto czas

pracy stacji, usunięto uwagę nr 231 - treść uwagi: "WŁ-Przewóz wymaga zgody na dojazd do placu

ładunkowego od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik".

KalkulatorTT wersja: 3.0.5

KalkulatorTT

0006313 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 1 marca 2020:

- dla stacji ŁĘCZYCA czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto

czas pracy stacji, zmieniono treść uwagi nr 110 na: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji.

Stacja otwarta tylko dla wykonawców inwestycji.".

KalkulatorTT wersja: 3.0.4

KalkulatorTT

0006303 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 21 lutego 2020:

- dla stacji BISKUPIEC RESZELSKI czynność "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A."

została zastąpiona czynnością "WŁ/Wb", czas pracy na Pn i Pt 7:30 - 14:30.
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KalkulatorTT wersja: 3.0.3

KalkulatorTT

0006286 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 07 lutego 2020:

- dla stacji CHODZIEŻ, CZARNKÓW, OBORNIKI WIELKOPOLSKIE, POZNAŃ PIĄTKOWO, ROGOŹNO

WIELKOPOLSKIE, SZAMOTUŁY zmieniono czas pracy na Pn - Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00.

KalkulatorTT wersja: 3.0.2

KalkulatorTT

0006278 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 lutego 2020:

- dla stacji GARWOLIN czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "PRZEWÓZ

WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.", usunięto uwagę nr 43 - treść uwagi: "Stacja czasowo

nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do 31.01.2020 r.",

- dla stacji GLIWICE B KONTENEROWA dodano uwagę nr 49a - treść uwagi:"Wb – Infrastruktura

Terminala Przeładunkowego PKP CARGO CONNECT sp. z o.o.",

- dla stacji GOGOLIN zmieniono treść uwagi nr 55 na: "Stacja nieczynna orientacyjnie do 21.11.2021 r.",

- dla stacji JĘDRZEJÓW zmieniono czas pracy na Pn - So 7:00 - 19:00, usunięto uwagę nr 73 - treść

uwagi: "WŁ – Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów.",

- dla stacji REDA czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "WŁ",

- dla stacji RZECZYCA czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy Pn

- So 7:00 - 19:00, zmieniono treść uwagi nr 200 na: "WŁ – dodatkowo wymagane jest zawarcie umowy z

właścicielem placu ładunkowego",

- dla stacji STARA PIŁA czynność "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A." została

zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy całodobowo,

- dla stacji STĄPORKÓW czynność "Wb" została zastąpiona czynnością "Ws".

KalkulatorTT wersja: 3.0.1

KalkulatorTT

0006264 [Obliczenia] Poprawiono sposób zgłaszania uwagi o braku kursu euro zgłaszanej gdy w pozycjach obliczeń

są używane różne waluty.

0006265 [Błąd programu] Usunięto błąd, który powodował zgłaszanie wyjątku po wprowadzeniu nieprawidłowej

wartości liczbowej stawki na tonę.

KalkulatorTT wersja: 3.0.0

KalkulatorTT
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0006208 [Taryfy] Dodano obsługę taryfy PKP LHS obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku.

0006207 [Taryfy] Dodano obsługę taryfy PKP Cargo obowiązującej w 2020 roku.

0002495 [Obliczenia] W taryfie PKP Cargo wprowadzono obsługę podwyżki za użycie - wagonu 6-cio osiowego dla

przesyłek UTI krótszych niż 60'.

0006236 [Obsługa] W oknie Obliczenia dodano funkcję umożliwiającą odwracanie relacji.

0002639 [Okno] W oknie Obliczenia, w tabeli wagonów - dodano kolumny numer NHM i numer UN RID

0005213 [RID] Usunięto błąd, który powodował wyświetlanie nieprawidłowych wartości na liście pozycji alfabetycznych

powiązanych z pozycją RID.

0002959 [Wyświetlanie danych] Usunięto wyświetlanie dane z UTI w tabeli, gdy dla pozycji jest liczony inny rodzaj

przewozu.

0006262 [Obsługa] Usunięto błąd, powodujący pomijanie wprowadzonych danych przy przechodzeniu klawiszami

kursora pomiędzy pozycjami obliczeń.

KalkulatorTT wersja: 2.9.38

KalkulatorTT

0006205 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 stycznia 2020:

- usunięto stacje GDAŃSK NOWY PORT,

- usunięto stacje GDAŃSK NOWY PORT - ZMPG,

- dla stacji GDAŃSK ZASPA TOWAROWA - ZMPG, dodano stację węzłową: GDAŃSK ZASPA

TOWAROWA - odległość: 0 km.

KalkulatorTT wersja: 2.9.37

KalkulatorTT

0006200 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

1. 24 grudnia 2019:

- dla stacji GARWOLIN zmieniono treść uwagi nr 43 na: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

linii nr 7 orientacyjnie do 31.01.2020 r.",

- dla stacji KRAŚNIK czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy Pn -

So 7:00 - 19:00, zmieniono treść uwagi nr 91 na: "WŁ – Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z

właścicielem placu ładunkowego.",

- dla stacji RZECZYCA zmieniono treść uwagi nr 200 na: "Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji linii nr 68 orientacyjnie do 31.01.2020 r.",

2. 01 stycznia 2019:

- dla stacji LIPA czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ\Wb", czas pracy Pn -

So 7:00 - 19:00, usunięto uwagę nr 100 - treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii

nr 68 orientacyjnie do 31.12.2019 r.",

- dla stacji ZAKLIKÓW czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy Pn

- So 7:00 - 19:00, zmieniono treść uwagi nr 277 na: "WŁ – Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z

właścicielem placu ładunkowego.".
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KalkulatorTT wersja: 2.9.36

KalkulatorTT

0006197 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 2 do WOT z dnia 15.12.2019 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 19 grudnia 2019:

- dodano stację BYTOM KARB C nr 07243-9, zakres czynności "Wb", czas pracy całodobowo.

KalkulatorTT wersja: 2.9.35

KalkulatorTT

0006194 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 15.12.2019 wydanego przez PKP

Cargo

Zestawienie zmian wprowadzonych przez WOT nr I z 15-12-2019:

 

08483-0 BASZNIA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 6:00-22:00; z wyjątkiem świąt na Pn-Nd 6:00-22:00 

Dodano czynność: 2: Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek powyżej 20

wagonów. 

03302-7 BEŁCHÓW 

Usunięto stację. 

06620-9 BEŁŻEC 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt 

06714-0 BIERAWA 

Usunięto czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

Dodano czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy 

Usunięto czynność: 7a: Wb – nie dotyczy miejsca przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem p/w 

Dodano czynność: 9: WŁ - Stacja otwarta tylko dla przesyłek niewymagających za i wyładunku - wymagane

uzgodnienie z PKP CARGO S.A. 

06640-7 BIŁGORAJ 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt 

08473-1 BOBRÓWKA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 6:00-22:00; z wyjątkiem świąt na Pn-Nd 6:00-22:00 

07965-7 BOCHNIA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-19:00 

05385-0 BOLESŁAWIEC 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-23:00 na Pn-Pt 7:00-23:00; po uzgodnieniu 

05362-9 BORÓW 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn od 6:00; Wt-Pt całodobowo; So do 22:00 na Pn-So całodobowo; po

uzgodnieniu 

06210-9 BRZEG 

Dodano czynność: 14: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 800 ton lub min. 17wagonów. 

07980-6 BRZESKO OKOCIM 

Usunięto czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego 

06400-6 BUSKO-ZDRÓJ 

Usunięto czynność: 15a: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji do25.06.2019 r. 

07230-6 BYTOM 

Usunięto czynność: 15: WŁ-Po uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. stacja otwarta dla przesyłek

niewymagających za i wyładunku 

Dodano czynność: 17: WŁ - Stacja otwarta tylko dla przesyłek niewymagających za i wyładunku -

wymagane uzgodnienie z PKP CARGO S.A. 

06790-0 CHAŁUPKI 
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Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 6:00-18:00 na 

Dodano czynność: *: PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A. 

Usunięto czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy 

05685-3 CHRÓŚCINA NYSKA 

Dodano czynność: 26: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

07780-0 CHRZANÓW 

Dodano czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic 

06807-2 CZERWIONKA DĘBIEŃSKO 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 8:00-20:00 na Pn-Pt 9:00-21:00

04981-7 DĘBLIN TOWAROWY 

Dodano czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy 

06628-2 DŁUGI KĄT 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt 

06150-7 FOSOWSKIE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn, Śr, Pt 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-15:00 

Dodano czynność: 41: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

00770-8 GDAŃSK NOWY PORT 

Dodano czynność: 44: Wb - nie dotyczy miejsca przyjęcia/ wydania oznaczonego skrótem p/w. Stacja

otwarta do 31.12.2019 r. 

Usunięto czynność: 39: Wb - nie dotyczy miejsca przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem „p/w” 

60090-8 GDAŃSK NOWY PORT - ZMPG 

Usunięto stację węzłową: GDAŃSK ZASPA TOWAROWA 

Dodano czynność: 45: Wb - Stacja otwarta do 31.12.2019 r. 

60091-6 GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY - DCT 

Usunięto stację węzłową: GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY 

60092-4 GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY - ZMPG 

Usunięto stację węzłową: GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY 

Zmieniono dane: Czas pracy z na całodobowo

00772-4 GDAŃSK ZASPA TOWAROWA 

Dodano czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

Dodano czynność: 47: Wb - nie dotyczy miejsca przyjęcia/ wydania oznaczonego skrótem p/w. Stacja

otwarta od 01.01.2020 r. 

61024-6 GDAŃSK ZASPA TOWAROWA - ZMPG 

Dodano stację: 

Dodano czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

Dodano czynność: 48: Stacja otwarta od 01.01.2020 r. 

60037-9 GDYNIA PORT - GCT 

Usunięto stację węzłową: GDYNIA PORT 

60036-1 GDYNIA PORT - ZMPG 

Usunięto stację węzłową: GDYNIA PORT 

05710-9 GŁUCHOŁAZY 

Dodano czynność: 54: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

06410-5 GOŁUCHÓW 

Zmieniono dane: Czas pracy z czasowo nieczynna na 

Dodano czynność: 57: Infrastruktura LHS 

Dodano czynność: *: PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A. 

Usunięto czynność: 48: Stacja nieczynna orientacyjnie do 31.12.2019 r. 

05443-7 GRABINA ŚLĄSKA 

Usunięto stację. 

06218-2 GRODKÓW ŚLĄSKI 

Dodano czynność: 60: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

08167-9 GRYBÓW 

Zmieniono dane: Czas pracy z czasowo nieczynna na Pn-Pt 7:00-15:00 

Dodano czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 
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02803-5 GUBIN GR 

Zmieniono dane: Czas pracy z całodobowo na Pn-Nd,św 18:00-6:00 

08484-8 HORYNIEC-ZDRÓJ 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 6:00-22:00; z wyjątkiem świąt na Pn-Nd 7:00-19:00 

06613-4 HRUBIESZÓW MIASTO 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt 

Usunięto czynność: 57: WŁ/Wb - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza

bocznicy"EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w Hrubieszowie.

04167-3 

IŁOWA ŻAGAŃSKA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Nd 7:00-19:00 

05118-5 IZBICA 

Usunięto stację. 

04165-7 JANKOWA ŻAGAŃSKA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd, św 8:00-18:00 na Pn-Nd 8:00-18:00 

05355-3 JAWOR 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn od 0:00; Wt-Pt całodobowo; So do 24:00 na Pn-So całodobowo; po

uzgodnieniu 

06700-9 KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Dodano czynność: 78: WŁ - Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. 

06607-6 KLEMENSÓW 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt 

06072-3 KOMPRACHCICE 

Dodano czynność: 85: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

05150-8 KRAŚNIK 

Usunięto czynność: 84: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 68 

Dodano czynność: 91: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 68orientacyjnie do

31.12.2019 r. 

02310-1 KWIDZYN 

Dodano czynność: 96: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny. 

04128-5 LESZNO GÓRNE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Nd 7:00-19:00 

05261-3 LEŚNA 

Zmieniono dane: Czas pracy z całodobowo na Pn-So całodobowo; po uzgodnieniu 

05250-6 LUBAŃ ŚLĄSKI 

Zmieniono dane: Czas pracy z całodobowo na Pn-So całodobowo; po uzgodnieniu 

05050-0 LUBLIN 

Zmieniono dane: Nazwa stacji z LUBLIN na LUBLIN GŁÓWNY 

06623-3 LUBYCZA KRÓLEWSKA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt 

03928-9 ŁASKARZEW 

Dodano czynność: 107: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

30.06.2020 r. 

Usunięto czynność: 99: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

31.12.2019 r. 

04127-7 MAŁOMICE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Nd 7:00-19:00 

08454-1 MEDYKA D

Zmieniono dane: Czas pracy z całodobowo na 

Usunięto czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 109: Wb - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z

przeładunkiem. Odprawa związana ze zmianą dokumentów SMGS/CIM dla przesyłek jednostek transportu

intermodalnego. Przeładowanie kontenerów i składowanie dokonywane jest na stacji Żurawica B 

06602-7 MIĄCZYN 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt 

05254-8 MIKUŁOWA 

Zmieniono dane: Czas pracy z całodobowo na Pn-So całodobowo; po uzgodnieniu 

05015-3 MOTYCZ 

Dodano czynność: 125: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

30.06.2020 r. 
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Usunięto czynność: 118: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7orientacyjnie do

31.12.2019 r. 

08240-4 MUSZYNA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na Pn-Nd 7:00-19:00

05010-4 NAŁĘCZÓW 

Dodano czynność: 131: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

30.06.2020 r. 

Usunięto czynność: 124: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

31.12.2019 r. 

04126-9 NIEGOSŁAWICE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Nd 7:00-19:00 

06509-4 NISKO 

Dodano czynność: 137: WŁ - Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielemplacu ładunkowego. 

05214-2 NIWNICE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:30-15:30 na Pn-Pt 8:00-20:00; po uzgodnieniu 

08324-6 NOWA SARZYNA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 6:00-22:00; z wyjątkiem świąt na Pn-Pt 6:00-22:00; z wyjątkiem świąt 

05213-4 NOWOGRODZIEC 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-23:00 na Pn-Pt 7:00-23:00; po uzgodnieniu 

02789-6 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Nd 7:00-19:00 

02791-2 NOWOGRÓD OSIEDLE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Nd 7:00-19:00 

00945-6 OLSZTYNEK 

Dodano czynność: 146: WŁ - dojazd do stacji samochodem o max. masie do 15 ton. 

05223-3 OSIECZNICA KLICZKÓW 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-23:00 na Pn-Pt 7:00-23:00; po uzgodnieniu 

04920-5 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 

Dodano czynność: 153: WŁ - Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielem placu ładunkowego -

dotyczy toru nr 12. 

03241-7 PŁOCK RADZIWIE 

Usunięto stację. 

06273-7 PORAJ 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na czasowo nieczynna 

Dodano czynność: 176: Stacja czasowo nieczynna orientacyjnie do 31.05.2020 r. 

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic 

03065-0 POZNAŃ WOLA 

Usunięto czynność: 166: Stacja czasowo nieczynna: WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy z powodu

modernizacji linii nr 351 orientacyjnie nieczynny do 31.12.2020 r., Wb bocznica czasowo nieczynna

orientacyjnie do 31.12.2019 r. 

Dodano czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic 

Dodano czynność: 178: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji linii

nr 351 orientacyjnie do 31.12.2020 r. Wb - bocznica czasowo nieczynna orientacyjnie do 29.02.2020 r. 

05690-3 PRUDNIK 

Usunięto czynność: 168: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. Tor nr17 czasowo

nieczynny. 

Dodano czynność: 180: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 800 ton lub min. 17wagonów. 

08310-5 PRZEWORSK 

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic 

Dodano czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy 

Dodano czynność: 181: WŁ - z wyjątkiem towarów sypkich i pylących. 

Usunięto czynność: 169: WŁ - z wyjątkiem towarów sypkich i pylących; Wb - czasowo nieczynna 

05003-9 PUŁAWY 

Dodano czynność: 185: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7orientacyjnie do

30.06.2020 r. 

Usunięto czynność: 173: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7orientacyjnie do
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31.12.2019 r. 

03997-4 RADZYŃ PODLASKI 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na czasowo nieczynna 

Dodano czynność: 190: Stacja czasowo nieczynna orientacyjnie do 30.06.2020 r. 

Usunięto czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy 

Usunięto czynność: 178: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 5 wagonów. 

05080-7 REJOWIEC 

Dodano czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 180: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny. 

07084-7 RUDA BIELSZOWICE 

Dodano czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic 

08260-2 RZESZÓW STARONIWA 

Usunięto czynność: 190: WŁ - Tor ładunkowy nr 11 dostępny tylko dla Track TecConstruction Sp. z o.o. 

06530-0 SANDOMIERZ 

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic 

Dodano czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy 

Dodano czynność: 203: Wł - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 192: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

01006-6 SKANDAWA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn, Pt 7:00-19:00; Wt-Cz, So-Nd na Pn, Pt 7:00-19:00 

62290-2 SŁAWKÓW EUROTERMINAL 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt całodobowo, So 0:00 – 18:00, Nd 18:00 – 24:00 na Pn-Pt całodobowo;

So 00:00-18:00; Nd 06:00-24:00 

03932-1 SOBOLEW 

Dodano czynność: 220: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7orientacyjnie do

30.06.2020 r. 

Usunięto czynność: 209: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7orientacyjnie do

31.12.2019 r. 

01644-4 STARA ŁUBIANKA 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na 

Dodano czynność: *: PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A. 

Usunięto czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy 

06170-5 STRZELCE OPOLSKIE 

Dodano czynność: 229: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów. 

05257-1 SULIKÓW 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd 9:00-21:00 na Pn-So 7:00-22:00; Nd po uzgodnieniu 

06833-8 SUMINA 

Zmieniono dane: Czas pracy z całodobowo na Pn-Pt 7:00-20:00

06608-4 SZCZEBRZESZYN 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd, św 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt 

61023-8 SZCZEBRZESZYN TERMINAL LHS 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd, św 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt 

00060-4 SZCZECIN GLINKI 

Zmieniono dane: Nazwa stacji z SZCZECIN GLINKI na SZCZECIN STOŁCZYN

06074-9 SZYDŁÓW 

Dodano czynność: 241: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

02818-3 TOPORÓW 

Usunięto czynność: 232a: Brak możliwości za i wyładunkowych, stacja otwarta wyłącznie dla obsługi stacji

Gronów i Sieniawa Lubuska 

Dodano czynność: 245: Brak możliwości za i wyładunkowych, stacja otwarta wyłącznie dla obsługi stacji

Sieniawa Lubuska 

05066-6 
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TRAWNIKI 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 8:00-16:00 na Pn-So 7:00-19:00

05280-3 TUROSZÓW 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:30-19:30 na Pn-Nd 7:30-19:30 

06889-0 TWORKÓW 

Usunięto czynność: 244: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 151orientacyjnie do

09.12.2019 r. 

Dodano czynność: 256: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 151. 

07370-0 TYCHY 

Dodano czynność: 257: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny 

Usunięto czynność: 245: WŁ/Wb - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny. 

04850-4 WARKA 

Usunięto czynność: 249: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 8 orientacyjnie do

31.12.2019 r. Stacja otwarta tylko dla wykonawców inwestycji 

Dodano czynność: 261: WŁ - Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 8 orientacyjnie do

31.12.2020 r. Stacja otwarta tylko dla wykonawców inwestycji. Wjazd od strony Czachówek PD. 

06614-2 WERBKOWICE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt 

05810-7 WROCŁAW BROCHÓW 

Usunięto czynność: 259: WŁ - Po uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. stacja otwarta dla przesyłek

niewymagających za i wyładunku. 

Dodano czynność: 270: WŁ - Stacja otwarta tylko dla przesyłek niewymagających za i wyładunku -

wymagane uzgodnienie z PKP CARGO S.A. 

06590-4 ZAMOŚĆ 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt 

05252-2 ZARĘBA 

Zmieniono dane: Czas pracy z całodobowo na Pn-So całodobowo; po uzgodnieniu 

04992-4 ZARZEKA 

Dodano czynność: 280: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

30.06.2020 r. Stacja otwarta tylko dla wykonawców inwestycji linii nr 7. 

Usunięto czynność: 269: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji. Stacja otwarta tylko dla

wykonawców inwestycji linii 7. 

06656-3 ZWIERZYNIEC TOWAROWY 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt 

04120-2 ŻAGAŃ 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Nd 7:00-19:00 

04155-8 ŻARY 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 8:00-18:00 na Pn-Nd 8:00-18:00 

04163-2 ŻARY KUNICE 

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd,św 8:00-18:00 na Pn-Nd 8:00-18:00 

08420-2 ŻURAWICA 

Dodano czynność: 288: WŁ - z wyjątkiem towarów sypkich i pylących. 

Usunięto czynność: 277: WŁ/Wb - z wyjątkiem towarów sypkich i pylących. 

08421-0 ŻURAWICA B 

Usunięto czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

Dodano czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic 

Dodano czynność: 289: WŁ - z wyjątkiem towarów sypkich i pylących. 

03935-4 ŻYCZYN 

Dodano czynność: 290: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

30.06.2020 r. 

Usunięto czynność: 278: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

31.12.2019 r. 

 

 

Dla przejść granicznych:

a)SIEMIANÓWKA GR w punkcie „Inne” dopisuje się „- za i wyładunek towarów do/z wagonów

szerokotorowych jest możliwy po stronie polskiej na ogólnodostępnym szerokim torze ładunkowym po

uprzednim uzgodnieniu z PKP CARGO S.A.”,

b)TERESPOL GR w punkcie „Inne”: - zmienia się nazwę z „CL Małaszewicze” na „PKP CARGO
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TERMINALE sp. z o.o.”, - dopisuje się „- za i wyładunek towarów do/z wagonów szerokotorowych jest

możliwy po stronie polskiej na ogólnodostępnym szerokim torze ładunkowym po uprzednim uzgodnieniu z

PKP CARGO S.A.”,

c)BRANIEWO GR w punkcie „Inne” dopisuje się „- za i wyładunek towarów do/z wagonów szerokotorowych

jest możliwy po stronie polskiej na ogólnodostępnym szerokim torze ładunkowym po uprzednim uzgodnieniu

z PKP CARGO S.A.”,

d)DOROHUSK GR w punkcie „Inne” dopisuje się „- za i wyładunek towarów do/z wagonów

szerokotorowych jest możliwy po stronie polskiej na ogólnodostępnym szerokim torze ładunkowym po

uprzednim uzgodnieniu z PKP CARGO S.A.”,

e)MEDYKA GR w punkcie „Inne”: - zmienia się nazwę z „CL Medyka-Żurawica” na „PKP CARGO

TERMINALE sp. z o.o.”, - dopisuje się „- za i wyładunek towarów do/z wagonów szerokotorowych jest

możliwy po stronie polskiej na ogólnodostępnym szerokim torze ładunkowym po uprzednim uzgodnieniu z

PKP CARGO S.A.”,

f)WERCHRATA GR w punkcie „Inne” zmienia się treść na „Przeładunek towarów z wagonów

szerokotorowych do normalnotorowych i z wagonów normalnotorowych do szerokotorowych jak też za i

wyładunek towarów do/z wagonów szerokotorowych dokonywany jest na stronie polskiej przez firmy

prywatne po uprzednim uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. i przeładowcą i na podstawie umowy

przeładunkowej zawartej pomiędzy PKP CARGO S.A. i przeładowcą”,

KalkulatorTT wersja: 2.9.34

KalkulatorTT

0006185 [NHM] Zaktualizowano spis towarów NHM do wersji obowiązującej od 01 grudnia 2019 r.

Wprowadzono następujące zmiany polegające na dopisaniu oznaczenia „W” w kolumnie „UWAGI” przy

pozycjach:

- 2711 12 00,

- 2711 12 11,

- 2711 12 19,

- 2711 12 91,

- 2711 12 93,

- 2711 12 94,

- 2711 12 97,

- 2711 13 00,

- 2711 13 10,

- 2711 13 30,

- 2711 13 91,

- 2711 13 97,

- 2711 19 00.

0006179 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 13 do WOT z dnia 01.07.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 22 listopada 2019:

- dla stacji ŁĘCZYCA dodano uwagę nr 101a o treści: "Wb - bocznica czasowo nieczynna orientacyjnie do

14.08.2020 r.".

KalkulatorTT wersja: 2.9.33

KalkulatorTT

0006163 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 12 do WOT z dnia 01.07.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 15 listopada 2019:

- dla stacji PABIANICE czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto

czas pracy stacji, dodano uwagę nr 152a - treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

orientacyjnie do 14.03.2020 r.".

KalkulatorTT wersja: 2.9.32

KalkulatorTT

0006141 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 11 do WOT z dnia 01.07.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 31 października 2019:

- dla stacji CHOSZCZNO czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto

czas pracy stacji, dodano uwagę nr 20a - treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii

nr 351 orientacyjnie do 31.05.2020 r.",

- dla stacji KROSNO ODRZAŃSKIE czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "Wb",

czas pracy Pn - Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00, usunięto uwagę nr 85a - treść uwagi: "Stacja czasowo

nieczynna z powodu modernizacji linii nr 358 orientacyjnie do 20.10.2019 r.".

KalkulatorTT wersja: 2.9.31

KalkulatorTT

0006137 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 10 do WOT z dnia 01.07.2019 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 31 października 2019:

- dla stacji BRZESKO OKOCIM czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "Wb",

- dla stacji KĄKOLEWO czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy Pn

- Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00, usunięto uwagę nr 67 - treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji linii nr 14 orientacyjnie do 15.11.2019 r.",

- dla stacji WAŁOWICE czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "Wb", czas pracy Pn

- Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00, usunięto uwagę nr 247a - treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z

powodu modernizacji linii nr 358 orientacyjnie do 20.10.2019 r.",

- dla stacji GUBIN GR zmieniona czas pracy z "Zamknięte od 10.07.2019 do 20.10.2019." ma całodobowo.

 

KalkulatorTT wersja: 2.9.30

KalkulatorTT

0006113 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9 do WOT z dnia 01.07.2019 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 15 października 2019:

- dla stacji WOŁOMIN czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy Pn -

So 7:00 - 19:00, usunięto uwagę nr 258 - treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji".
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KalkulatorTT wersja: 2.9.29

KalkulatorTT

0006109 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia 01.07.2019 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 11 października 2019:

- dla stacji BŁASZKI czynność "Wb" została zastąpiona czynnością "WŁ/Wb", usunięto uwagę nr 9 - treść

uwagi: "Wb – Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 600 ton",

- dla stacji DOLNA ODRA czynność "Wb" została zastąpiona czynnością "WŁ/Wb",

- dla stacji KRAŚNIK zmieniono treść uwagi nr 84 na: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

linii 68",

- dodano stację TOPORÓW nr 02818-3, uwaga nr 323a, treść uwagi: "Brak możliwości za i

wyładunkowych, stacja otwarta wyłącznie dla obsługi stacji Gronów i Sieniawa Lubuska",

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         TOPORÓW - RZEPIN - 34 km,

         TOPORÓW - ZBĄSZYNEK - 42 km.

 

KalkulatorTT wersja: 2.9.28

KalkulatorTT

0006098 [NHM] Zaktualizowano spis towarów NHM do wersji obowiązującej od 01 października 2019 r.

Wprowadzono następujące zmiany polegające na dopisaniu oznaczenia „W” w kolumnie „UWAGI” przy

pozycjach:

- 3824 99 86,

- 3824 99 92,

- 3824 99 93,

- 3824 99 96.

KalkulatorTT wersja: 2.9.27

KalkulatorTT

0006096 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7 do WOT z dnia 01.07.2019 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 października 2019:

- dla stacji BYDGOSZCZ EMILIANOWO zmieniono czas pracy z "całodobowo" na Pn - So 6:00 - 20:00,

- dla stacji BYDGOSZCZ GŁÓWNA zmieniono czas pracy z "całodobowo" na Pn - So 6:00 - 20:00,

- dla stacji KOŁO czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ/Wb", czas pracy Pn -

Pt 7:00-19:00, So 7:00 - 15:00, usunięto uwagę nr 77 - treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji linii nr 3",

- dla stacji KRAŚNIK zmieniono treść uwagi nr 84 na: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

linii nr 68 orientacyjnie do 10.10.2019 r.",

- dla stacji RYBNIK czynność "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A." została

zastąpiona czynnością "WŁ/Wb", czas pracy "całodobowo", dodano uwagę nr 185a o treści: "WŁ –

Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek kierowanych na ogólnodostępny tor ładunkowy

nr 30".
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KalkulatorTT wersja: 2.9.26

KalkulatorTT

0006091 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia 01.07.2019 wprowadzonej przez

PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 19 września 2019:

- dla stacji JANKOWA ŻAGAŃSKA czynność "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A."

została zastąpiona czynnością "Wb", czas pracy Pn - Nd, św 8:00-18:00,

- dla stacji KONIN usunięto uwagę nr 78 o treści:"WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny,

otwarty tylko dla wykonawców inwestycji".

 

KalkulatorTT wersja: 2.9.25

KalkulatorTT

0006075 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5 do WOT z dnia 01.07.2019 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 07 września 2019:

- dla stacji NEKLA czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "PRZEWÓZ WYMAGA

UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.",  usunięto uwagę nr 125a o treści: "Stacja czasowo nieczynna z

powodu modernizacji linii nr 3 (E-20) orientacyjnie do 03.09.2019 r.",

- dla stacji POZNAŃ WOLA czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna",

usunięto czas pracy stacji, zmieniono treść uwagi nr 166 na: "Stacja czasowo nieczynna: WŁ –

ogólnodostępny tor ładunkowy z powodu modernizacji linii nr 351 orientacyjnie nieczynny do 31.12.2020 r.,

Wb - bocznica czasowo nieczynna orientacyjnie do 31.12.2019 r.",

- dla stacji TARNOWSKIE GÓRY usunięto uwagę nr 231 o treści:"Wb – Stacja otwarta tylko dla Wojska

Polskiego".

KalkulatorTT wersja: 2.9.24

KalkulatorTT

0006053 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia 01.07.2019 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 29 sierpnia 2019:

- dla stacji BYTOM dodano czynność "WŁ", zmieniono treść uwagi nr 15 na:"WŁ-Po uzgodnieniu z PKP

CARGO S.A. stacja otwarta dla przesyłek niewymagających za i wyładunku".
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KalkulatorTT wersja: 2.9.23

KalkulatorTT

0006037 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3 do WOT z dnia 01.07.2019 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 11 sierpnia 2019:

- dla stacji SOŚNIE OSTROWSKIE czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ",

czas pracy Pn - Pt 7:00-19:00 So 7:00-15:00, usunięto uwagę nr 214.

KalkulatorTT wersja: 2.9.22

KalkulatorTT

0006015 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 2 wprowadzonej przez PKP Cargo do WOT z dnia

01.07.2019

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 25 lipca 2019:

- dla stacji MAŁOGOSZCZ usunięto uwagę 106, treść uwagi: "106 WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy

czasowo nieczynny z powodu modernizacji orientacyjnie do 15.07.2019 r.",

- usunięto stację SUSZEC.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 1 sierpnia 2019:

- dla stacji BIERAWA dodano uwagę 7a, treść uwagi: "Wb – nie dotyczy miejsca przyjęcia/wydania

oznaczonego skrótem p/w"

- dodano stację BIERAWA - GRUPA AZOTY ZAK S.A., zakres czynności: Wb, czas pracy: całodobowo.

 

- dodano odległości do dla stacji:

         "BIERAWA - GRUPA AZOTY ZAK S.A." - KĘDZIERZYN KOŹLE - 5 km,

         "BIERAWA - GRUPA AZOTY ZAK S.A." - TURZE - 15 km.

KalkulatorTT wersja: 2.9.21

KalkulatorTT

0006004 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 1 do WOT z dnia 01.07.2019 wprowadzonej przez

PKP Cargo
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 15 lipca 2019:

- dla stacji KROSNO ODRZAŃSKIE czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna",

usunięto czas pracy, dodano uwagę nr 85a, treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

linii nr 358 orientacyjnie do 20.10.2019 r.",

- dla stacji NEKLA czynność "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A." została

zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", dodano uwagę nr 125a, treść uwagi: "Stacja czasowo

nieczynna z powodu modernizacji linii nr 3 (E-20) orientacyjnie  do 03.09.2019 r.",

- dla stacji ODOLANÓW czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy

Pn - Pt 7:00-19:00 So 7:00-15:00, usunięto uwagę nr 135,

- dla stacji POLICE dodano uwagę nr 164a, treść uwagi:"WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny z powodu modernizacji linii nr 406 orientacyjnie do 31.08.2020 r.",

- dla stacji ROKITA czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy Pn - Pt

7:00-19:00 So 7:00-15:00, usunięto uwagę nr 183,

- dla stacji SZCZECIN DĄBIE zmieniono treść uwagi nr 223 na: "Wb – nie dotyczy miejsca

przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem p/w",

- dla stacji WAŁOWICE czynność "Wb" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", skreślono

czas pracy, dodano uwagę nr 247a, treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr

358 orientacyjnie do 20.10.2019 r.",

- dodano stację SZCZECIN DĄBIE - SEC nr 60093-2, zakres czynności "Wb", czas pracy Pn - Pt 7:00 -

19:00 So 7:00 - 15:00, uwaga nr 223a, treść uwagi:"Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz

przesyłek kierowanych na bocznicę",

- dla stacji GUBIN GR zmieniona czas pracy na: "Zamknięte od 10.07.2019 do 20.10.2019."

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         "SZCZECIN DĄBIE – SEC" - SZCZECIN DĄBIE - 0 km.

 

KalkulatorTT wersja: 2.9.20

KalkulatorTT

0005998 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 01.07.2019 wydanego przez PKP

Cargo

Zestawienie zmian wprowadzonych przez WOT nr I z 01-07-2019:

 

06620-9 BEŁŻEC

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

Zmiana opisu czynności: 2 na: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 5 wagonów.

00317-8 BIŃCZE 

Usunięto czynność: 8: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1000 ton.

08473-1 BOBRÓWKA

Zmiana opisu czynności: 10 na: WŁ - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek

kierowanych na ogólnodostępny tor ładunkowy

01857-2 BRZOZA BYDGOSKA

Usunięto czynność: 14: po uzgodnieniu

Dodano czynność: 13: w podanych godzinach po uzgodnieniu

02168-3 CZERNIEWICE

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn od 6:00; Wt-Pt całodobowo; So do 18:00 na Pn-So 6:00-20:00

00515-7 DARŁOWO

Dodano czynność: 31: WŁ - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek kierowanych na

ogólnodostępny tor ładunkowy.

07481-5 DĄBROWA GÓRNICZA STRZEMIESZYCE
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Zmieniono dane: Czas pracy z Wt, Cz, So 6:00-18:00; z wyjątkiem świąt w tygodniu na Pn-So 6:00-18:00; z

wyjątkiem świąt w tygodniu

08134-9 DĘBICA TOWAROWA

Usunięto czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

Usunięto czynność: 33: WŁ - Tor ładunkowy nr 5 o długości frontu ładunkowego 632 m ogólnodostępny dla

wszystkich nadawców/odbiorców. Tor ładunkowy nr 6 o długości frontu ładunkowego 613 m dostępny tylko

dla PCL "Intermodal".

04852-0 DOBIESZYN

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00 na czasowo nieczynna

Dodano czynność: 33: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 8 orientacyjnie do

31.12.2020 r.

Usunięto czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

Usunięto czynność: 35: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów.

Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielem placu ładunkowego.

07748-7 DWORY MONOWICE

Usunięto czynność: 36a: Wb - Infrastruktura Rail Polska

Dodano czynność: 35: Wb - Infrastruktura Rail Polska.

03926-3 GARWOLIN

Usunięto czynność: 39: Modernizacja linii 7 orientacyjnie do 30.06.2019 r.

Dodano czynność: 38: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

31.12.2019 r.

00770-8 GDAŃSK NOWY PORT

Dodano czynność: 39: Wb - nie dotyczy miejsca przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem „p/w”

60090-8 GDAŃSK NOWY PORT - ZMPG

Dodano stację.

Dodano stację węzłową: GDAŃSK ZASPA TOWAROWA - odległość: 3

Dodano czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

00780-7 GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY

Dodano czynność: 40: Wb - nie dotyczy miejsca przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem „p/w”

60091-6 GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY - DCT

Dodano stację:

Dodano stację węzłową: GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY - odległość: 0

Dodano czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

60092-4 GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY - ZMPG

Dodano stację:

Dodano stację węzłową: GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY - odległość: 0

Dodano czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

00580-1 GDYNIA PORT

Usunięto czynność: 40: Wb - nie dotyczy bocznicy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG).

Dodano czynność: 41: Wb - nie dotyczy miejsca przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem „p/w”

60037-9 GDYNIA PORT - GCT

Dodano stację:

Dodano stację węzłową: GDYNIA PORT - odległość: 0

Dodano czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

60036-1 GDYNIA PORT - ZMPG

Zmieniono dane: Ustawiono stacje dla miejsca p/w towaru

Dodano stację węzłową: GDYNIA PORT - odległość: 0

06975-7 GLIWICE PORT

Dodano czynność: 43: Wb - nie dotyczy miejsca przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem „p/w”

Usunięto czynność: 42: Wb - nie dotyczy stacji GLIWICE PORT SCL-Port, GLIWICE PORT IMPERIAL

LOGISTICS i GLIWICE PORT PREYMESSER

63042-6 GLIWICE PORT IMPERIAL LOGISTICS

Zmieniono dane: Ustawiono stacje dla miejsca p/w towaru

63041-8 GLIWICE PORT PREYMESSER

Zmieniono dane: Ustawiono stacje dla miejsca p/w towaru

63040-0 GLIWICE PORT SCL-PORT

Zmieniono dane: Ustawiono stacje dla miejsca p/w towaru
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08294-1 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Usunięto czynność: 43: WŁ/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie

powyżej 1400 ton, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice.

Dodano czynność: 44: WŁ/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie

powyżej 800 ton.

06190-3 GOGOLIN

Dodano czynność: 46: Stacja nieczynna orientacyjnie do 31.12.2019 r.

06410-5 GOŁUCHÓW

Usunięto czynność: 46: Stacja nieczynna orientacyjnie do 30.06.2019 r.

Dodano czynność: 48: Stacja nieczynna orientacyjnie do 31.12.2019 r.

00951-4 GUTKOWO

Dodano czynność: 54: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny.

04892-6 IDZIKOWICE

Usunięto czynność: 56: WŁ - Stacja otwarta dla wykonawców inwestycji-modernizacja linii 4.

Dodano czynność: 58: WŁ - Stacja otwarta dla wykonawców inwestycji - modernizacja linii nr 4.

04470-1 JAROCIN

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

07431-0 JAROSZOWIEC OLKUSKI

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-14:00; z wyjątkiem świąt w tygodniu na czasowo

nieczynna

Dodano czynność: 61: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji. Stacja otwarta tylko dla

wykonawców inwestycji.

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: 59: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny.

05196-1 JĘDRZYCHOWICE

Usunięto czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

04269-7 KĄKOLEWO

Usunięto czynność: 64a: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 14

orientacyjnie do 15.11.2019 r.

Dodano czynność: 67: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 14

orientacyjnie do 15.11.2019 r.

05893-3 KĄTY WROCŁAWSKIE

Dodano czynność: 68: Wb - nie dotyczy miejsca przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem „p/w”

Usunięto czynność: 65: Wb - nie dotyczy terminala Schavemaker Invest.

64249-6 KĄTY WROCŁAWSKIE SCHAVEMAKER INVEST

Zmieniono dane: Ustawiono stacje dla miejsca p/w towaru

03160-9 KCYNIA

Usunięto czynność: 66: po uzgodnieniu

Dodano czynność: 69: w podanych godzinach po uzgodnieniu

00494-5 KĘPICE

Usunięto czynność: 67: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 405.

Dodano czynność: 71: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 405.

03319-1 KOŁO

Usunięto czynność: 73: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 3.

Dodano czynność: 77: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 3.

06072-3 KOMPRACHCICE

Zmieniono dane: Czas pracy z czasowo nieczynna na Pn-Pt 7:00-19:00

Dodano czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

06307-3 KONIECPOL

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na 

Dodano czynność: *: PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.

Usunięto czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

03310-0 KONIN
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Dodano czynność: 78: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny, otwarty tylko dla

wykonawców inwestycji.

04340-6 KOŚCIAN

Usunięto czynność: 77: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 271.

Dodano czynność: 81: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 271.

08051-5 KRAKÓW NOWA HUTA B

Usunięto stację.

05150-8 KRAŚNIK

Usunięto czynność: 81: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 68 orientacyjnie do

31.05.2019 r.

Dodano czynność: 84: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 68 orientacyjnie do

24.09.2019 r.

06796-7 KRZYŻANOWICE

Usunięto czynność: 84: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów

Dodano czynność: 87: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów.

01720-2 LASKOWICE POMORSKIE

Usunięto czynność: 86: po uzgodnieniu

Dodano czynność: 89: w podanych godzinach po uzgodnieniu

06523-5 LIPA

Usunięto czynność: 89: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 68 orientacyjnie do

24.09.2019 r.

Zmiana opisu czynności: 92 na: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 68 orientacyjnie

do 31.12.2019 r.

01760-8 LIPUSZ

Usunięto czynność: 91: Wb - Dalszy przewóz wagonów ładownych i wagonów próżnych przed lub po

przewozie ładownym wykonanym przez PKP CARGO S.A. przeznaczonych na punkty ładunkowe położone

na linii użytku niepublicznego Lipusz-Bytów realizowany przez SKPL Cargo Sp. z o.o.Lipusz-Bytów

realizowane przez SKLP Cargo Sp. z o.o.

Dodano czynność: 94: Wb - Dalszy przewóz wagonów ładownych i wagonów próżnych przed lub po

przewozie ładownym wykonanym przez PKP CARGO S.A. przeznaczonych na punkty ładunkowe położone

na linii użytku niepublicznego Lipusz-Bytów realizowany przezSKPL Cargo Sp. z o.o.Lipusz-Bytów

realizowane przez SKLP Cargo Sp. z o.o.

03040-3 LUBOŃ KOŁO POZNANIA

Usunięto czynność: 94: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny.

05674-7 ŁAMBINOWICE

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00 na 

Dodano czynność: 97: WŁ - Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji. Stacja otwarta tylko dla

wykonawców inwestycji.

Usunięto czynność: 95: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.

03928-9 ŁASKARZEW

Usunięto czynność: 97: Modernizacja linii 7 orientacyjnie do 30.06.2019 r.

Zmiana opisu czynności: 99 na: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

31.12.2019 r.

06470-9 MAŁOGOSZCZ

Usunięto czynność: 104a: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji

orientacyjnie do 12.07.2019 r.

Dodano czynność: 106: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji

orientacyjnie do 15.07.2019 r.

08452-5 MEDYKA C

Usunięto czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

08454-1 MEDYKA D

Dodano czynność: 109: Wb - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z

przeładunkiem. Odprawa związana ze zmianą dokumentów SMGS/CIM dla przesyłek jednostek transportu

intermodalnego. Przeładowanie kontenerów i składowanie dokonywane jest na stacji Żurawica B

Usunięto czynność: 107: Wb - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z

przeładunkiem. Odprawa związana ze zmianą dokumentów SMGS/CIM dla przesyłek jednostek transportu

intermodalnego. Przeładowanie kontenerów i składowanie dokonywane jest na stacji Żurawica B.

00455-6 MIASTKO
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Usunięto czynność: 108: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 405.

Dodano czynność: 110: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 405.

08150-5 MIELEC

Usunięto czynność: 110: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny orientacyjnie do

17.10.2020 r.

Dodano czynność: 112: WŁ - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny orientacyjnie do

17.10.2020 r.

01341-7 MIESZKOWICE

Usunięto czynność: 111: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton

Dodano czynność: 113: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton.

05967-5 MILICZ

Usunięto czynność: 113: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 281.

Dodano czynność: 115: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 281.

03722-6 MŁAWA

Usunięto czynność: 113a: Wb - Infrastruktura Terminala Przeładunkowego PKP CARGO CONNECT sp. z

o.o. w Mławie

Dodano czynność: 116: Wb - Infrastruktura Terminala Przeładunkowego PKP CARGO CONNECT sp. z

o.o. w Mławie.

05015-3 MOTYCZ

Usunięto czynność: 115: Modernizacja linii 7 orientacyjnie do 30.06.2019 r.

Dodano czynność: 118: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

31.12.2019 r.

05010-4 NAŁĘCZÓW

Usunięto czynność: 121: Modernizacja linii 7 orientacyjnie do 30.06.2019 r.

Dodano czynność: 124: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

31.12.2019 r.

02544-5 NAREWKA

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na całodobowo

06077-2 NIEMODLIN

Zmieniono dane: Czas pracy z  na czasowo nieczynna

Usunięto czynność: *: PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.

06105-1 OPOLE CZARNOWĄSY

Zmieniono dane: Czas pracy z całodobowo na Pn-Nd, Św całodobowo

06060-8 OPOLE GŁÓWNE

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00 na Pn-So całodobowo

Dodano czynność: 141: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy w godz. 19:00-7:00 niedostępny dla czynności

ładunkowych generujących duży hałas

01247-6 ORZYSZ

Usunięto czynność: 139: po uzgodnieniu

Dodano czynność: 143: w podanych godzinach po uzgodnieniu

04590-6 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Dodano czynność: 148: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy w godz. 22:00-6:00 niedostępny dla czynności

ładunkowych generujących duży hałas

06157-2 OZIMEK

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-19:00

02006-5 PAPOWO TORUŃSKIE

Usunięto czynność: 150: po uzgodnieniu

Dodano czynność: 155: w podanych godzinach po uzgodnieniu

04481-8 PLESZEW MIASTO

Dodano czynność: 163: WŁ - Przewozy wagonów ładownych i wagonów próżnych przed lub po przewozie

ładownym wykonanym przez PKP CARGO S.A. realizowane przez SKPL Cargo Sp. z o.o.

Usunięto czynność: 158: WŁ - Przewozy wagonów ładownych i wagonów próżnych przed lub po przewozie

ładownym wykonanym przez PKP CARGO S.A. realizowane przez SKPL Cargo Sp. z o.o.o.

03065-0 POZNAŃ WOLA

Usunięto czynność: 161: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji

linii 351 orientacyjnie do 31.12.2020 r.

Dodano czynność: 166: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji linii

nr 351 orientacyjnie do 31.12.2020 r.

05690-3 PRUDNIK

Usunięto czynność: 163: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.
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Dodano czynność: 168: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. Tor nr 17 czasowo

nieczynny.

08310-5 PRZEWORSK

Dodano czynność: 169: WŁ - z wyjątkiem towarów sypkich i pylących; Wb- czasowo nieczynna

Usunięto czynność: 164: WŁ - z wyjątkiem towarów sypkich i pylących; Wb - czasowo nieczynna.

04268-9 PRZYSIEKA STARA

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na czasowo nieczynna

Dodano czynność: 170: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 271.

Usunięto czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

06204-2 PRZYWORY OPOLSKIE

Zmieniono dane: Czas pracy z całodobowo na Pn-Nd, Św całodobowo

05003-9 PUŁAWY

Usunięto czynność: 167: Modernizacja linii 7 orientacyjnie do 30.06.2019 r.

Dodano czynność: 173: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

31.12.2019 r.

06870-0 RACIBÓRZ

Dodano czynność: 176: WŁ - z wyjątkiem towarów pylących i uciążliwych zapachowo oraz takich, przy

których czynności ładunkowe generują duży hałas.

08430-1 RADYMNO

Dodano czynność: 177: WŁ/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz powyżej 13 wagonów,

z wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice.

Usunięto czynność: 170: WŁ/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz powyżej 13

wagonów, z wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice. RB - tor nr 6 - z wyjątkiem towarów sypkich i

pylących oraz przy których czynności ładunkowe generują duży hałas.

04430-5 RAWICZ

Usunięto czynność: 172: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 271.

Dodano czynność: 179: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 271.

04789-4 ROGOWIEC

Dodano czynność: 181: Wb - Infrastruktura PTS "Betrans" sp. z o.o.

Usunięto czynność: 172a: Wb - Infrastruktura PTS „Betrans” sp. z o.o.

01613-9 ROGOŹNO WIELKOPOLSKIE

Usunięto czynność: 173a: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji

linii 354 orientacyjnie do 31.05.2019

03067-6 ROKIETNICA

Usunięto czynność: 175: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 351 orientacyjnie do

31.12.2020 r.

Dodano czynność: 182: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 351 orientacyjnie do

31.12.2020 r.

00171-9 ROKITA

Usunięto czynność: 175a: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji orientacyjnie do 30.06.2019 r.

Dodano czynność: 183: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji.

06526-8 RZECZYCA

Dodano czynność: 188: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 68 orientacyjnie do

31.12.2019 r.

02580-9 RZEPIN

Usunięto czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

08260-2 RZESZÓW STARONIWA

Dodano czynność: 190: WŁ - Tor ładunkowy nr 11 dostępny tylko dla Track Tec Construction Sp. z o.o.

06430-3 SĘDZISZÓW

Dodano czynność: 194: WŁ/Wb- Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 600 ton. Wb - nie dotyczy

miejsca przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem p/w.

Usunięto czynność: 184: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 600 ton. Wb - Nie dotyczy

Terminala LHS.

02560-1 SIEMIANÓWKA

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd 7:00-19:00 na całodobowo

Dodano czynność: 197: Wb - nie dotyczy miejsca przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem p/w

Usunięto czynność: 187: Wb - nie dotyczy terminala Chryzanów.

65600-9 SIEMIANÓWKA TERMINAL CHRYZANÓW

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Nd 7:00-19:00 na całodobowo, Ustawiono stacje dla miejsca p/w towaru

06780-1 SŁAWIĘCICE
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Dodano czynność: 205: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny

62290-2 SŁAWKÓW EUROTERMINAL

Usunięto czynność: 195: Infrastruktura "EUROTERMINAL SŁAWKÓW" Sp. z o.o.

Usunięto czynność: *: PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: 206: Wb - Infrastruktura "EUROTERMINAL SŁAWKÓW" Sp. z o.o.

07427-8 SŁAWKÓW POŁUDNIOWY

Dodano czynność: 207: Wb - Infrastruktura LHS

Usunięto czynność: 196: Wb - Infrastruktura LHS.

02944-7 SŁONICE

Usunięto czynność: 197: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 351 orientacyjnie do

31.12.2020 r.

Dodano czynność: 208: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 351 orientacyjnie do

31.12.2020 r.

03932-1 SOBOLEW

Usunięto czynność: 199: Modernizacja linii 7 orientacyjnie do 30.06.2019 r.

Dodano czynność: 209: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

31.12.2019 r.

02480-2 SOKÓŁKA

Usunięto czynność: 202: Wb - nie dotyczy miejsca przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem p/w

Dodano czynność: 211: Wb - nie dotyczy miejsca przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem p/w.

Usunięto czynność: 201: WŁ/Wb - nie dotyczy terminala Barter.

01984-4 SOLEC KUJAWSKI

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn, Śr 6:00-20:00; Wt, Cz-Pt 6:00-20:00 na Pn - So 6:00-20:00

Usunięto czynność: 202: Wt, Cz-Pt - po uzgodnieniu

04608-6 SOŚNIE OSTROWSKIE

Usunięto czynność: 204a: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 355 orientacyjnie do

16.08.2019 r.

Dodano czynność: 214: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 355 orientacyjnie do

16.08.2019 r.

06406-3 STAWIANY PIŃCZOWSKIE

Dodano czynność: 217: Ws-Przesyłki przeznaczone tylko do rozładunku na szlaku.

02847-2 SWARZĘDZ

Usunięto czynność: 210a: Wb - Infrastruktura Terminala Towarowego Centrum Logistyczno Inwestycyjnego

Poznań II Sp. z o.o.

Dodano czynność: 221: Wb - Infrastruktura Terminala Towarowego Centrum Logistyczno Inwestycyjnego

Poznań II Sp. z o.o.

02880-3 SZAMOTUŁY

Usunięto czynność: 211: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji

linii 351 orientacyjnie do 31.12.2020 r.

Dodano czynność: 222: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji linii

nr 351 orientacyjnie do 31.12.2020 r.

00010-9 SZCZECIN PORT CENTRALNY

Usunięto czynność: 212a: Wb - nie dotyczy bocznicy DB Port Szczecin Sp. z o.o. i PZZ Szczecin

Dodano czynność: 224: Wb - nie dotyczy miejsca przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem p/w

61010-5 SZCZECIN PORT CENTRALNY - DB PORT

Zmieniono dane: Ustawiono stacje dla miejsca p/w towaru

61011-3 SZCZECIN PORT CENTRALNY - PZZ SZCZECIN

Zmieniono dane: Ustawiono stacje dla miejsca p/w towaru

00300-4 SZCZECINEK

Dodano czynność: 225: WŁ - tor nr 63 tylko dla transportów wojskowych.

03276-3 SZCZUTOWO

Usunięto czynność: 214: po uzgodnieniu

Dodano czynność: 227: w podanych godzinach po uzgodnieniu

06074-9 SZYDŁÓW

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-19:00

06040-0 ŚCINAWA

Zmieniono dane: Czas pracy z Wt, Cz 7:00-17:00 na całodobowo

00100-8 ŚWINOUJŚCIE

Usunięto czynność: 215a: Wb - nie dotyczy bocznic: Terminal Promowy Świnoujście i OT Port Świnoujście
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S.A.

Dodano czynność: 229: Wb - nie dotyczy miejsca przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem p/w

61014-7 ŚWINOUJŚCIE - OT PORT

Zmieniono dane: Ustawiono stacje dla miejsca p/w towaru

61013-9 ŚWINOUJŚCIE - TERMINAL PROMOWY

Zmieniono dane: Ustawiono stacje dla miejsca p/w towaru

00106-5 ŚWINOUJŚCIE ŚRODEK MORZA GR

Zmieniono dane: Usunięto informacje o stacji granicznej.

01690-7 TERESPOL POMORSKI

Zmieniono dane: Czas pracy z całodobowo na Pn - So 6:00 - 20:00

01990-1 TORUŃ WSCHODNI

Usunięto czynność: 221: po uzgodnieniu

Dodano czynność: 234: w podanych godzinach po uzgodnieniu

01575-0 TUCHOLA

Usunięto czynność: 229: po uzgodnieniu

Dodano czynność: 242: w podanych godzinach po uzgodnieniu

02078-4 TURZNO

Usunięto czynność: 230: po uzgodnieniu

Dodano czynność: 243: w podanych godzinach po uzgodnieniu

06889-0 TWORKÓW

Usunięto czynność: 231: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 151 orientacyjnie do

09.12.2019 r.

Dodano czynność: 244: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 151 orientacyjnie do

09.12.2019 r.

05532-7 WAŁBRZYCH FABRYCZNY

Dodano czynność: 247: Wb - nie dotyczy miejsca przyjęcia/wydania oznaczonego skrótem p/w

Usunięto czynność: 234: Wb - nie dotyczy terminala Victoria.

62586-3 WAŁBRZYCH FABRYCZNY TERMINAL VICTORIA

Zmieniono dane: Ustawiono stacje dla miejsca p/w towaru

02867-0 WARGOWO

Usunięto czynność: 235: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 354.

Dodano czynność: 248: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 354.

04850-4 WARKA

Dodano czynność: 249: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 8 orientacyjnie do

31.12.2019 r. Stacja otwarta tylko dla wykonawców inwestycji

Usunięto czynność: 236: WŁ - Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji. Stacja otwarta tylko dla

wykonawców inwestycji.

02074-3 WĄBRZEŹNO

Usunięto czynność: 238: po uzgodnieniu

Dodano czynność: 251: w podanych godzinach po uzgodnieniu

07437-7 WOLBROM

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Pt 6:00-14:00; z wyjątkiem świąt w tygodniu na czasowo nieczynna

Dodano czynność: 257: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji. Stacja otwarta tylko dla

wykonawców inwestycji.

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: 244: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. WŁ - ogólnodostępny tor

ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji linii 62, orientacyjnie do 01.06.2019 r.

02896-9 WRONKI

Zmieniono dane: Czas pracy z Pn-Cz 7:00-19:00; Pt-So 7:00-15:00 na czasowo nieczynna

Dodano czynność: 261: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 351 orientacyjnie do

31.12.2020 r.

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: 248: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji

linii 351 orientacyjnie do 31.12.2020 r.

06524-3 ZAKLIKÓW

Usunięto czynność: 253: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 68 orientacyjnie do

24.09.2019 r.

Dodano czynność: 266: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 68 orientacyjnie do
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31.12.2019 r.

04992-4 ZARZEKA

Dodano czynność: 269: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji. Stacja otwarta tylko dla

wykonawców inwestycji linii 7.

Usunięto czynność: 256: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji. Stacja otwarta tylko dla

wykonawców inwestycji.

05270-4 ZAWIDÓW

Zmieniono dane: Czas pracy z całodobowo na 

Dodano czynność: 270: Brak możliwości za i wyładunku, stacja obsługująca przejście graniczne

Zawidów/Frydlant.

Usunięto czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

05642-4 ZIĘBICE

Dodano czynność: 273: WŁ - Stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych dla firmy Handel Artykułami

Przemysłowymi, Usługi Transportowe ANKAS, K. Getinger & A. Getinger Sp. Jawna, ul. Magazyn Zbożowy,

Lipniki, 48-388 Kamiennik

Usunięto czynność: 259: WŁ - Stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych dla firmy Handel Artykułami

Przemysłowymi, Usługi Transportowe ANKAS, K. Getinger & A. Getinger Sp. Jawna, ul. Magazyn Zbożowy,

Lipniki, 48-388 Kamiennik.

04155-8 ŻARY

Dodano czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

03935-4 ŻYCZYN

Usunięto czynność: 264: Modernizacja linii 7 orientacyjnie do 30.06.2019 r.

Dodano czynność: 278: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii nr 7 orientacyjnie do

31.12.2019 r.

KalkulatorTT wersja: 2.9.19

KalkulatorTT

0005974 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 22 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej

przez PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 9 czerwca 2019:

- zmieniona nazwę stacji z LUBIN GÓRNICZY na LUBIN.

KalkulatorTT wersja: 2.9.18

KalkulatorTT

0005964 [NHM] Zaktualizowano spis towarów NHM do wersji obowiązującej od 01 czerwca 2019 r.

KalkulatorTT wersja: 2.9.17

KalkulatorTT

0005952 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 21 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej

przez PKP Cargo
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 17 maja 2019:

- dodano stację BASZNIA nr 08483-0, zakres czynności "Wb", czas pracy Pn - So 6:00 - 22:00 z wyjątkiem

świąt,

- dla stacji REJOWIEC dodano uwagę nr 172b, treść uwagi: "WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny.",

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         BASZNIA - MUNINA - 49km,

         BASZNIA - WERCHRATA - 22km.

KalkulatorTT wersja: 2.9.16

KalkulatorTT

0005945 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 20 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej

przez PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 13 maja 2019:

- dla stacji CHOTYŁÓW zmieniono czynność "WŁ" na "WŁ/Wb", dodano uwagę nr 21a, treść uwagi:"Wb -

Obsługa bocznic po torze 1435 mm.".

KalkulatorTT wersja: 2.9.15

KalkulatorTT

0005918 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 17 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej

przez PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 19 kwietnia 2019:

- dla stacji ROGOŹNO WIELKOPOLSKIE dodano uwagę nr 173a, treść uwagi: "WŁ – ogólnodostępny  tor 

ładunkowy  czasowo  nieczynny z  powodu  modernizacji  linii  354 orientacyjnie do 31.05.2019".

KalkulatorTT wersja: 2.9.14

KalkulatorTT

0005915 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 16 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej

przez PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 19 kwietnia 2019:

- dla stacji SZCZECIN PORT CENTRALNY zmieniono uwagę nr 212a. Treść uwagi:"Wb – nie dotyczy

bocznicy DB Port Szczecin Sp. z o.o. i PZZ Szczecin",

- dodano stację SZCZECIN PORT CENTRALNY - PZZ SZCZECIN nr 61011-3, zakres czynności "Wb",

czas pracy Pn - Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00,

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

      "SZCZECIN PORT CENTRALNY - PZZ SZCZECIN" - SZCZECIN PORT CENTRALNY - 0 km.
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KalkulatorTT wersja: 2.9.13

KalkulatorTT

0005910 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 15 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej

przez PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

 

1. 15 kwietnia 2019:

- dla stacji BUSKO-ZDRÓJ dodano uwagę nr 15a, treść uwagi:"Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji do 25.06.2019 r.",  

- dla stacji ODOLANÓW czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto

czas pracy, dodano uwagę nr 132a, treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna orientacyjnie do 31.08.2019 r.",

- dla stacji ROGOŹNO WIELKOPOLSKIE zmieniono czas pracy na Pn - Cz 7:00 - 19:00, Pt - So 7:00 -

15:00,

- dla stacji ŚWINOUJŚCIE zmieniono treść uwagi nr 215a na: "Wb – nie dotyczy bocznic: Terminal

Promowy Świnoujście i OT Port Świnoujście S.A.",

- dla stacji TWORKÓW czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto czas

pracy, zmieniono treść uwagi nr 231 na: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 151

orientacyjnie do 09.12.2019 r.",

 

2. 06 maja 2019:

- dla stacji KĄKOLEWO czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto czas

pracy, dodano uwagę nr 64a o treści "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 14 orientacyjnie

do 15.11.2019 r.".

KalkulatorTT wersja: 2.9.12

KalkulatorTT

0005899 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 14 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej

przez PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

 

1. 09 kwietnia 2019:

- dla stacji WOŁÓW czynność "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A." została

zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy Wt, Cz 7:00 - 17:00,

 

2. 15 kwietnia 2019:

- dla stacji GRABINA ŚLĄSKA zmieniono czas pracy z Pn - Pt 7:00 - 19:00 na całodobowo, usunięto uwagę

nr 48,

- dla stacji ROGOŹNICA zmieniono czas pracy z Pn - Pt 7:00 - 19:00 na całodobowo, usunięto uwagę nr

173,

- dla stacji STRZEGOM zmieniono czas pracy z Pn - Pt 7:00 - 19:00 na całodobowo, usunięto uwagę nr

208.
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KalkulatorTT wersja: 2.9.11

KalkulatorTT

0005891 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 13 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej

przez PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 06 kwietnia 2019:

- dla stacji GOGOLIN czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto czas

pracy.

KalkulatorTT wersja: 2.9.10

KalkulatorTT

0005884 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 12 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej

przez PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

 

1. 01 kwietnia 2019:

- dla stacji BĘDZIN czynność "Wb" została zastąpiona czynnością "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA

Z PKP CARGO S.A.", usunięto czas pracy,

- dla stacji LIPA czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto czas

pracy, zmieniono treść uwagi nr 89 na "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 68

orientacyjnie do 24.09.2019 r.",

- dla stacji MAŁOGOSZCZ czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ/Wb", czas

pracy całodobowo, zmieniono treść uwagi nr 104a na: "WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny z powodu modernizacji orientacyjnie do 12.07.2019 r.",

- dla stacji MIELEC zmieniono treść uwagi nr 110 na: "WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny orientacyjnie do 17.10.2020 r.",

- dla stacji OBORNIKI WIELKOPOLSKIE zmieniono czas pracy na Pn - Cz 7:00 - 19:00, Pt - So 7:00 -

15:00,

- dla stacji ŚWINOUJŚCIE zmieniono treść uwagi nr 215a na: "WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy

czasowo nieczynny. Wb – nie dotyczy bocznic: Terminal Promowy Świnoujście i OT Port Świnoujście S.A.",

- dla stacji ZAKLIKÓW zmieniono treść uwagi nr 253 na: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

linii 68 orientacyjnie do 24.09.2019 r.",

- dodano stację DOBROSZYCE nr 05955-0, zakres czynności "Wb", czas pracy Pn, Śr, Pt 7:00-19:00

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

      DOBROSZYCE - GRABOWNO WIELKIE - 9 km,

      DOBROSZYCE - DĄBROWA OLEŚN. PODG - 5 km.

 

2. 08 kwietnia 2019:

- dla stacji SOŚNIE OSTROWSKIE czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna",

usunięto czas pracy, dodano uwagę nr 204a o treści "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii

355 orientacyjnie do 16.08.2019 r.".

KalkulatorTT wersja: 2.9.9

KalkulatorTT
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0005880 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 11 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej

przez PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 26 marca 2019:

- dla stacji BOLESZKOWICE czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", usunięto

uwagę nr 12, czas pracy Pn - Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00,

- dla stacji CHODZIEŻ czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy Pn -

Cz 7:00 - 19:00, Pt - So 7:00 - 15:00,

- dla stacji CZARNKÓW zmieniono czas pracy na Pn - Cz 7:00 - 19:00, Pt - So 7:00 - 15:00,

- dla stacji CZERNIEJEWO zmieniono czas pracy na Pn - Pt 10:00 - 18:00,

- dla stacji DĘBNO LUBUSKIE czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna",

usunięto czas pracy,

- dla stacji KOSTRZYN WIELKOPOLSKI czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością

"WŁ", usunięto uwagę nr 76, czas pracy Pn - So 10:00 - 22:00,

- dla stacji MIESZKOWICE czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy

Pn - Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00, zmieniono treść uwagi nr 111 na "WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o

masie min. 800 ton",

- dla stacji ROKITA czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto czas

pracy, dodano uwagę nr 175a, treść uwagi:"Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji orientacyjnie

do 30.06.2019 r.",

- dla stacji WRZEŚNIA zmieniono czas pracy na Pn - Pt 10:00 - 18:00,

- dla stacji POZNAŃ PIĄTKOWO zmieniono czas pracy na Pn - Cz 7:00 - 19:00, Pt - So 7:00 - 15:00,

- dla stacji POZNAŃ WOLA zmieniono czas pracy na Pn - Cz 7:00 - 19:00, Pt - So 7:00 - 15:00,

- dla stacji SZAMOTUŁY zmieniono czas pracy na Pn - Cz 7:00 - 19:00, Pt - So 7:00 - 15:00,

- dla stacji WRONKI zmieniono czas pracy na Pn - Cz 7:00 - 19:00, Pt - So 7:00 - 15:00.

KalkulatorTT wersja: 2.9.8

KalkulatorTT

0005872 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 10 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej

przez PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

 

1. 21 marca 2019:

- zmieniono nazwę stacji z RYKI na RYKI ŁADOWNIA,

 

2. 25 marca 2019:

dla stacji MAŁOGOSZCZ czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", usunięto

czas pracy, dodano uwagę nr 104a, treść uwagi:"Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji

orientacyjnie do 12.07.2019 r.".

KalkulatorTT wersja: 2.9.7

KalkulatorTT

0005853 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 09 marca 2019:

- dla stacji GLIWICE PORT zmieniono uwagę nr 41. Treść uwagi:"Wb – nie dotyczy stacji GLIWICE PORT

SCL-Port, GLIWICE PORT IMPERIAL LOGISTICS i GLIWICE PORT PREYMESSER",

- dodano stację GLIWICE PORT IMPERIAL LOGISTICS nr 63042-6, zakres czynności "Wb", czas pracy Pn

- Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00,

- dodano stację GLIWICE PORT PREYMESSER nr 63041-8, zakres czynności "Wb", czas pracy Pn - Pt

7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00,

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

      GLIWICE PORT IMPERIAL LOGISTICS - GLIWICE PORT - 0 km,

      GLIWICE PORT PREYMESSER - GLIWICE PORT - 0 km.

KalkulatorTT wersja: 2.9.6

KalkulatorTT

0005842 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 27 lutego 2019:

- dla stacji OPOLE GŁÓWNE zmieniono czas pracy z całodobowo na Pn - Pt 7:00 - 19:00.

KalkulatorTT wersja: 2.9.5

KalkulatorTT

0005834 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 18 lutego 2019:

- dla stacji DĘBLIN TOWAROWY czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ",

usunięto uwagę nr 69, czas pracy całodobowo,

- dla stacji KRZYŻANOWICE czynność "WŁ" została zastąpiona "WŁ/Wb", zmieniono czas pracy na Pn od

7:00, Wt - Pt całodobowo, So do 22:00, zmieniono treść uwagi nr 84 na: "WŁ/Wb – Stacja otwarta dla

przesyłek min. 10 wagonów".

KalkulatorTT wersja: 2.9.4

KalkulatorTT

0005821 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo
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KalkulatorTT

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 14 lutego 2019:

- zmieniono nazwę stacji z KATOWICE LIGOTA WUJEK na KATOWICE KWK WUJEK,

- dla stacji MŁAWA dodano uwagę nr 113a. Treść uwagi:"Wb – Infrastruktura Terminala Przeładunkowego

PKP CARGO CONNECT sp. z o.o. w Mławie",

- dla stacji SWARZĘDZ czynność "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A." została zastąpiona

czynnością "Wb", czas pracy Pn - So 10:00 - 22:00, dodano uwagę nr 210a. Treść uwagi: "Wb –

Infrastruktura Terminala Towarowego Centrum Logistyczno Inwestycyjnego Poznań II Sp. z o.o.",

- dla stacji SZCZECIN PORT CENTRALNY dodano uwagę nr 212a. Treść uwagi:"Wb - nie dotyczy

bocznicy DB Port Szczecin Sp. z o.o.",

- dla stacji ŚWINOUJŚCIE dodano uwagę nr 215a. Treść uwagi:"Wb – nie dotyczy bocznic: Terminal

Promowy Świnoujście i OT Port Świnoujście S.A.",

- dodano stację SZCZECIN PORT CENTRALNY - DB PORT nr 61010-5, zakres czynności "Wb, Tk", czas

pracy Pn - Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00,

- dodano stację ŚWINOUJŚCIE - OT PORT nr 61014-7, zakres czynności "Wb, Tk", czas pracy Pn - Pt

7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00,

- dodano stację ŚWINOUJŚCIE - TERMINAL PROMOWY nr 61013-9, zakres czynności "Wb, Tk", czas

pracy Pn - Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00,

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

      'SZCZECIN PORT CENTRALNY – DB PORT' - 'SZCZECIN PORT CENTRALNY' - 0 km,

      'ŚWINOUJŚCIE - TERMINAL PROMOWY' - ŚWINOUJŚCIE - 0 km,

      'ŚWINOUJŚCIE – OT PORT' - ŚWINOUJŚCIE - 0 km.

KalkulatorTT wersja: 2.9.3

KalkulatorTT

0005809 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 lutego 2019:

- dla stacji KŁODZKO GŁÓWNE czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ",

usunięto uwagę nr 69,czas pracy całodobowo,

- dla stacji KRAŚNIK zmieniono uwagę nr 81. Treść uwagi:"Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji linii 68 orientacyjnie do 31.05.2019 r.",

- dla stacji ROGOŹNO WIELKOPOLSKI usunięto uwagę nr 174,

- dla stacji SŁUPCA usunięto uwagę nr 198,

- dla stacji ZAKLIKÓW zmieniono uwagę nr 253. Treść uwagi:"Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji linii 68. Stacja otwarta tylko dla wykonawcy inwestycji Track Tec Construction orientacyjnie do

28.03.2019 r.".

 

KalkulatorTT wersja: 2.9.2

KalkulatorTT

0005801 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 25 stycznia 2019:

- dla stacji ROGOWIEC dodano uwagę nr 172a. Treść uwagi:"Wb – Infrastruktura PTS „Betrans” sp. z o.o.",

- usunięto stację ŚWINOUJŚCIE ŚRODEK MORZA GR.
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KalkulatorTT wersja: 2.9.1

KalkulatorTT

0005787 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 2 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 15 stycznia 2019:

- dla stacji DWORY MONOWICE dodano uwagę nr 36a. Treść uwagi:"Wb – Infrastruktura Rail Polska".

KalkulatorTT wersja: 2.9.0

KalkulatorTT

0002446 [Pomoc] Obsługa z klawiatury - zaktualizować  topic Klawisze funkcyjne

0005753 [Taryfy] Wprowadzono obsługę taryfy towarowej PKP Cargo obowiązującej od 01. stycznia 2019 roku.

0005755 [Taryfy] Wprowadzono możliwość wykonywania obliczeń wg taryfy towarowej PKP LHS obowiązującej od 1.

stycznia 2019 r.

0005776 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 1 do WOT z dnia 09.12.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące:

 

1. od 01 stycznia 2019:

- usunięto stację CHOJNÓW,

- dla stacji GARWOLIN zmieniono treść uwagi nr 39 na "Modernizacja linii 7 orientacyjnie do 30.06.2019 r.",

- dla stacji GOŁUCHÓW zmieniono treść uwagi nr 46 na "Stacja nieczynna orientacyjnie do 30.06.2019 r.",

- dla stacji ŁASKARZEW zmieniono treść uwagi nr 97 na "Modernizacja linii 7 orientacyjnie do 30.06.2019

r.",

- dla stacji MOTYCZ zmieniono treść uwagi nr 115 na "Modernizacja linii 7 orientacyjnie do 30.06.2019 r.",

- dla stacji NAŁĘCZÓW zmieniono treść uwagi nr 121 na "Modernizacja linii 7 orientacyjnie do 30.06.2019

r.",

- dla stacji PUŁAWY zmieniono treść uwagi nr 167 na "Modernizacja linii 7 orientacyjnie do 30.06.2019 r.",

- dla stacji SOBOLEW zmieniono treść uwagi nr 199 na "Modernizacja linii 7 orientacyjnie do 30.06.2019 r.",

- dla stacji ŻYCZYN zmieniono treść uwagi nr 264 na "Modernizacja linii 7 orientacyjnie do 30.06.2019 r.",

 

2. od 03 stycznia 2019:

- dla stacji CZARNKÓW czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "Wb", czas pracy

Pn - Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00,

- dla stacji OBORNIKI WIELKOPOLSKI czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością

"WŁ/Wb", czas pracy Pn - Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00, usunięto uwagę nr 132.

0005768 [NHM] Dodano wyświetlanie podpowiedzi z opisami oznaczeń dla pozycji w spisie towarów NHM.

0005770 [Wyświetlanie danych] Usunięto błąd, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie podsumowania wyników

w niektórych przypadkach.

KalkulatorTT wersja: 2.8.24

KalkulatorTT
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0005748 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 09.12.2018 wydanego przez PKP

Cargo

Zestawienie zmian wprowadzonych przez WOK z 09-12-2018.

Zmiany obowiązujące od 09-12-2018:

02150-1 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Zmieniono dane: czas pracy z czasowo nieczynna 1 na czasowo nieczynna

Dodano czynność: 1: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji.

04080-8 BIAŁA PODLASKA

Zmieniono dane: czas pracy z czasowo nieczynna 4 na czasowo nieczynna

Dodano czynność: 4: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji.

05191-2 BIELAWA DOLNA GR

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla przewozu żywych zwierząt.

06641-5 BIŁGORAJ LHS

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

plac ogólnoładunkowy, utwardzony przy torze "S"-1520 mm do załadunku i wyładunku przesyłek (z

wyjątkiem materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych i toksycznych)

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06641-5 BIŁGORAJ LHS /GOŁUCHÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

plac ogólnoładunkowy, utwardzony przy torze "S"-1520 mm do załadunku i wyładunku przesyłek (z

wyjątkiem materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych i toksycznych)

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06641-5 BIŁGORAJ LHS /HRUBIESZÓW MIASTO

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

plac ogólnoładunkowy, utwardzony przy torze "S"-1520 mm do załadunku i wyładunku przesyłek (z

wyjątkiem materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych i toksycznych)

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06641-5 BIŁGORAJ LHS /SĘDZISZÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

plac ogólnoładunkowy, utwardzony przy torze "S"-1520 mm do załadunku i wyładunku przesyłek (z

wyjątkiem materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych i toksycznych)

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06641-5 BIŁGORAJ LHS /SŁAWKÓW POŁUDNIOWY

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

plac ogólnoładunkowy, utwardzony przy torze "S"-1520 mm do załadunku i wyładunku przesyłek (z

wyjątkiem materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych i toksycznych)

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami
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- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06641-5 BIŁGORAJ LHS /SZCZEBRZESZYN

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

plac ogólnoładunkowy, utwardzony przy torze "S"-1520 mm do załadunku i wyładunku przesyłek (z

wyjątkiem materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych i toksycznych)

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06641-5 BIŁGORAJ LHS /WOLA BARANOWSKA

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

plac ogólnoładunkowy, utwardzony przy torze "S"-1520 mm do załadunku i wyładunku przesyłek (z

wyjątkiem materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych i toksycznych)

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06641-5 BIŁGORAJ LHS /ZAMOŚĆ BORTATYCZE

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

plac ogólnoładunkowy, utwardzony przy torze "S"-1520 mm do załadunku i wyładunku przesyłek (z

wyjątkiem materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych i toksycznych)

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

08473-1 BOBRÓWKA

Dodano czynność: 10: WŁ - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek kierowanych na

ogólnodostępny tor ładunkowy.

04451-1 BOJANOWO

Dodano czynność: 11: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 271.

01342-5 BOLESZKOWICE

Dodano czynność: 12: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 273.

01125-4 BRANIEWO

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

01126-2 BRANIEWO GR

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury)

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS,

- dla przesyłek wymagających kontroli fitosanitarnej,

- dla realizowania międzynarodowego obrotu odpadami.

Zamknięte:

- dla przesyłek powyżej 1500 kg w jednej sztuce i przewożonych w wagonach krytych,

- dla przewozu żywych zwierząt,

- dla przesyłek wymagających kontroli weterynaryjnej,

- dla przesyłek pasz i pasz leczniczych,

- dla komunikacji przestawczej (brak możliwości przestawiania wagonów na zestawy kołowe o innej

szerokości toru).

Inne:

- przeładunek towarów z wagonów szerokotorowych do normalnotorowych:

a) dokonywany jest po polskiej stronie na terminalu Cargosped Terminal Braniewo Sp. z o.o. oraz na innych

terminalach prywatnych po uprzednim uzgodnieniu z przeładowcą i na podstawie umowy przeładunkowej

zawartej przez PKP CARGO S.A. z przeładowcą

b) jest możliwość dokonania przeładunku po stronie rosyjskiej na stacji Dzierżyńskaja Nowa po uprzednim

uzgodnieniu RŻD z PKP CARGO S.A. i na zlecenie właściciela towaru, który indywidualnie zawiera umowy z
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koleją rosyjską

- przeładunek towarów z wagonów normalnotorowych do szerokotorowych

a) dokonywany po stronie rosyjskiej na stacji Dzierżyńskaja Nowa

b) jest możliwość dokonania przeładunku po stronie polskiej na terminalu Cargosped Terminal Braniewo

Sp. z o.o oraz na innych terminalach prywatnych po uprzednim uzgodnieniu PKP CARGO S.A. z RŻD

06026-9 BRZEG DOLNY

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

07980-6 BRZESKO OKOCIM

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

06793-4 CHAŁUPKI GR

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla przewozu żywych zwierząt.

05105-2 CHEŁM WSCHODNI

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

05105-2 CHEŁM WSCHODNI

Dodano czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

07554-9 CIESZYN MARKLOWICE GR

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przewozu żywych zwierząt.

02520-5 CZEREMCHA

Usunięto czynność: 23: WŁ - Tor 54 niedostępny do rozładunku towarów pylących.

Dodano czynność: 28: WŁ/Wb - Tor 54 niedostępny do rozładunku towarów pylących.

01559-4 CZŁUCHÓW

Dodano czynność: 30: WŁ - tor nr 6 tylko do rozładunku nawozu płynnego w cysternach.

Usunięto czynność: 25: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.

07481-5 DĄBROWA GÓRNICZA STRZEMIESZYCE

Zmieniono dane: czas pracy z Pn-So 6:00-18:00; z wyjątkiem świąt w tygodniu na Wt, Cz, So 6:00-18:00; z

wyjątkiem świąt w tygodniu

07440-1 DĄBROWA GÓRNICZA TOWAROWA

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

08134-9 DĘBICA TOWAROWA

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

Dodano czynność: 33: WŁ - Tor ładunkowy nr 5 o długości frontu ładunkowego 632 m ogólnodostępny dla

wszystkich nadawców/odbiorców. Tor ładunkowy nr 6 o długości frontu ładunkowego 613 m dostępny tylko

dla PCL "Intermodal".

04981-7 DĘBLIN TOWAROWY

Zmieniono dane: czas pracy z całodobowo na czasowo nieczynna

Dodano czynność: 34: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji. Stacja otwarta tylko dla

wykonawców inwestycji.

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

05114-4 DOROHUSK GR
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Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przewozu kontenerów 20 stopowych,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS,

- dla przesyłek wymagających kontroli fitosanitarnej,

- dla przesyłek pasz i pasz leczniczych niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt,

- dla realizowania międzynarodowego obrotu odpadami

Zamknięte:

- dla przesyłek powyżej 1500 kg w jednej sztuce i przewożonych w wagonach krytych,

- dla przewozu żywych zwierząt,

- dla przesyłek wymagających kontroli weterynaryjnej.

Inne:

- przeładunek towarów z wagonów szerokotorowych do normalnotorowych:

a) dokonywany jest po stronie polskiej przez firmy prywatne po uprzednim uzgodnieniu z przeładowcą i na

podstawie umowy przeładunkowej zawartej przez PKP CARGO S.A. z przeładowcą

b) jest możliwość dokonania przeładunku po stronie ukraińskiej na stacji Luboml (tłuczeń, materiały

budowlane) i na stacji Maciejów (zboża) po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy UZ a PKP CARGO S.A. i na

zlecenie właściciela towaru, który indywidualnie zawiera umowy z koleją ukraińską

- przeładunek towarów z wagonów normalnotorowych do szerokotorowych

a) dokonywany jest po stronie ukraińskiej na stacji Luboml po uprzednim uzgodnieniu nadawcy z

przeładowcą

b) jest możliwość dokonania przeładunku po stronie polskiej przez firmy prywatne po uprzednim

uzgodnieniu PKP CARGO S.A. z UZ

- przestawianie wagonów kolei 1520 mm na zestawy kołowe kolei 1435 mm dokonywane jest na kolei

ukraińskiej - stacja Kowel

03023-9 GĄDKI

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

00612-2 GDAŃSK OSOWA

Usunięto czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

00780-7 GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

00580-1 GDYNIA PORT

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

Dodano czynność: 40: Wb - nie dotyczy bocznicy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG).

60036-1 GDYNIA PORT-ZMPG

Dodano stację:

Dodano czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

06979-9 GLIWICE B KONTENEROWA

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

07010-2 GLIWICE ŁABĘDY

Usunięto czynność: 33: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek max. 11 wagonów.

Dodano czynność: 41: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek max. 11 wagonów.

06411-3 GOŁUCHÓW LHS

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji

- terminal przeładunkowy przystosowany do przeładunku gazów płynnych

- hala przeładunkowa przystosowana do przeładunku towarów w wagonach krytych i otwartych

- plac ładunkowy pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- gazy płynne

06411-3 GOŁUCHÓW LHS /GOŁUCHÓW
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Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji

- terminal przeładunkowy przystosowany do przeładunku gazów płynnych

- hala przeładunkowa przystosowana do przeładunku towarów w wagonach krytych i otwartych

- plac ładunkowy pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- gazy płynne

06411-3 GOŁUCHÓW LHS /HRUBIESZÓW MIASTO

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji

- terminal przeładunkowy przystosowany do przeładunku gazów płynnych

- hala przeładunkowa przystosowana do przeładunku towarów w wagonach krytych i otwartych

- plac ładunkowy pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- gazy płynne

06411-3 GOŁUCHÓW LHS /SĘDZISZÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji

- terminal przeładunkowy przystosowany do przeładunku gazów płynnych

- hala przeładunkowa przystosowana do przeładunku towarów w wagonach krytych i otwartych

- plac ładunkowy pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- gazy płynne

06411-3 GOŁUCHÓW LHS /SŁAWKÓW POŁUDNIOWY

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji

- terminal przeładunkowy przystosowany do przeładunku gazów płynnych

- hala przeładunkowa przystosowana do przeładunku towarów w wagonach krytych i otwartych

- plac ładunkowy pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- gazy płynne

06411-3 GOŁUCHÓW LHS /SZCZEBRZESZYN

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji

- terminal przeładunkowy przystosowany do przeładunku gazów płynnych

- hala przeładunkowa przystosowana do przeładunku towarów w wagonach krytych i otwartych

- plac ładunkowy pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- gazy płynne

06411-3 GOŁUCHÓW LHS /WOLA BARANOWSKA

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji

- terminal przeładunkowy przystosowany do przeładunku gazów płynnych

- hala przeładunkowa przystosowana do przeładunku towarów w wagonach krytych i otwartych

- plac ładunkowy pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- gazy płynne

06411-3 GOŁUCHÓW LHS /ZAMOŚĆ BORTATYCZE
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Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji

- terminal przeładunkowy przystosowany do przeładunku gazów płynnych

- hala przeładunkowa przystosowana do przeładunku towarów w wagonach krytych i otwartych

- plac ładunkowy pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- gazy płynne

08170-3 GORLICE ZAGÓRZANY

Zmieniono dane: czas pracy z Pn-So 7:00-15:00 na Pn-Pt 7:00-15:00

03416-5 GRODZISK MAZOWIECKI

Zmieniono dane: czas pracy z czasowo nieczynna 41 na czasowo nieczynna

08167-9 GRYBÓW

Zmieniono dane: czas pracy z Pn-So 7:00-15:00 na czasowo nieczynna

Usunięto czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

02803-5 GUBIN GR

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przewozu żywych zwierząt.

06611-8 HRUBIESZÓW GR

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ****:

- przeznaczone do przyjmowania i przekazywania wszelkich przesyłek, (wyjątek stanowią napoje

alkoholowe i wyroby tytoniowe),

- przyjmowanie i przekazywanie przesyłek pomiędzy przedstawicielami kolei polskich i ukraińskich odbywa

się po stronie polskiej - na stacji granicznej Hrubieszów LHS.

06611-8 HRUBIESZÓW GR /GOŁUCHÓW Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ****:

- przeznaczone do przyjmowania i przekazywania wszelkich przesyłek, (wyjątek stanowią napoje

alkoholowe i wyroby tytoniowe),

- przyjmowanie i przekazywanie przesyłek pomiędzy przedstawicielami kolei polskich i ukraińskich odbywa

się po stronie polskiej - na stacji granicznej Hrubieszów LHS.

06611-8 HRUBIESZÓW GR /HRUBIESZÓW MIASTO

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ****:

- przeznaczone do przyjmowania i przekazywania wszelkich przesyłek, (wyjątek stanowią napoje

alkoholowe i wyroby tytoniowe),

- przyjmowanie i przekazywanie przesyłek pomiędzy przedstawicielami kolei polskich i ukraińskich odbywa

się po stronie polskiej - na stacji granicznej Hrubieszów LHS.

06611-8 HRUBIESZÓW GR /SĘDZISZÓW

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ****:

- przeznaczone do przyjmowania i przekazywania wszelkich przesyłek, (wyjątek stanowią napoje

alkoholowe i wyroby tytoniowe),

- przyjmowanie i przekazywanie przesyłek pomiędzy przedstawicielami kolei polskich i ukraińskich odbywa

się po stronie polskiej - na stacji granicznej Hrubieszów LHS.

06611-8 HRUBIESZÓW GR /SŁAWKÓW POŁUDNIOWY

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ****:

- przeznaczone do przyjmowania i przekazywania wszelkich przesyłek, (wyjątek stanowią napoje

alkoholowe i wyroby tytoniowe),
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- przyjmowanie i przekazywanie przesyłek pomiędzy przedstawicielami kolei polskich i ukraińskich odbywa

się po stronie polskiej - na stacji granicznej Hrubieszów LHS.

06611-8 HRUBIESZÓW GR /SZCZEBRZESZYN

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ****:

- przeznaczone do przyjmowania i przekazywania wszelkich przesyłek, (wyjątek stanowią napoje

alkoholowe i wyroby tytoniowe),

- przyjmowanie i przekazywanie przesyłek pomiędzy przedstawicielami kolei polskich i ukraińskich odbywa

się po stronie polskiej - na stacji granicznej Hrubieszów LHS.

06611-8 HRUBIESZÓW GR /WOLA BARANOWSKA

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ****:

- przeznaczone do przyjmowania i przekazywania wszelkich przesyłek, (wyjątek stanowią napoje

alkoholowe i wyroby tytoniowe),

- przyjmowanie i przekazywanie przesyłek pomiędzy przedstawicielami kolei polskich i ukraińskich odbywa

się po stronie polskiej - na stacji granicznej Hrubieszów LHS.

06611-8 HRUBIESZÓW GR /ZAMOŚĆ BORTATYCZE

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ****:

- przeznaczone do przyjmowania i przekazywania wszelkich przesyłek, (wyjątek stanowią napoje

alkoholowe i wyroby tytoniowe),

- przyjmowanie i przekazywanie przesyłek pomiędzy przedstawicielami kolei polskich i ukraińskich odbywa

się po stronie polskiej - na stacji granicznej Hrubieszów LHS.

06612-6 HRUBIESZÓW LHS

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- bocznice z układem torów "S"-1520 mm i "N"-1435 mm, przystosowane do obsługi ładunków w wagonach

krytych i otwartych,

- nowoczesne elektroniczne wagi wagonowe SCHENCK I TAMTRON o działaniu dynamiczno - statycznym

(usługa świadczona przez PKP LHS).

Organy celne i kontrolne:

- Agencja Celna PKP LHS - pełny zakres usług celnych świadczonych całodobowo,

- Posterunek Celny i Graniczna Placówka Kontroli Straży Granicznej czynne całodobowo,

- Punkt odprawy fitosanitarnej z zapleczem,

- Punkt kontroli weterynaryjnej z zapleczem,

- Placówki rzeczoznawstwa i kontroli towarów w obrocie międzynarodowym.

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06612-6 HRUBIESZÓW LHS /GOŁUCHÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- bocznice z układem torów "S"-1520 mm i "N"-1435 mm, przystosowane do obsługi ładunków w wagonach

krytych i otwartych,

- nowoczesne elektroniczne wagi wagonowe SCHENCK I TAMTRON o działaniu dynamiczno - statycznym

(usługa świadczona przez PKP LHS).

Organy celne i kontrolne:

- Agencja Celna PKP LHS - pełny zakres usług celnych świadczonych całodobowo,

- Posterunek Celny i Graniczna Placówka Kontroli Straży Granicznej czynne całodobowo,

- Punkt odprawy fitosanitarnej z zapleczem,

- Punkt kontroli weterynaryjnej z zapleczem,

- Placówki rzeczoznawstwa i kontroli towarów w obrocie międzynarodowym.

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06612-6 HRUBIESZÓW LHS /HRUBIESZÓW MIASTO

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- bocznice z układem torów "S"-1520 mm i "N"-1435 mm, przystosowane do obsługi ładunków w wagonach
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krytych i otwartych,

- nowoczesne elektroniczne wagi wagonowe SCHENCK I TAMTRON o działaniu dynamiczno - statycznym

(usługa świadczona przez PKP LHS).

Organy celne i kontrolne:

- Agencja Celna PKP LHS - pełny zakres usług celnych świadczonych całodobowo,

- Posterunek Celny i Graniczna Placówka Kontroli Straży Granicznej czynne całodobowo,

- Punkt odprawy fitosanitarnej z zapleczem,

- Punkt kontroli weterynaryjnej z zapleczem,

- Placówki rzeczoznawstwa i kontroli towarów w obrocie międzynarodowym.

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06612-6 HRUBIESZÓW LHS /SĘDZISZÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- bocznice z układem torów "S"-1520 mm i "N"-1435 mm, przystosowane do obsługi ładunków w wagonach

krytych i otwartych,

- nowoczesne elektroniczne wagi wagonowe SCHENCK I TAMTRON o działaniu dynamiczno - statycznym

(usługa świadczona przez PKP LHS).

Organy celne i kontrolne:

- Agencja Celna PKP LHS - pełny zakres usług celnych świadczonych całodobowo,

- Posterunek Celny i Graniczna Placówka Kontroli Straży Granicznej czynne całodobowo,

- Punkt odprawy fitosanitarnej z zapleczem,

- Punkt kontroli weterynaryjnej z zapleczem,

- Placówki rzeczoznawstwa i kontroli towarów w obrocie międzynarodowym.

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06612-6 HRUBIESZÓW LHS /SŁAWKÓW POŁUDNIOWY

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- bocznice z układem torów "S"-1520 mm i "N"-1435 mm, przystosowane do obsługi ładunków w wagonach

krytych i otwartych,

- nowoczesne elektroniczne wagi wagonowe SCHENCK I TAMTRON o działaniu dynamiczno - statycznym

(usługa świadczona przez PKP LHS).

Organy celne i kontrolne:

- Agencja Celna PKP LHS - pełny zakres usług celnych świadczonych całodobowo,

- Posterunek Celny i Graniczna Placówka Kontroli Straży Granicznej czynne całodobowo,

- Punkt odprawy fitosanitarnej z zapleczem,

- Punkt kontroli weterynaryjnej z zapleczem,

- Placówki rzeczoznawstwa i kontroli towarów w obrocie międzynarodowym.

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06612-6 HRUBIESZÓW LHS /SZCZEBRZESZYN

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- bocznice z układem torów "S"-1520 mm i "N"-1435 mm, przystosowane do obsługi ładunków w wagonach

krytych i otwartych,

- nowoczesne elektroniczne wagi wagonowe SCHENCK I TAMTRON o działaniu dynamiczno - statycznym

(usługa świadczona przez PKP LHS).

Organy celne i kontrolne:

- Agencja Celna PKP LHS - pełny zakres usług celnych świadczonych całodobowo,

- Posterunek Celny i Graniczna Placówka Kontroli Straży Granicznej czynne całodobowo,

- Punkt odprawy fitosanitarnej z zapleczem,

- Punkt kontroli weterynaryjnej z zapleczem,

- Placówki rzeczoznawstwa i kontroli towarów w obrocie międzynarodowym.
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Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06612-6 HRUBIESZÓW LHS /WOLA BARANOWSKA

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- bocznice z układem torów "S"-1520 mm i "N"-1435 mm, przystosowane do obsługi ładunków w wagonach

krytych i otwartych,

- nowoczesne elektroniczne wagi wagonowe SCHENCK I TAMTRON o działaniu dynamiczno - statycznym

(usługa świadczona przez PKP LHS).

Organy celne i kontrolne:

- Agencja Celna PKP LHS - pełny zakres usług celnych świadczonych całodobowo,

- Posterunek Celny i Graniczna Placówka Kontroli Straży Granicznej czynne całodobowo,

- Punkt odprawy fitosanitarnej z zapleczem,

- Punkt kontroli weterynaryjnej z zapleczem,

- Placówki rzeczoznawstwa i kontroli towarów w obrocie międzynarodowym.

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06612-6 HRUBIESZÓW LHS /ZAMOŚĆ BORTATYCZE

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- bocznice z układem torów "S"-1520 mm i "N"-1435 mm, przystosowane do obsługi ładunków w wagonach

krytych i otwartych,

- nowoczesne elektroniczne wagi wagonowe SCHENCK I TAMTRON o działaniu dynamiczno - statycznym

(usługa świadczona przez PKP LHS).

Organy celne i kontrolne:

- Agencja Celna PKP LHS - pełny zakres usług celnych świadczonych całodobowo,

- Posterunek Celny i Graniczna Placówka Kontroli Straży Granicznej czynne całodobowo,

- Punkt odprawy fitosanitarnej z zapleczem,

- Punkt kontroli weterynaryjnej z zapleczem,

- Placówki rzeczoznawstwa i kontroli towarów w obrocie międzynarodowym.

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06613-4 HRUBIESZÓW MIASTO

Usunięto czynność: 46: Wb - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy

"EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w Hrubieszowie.

Dodano czynność: 55: WŁ/Wb - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy

"EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w Hrubieszowie.

06113-5 KARŁOWICE

Zmieniono dane - usunięto czas pracy stacji.

64249-6 KĄTY WROCŁAWSKIE SCHAVEMAKER INVEST

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

00494-5 KĘPICE

Zmieniono dane: czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na czasowo nieczynna

Dodano czynność: 67: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 405.

Usunięto czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

07968-1 KŁAJ

Zmieniono dane: czas pracy z całodobowo na Pn-Pt 6:00-18:00

08136-4 KOCHANÓWKA PUSTKÓW

Zmieniono dane: czas pracy z Pn, Śr, Pt 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00

08297-4 KOLBUSZOWA

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

03319-1 KOŁO
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Dodano czynność: 73: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 3.

06072-3 KOMPRACHCICE

Zmieniono dane: czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na czasowo nieczynna

Usunięto czynność: WŁ/Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie Wniosku/Porozumienia o

podstawienie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy i zawartej umowy dla posiadaczy bocznic

01303-7 KOSTRZYN GR

Zmieniono dane: czas pracy na Pn-So 10:00-18:00

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przewozu żywych zwierząt.

03006-4 KOSTRZYN WIELKOPOLSKI

Dodano czynność: 76: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 3.

04340-6 KOŚCIAN

Dodano czynność: 77: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 271.

61737-3 KRAKÓW BALICE MPL

Zmieniono dane: czas pracy z całodobowo na Pn-Pt 6:00-18:00

08000-2 KRAKÓW BONARKA

Zmieniono dane: czas pracy z całodobowo na czasowo nieczynna

Usunięto czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

08030-9 KRAKÓW GŁÓWNY TOWAROWY

Zmieniono dane: czas pracy z całodobowo na czasowo nieczynna

Usunięto czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

08056-4 KRAKÓW KRZESŁAWICE

Zmieniono dane: czas pracy z Pn, Śr, Pt 11:00-17:00 na Pn, Śr, Pt 7:00-17:00

08033-3 KRAKÓW MYDLNIKI

Zmieniono dane: czas pracy z całodobowo na Pn-Pt 6:00-18:00

08020-0 KRAKÓW OLSZA

Zmieniono dane: czas pracy z całodobowo na Pn-Nd 6:00-22:00

07950-9 KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY

Zmieniono dane: czas pracy z całodobowo na Pn-Pt 6:00-18:00

05150-8 KRAŚNIK

Zmieniono dane: czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na czasowo nieczynna

Dodano czynność: 81: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 68 orientacyjnie do

31.01.2019 r.

Usunięto czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

Usunięto czynność: 67: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 5 wagonów.

Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielem placu ładunkowego"

08350-1 KROSNO

Usunięto czynność: 68: WŁ/Wb - Tor ładunkowy nr 2 o długości frontu ładunkowego 130 m tylko dla PH-U

PSK Rzeszów. Tor ładunkowy nr 9 o długości frontu ładunkowego 125 m ogólnodostępny dla wszystkich

nadawców/ odbiorców. Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej 800

ton.

Dodano czynność: 82: WŁ/Wb - Tor ładunkowy nr 2c o długości frontu ładunkowego 130 m tylko dla PH-U

PSK Rzeszów. Tor ładunkowy nr 9 o długości frontu ładunkowego 125 m ogólnodostępny dla wszystkich

nadawców/ odbiorców. Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej 800

ton.

07770-1 KRZESZOWICE

Zmieniono dane: czas pracy z całodobowo na Pn-Pt 7:00-21:00

02585-8 KUNOWICE GR

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ***: Otwarte:
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- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla przewozu żywych zwierząt.

02506-4 KUŹNICA BIAŁOSTOCKA GR

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej (brak urządzeń umożliwiających przeładunek kontenerów;

przewóz kontenerów wyłącznie po torze normalnym),

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS,

- dla przesyłek wymagających kontroli fitosanitarnej.

Zamknięte:

- dla przesyłek powyżej 3000 kg w jednej sztuce i przewożonych w wagonach krytych,

- dla przewozu żywych zwierząt,

- dla przesyłek wymagających kontroli weterynaryjnej,

- dla przesyłek pasz i pasz leczniczych,

- dla realizowania międzynarodowego obrotu odpadami,

- dla komunikacji przestawczej (brak możliwości przestawiania wagonów na zestawy kołowe o innej

szerokości toru).

Inne:

- przeładunek towarów z wagonów szerokotorowych do normalnotorowych:

a) dokonywany jest po stronie polskiej przez firmy prywatne po uprzednim uzgodnieniu z przeładowcą i na

podstawie umowy przeładunkowej zawartej przez PKP CARGO S.A. z przeładowcą

b) jest możliwość dokonania przeładunku po stronie białoruskiej po uprzednim uzgodnieniu BC z PKP

CARGO S.A i na zlecenie właściciela towaru, który indywidualnie zawiera umowy z koleją białoruską

- przeładunek towarów z wagonów normalnotorowych do szerokotorowych dokonywany jest po stronie

białoruskiej po uprzednim uzgodnieniu z przeładowcą

05552-5 LUBAWKA GR

Zmieniono dane: czas pracy na czasowo zamknięte

04630-0 ŁÓDŹ OLECHÓW

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

08377-4 ŁUPKÓW GR

Zmieniono dane: czas pracy na czasowo nieczynna

04060-0 MAŁASZEWICZE

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

04061-8 MAŁASZEWICZE B

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

08195-0 MARCINKOWICE

Zmieniono dane: czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-So 7:00-19:00

08452-5 MEDYKA C

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

08455-8 MEDYKA GR

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

- dla przesyłek wymagających kontroli fitosanitarnej,

- dla przesyłek pasz i pasz leczniczych niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt,
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- dla realizowania międzynarodowego obrotu odpadami.

Zamknięte:

- dla przesyłek powyżej 2500 kg w jednej sztuce i przewożonych w wagonach krytych,

- dla przewozu żywych zwierząt,

- dla przesyłek wymagających kontroli weterynaryjnej.

Inne:

- przeładunek towarów z wagonów szerokotorowych do normalnotorowych:

a) dokonywany jest po polskiej stronie przez CL Medyka - Żurawica i firmy prywatne po uprzednim

uzgodnieniu z przeładowcą i na podstawie umowy przeładunkowej zawartej przez PKP CARGO S.A. z

przeładowcą

b) jest możliwość dokonania przeładunku po stronie ukraińskiej po uprzednim uzgodnieniu UZ z PKP

CARGO S.A.

- przeładunek towarów z wagonów normalnotorowych do szerokotorowych:

a) dokonywany na stronie ukraińskiej na stacji Mostiska

b) jest możliwość dokonania przeładunku po stronie polskiej przez CL Medyka – Żurawica i firmy prywatne

po uprzednim uzgodnieniu PKP CARGO S.A. z UZ

Przestawianie wagonów kolei 1520 mm na zestawy kołowe kolei 1435 mm dokonywane jest po obu

stronach kolei (PKP – stacja Medyka, UZ – stacja Mostiska) po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy PKP

CARGO S.A. i UZ.

00455-6 MIASTKO

Zmieniono dane: czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na czasowo nieczynna

Dodano czynność: 108: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 405.

Usunięto czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

Usunięto czynność: 93: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 10 wagonów.

08150-5 MIELEC

Zmieniono dane: czas pracy z Pn, Śr, Pt 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00

05542-6 MIEROSZÓW GR

Zmieniono dane: czas pracy na tylko po uzgodnieniu

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla przewozu żywych zwierząt.

01341-7 MIESZKOWICE

Dodano czynność: 111: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 273.

05723-2 MIĘDZYLESIE GR

Zmieniono dane: czas pracy na Pn-Nd 7:00-19:00

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla przewozu żywych zwierząt.

05967-5 MILICZ

Dodano czynność: 113: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 281.

03722-6 MŁAWA

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

08243-8 MUSZYNA GR

Zmieniono dane: czas pracy na Pn-Nd 6:00-18:00

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów,
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- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla przewozu żywych zwierząt.

07936-8 NIEDŹWIEDŹ

Zmieniono dane: czas pracy z całodobowo na Pn-Pt 6:00-18:00

02960-3 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE

Dodano czynność: 132: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 354.

07814-7 OKLEŚNA

Zmieniono dane: czas pracy z Pn-Pt 7:00-17:00 na Pn-Pt 7:00-15:00

02200-4 OSTRÓDA

Dodano czynność: 142: WŁ/Wb - dojazd do stacji samochodem o max. masie do 18 ton.

08211-5 PIWNICZNA

Zmieniono dane: czas pracy z Pn-So 7:00-15:00 na Pn-So 7:00-19:00

08012-7 PODBORY SKAWIŃSKIE

Zmieniono dane: czas pracy z całodobowo na Pn-Pt 6:00-18:00

07952-5 PODŁĘŻE

Zmieniono dane: czas pracy z całodobowo na Pn-Pt 7:00-17:00

02835-7 POZNAŃ FRANOWO

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

03410-8 PRUSZKÓW

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

04707-6 PUSZCZA MARIAŃSKA

Usunięto czynność: 148: WŁ - Przewóz przesyłek wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: 168: WŁ - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek kierowanych na

ogólnodostępny tor ładunkowy.

06870-0 RACIBÓRZ

Usunięto czynność: 150: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny

04788-6 RADOMSKO

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

08430-1 RADYMNO

Dodano czynność: 170: WŁ/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz powyżej 13 wagonów,

z wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice. RB - tor nr 6 - z wyjątkiem towarów sypkich i pylących oraz

przy których czynności ładunkowe generują duży hałas.

Usunięto czynność: 151: WŁ/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz powyżej 13

wagonów, z wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice. WŁ - z wyjątkiem towarów sypkich i pylących

oraz przy których czynności ładunkowe generują duży hałas.

04430-5 RAWICZ

Dodano czynność: 172: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 271.

02295-4 REDAKI

Usunięto stację.

02580-9 RZEPIN

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

08266-9 RZESZÓW GŁÓWNY

Zmieniono dane: czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00 na czasowo nieczynna

Dodano czynność: 180: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji.

Usunięto czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

06432-9 SĘDZISZÓW LHS

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

punkt przestawczy wagonów z wózków szerokotorowych 1520 mm na normalnotorowe 1435 mm i

odwrotnie

06432-9 SĘDZISZÓW LHS /GOŁUCHÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

punkt przestawczy wagonów z wózków szerokotorowych 1520 mm na normalnotorowe 1435 mm i

odwrotnie

06432-9 SĘDZISZÓW LHS /HRUBIESZÓW MIASTO

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

punkt przestawczy wagonów z wózków szerokotorowych 1520 mm na normalnotorowe 1435 mm i
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odwrotnie

06432-9 SĘDZISZÓW LHS /SĘDZISZÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

punkt przestawczy wagonów z wózków szerokotorowych 1520 mm na normalnotorowe 1435 mm i

odwrotnie

06432-9 SĘDZISZÓW LHS /SŁAWKÓW POŁUDNIOWY

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

punkt przestawczy wagonów z wózków szerokotorowych 1520 mm na normalnotorowe 1435 mm i

odwrotnie

06432-9 SĘDZISZÓW LHS /SZCZEBRZESZYN

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

punkt przestawczy wagonów z wózków szerokotorowych 1520 mm na normalnotorowe 1435 mm i

odwrotnie

06432-9 SĘDZISZÓW LHS /WOLA BARANOWSKA

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

punkt przestawczy wagonów z wózków szerokotorowych 1520 mm na normalnotorowe 1435 mm i

odwrotnie

06432-9 SĘDZISZÓW LHS /ZAMOŚĆ BORTATYCZE

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

punkt przestawczy wagonów z wózków szerokotorowych 1520 mm na normalnotorowe 1435 mm i

odwrotnie

02563-5 SIEMIANÓWKA GR

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS,

- dla przesyłek wymagających kontroli fitosanitarnej.

Zamknięte:

- dla przesyłek powyżej 3000 kg w jednej sztuce i przewożonych w wagonach krytych,

- dla przewozu żywych zwierząt,

- dla przesyłek wymagających kontroli weterynaryjnej,

- dla przesyłek pasz i pasz leczniczych,

- dla realizowania międzynarodowego obrotu odpadami.

Inne:

- przeładunek towarów z wagonów szerokotorowych do normalnotorowych:

a) dokonywany jest po stronie polskiej przez firmy prywatne po uprzednim uzgodnieniu z przeładowcą i na

podstawie umowy przeładunkowej zawartej przez PKP CARGO S.A. z przeładowcą

b) jest możliwość dokonania przeładunku po stronie białoruskiej po uprzednim uzgodnieniu BC z PKP

CARGO S.A. i na zlecenie właściciela towaru, który indywidualnie zawiera umowy z koleją białoruską

- przeładunek towarów z wagonów normalnotorowych do szerokotorowych:

a) dokonywany jest po stronie białoruskiej po uprzednim uzgodnieniu z przeładowcą

b) jest możliwość dokonania przeładunku po stronie polskiej kontenerów na prywatnym terminalu

kontenerowym Andrex

- przestawianie wagonów kolei 1520 mm na zestawy kołowe kolei 1435 mm dokonywane jest na kolei

białoruskiej - stacja Swisłocz

65600-9 SIEMIANÓWKA TERMINAL CHRYZANÓW

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

01007-4 SKANDAWA GR

Zmieniono dane: czas pracy na Pn-Nd 6:00-18:00

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),
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- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla przesyłek powyżej 1500 kg w jednej sztuce i przewożonych w wagonach krytych,

- dla przewozu żywych zwierząt,

- dla przesyłek wymagających kontroli fitosanitarnej,

- dla przesyłek wymagających kontroli weterynaryjnej,

- dla przesyłek pasz i pasz leczniczych

- dla realizowania międzynarodowego obrotu odpadami,

- dla komunikacji przestawczej (brak możliwości przestawiania wagonów na zestawy kołowe o innej

szerokości toru).

Inne:

- przeładunek towarów z wagonów szerokotorowych do normalnotorowych

a) dokonywany jest po stronie polskiej na terminalach prywatnych po uprzednim uzgodnieniu z przeładowcą

i na podstawie umowy przeładunkowej zawartej przez PKP CARGO S.A. z przeładowcą

b) jest możliwość dokonania przeładunku po stronie rosyjskiej na stacji Czerniachowsk po uprzednim

uzgodnieniu RŻD z PKP CARGO S.A. i na zlecenie właściciela towaru, który indywidualnie zawiera umowy z

koleją rosyjską

- przeładunek towarów z wagonów normalnotorowych do szerokotorowych

a) dokonywany po stronie rosyjskiej na stacji Czerniachowsk

b) jest możliwość przeładunku po stronie polskiej na terminalu prywatnym po uprzednim uzgodnieniu PKP

CARGO S.A. z RŻD

08010-1 SKAWINA

Zmieniono dane - usunięto czas pracy stacji.

Usunięto czynność: Wb: stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

62290-2 SŁAWKÓW EUROTERMINAL

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

07428-6 SŁAWKÓW LHS

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- terminale przeładunkowe z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm do przeładunku gazów płynnych

- rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

- rampa ładunkowa czołowa

- hala magazynowo-składowa z rampą zewnętrzną i wewnętrzną

- Składy celne

- Agencje Celne

- możliwość dzierżawy torów i przyległych do nich placów

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

- gazy płynne

- paliwa płynne

- naczepy, samochody wielkotonażowe

07428-6 SŁAWKÓW LHS /GOŁUCHÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- terminale przeładunkowe z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm do przeładunku gazów płynnych

- rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

- rampa ładunkowa czołowa

- hala magazynowo-składowa z rampą zewnętrzną i wewnętrzną

- Składy celne

- Agencje Celne

- możliwość dzierżawy torów i przyległych do nich placów

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

- gazy płynne
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- paliwa płynne

- naczepy, samochody wielkotonażowe

07428-6 SŁAWKÓW LHS /HRUBIESZÓW MIASTO

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- terminale przeładunkowe z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm do przeładunku gazów płynnych

- rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

- rampa ładunkowa czołowa

- hala magazynowo-składowa z rampą zewnętrzną i wewnętrzną

- Składy celne

- Agencje Celne

- możliwość dzierżawy torów i przyległych do nich placów

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

- gazy płynne

- paliwa płynne

- naczepy, samochody wielkotonażowe

07428-6 SŁAWKÓW LHS /SĘDZISZÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- terminale przeładunkowe z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm do przeładunku gazów płynnych

- rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

- rampa ładunkowa czołowa

- hala magazynowo-składowa z rampą zewnętrzną i wewnętrzną

- Składy celne

- Agencje Celne

- możliwość dzierżawy torów i przyległych do nich placów

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

- gazy płynne

- paliwa płynne

- naczepy, samochody wielkotonażowe

07428-6 SŁAWKÓW LHS /SŁAWKÓW POŁUDNIOWY

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- terminale przeładunkowe z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm do przeładunku gazów płynnych

- rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

- rampa ładunkowa czołowa

- hala magazynowo-składowa z rampą zewnętrzną i wewnętrzną

- Składy celne

- Agencje Celne

- możliwość dzierżawy torów i przyległych do nich placów

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

- gazy płynne

- paliwa płynne

- naczepy, samochody wielkotonażowe

07428-6 SŁAWKÓW LHS /SZCZEBRZESZYN

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- terminale przeładunkowe z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm do przeładunku gazów płynnych

- rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm
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- rampa ładunkowa czołowa

- hala magazynowo-składowa z rampą zewnętrzną i wewnętrzną

- Składy celne

- Agencje Celne

- możliwość dzierżawy torów i przyległych do nich placów

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

- gazy płynne

- paliwa płynne

- naczepy, samochody wielkotonażowe

07428-6 SŁAWKÓW LHS /WOLA BARANOWSKA

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- terminale przeładunkowe z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm do przeładunku gazów płynnych

- rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

- rampa ładunkowa czołowa

- hala magazynowo-składowa z rampą zewnętrzną i wewnętrzną

- Składy celne

- Agencje Celne

- możliwość dzierżawy torów i przyległych do nich placów

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

- gazy płynne

- paliwa płynne

- naczepy, samochody wielkotonażowe

07428-6 SŁAWKÓW LHS /ZAMOŚĆ BORTATYCZE

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- terminale przeładunkowe z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm do przeładunku gazów płynnych

- rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

- rampa ładunkowa czołowa

- hala magazynowo-składowa z rampą zewnętrzną i wewnętrzną

- Składy celne

- Agencje Celne

- możliwość dzierżawy torów i przyległych do nich placów

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

- gazy płynne

- paliwa płynne

- naczepy, samochody wielkotonażowe

07427-8 SŁAWKÓW POŁUDNIOWY

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

Usunięto czynność: 173: Wb - Infrastruktura LHS

Dodano czynność: 196: Wb - Infrastruktura LHS.

02944-7 SŁONICE

Dodano czynność: 197: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 351 orientacyjnie do

31.12.2020 r.

03012-2 SŁUPCA

Dodano czynność: 198: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny.

02480-2 SOKÓŁKA
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Usunięto czynność: 176: Wb - nie dotyczy terminala Barter.

Dodano czynność: 201: WŁ/Wb - nie dotyczy terminala Barter.

07347-8 SOSNOWIEC POŁUDNIOWY

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

07800-6 SPYTKOWICE

Zmieniono dane: czas pracy z Pn-Pt 7:00-17:00 na Pn-Pt 7:00-15:00

03228-4 STARA WIEŚ KOŁO KUTNA

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

06414-7 STASZÓW LHS

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- bocznica przeładunkowa

- hala składowa z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06414-7 STASZÓW LHS /GOŁUCHÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- bocznica przeładunkowa

- hala składowa z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06414-7 STASZÓW LHS /HRUBIESZÓW MIASTO

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- bocznica przeładunkowa

- hala składowa z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06414-7 STASZÓW LHS /SĘDZISZÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- bocznica przeładunkowa

- hala składowa z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06414-7 STASZÓW LHS /SŁAWKÓW POŁUDNIOWY

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- bocznica przeładunkowa

- hala składowa z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06414-7 STASZÓW LHS /SZCZEBRZESZYN

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- bocznica przeładunkowa

- hala składowa z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper
P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 75 z 266



Lista zmian w projekcie: KalkulatorTT Wygenerowano: 2021-02-16 14:52:38

KalkulatorTT

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06414-7 STASZÓW LHS /WOLA BARANOWSKA

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- bocznica przeładunkowa

- hala składowa z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

06414-7 STASZÓW LHS /ZAMOŚĆ BORTATYCZE

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- bocznica przeładunkowa

- hala składowa z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

08160-4 STRÓŻE

Zmieniono dane: czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-15:00

04684-7 STRYKÓW

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

03011-4 STRZAŁKOWO

Dodano czynność: 207: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny.

02847-2 SWARZĘDZ

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

02880-3 SZAMOTUŁY

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

06594-6 SZCZEBRZESZYN LHS

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- Terminal Przeładunkowy LHS przystosowany do przeładunku wszelkich towarów na terenie otwartym i w

hali magazynowo-składowej, z wyjątkiem paliw płynnych i materiałów niebezpiecznych

- hala magazynowo-składowa

- waga samochodowa

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery, max 20 t brutto

06594-6 SZCZEBRZESZYN LHS /GOŁUCHÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- Terminal Przeładunkowy LHS przystosowany do przeładunku wszelkich towarów na terenie otwartym i w

hali magazynowo-składowej, z wyjątkiem paliw płynnych i materiałów niebezpiecznych

- hala magazynowo-składowa

- waga samochodowa

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery, max 20 t brutto

06594-6 SZCZEBRZESZYN LHS /HRUBIESZÓW MIASTO

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- Terminal Przeładunkowy LHS przystosowany do przeładunku wszelkich towarów na terenie otwartym i w

hali magazynowo-składowej, z wyjątkiem paliw płynnych i materiałów niebezpiecznych

- hala magazynowo-składowa

- waga samochodowa
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Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery, max 20 t brutto

06594-6 SZCZEBRZESZYN LHS /SĘDZISZÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- Terminal Przeładunkowy LHS przystosowany do przeładunku wszelkich towarów na terenie otwartym i w

hali magazynowo-składowej, z wyjątkiem paliw płynnych i materiałów niebezpiecznych

- hala magazynowo-składowa

- waga samochodowa

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery, max 20 t brutto

06594-6 SZCZEBRZESZYN LHS /SŁAWKÓW POŁUDNIOWY

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- Terminal Przeładunkowy LHS przystosowany do przeładunku wszelkich towarów na terenie otwartym i w

hali magazynowo-składowej, z wyjątkiem paliw płynnych i materiałów niebezpiecznych

- hala magazynowo-składowa

- waga samochodowa

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery, max 20 t brutto

06594-6 SZCZEBRZESZYN LHS /SZCZEBRZESZYN

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- Terminal Przeładunkowy LHS przystosowany do przeładunku wszelkich towarów na terenie otwartym i w

hali magazynowo-składowej, z wyjątkiem paliw płynnych i materiałów niebezpiecznych

- hala magazynowo-składowa

- waga samochodowa

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery, max 20 t brutto

06594-6 SZCZEBRZESZYN LHS /WOLA BARANOWSKA

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- Terminal Przeładunkowy LHS przystosowany do przeładunku wszelkich towarów na terenie otwartym i w

hali magazynowo-składowej, z wyjątkiem paliw płynnych i materiałów niebezpiecznych

- hala magazynowo-składowa

- waga samochodowa

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery, max 20 t brutto

06594-6 SZCZEBRZESZYN LHS /ZAMOŚĆ BORTATYCZE

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- Terminal Przeładunkowy LHS przystosowany do przeładunku wszelkich towarów na terenie otwartym i w

hali magazynowo-składowej, z wyjątkiem paliw płynnych i materiałów niebezpiecznych

- hala magazynowo-składowa

- waga samochodowa
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Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery, max 20 t brutto

00110-7 SZCZECIN DĄBIE

Usunięto czynność: 185: Wb - Przewóz na bocznicę Szczecińskiej Energetyki Cieplnej wymaga

uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: 212: WŁ/Wb - Przewóz na bocznicę Szczecińskiej Energetyki Cieplnej wymaga

uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

00022-4 SZCZECIN GUMIEŃCE/GRAMBOW GR

Zmieniono dane: czas pracy na tylko po uzgodnieniu

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przewozu żywych zwierząt.

00023-2 SZCZECIN GUMIEŃCE/TANTOW GR

Zmieniono dane: czas pracy na tylko po uzgodnieniu

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przewozu żywych zwierząt.

00010-9 SZCZECIN PORT CENTRALNY

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

00100-8 ŚWINOUJŚCIE

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

00106-5 ŚWINOUJŚCIE ŚRODEK MORZA GR

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo, dla bezpośredniej kolejowej komunikacji linią promową

Świnoujście - Ystad

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla przewozu żywych zwierząt.

Inne:

- wagony przewożone są promem.

- przejście graniczne otwarte do 31.12.2018 r.

Dodano czynność: 216: przejście graniczne otwarte do 31.12.2018 r.

07100-1 TARNOWSKIE GÓRY

Dodano czynność: 218: Wb - Stacja otwarta tylko dla Wojska Polskiego.

08063-0 TARNÓW

Usunięto czynność: 190: WŁ - Tory ładunkowe nieczynne do odwołania.

04054-3 TERESPOL GR

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ***: Otwarte:
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- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS,

- dla przesyłek wymagających kontroli fitosanitarnej,

- dla przesyłek wymagających kontroli weterynaryjnej,

- dla przesyłek pasz i pasz leczniczych (również zawierających materiały pochodzące z tkanek zwierząt),

- dla realizowania międzynarodowego obrotu odpadami.

Zamknięte:

- dla przewozu żywych zwierząt.

Inne:

- przeładunek towarów z wagonów szerokotorowych do normalnotorowych:

a) dokonywany jest po polskiej stronie przez CL Małaszewicze i firmy prywatne po uprzednim uzgodnieniu z

przeładowcą i na podstawie umowy przeładunkowej zawartej przez PKP CARGO S.A. z przeładowcą

b) jest możliwość dokonania przeładunku po stronie białoruskiej na stacji Brest po uprzednim uzgodnieniu

BC z PKP CARGO S.A. i na zlecenie właściciela towaru, który indywidualnie zawiera umowy z koleją

białoruską

- przeładunek towarów z wagonów normalnotorowych do szerokotorowych:

a) dokonywany jest po stronie białoruskiej na stacji Brest

b) jest możliwość dokonania przeładunku po stronie polskiej przez CL Małaszewicze i firmy prywatne po

uprzednim uzgodnieniu PKP CARGO S.A. z BC

- przestawianie wagonów kolei 1520 mm na zestawy kołowe kolei 1435 mm dokonywane jest na kolei

białoruskiej – stacja Brest

01288-0 TRAKISZKI GR

Zmieniono dane: czas pracy na Pn od 8:00; Wt całodobowo; Śr do 20:00; Cz 8:00-16:00, Pt-Nd: 8:00-20:00

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS po uprzednim uzgodnieniu z

kolejami LG.

Zamknięte:

- dla przewozu żywych zwierząt.

Inne:

przeładunek towarów odbywa się po stronie kolei LG na stacji Szestokai.

03207-8 TRZEMESZNO

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

07370-0 TYCHY

Usunięto czynność: 204: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny

Dodano czynność: 232: WŁ/Wb - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny.

62586-3 WAŁBRZYCH FABRYCZNY TERMINAL VICTORIA

Zmieniono nazwę stacji z WAŁBRZYCH FABRYCZNY TERMINAL VICTORIA na WAŁBRZYCH

FABRYCZNY TERMINAL

02867-0 WARGOWO

Zmieniono dane: czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00 na czasowo nieczynna

Dodano czynność: 235: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 354.

Usunięto czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

03612-9 WARSZAWA PRAGA

Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

08486-3 WERCHRATA

Dodano czynność: 239: WŁ - Rampa dzierżawiona przez "ENERGOSPED".

08487-1 WERCHRATA GR

Zmieniono dane: czas pracy na Pn-Pt 7:00-19:00; z wyjątkiem świąt

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,
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- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przesyłek antracytu, bentonitu, bloków granitowych, cegły, cementu, gliny, kaolinu, klei glazurowych i

farb, klinkieru cementowego, kostek brukowych granitowych i bazaltowych, makulatury, stali, surówki stali,

węgla, wyrobów walcowanych, po uprzednim uzgodnieniu z kolejami UZ i z przeładowcą,

- dla wywozu przesyłek koksu po uprzednim uzgodnieniu z kolejami UZ i przeładowcą,

- dla przesyłek samochodów nadanych na stacji Werchrata po uprzednim uzgodnieniu z kolejami UZ,

- dla przywozu przesyłek melasy, po uprzednim uzgodnieniu z kolejami UZ i przeładowcą,

- dla przesyłek rudy i koncentratu żelaza, włącznie z wyprażonymi pirytami żelazowymi, rudy i koncentratu

niklu, rudy i koncentraty manganu, włączając żelazonośne rudy i koncentraty manganu o zawartości

manganu 20% lub większej, w przeliczeniu na suchą masę, rudy i koncentratu ołowiu, rudy i koncentratu

cynku, rudy i koncentratu chromu, koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej

lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, żelazostopy, po uprzednim uzgodnieniu z kolejami UZ i

przeładowcą,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu, na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez PKP PLK S.A.

Zamknięte:

- dla przewozu żywych zwierząt,

- dla przesyłek wymagających kontroli weterynaryjnej.

- dla przesyłek wymagających kontroli fitosanitarnej,

- dla przesyłek pasz i pasz leczniczych,

- dla realizowania międzynarodowego obrotu odpadami,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

- dla komunikacji przestawczej (brak możliwości przestawiania wagonów na zestawy kołowe o innej

szerokości toru).

Inne:

Przeładunek towarów z wagonów szerokotorowych do normalnotorowych i z wagonów normalnotorowych

do szerokotorowych dokonywany jest na stronie polskiej przez firmy prywatne po uprzednim uzgodnieniu z

PKP CARGO S.A. i przeładowcą i na podstawie umowy przeładunkowej zawartej pomiędzy PKP CARGO

S.A. i przeładowcą

06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

- bocznice przeładunkowe, w tym do przeładunku kontenerów

- place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

- Skład Celny

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS /GOŁUCHÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

- bocznice przeładunkowe, w tym do przeładunku kontenerów

- place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

- Skład Celny

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS /HRUBIESZÓW MIASTO

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

- bocznice przeładunkowe, w tym do przeładunku kontenerów

- place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

- Skład Celny
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Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS /SĘDZISZÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

- bocznice przeładunkowe, w tym do przeładunku kontenerów

- place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

- Skład Celny

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS /SŁAWKÓW POŁUDNIOWY

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

- bocznice przeładunkowe, w tym do przeładunku kontenerów

- place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

- Skład Celny

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS /SZCZEBRZESZYN

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

- bocznice przeładunkowe, w tym do przeładunku kontenerów

- place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

- Skład Celny

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS /WOLA BARANOWSKA

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

- bocznice przeładunkowe, w tym do przeładunku kontenerów

- place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

- Skład Celny

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS /ZAMOŚĆ BORTATYCZE

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

- bocznice przeładunkowe, w tym do przeładunku kontenerów

- place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m2

- Skład Celny
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Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

07437-7 WOLBROM

Usunięto czynność: 213: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.

Dodano czynność: 244: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. WŁ - ogólnodostępny tor

ładunkowy czasowo nieczynny z powodu modernizacji linii 62, orientacyjnie do 01.06.2019 r.

06524-3 ZAKLIKÓW

Zmieniono dane: czas pracy na czasowo nieczynna

Usunięto czynność: *: PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: 253: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 68. Stacja otwarta tylko dla

wykonawcy inwestycji Track TEC Constriction orientacyjne do 31.01.2019 r.

06595-3 ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm,

- elektroniczna waga wagonowa na torze "N"-1435 mm.

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

06595-3 ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS /GOŁUCHÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm,

- elektroniczna waga wagonowa na torze "N"-1435 mm.

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

06595-3 ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS /HRUBIESZÓW MIASTO

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm,

- elektroniczna waga wagonowa na torze "N"-1435 mm.

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

06595-3 ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS /SĘDZISZÓW

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm,

- elektroniczna waga wagonowa na torze "N"-1435 mm.

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

06595-3 ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS /SŁAWKÓW POŁUDNIOWY

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm,

- elektroniczna waga wagonowa na torze "N"-1435 mm.

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery
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06595-3 ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS /SZCZEBRZESZYN

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm,

- elektroniczna waga wagonowa na torze "N"-1435 mm.

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

06595-3 ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS /WOLA BARANOWSKA

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm,

- elektroniczna waga wagonowa na torze "N"-1435 mm.

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

06595-3 ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS /ZAMOŚĆ BORTATYCZE

Dodano czynność: ****: Infrastruktura stacji:

- rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm,

- elektroniczna waga wagonowa na torze "N"-1435 mm.

Możliwość przeładunku towarów:

- towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami

- towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)

- drewno

- kontenery

04992-4 ZARZEKA

Zmieniono dane: czas pracy z całodobowo na czasowo nieczynna

Dodano czynność: 256: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji. Stacja otwarta tylko dla

wykonawców inwestycji.

Usunięto czynność: WŁ: stacja z ogólnodostępnym torem ładunkowym otwarta dla przesyłek na podstawie

Wniosku/Porozumienia o podstawianie wagonów na ogólnodostępny tor ładunkowy

Usunięto czynność: 222: WŁ - Tylko dla przesyłek adresowanych dla ASTALDI S.A., Oddział w Polsce, ul.

Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa

04172-3 ZASIEKI GR

Zmieniono dane: czas pracy na tylko po uzgodnieniu

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla przewozu żywych zwierząt.

05271-2 ZAWIDÓW GR

Zmieniono dane: czas pracy na Pn-So 10:00-22:00; Nd po uzgodnieniu

Dodano czynność: ***: Otwarte:

- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla przewozu żywych zwierząt.

07555-6 ZEBRZYDOWICE GR

Zmieniono dane: czas pracy na całodobowo

Dodano czynność: ***: Otwarte:
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- dla składów zwartych,

- dla grup i pojedynczych wagonów,

- dla przesyłek w komunikacji kombinowanej,

- dla przesyłek przedmiotów posiadających wyjątkowo duże wymiary i niemieszczących się do jednego

wagonu (na podstawie indywidualnych zezwoleń wydanych przez zarządcę infrastruktury),

- dla towarów niebezpiecznych wymienionych w RID i Załączniku 2 do SMGS.

Zamknięte:

- dla przewozu żywych zwierząt.

02780-5 ZIELONA GÓRA

Zmieniono nazwę stacji z ZIELONA GÓRA na ZIELONA GÓRA GŁÓWNA

05642-4 ZIĘBICE

Usunięto czynność: 224: WŁ - Stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych dla firmy Handel Artykułami

Przemysłowymi, Usługi Transportowe ANKAS, K. Getinger & A. Getinger Sp. Jawna, ul. Magazyn Zbożowy,

Lipniki, 48-388 Kamiennik

Dodano czynność: 259: WŁ - Stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych dla firmy Handel Artykułami

Przemysłowymi, Usługi Transportowe ANKAS, K. Getinger & A. Getinger Sp. Jawna, ul. Magazyn Zbożowy,

Lipniki, 48-388 Kamiennik.

07687-7 ZWARDOŃ GR

Zmieniono dane: czas pracy na tylko po uzgodnieniu

Dodano czynność: ***: Otwarte:

tylko po uzgodnieniu dla składów zwartych

08420-2 ŻURAWICA Dodano czynność: Tk: terminal transportu intermodalnego

Usunięto czynność: 228: WŁ - z wyjątkiem towarów sypkich i pylących.

Dodano czynność: 263: WŁ/Wb - z wyjątkiem towarów sypkich i pylących.

KalkulatorTT wersja: 2.8.23

KalkulatorTT

0005708 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 10 do WOT z dnia 01.07.2018 wprowadzonej

przez PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 06 listopada 2018:

- dla stacji KARŁOWICE czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "Przewóz wymaga uzgodnienia z

PKP CARGO S.A.", usunięto czas pracy stacji i uwagę nr 55,

- dla stacji KŁODZKO GŁÓWNE czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna",

usunięto czas pracy stacji, dodano uwagę nr 59b. Treść uwagi:"Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji. Stacja otwarta tylko dla wykonawców inwestycji",

- dla stacji WRONKI dodano uwagę nr 215b. Treść uwagi:"WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny z powodu modernizacji linii 351 orientacyjnie do 31.12.2020 r.".

KalkulatorTT wersja: 2.8.22

KalkulatorTT

0005665 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9 do WOT z dnia 01.07.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 05 października 2018:

- dla stacji NEKLA czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "Przewóz wymaga

uzgodnienia z PKP CARGO S.A.".
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KalkulatorTT wersja: 2.8.21

KalkulatorTT

0005655 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia 01.07.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 05 października 2018:

- dla stacji POZNAŃ WOLA dodano uwagę nr 141a. Treść uwagi: "WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy

czasowo nieczynny z powodu modernizacji linii 351 orientacyjnie do 31.12.2020 r.",

- dla stacji ROKIETNICA czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "czasowo nieczynna", zmieniono

treść uwagi nr 154, treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji linii 351 orientacyjnie do

31.12.2020 r.",

- dla stacji SZAMOTUŁY dodano uwagę nr 184a. Treść uwagi: "WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy

czasowo nieczynny z powodu modernizacji linii 351 orientacyjnie do 31.12.2020 r.".

KalkulatorTT wersja: 2.8.20

KalkulatorTT

0005626 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7 do WOT z dnia 01.07.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 27 września 2018:

- dla stacji GRODZISK MAZOWIECKI zmieniono treść uwagi nr 41 na "Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji. Stacja otwarta tylko dla wykonawców inwestycji.",

- dla stacji KROSNO ODRZAŃSKIE czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "Wb",

- dla stacji MAŁKINIA czynność "Wb" została zastąpiona czynnością "WŁ/Wb", dodano uwagę nr 89a, treść

uwagi: "Wb - Bocznica czasowo nieczynna, WŁ - Stacja otwarta tylko dla wykonawców inwestycji.",

- dla stacji NIEDORADZ czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ", czas pracy

Pn - Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00.

KalkulatorTT wersja: 2.8.18

KalkulatorTT

0005623 [NHM] Zaktualizowano dane polskiego NHM do stanu obowiązującego od 25 września 2018 r.

KalkulatorTT wersja: 2.8.17

KalkulatorTT

0005606 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia 01.07.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 11 września 2018:

 

- dla stacji CHAŁUPKI czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "WŁ",

- dla stacji HENRYKÓW zmieniono czas pracy z "całodobowo" na "Pn - So 7:00-19:00",

- dla stacji JULIANKA czynność "WŁ" została zastąpiona czynnością "Wb", skreślono uwagę nr 54,

- usunięto stacje SUSZEC KOPALNIA,

- dodano stację WROCŁAW GŁÓWNY nr 06010-3, dodano uwagę nr 215a. Treść uwagi: "Brak możliwości

za i wyładunkowych, stacja otwarta wyłącznie dla przewozów wagonów pasażerskich realizowanych na rzecz

wojska".

KalkulatorTT wersja: 2.8.16

KalkulatorTT

0005598 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5 do WOT z dnia 01.07.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące:

 

1. od 24 sierpnia 2018:

 

- dla stacji BIELSK PODLASKI dodano uwagę nr 4a. Treść uwagi: "WŁ – z wyjątkiem towarów pylących,

uciążliwych zapachowo oraz takich, przy których czynności ładunkowe generują duży hałas",

- dla stacji SŁAWKÓW EUROTERMINAL dodano uwagę nr 172a. Treść uwagi: "Infrastruktura

„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.",

- dla stacji TŁUSZCZ czynność "czasowo nieczynna" została zastąpiona czynnością "WŁ/Wb", czas pracy

Pn - So 7:00 - 19:00, zmieniono treść uwagi nr 191 na "WŁ – ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny",

 

2. od 15 września 2018:

- dla stacji WAŁBRZYCH FABRYCZNY dodano uwagę nr 205a. Treść uwagi: "Wb – nie dotyczy terminala

Victoria",

- dodano stację WAŁBRZYCH FABRYCZNY TERMINAL VICTORIA nr 62586-3, zakres czynności "Wb",

czas pracy całodobowo,

- dodano odległości do stacji dla stacji: WAŁBRZYCH FABRYCZNY TERMINAL VICTORIA - JAWORZYNA

ŚLĄSKA - 27 km, WAŁBRZYCH FABRYCZNY TERMINAL VICTORIA - WAŁBRZYCH GŁÓWNY - 4 km.

KalkulatorTT wersja: 2.8.15

KalkulatorTT

0005523 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia 01.07.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 18 lipca 2018:

 

- dodano stację GLIWICE PORT SCL-PORT nr 63040-0, zakres czynności "Wb", czas pracy Pn - Pt 7:00 -

19:00, So 7:00 - 15:00,

- dodano odległości do stacji dla stacji: GLIWICE PORT SCL-PORT - GLIWICE PORT - 0 km.

- dla stacji GLIWICE PORT dodano uwagę nr 33a. Treść uwagi: "Wb - nie dotyczy bocznicy SCL-Port",

- dla stacji KNURÓW dodano uwagę 60a. Treść uwagi: "Wb – Infrastruktura JSK (Jastrzębska Spółka

Kolejowa Sp. z o.o.)",

- dla stacji OLSZTYNEK czynność "WŁ/Wb" została zastąpiona czynnością "WŁ".
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KalkulatorTT wersja: 2.8.14

KalkulatorTT

0005510 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3 do WOT z dnia 01.07.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 18 lipca 2018:

 

- dla stacji KŁODAWA dodano uwagę nr 59a. Treść uwagi: "WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny",

- dla stacji ROGOŹNO WIELKOPOLSKIE wprowadzono czynność "WŁ/Wb" oraz czas pracy, dodano

uwagę nr 153a. Treść uwagi: "WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny",

- dla stacji ZBĄSZYNEK wprowadzono czynność "WŁ/Wb" oraz czas pracy, dodano uwagę nr 223a. Treść

uwagi: "WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny",

- dla stacji ZIELONA GÓRA wprowadzono czynność "WŁ/Wb" oraz czas pracy, dodano uwagę nr 223b.

Treść uwagi: "WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo nieczynny".

KalkulatorTT wersja: 2.8.13

KalkulatorTT

0005503 [WOT] Poprawiono treść uwagi nr 33 dla stacji Gliwice Łabedy.

Poprawiono treść uwagi nr 33. Treść aktualna: "33 - WŁ – Stacja otwarta dla przesyłek max. 11 wagonów"

KalkulatorTT wersja: 2.8.12

KalkulatorTT

0005493 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 01.07.2018 wydanego przez PKP

Cargo

Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 01.07.2018 wydanego przez PKP

Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Usunięto stację:

- 05522-8 BOGUSZÓW-GORCE

- 06426-1 CHMIELNIK

- 05734-9 GORZUCHÓW KŁODZKI

- 02800-1 GUBIN

- 04015-4 KRZYWDA

- 05560-8 MARCISZÓW

- 03064-3 POZNAŃ STRZESZYN

- 05584-8 STARA KAMIENICA

- 02293-9 SUSZ

- 04816-5 WĄCHOCK

- 06010-3 WROCŁAW GŁÓWNY

- 06516-9 ZBYDNIÓW

- 02864-7 ZŁOTNIKI

 

2. Usunięto czynności i czasowo wyłączone z ekspoloatacji stacje:

- 02150-1 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
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- 04080-8 BIAŁA PODLASKA

- 04451-1 BOJANOWO

- 01342-5 BOLESZKOWICE

- 01618-8 CHODZIEŻ

- 01633-7 CZARNKÓW

- 06410-5 GOŁUCHÓW, dodano uwagę nr 37. Treść uwagi: Stacja nieczynna orientacyjnie do 31.12.2018

r.

- 06082-2 GRACZE

- 03416-5 GRODZISK MAZOWIECKI

- 03247-4 JACKOWICE, dodano uwagę nr 48. Treść uwagi: Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji.

- 05834-7 JELCZ-LASKOWICE

- 07287-6 KATOWICE JANÓW

- 07306-4 KATOWICE KOSTUCHNA

- 62280-3 KATOWICE LIGOTA ŚLĄSK

- 03319-1 KOŁO

- 03006-4 KOSTRZYN WIELKOPOLSKI

- 04340-6 KOŚCIAN

- 03222-7 KRZEWIE, dodano uwagę nr 69. Treśc uwagi: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji.

- 08478-0 LUBACZÓW

- 00544-7 LUZINO

- 01341-7 MIESZKOWICE

- 05967-5 MILICZ

- 03004-9 NEKLA 

- 02794-6 NIEDORADZ

- 02153-5 NIESZAWA WAGANIEC, dodano uwagę nr 109. Treśc uwagi: Stacja czasowo nieczynna z

powodu modernizacji.

- 02960-3 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE

- 01731-9 OSIE

- 03254-0 OZORKÓW, dodano uwagę nr 126. Treśc uwagi: Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji.

- 03434-8 OŻARÓW MAZOWIECKI, dodano uwagę nr 128. Treśc uwagi: Stacja czasowo nieczynna z

powodu modernizacji.

- 01236-9 PISZ, dodano uwagę nr 138. Treśc uwagi: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji.

- 07785-9 PŁAZA

- 04430-5 RAWICZ

- 01613-9 ROGOŹNO WIELKOPOLSKIE

- 00609-8 RUMIA, dodano uwagę nr 155. Treśc uwagi: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji.

- 06526-8 RZECZYCA

- 08144-8 RZOCHÓW

- 03815-8 SADOWNE WĘGROWSKIE, dodano uwagę nr 159. Treśc uwagi: Stacja czasowo nieczynna z

powodu modernizacji.

- 02944-7 SŁONICE

- 07497-1 SOSNOWIEC KAZIMIERZ

- 03750-7 TŁUSZCZ, dodano uwagę nr 191. Treśc uwagi: Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji.

- 06840-3 WODZISŁAW ŚLĄSKI

- 03634-3 WOŁOMIN, dodano uwagę nr 214. Treśc uwagi: Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji.

- 02610-4 ZBĄSZYNEK

- 05210-0 ZEBRZYDOWA

- 05184-7 ZGORZELEC

- 02780-5 ZIELONA GÓRA

- 06920-3 ŻORY, dodano uwagę nr 227. Treśc uwagi: Stacja czasowo nieczynna z powodu modernizacji.

 

 

3. Zmienion czas pracy:

- 02400-0 BIAŁYSTOK z Pn-Pt 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00

- 02427-3 BIAŁYSTOK FABRYCZNY zmienion czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; So

7:00-15:00
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- 02404-2 BIAŁYSTOK STAROSIELCE zmienion czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; So

7:00-15:00

- 07420-3 BUKOWNO zmienion czas pracy z Pn-Pt 6:00-14:00 na Pn-Pt 6:00-14:00; z wyjątkiem świąt w

tygodniu

- 07780-0 CHRZANÓW zmienion czas pracy z Pn-Pt 6:00-22:00 na Pn-Pt 6:00-18:00 z wyjątkiem świąt w

tygodniu

- 02423-2 CZARNA BIAŁOSTOCKA zmienion czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; So

7:00-15:00

- 07481-5 DĄBROWA GÓRNICZA STRZEMIESZYCE zmienion czas pracy z Wt, Cz, So 6:00-18:00 na

Pn-So 6:00-18:00 z wyjątkiem świąt w tygodniu

- 07431-0 JAROSZOWIEC OLKUSKI zmienion czas pracy z Pn-Pt 6:00-14:00 na Pn-Pt 6:00-14:00; z

wyjątkiem świąt w tygodniu

- 02453-9 ŁAPY zmienion czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00

- 03987-5 MROZY zmienion czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00; z wyjątkiem świąt na Pn-Pt 7:00-15:00

- 08470-7 MUNINA zmienion czas pracy z Pn-So 6:00-22:00; z wyjątkiem świąt na Pn-So 6:00-22:00 z

wyjątkiem świąt

- 06828-8 RADLIN MARCEL zmienion czas pracy z całodobowo na Pn od 6:00; Wt-Pt całodobowo; So do

18:00; Nd 6:00-18:00

- 07347-8 SOSNOWIEC POŁUDNIOWY zmienion czas pracy z Pn, Śr, Pt 6:00-18:00 na Pn, Śr, Pt

6:00-18:00; z wyjątkiem świąt w tygodniu

- 07492-2 SOSNOWIEC ZAGÓRZE zmienion czas pracy z Wt, Cz 6:00-18:00 na Pn-So 6:00-18:00; z

wyjątkiem świąt w tygodniu

- 02463-8 SZEPIETOWO zmienion czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00; So 7:00-15:00

- 07437-7 WOLBROM zmienion czas pracy z Pn-Pt 6:00-14:00 na Pn-Pt 6:00-14:00; z wyjątkiem świąt w

tygodniu

 

4. Usunięto wszytskie czynności i dodano: "**: Zakres czynności i urządzenia stacyjne podane są na stronie

internetowej LHS: https://lhs.com.pl/":

- 06641-5 BIŁGORAJ LHS

- 06411-3 GOŁUCHÓW LHS

- 06418-8 GRZYBÓW LHS

- 06612-6 HRUBIESZÓW LHS

- 06432-9 SĘDZISZÓW LHS zmienion czas pracy z całodobowo na Pn-Pt 7:00-15:00

- 07428-6 SŁAWKÓW LHS

- 06414-7 STASZÓW LHS zmienion czas pracy z całodobowo na Pn-Nd 7:00-19:00

- 06594-6 SZCZEBRZESZYN LHS zmienion czas pracy z całodobowo na Pn-So 7:00-19:00

- 06583-9 WOLA BARANOWSKA LHS zmienion czas pracy z całodobowo na Pn-Nd 7:00-19:00

- 06595-3 ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS zmienion czas pracy z całodobowo na Pn-Nd 7:00-19:00

 

5. Dodano stacje:

- 64249-6 KĄTY WROCŁAWSKIE SCHAVEMAKER INVEST, dodano czynność: Wb, dodano stację

węzłową: KĄTY WROCŁAWSKIE - odległość: 0

- 65500-1 SĘDZISZÓW TERMINAL LHS, dodano czynność: Wb, dodano stację węzłową: SĘDZISZÓW -

odległość: 0, dodano uwagę nr 163. Treść uwagi: Wb - Punkt przestawczy LHS.

- 65600-9 SIEMIANÓWKA TERMINAL CHRYZANÓW, dodano czynność:Wb, dodano stację węzłową:

SIEMIANÓWKA - odległość: 0

- 60477-7 SOKÓŁKA TERMINAL BARTER, dodano czynność: Wb, dodano stację węzłową: SOKÓŁKA -

odległość: 0

61023-8 SZCZEBRZESZYN TERMINAL LHS, dodano czynność: Wb, dodano stację węzłową:

SZCZEBRZESZYN - odległość: 0

 

 

6. Zmieniono czynności lub treśc uwag:

- 00555-3 BYTÓW, usunięto uwagę nr 14, treść uwagi: Wb - Przewozy realizowane przez SKPL Cargo Sp.

z o.o. Dodano uwagę nr 13, treść uwagi: Wb - Przewozy wagonów ładownych i wagonów próżnych przed lub

po przewozie ładownym wykonanym przez PKP CARGO S.A. realizowane przez SKPL Cargo Sp. z o.o.

- 02168-3 CZERNIEWICE, usunięto uwagę nr 27, treść uwagi: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek o masie

min. 800 ton lub min. 20 wagonów.

- 00084-4 DOLNA ODRA zmieniono zakres czynności z "WŁ/Wb" na "Wb". Usunięto uwagę nr 32, treść

uwagi: WŁ - Tory ładunkowe dostępne po uzgodnieniu z PKP CARGO S.A.
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- 00612-2 GDAŃSK OSOWA zmieniono zakres czynności z "WŁ/Wb" na "Wb".

- 07010-2 GLIWICE ŁABĘDY, usunięto uwagę nr 37: WŁ – Stacja otwarta dla przesyłek max. 11 wagonów.

Dodano uwagę nr 33, treść uwagi: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek max. 11 wagonów.

- 07210-8 KALETY zmieniono zakres czynności z "WŁ/Wb" na "WŁ".

- 05893-3 KĄTY WROCŁAWSKIE Dodano uwagę nr 58, treść uwagi: Wb - nie dotyczy terminala

Schavemaker Invest.

- 08350-1 KROSNO, usunięto uwagę nr 73, treść uwagi: WŁ/Wb - Tor ładunkowy nr 2 o długości frontu

ładunkowego 130 m tylko dla PH-U PSK Rzeszów. Tor ładunkowy nr 9 o długości frontu ładunkowego 125 m

ogólnodostępny dla wszystkich nadawców/ odbiorców. Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz

przesyłek o masie powyżej 800 ton. Dodano uwagę nr 68, treść uwagi: WŁ/Wb - Tor ładunkowy nr 2 o

długości frontu ładunkowego 130 m tylko dla PH-U PSK Rzeszów. Tor ładunkowy nr 9 o długości frontu

ładunkowego 125 m ogólnodostępny dla wszystkich nadawców/ odbiorców. Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A.

podlega przewóz przesyłek o masie powyżej 800 ton.

- 02765-6 KROSNO ODRZAŃSKIE zmieniono zakres czynności z "Wb" na "WŁ/Wb".

- 01760-8 LIPUSZ, usunięto uwagę nr 82, treść uwagi: Wb - Dalszy przewóz przesyłek/wagonów

przeznaczonych na punkty ładunkowe położone na linii użytku niepublicznego Lipusz-Bytów realizowane

przez SKLP Cargo Sp. z o.o. Dodano uwagę nr 77, treść uwagi: Wb - Dalszy przewóz wagonów ładownych i

wagonów próżnych przed lub po przewozie ładownym wykonanym przez PKP CARGO S.A. przeznaczonych

na punkty ładunkowe położone na linii użytku niepublicznego Lipusz-Bytów realizowany przez SKPL Cargo

Sp. z o.o.Lipusz-Bytów realizowane przez SKLP Cargo Sp. z o.o.

- 05137-5 LUBLIN ZEMBORZYCE Dodano uwagę nr 78, treść uwagi: Stacja otwarta dla wykonawców

inwestycji - modernizacja linii nr 68.

- 03040-3 LUBOŃ KOŁO POZNANIA Dodano uwagę nr 80, treść uwagi: WŁ - ogólnodostępny tor

ładunkowy czasowo nieczynny.

- 06816-3 ŁAZISKA ŚREDNIE Dodano uwagę nr 84, treść uwagi: WŁ - Stacja otwarta dla przesyłek max 5

wagonów, powyżej 5 wagonów po uzgodnieniu z PKP CARGO S.A.

- 04670-6 ŁÓDŹ KALISKA zmieniono zakres czynności z "WŁ/Wb" na "Wb". Usunięto uwagę nr 90, treść

uwagi: WŁ/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlegają przewozy przesyłek kierowanych na

ogólnodostępny tor ładunkowy.

- 08454-1 MEDYKA D, usunięto uwagę nr 96, treść uwagi: Wb - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji

miedzynarodowej z przeładunkiem. Odprawa związana ze zmianą dokumentów SMGS/CIM dla przesyłek

jednostek transportu intermodalnego. Przeładowanie kontenerów i składowanie dokonywane jest na stacji

Żurawica B. Dodano uwagę nr 92, treść uwagi: Wb - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji

międzynarodowej z przeładunkiem. Odprawa związana ze zmianą dokumentów SMGS/CIM dla przesyłek

jednostek transportu intermodalnego. Przeładowanie kontenerów i składowanie dokonywane jest na stacji

Żurawica B.

- 06602-7 MIĄCZYN, usunięto uwagę nr 98, treść uwagi: WŁ - Stacja otwarta tylko dla przesyłek

adresowanych dla Składu Opału i Materiałów Budowlanych T&M Sobianek - dla przesyłek o masie min. 500

ton lub min. 10 wagonów. Dodano uwagę nr 94, treść uwagi: WŁ - Stacja otwarta tylko dla przesyłek o masie

min. 500 ton lub min. 10 wagonów adresowanych dla Sobianek Sp. z o.o.

- 08150-5 MIELEC, usunięto uwagę nr 99, treść uwagi: WŁ/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega

przewóz przesyłek o masie powyżej 1400 ton, z wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznicę. Dodano

uwagę nr 95, treść uwagi: WŁ/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie

powyżej 1400 ton, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznicę.

- 05720-8 MIĘDZYLESIE Dodano uwagę nr 96, treść uwagi: Brak możliwości za i wyładunku, stacja

obsługująca przejście graniczne Międzylesie/Lichkov. Usunięto czynność: PRZEWÓZ WYMAGA

UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A. 

- 07856-8 OSIELEC, zmieniono zakres czynności z "*" na "WŁ", czas pracy Pn-Pt 6:00-14:00 

- 65255-2 OSŁAWA DĄBROWA, usunięto uwagę nr 125, treść uwagi: Wb - Przewozy realizowane przez

SKPL Cargo Sp. z o.o. Dodano uwagę nr 122, treść uwagi: Wb - Przewozy wagonów ładownych i wagonów

próżnych przed lub po przewozie ładownym wykonanym przez PKP CARGO S.A. realizowane przez SKPL

Cargo Sp. z o.o.

- 04481-8 PLESZEW MIASTO Dodano uwagę nr 139, treść uwagi: WŁ - Przewozy wagonów ładownych i

wagonów próżnych przed lub po przewozie ładownym wykonanym przez PKP CARGO S.A. realizowane

przez SKPL Cargo Sp. z o.o.o.

- 08310-5 PRZEWORSK, usunięto uwagę nr 145, treść uwagi: WŁ - z wyjątkiem towarów sypkich i

pylących. Dodano uwagę nr 144, treść uwagi: WŁ - z wyjątkiem towarów sypkich i pylących, Wb - czasowo

nieczynna

- 04707-6 PUSZCZA MARIAŃSKA, zmieniono zakres czynności z "*" na "WŁ", czas pracy Pn-Pt

7:00-19:00, dodano uwagę nr 148. Treśc uwagi: WŁ - Przewóz przesyłek wymaga uzgodnienia z PKP
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CARGO S.A.

- 03042-9 PUSZCZYKÓWKO Dodano uwagę nr 149, treść uwagi: Stacja otwarta dla firmy Rampa

Wereszczyński.

- 06870-0 RACIBÓRZ Dodano uwagę nr 150, treść uwagi: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny

- 05635-8 ROGOŹNICA Dodano uwagę nr 153, treść uwagi: So, Nd - po uzgodnieniu. Usunięto uwagę nr

151, treść uwagi: So, Nd po uzgodnieniu

- 06430-3 SĘDZISZÓW, usunięto uwagę nr 160, treść uwagi: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o

masie min. 600 ton. Dodano uwagę nr 162, treść uwagi: WŁ/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min.

600 ton. Wb - Nie dotyczy Terminala LHS.

- 02560-1 SIEMIANÓWKA Dodano uwagę nr 165, treść uwagi: Wb - nie dotyczy terminala Chryzanów.

- 04700-1 SKIERNIEWICE Dodano uwagę nr 171, treść uwagi: WŁ - Dojazd do stacji samochodem o max.

masie do 10 ton. Usunięto uwagę nr 168, treść uwagi: WŁ - Ogólnodostępny tor ładunkowy czasowo

nieczynny.

- 07427-8 SŁAWKÓW POŁUDNIOWY zmienion czas pracy z Pn-Pt 6:00-14:00 na Pn-Nd całodobowo.

Dodano uwagę nr 173, treść uwagi: Wb - Infrastruktura LHS. Usunięto uwagę nr 170, treść uwagi: Wb -

Przewóz na bocznice po uzgodnieniu z PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11.

- 02480-2 SOKÓŁKA Dodano uwagę nr 176, treść uwagi: Wb - nie dotyczy terminala Barter.

- 07340-3 SOSNOWIEC DAŃDÓWKA zmienion czas pracy z Pn, Śr, Pt 6:00-18:00 na Pn, Śr, Pt

6:00-18:00; z wyjątkiem świąt w tygodniu. Usunięto uwagę nr 174, treść uwagi: WŁ - ogólnodostepny tor

ładunkowy czasowo nieczynny. Dodano uwagę nr 178, treść uwagi: WŁ/Wb - ogólnodostępny tor ładunkowy

czasowo nieczynny.

- 06608-4 SZCZEBRZESZYN, zmieniono zakres czynności z "WŁ/Wb" na "WŁ",

- 08063-0 TARNÓW Dodano uwagę nr 190, treść uwagi: WŁ - Tory ładunkowe nieczynne do odwołania.

Usunięto uwagę nr 187, treść uwagi: WŁ/Wb - Tory ładunkowe nieczynne do odwolania.

- 01970-3 TORUŃ GŁÓWNY Dodano uwagę nr 192, treść uwagi: WŁ - ogólnodostępny tor ładunkowy

czasowo nieczynny.

- 04850-4 WARKA Dodano uwagę nr 206, treść uwagi: WŁ - Stacja czasowo nieczynna z powodu

modernizacji. Stacja otwarta tylko dla wykonawców inwestycji. Usunięto uwagę nr 201, treść uwagi: WŁ -

Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów. Dodatkowo wymagane zawarcie

umowy z właścicielem placu ładunkowego.

- 06582-1 WOLA BARANOWSKA Dodano uwagę nr 211, treść uwagi: Infrastruktura LHS. Usunięto uwagę

nr 207, treść uwagi: Przewóz możliwy po uzgodnieniu z właścicielem infrastruktury (LHS).

- 05810-7 WROCŁAW BROCHÓW zmienion czas pracy na Pn-So 7:00-19:00. Usunięto uwagę nr 211,

treść uwagi: WŁ - Po uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. stacja otwarta dla przesyłek nie wymagających za i

wyładunku. Dodano uwagę nr 215, treść uwagi: WŁ - Po uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. stacja otwarta dla

przesyłek niewymagających za i wyładunku.

06596-1 ZAMOŚĆ BORTATYCZE Dodano uwagę nr 220, treść uwagi: Infrastruktura LHS. Usunięto uwagę

nr 216, treść uwagi:Przewóz wymaga zawarcia umowy z właścicielem infrastruktury (LHS)

KalkulatorTT wersja: 2.8.11

KalkulatorTT

0005425 [NHM] Zaktualizowano spis towarów NHM w języku polskim do wersji obowiązującej od 14 czerwca 2018 r.

KalkulatorTT wersja: 2.8.10

KalkulatorTT

0005380 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9 do WOT z dnia 01.01.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 25 maja 2018:

 

- dla stacji KATOWICE JANÓW usunięto czynność "Wb" oraz czas pracy, dodano uwagę nr 61a. Treść

uwagi: "Stacja czasowo nieczynna",

- dla stacji KATOWICE LIGOTA ŚLĄSK usunięto czynność "Wb" oraz czas pracy, dodano uwagę nr 61B.

Treść uwagi: "Stacja czasowo nieczynna".

KalkulatorTT wersja: 2.8.9

KalkulatorTT

0005362 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia 01.01.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 18 maja 2018:

- usunięto stację KUNOWICE,

- dodano stację SILNO nr 01572-7 - zakres czynności "Wb", czas pracy Pn - Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 -

15:00,

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         SILNO - CHOJNICE - 11 km,

         SILNO - TUCHOLA - 15 km.

KalkulatorTT wersja: 2.8.8

KalkulatorTT

0005332 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7 do WOT z dnia 01.01.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 27 kwietnia 2018:

 

- dla stacji TARNOWSKIE GÓRY usunięto czynność "WŁ",

- dla stacji TOSZEK dodano uwagę nr 190, treść uwagi nr 190 "Wb – Stacja otwarta tylko dla PW ATEX",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WROCŁAW BROCHÓW z "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA

Z PKP CARGO S.A." na "Ws" i "WŁ", zmieniono treść uwagi nr 211 na "WŁ – Po uzgodnieniu z PKP CARGO

S.A. stacja otwarta dla przesyłek nie wymagających za i wyładunku".

KalkulatorTT wersja: 2.8.7

KalkulatorTT

0005289 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia 01.01.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 19 marca 2018:

- zmieniono nazwę stacji z "CZARNOWĄSY" na "OPOLE CZARNOWĄSY".
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0005278 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5 do WOT z dnia 01.01.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 12 marca 2018:

- dodano stację PRZEWORSK GORLICZYNA nr 08315-4 - zakres czynności "Wb", czas pracy Pn - So 6:00

- 22:00, z wyjątkiem świąt,

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         PRZEWORSK GORLICZYNA - PRZEWORSK - 2 km,

         PRZEWORSK GORLICZYNA - STALOWA WOLA PŁD - 67 km.

KalkulatorTT wersja: 2.8.5

KalkulatorTT

0005255 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia 01.01.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 21 lutego 2018:

- zmieniono zakres czynności dla stacji TWORÓG z "WŁ/Wb" na "WŁ".

KalkulatorTT wersja: 2.8.4

KalkulatorTT

0005249 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3 do WOT z dnia 01.01.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 13 lutego 2018:

- dla stacji ROPCZYCE - usunięto uwagę nr 153,

- dla stacji SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI - usunięto uwagę nr 161.

KalkulatorTT wersja: 2.8.3

KalkulatorTT

0005246 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 2 do WOT z dnia 01.01.2018 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 09 lutego 2018:

- dla stacji GLIWICE ŁABĘDY - zmieniono treść uwagi nr 37 na "WŁ – Stacja otwarta dla przesyłek max. 11

wagonów".
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KalkulatorTT wersja: 2.8.2

KalkulatorTT

0005236 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 01.01.2018 wydanego przez PKP

Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 31 stycznia 2018:

 

- dla stacji RADYMNO zmieniono treść drugiego zdania uwagi nr 149 na "WŁ – z wyjątkiem towarów

sypkich i pylących oraz przy których czynności ładunkowe generują duży hałas",

- usunięto stacje RUDA CZARNY LAS,

- zmieniono zakres czynności dla stacji TOSZEK z "WŁ" na "Wb" oraz usunięto uwagę nr 190,

- usunięto stacje ZABRZE MAKOSZOWY,

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŻURAWICA B z "WŁ" na "Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.8.0

KalkulatorTT

0005188 [Taryfy] Dodano obsługę Taryfy Towarowej PKP LHS obowiązującej od 01 stycznia 2018 r.

Zmiany zasadnicze w taryfie:

1) Zmiana stawek w tabelach i kwot minimalnego przewoźnego oraz niektórych stawek za tonę.

2) Zlikwidowanie w obliczeniach przewoźnego stosowania współczynnika korygującego. Przewoźne liczy

się stawka w zł za tonę. Od 01-01-2018 w KTT wysokość współczynnika jest zawsze 1.

3) Usunięto zasady obliczania przewoźnego dla samochodów z poz NHM 8702,8703,8703,8704 i 8706.

Przewoźne dla takich przesyłek oblicza się wg zasad ogólnych.

4) Dla materiałów TWR ciekłych z klasy 3 zmieniono podwyżkę przewoźnego z 60% na 30%.

5) § 11 przewóz taboru toczącego się na własnych kołach - usunięto zapis o stawce za przewóz dźwigów i

innego taboru z 1.85 zł/oś i dodano je do pozostałego taboru ze stawką 1.95 zł/oś. 

6) Usunięto § dotyczący przewozu wagonów sprzęgowych.

7) Wprowadzono zniżkę 1% przewoźnego dla przesyłek całopociągowych (co najmniej 40 wagonów za

jednym listem) w wagonach ładownych prywatnych.

8) wprowadzono zniżkę 17 % dla przewozów ładunków w wagonach prywatnych/wydzierżawionych, z tym,

że dla cystern pozostaje dalej zniżka 15%.

9) Wprowadzono dla wagonów cystern minimalną masę taryfową 35t zamiast dotychczas stosowanych 30t.

10) dodano spis materiałów TWR i wprowadzeniem automatyzacji obliczeń przewoźnego dla tych

ładunków.

0005186 [Taryfy] Obsługa taryfy towarowej PKP Cargo obowiązującej od 01 stycznia 2018 r.

0005203 [Okno] Dodano okno umożliwiające wyświetlanie tabeli towarów TWR.

0005214 [Okno] W filtrach dla spisu towarów RID - dodano możliwość wyszukiwania wg numeru zagrożenia i klasy

RID.

0005223 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 01.01.2018 wydanego przez PKP

Cargo.

0005190 [Błąd programu] Usunięto błąd, który czasami powodował zgłaszanie wyjątków podczas zamykania aplikacji.

0005039 [Okno] Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe kodowanie polskich znaków odczytywanych z kluczy

licencyjnych.
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KalkulatorTT wersja: 2.7.27

KalkulatorTT

0005181 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 15 do WOT z dnia 01.07.2017 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 13 grudnia 2017:

 

- stacji MROZY przy uwadze numer 107 skreślono treść „Tor nr 10 niedostępny do rozładunku towarów

sypkich i pylących”.

KalkulatorTT wersja: 2.7.26

KalkulatorTT

0005178 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 14 do WOT z dnia 01.07.2017 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 05 grudnia 2017:

 

- dla stacji DOLNA ODRA - zmieniono zakres czynności z "Wb" na "Wu/Wb" dodano uwagę nr 34a, treść

uwagi 34a "Wu - Tory ładunkowe dostępne po uzgodnieniu z PKP CARGO S.A.",

- dla stacji GRAJEWO - zmieniono czas pracy na "Pn - Pt 6:00 - 16:00"

- dla stacji GRODZISK MAZOWIECKI  - zmieniono zakres czynności z "Wu/Wb" na "Wu",

- dla stacji SIEMIANÓWKA - zmieniono czas pracy na "Pn - Ni 7:00 - 19:00",

- dla stacji SKRZYNKI - zmieniono zakres czynności z "Wu/Wb" na "Wb" oraz skreślono uwagę nr 174,

- usunięto stację ZIELONKA.

KalkulatorTT wersja: 2.7.25

KalkulatorTT

0005165 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 13 do WOT z dnia 01.07.2017 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 22 listopada 2017:

 

- dla stacji BIAŁA PODLASKA - zmieniono zakres czynności z "Wu/Wb" na "Wu",

- dla stacji CHOJNA - zmieniono zakres czynności z "Wu/Wb" na "Wb" oraz skreślono uwagę nr 21.

KalkulatorTT wersja: 2.7.23

KalkulatorTT

0005151 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 12 do WOT z dnia 01.07.2017 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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KalkulatorTT

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 03 listopada 2017:

 

- dla stacji CZERNIEWICE - zmieniono zakres czynności z "Wu/Wb" na "Wu" oraz treść uwagi nr 29 na "Wu

– Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 20 wagonów",

- dla stacji GOŁUCHÓW - dodano uwagę nr 43a - treść uwagi "43a – Przewóz możliwy po uzgodnieniu z

właścicielem infrastruktury (LHS)",

- dla stacji GRUPA - zmieniono zakres czynności z "Wu" na "Wu/Wb" oraz skreślono uwagę nr 49,

- dla stacji JĘDRZEJÓW - zmieniono czas pracy na "Pn od 00:00, Wt - Cz całodobowo, Pt do 24:00",

- dla stacji KUNÓW - zmieniono czas pracy na "Pn - So 7:00 - 19:00",

- dla stacji SIERPC - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu/Wb" oraz skreślono uwagę nr 170,

- dla stacji WŁOSZCZOWA - zmieniono czas pracy na "Pn - Ni 7:00 - 19:00",

- dla stacji WŁOSZCZOWA PÓŁNOC- zmieniono czas pracy na "Pn - Ni 7:00 - 19:00",

- dla stacji WOLA BARANOWSKA - dodano uwagę nr 210a - treść uwagi "210a – Przewóz możliwy po

uzgodnieniu z właścicielem infrastruktury (LHS)",

- dla stacji WOLICA - zmieniono czas pracy na całodobowo oraz skreślono uwagę nr 213.

KalkulatorTT wersja: 2.7.22

KalkulatorTT

0005130 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 11 do WOT z dnia 01.07.2017 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 26 października 2017:

 

- dla stacji KROSNO - zmieniono treść uwagi nr 77 na "W – Tor ładunkowy nr 2 o długości frontu

ładunkowego 130 m tylko dla PH-U PSK Rzeszów. Tor ładunkowy nr 9 o długości frontu ładunkowego 125 m

ogólnodostępny dla wszystkich nadawców/ odbiorów. Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz

przesyłek o masie powyżej 800 ton.",

- dodano stację RYTEL nr 00894-6 - zakres czynności "Wb", czas pracy Pn - Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 -

15:00,

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         RYTEL - CHOJNICE - 12 km,

         RYTEL - CZERSK - 18 km.

KalkulatorTT wersja: 2.7.21

KalkulatorTT

0005125 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 10 do WOT z dnia 01.07.2017 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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KalkulatorTT

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 20 października 2017:

 

- dodano stację ZARZEKA nr 04992-4 - zakres czynności "Wu 221a", czas pracy - całodobowo, treść uwagi

nr 221a "Wu-Tylko dla przesyłek adresowanych dla ASTALDI S.A., Oddział w Polsce, ul. Sapieżyńska 10a,

00-215 Warszawa"

 

- zmieniona czas pracy na "Pn - Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 - 15:00" dla stacji: ANTONIN, BIAŁOGARD,

BŁASZKI, BOJANOWO, BOLESZKOWICE, BUK, CHOCICZA, CHODZIEŻ, CHOJNA, CHOSZCZNO,

CHROŚNICA, CZARNKÓW, CZEKANÓW, CZEMPIŃ, CZERNIEJEWO, CZERWIEŃSK, DAMNICA,

DARŁOWO, DĘBNO LUBUSKIE, DOLASZEWO WAŁECKIE, DOLNA ODRA, GĄDKI, GNIEZNO, GNIEZNO

WINIARY, GOLENIÓW, GOŁAŃCZ, GORZÓW WIELKOPOLSKI, GORZÓW WIELKOPOLSKI ZAMOŚCIE,

GORZÓW WIELKOPOLSKI ZIELENIEC, GOSTYŃ, GÓRKI NOTECKIE, GRODZISK WIELKOPOLSKI,

GRYFICE, GUBIN, JANOWIEC WIELKOPOLSKI, JAROCIN, JERZMANICE LUBUSKIE, JEZIERZYCE

SŁUPSKIE, KALISZ, KARLINO, KĄKOLEWO, KĘPICE, KLINISKA, KOBYLNICA, KOŁO, KOŁOBRZEG,

KONIN, KOSTRZYN, KOSTRZYN WIELKOPOLSKI, KOSZALIN, KOŚCIAN, KOZIEGŁOWY, KOŹMIN

WIELKOPOLSKI, KROSNO ODRZAŃSKIE, KROTOSZYN, KRZYŻ, KUNOWICE, KURZAGÓRA,

LASOCICE, LESZNO, LUBOŃ KOŁO POZNANIA, MALINIEC, MIESZKOWICE, MIĘDZYRZECZ, MILICZ,

MIROSŁAW UJSKI, MUROWANA GOŚLINA, NIETOPEREK, NOWA SÓL, NOWE DREZDENKO, NOWE

SKALMIERZYCE, NOWINY WIELKIE, NOWOGARD, NOWY TOMYŚL, OBORNIKI WIELKOPOLSKIE,

ODOLANÓW, OGNICA, OPALENICA, OPATÓWEK, ORZECHOWO, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, OSTRÓW

WIELKOPOLSKI ZACHODNI, PALĘDZIE, PĄTNÓW, PIŁA GŁÓWNA, PIWONICE, PLESZEW, PLESZEW

MIASTO, POBIEDZISKA, PODBORSKO, POLICE, PONIEC, PORAŻYN, POTĘGOWO, POZNAŃ

ANTONINEK, POZNAŃ FRANOWO, POZNAŃ GŁÓWNY, POZNAŃ GÓRCZYN, POZNAŃ KRZESINY,

POZNAŃ PIĄTKOWO, POZNAŃ STAROŁĘKA, POZNAŃ STRZESZYN, POZNAŃ WOLA, POZNAŃ

WSCHÓD, PROSTYNIA, PRZYSIEKA STARA, PUSZCZYKÓWKO, RADNICA, RAWICZ, RECŁAW,

ROGOŹNO WIELKOPOLSKIE, ROKIETNICA, ROKITA, ROKITNO, RUNOWO POMORSKIE, RZEPIN,

SĘDZICE, SIERADZ, SKIBNO, SKWIERZYNA, SŁAWNO, SŁONICE, SŁUPCA, SŁUPSK, SMARDZKO,

SOŚNIE OSTROWSKIE, STARA ŁUBIANKA, STARGARD, STAWIANY, STĘSZEW, STOBNO

SZCZECIŃSKIE, STRZAŁKOWO, SULECHÓW, SZAMOTUŁY, SZCZANIEC, SZCZECIN DĄBIE,

SZCZECIN GLINKI, SZCZECIN GOCŁAW, SZCZECIN GUMIEŃCE, SZCZECIN PODJUCHY, SZCZECIN

PORT CENTRALNY, ŚRODA WIELKOPOLSKA, ŚWIDWIN, ŚWIEBODZIN, ŚWINOUJŚCIE, TORZYM,

TRZCIANKA, TRZEBIATÓW, TRZEMESZNO, TRZEMESZNO LUBUSKIE, UJŚCIE NOTECKIE, USTKA,

WAŁCZ, WAŁOWICE, WARGOWO, WAWRÓW, WĄGROWIEC, WŁOSZAKOWICE, WOLSZTYN,

WRONKI, WRZEŚNIA, WSCHOWA, ZBĄSZYNEK, ZDUNY, ZIELONA GÓRA, ZŁOTNIKI, ZŁOTÓW,

 

- dodano czas pracy "So 7:00 - 15:00" dla stacji: BIAŁY BÓR, BIŃCZE, CHOJNICE, CZŁUCHÓW,

JANKOWO POMORSKIE, JASTROWIE, ŁUBOWO, MIASTKO, SĄPÓLNO CZŁUCHOWSKIE,

SZCZECINEK, ZŁOCIENIEC,

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         ZARZEKA - WISŁA PODG - 2 km,

         ZARZEKA - NAŁĘCZÓW - 37 km.

KalkulatorTT wersja: 2.7.20

KalkulatorTT

0005116 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9 do WOT z dnia 01.07.2017 wprowadzonej przez

PKP Cargo.
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KalkulatorTT

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 17 października 2017:

- dodano stację DYGOWO nr 00414-3 - zakres czynności "Wb", czas pracy Pn - Pt 7:00 - 19:00, So 7:00 -

15:00,

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         DYGOWO - BIAŁOGARD - 25 km, 

         DYGOWO - KOŁOBRZEG - 11 km.

 

KalkulatorTT wersja: 2.7.19

KalkulatorTT

0005104 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia 01.07.2017 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 11 października 2017:

- dla stacji BRZEG - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu/Wb",

- dla stacji BRZEŹNICA NAD WARTĄ - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu/Wb",

- dla stacji CHOCIW ŁASKI - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu",

- dla stacji CHRÓŚCINA NYSKA zmieniono czas pracy na "Pn, Śr, Pt 7:00 - 19:00",

- dla stacji CHRZANÓW - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu/Wb",

- dla stacji GOGOLIN - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu",

- dla stacji GRODKÓW ŚLĄSKI - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu/Wb" oraz czas pracy na "Pn,

Śr, Pt 7:00 - 19:00",

- dla stacji JAROSZOWIEC OLKUSKI - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu/Wb",

- dla stacji KATOWICE KOSTUCHNA - zmieniono zakres czynności "Wb" na "Przewóz wymaga

uzgodnienia z "PKP Cargo S.A.", usunięto czas pracy stacji i uwagę nr 64,

- dla stacji KŁOBUCK - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu/Wb",

- dla stacji KOMPRACHCICE - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu",

- dla stacji MROZY - zmieniono treść uwagi nr 107 na "Wu-Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.

Tor nr 10 niedostępny do rozładunku towarów sypkich i pylących",

- dla stacji MYSZKÓW - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu/Wb",

- dla stacji NAMYSŁÓW - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu/Wb",

- dla stacji NYSA - zmieniono czas pracy na "Pn - Pt 7:00 - 19:00",

- dla stacji ORZESZE - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu",

- dla stacji OZIMEK - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu" oraz treść uwagi nr 133 na "Wu - Stacja

otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.",

- dla stacji PODDĘBICE - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu",

- dla stacji RYBNIK - zmieniono zakres czynności "W" na "Przewóz wymaga uzgodnienia z "PKP Cargo

S.A.", usunięto czas pracy stacji,

- dla stacji SŁAWIĘCICE - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu/Wb",

- dla stacji STRZELCE OPOLSKIE - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu" oraz skreślono czas pracy

"So 7:00 - 15:00",

- dla stacji SZYDŁÓW - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu",

- dla stacji WODZISŁAW ŚLĄSKI - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu" oraz treść uwagi nr 209 na

"Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lub min. 10 wagonów.",

- dla stacji WOLBROM - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu/Wb" oraz treść uwagi nr 212 na

"Wu/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.",

- dla stacji ŻORY - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wu" oraz treść uwagi nr 226 na "Wu -

Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek powyżej 25 wagonów.".
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KalkulatorTT wersja: 2.7.18

KalkulatorTT

0005082 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7 do WOT z dnia 01.07.2017 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

02-10-2017 05:04

 

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 02 października 2017:

- dla stacji BIŁGORAJ - zmieniono treść uwagi nr 6 na "Wu – stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800

ton dla „Mal-Sped Sp. z o.o; TPMS Sp. z o.o.",

- dla stacji GARWOLIN - usunięto czynność "Wu", usunięto czas pracy, zmieniono treść uwagi nr 38 na

"Stacja czasowo nieczynna (modernizacja linii 7) orientacyjnie do 31.12.2018 r.",

- dla stacji GDAŃSK NOWY PORT - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wb", skreślono uwagę na 39,

- dla stacji GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY - zmieniono zakres czynności z "W" na "Wb", skreślono uwagę na

40,

- dla stacji ŁASKARZEW - usunięto czynność "Wu", usunięto czas pracy, zmieniono treść uwagi nr 90 na

"Stacja czasowo nieczynna (modernizacja linii 7) orientacyjnie do 31.12.2018 r.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŁUBIANA z "Wb" na "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A.", usunięto czas pracy,

- zmieniono zakres czynności dla stacji MARCINKOWO z "Wb" na "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA

Z PKP CARGO S.A.", usunięto czas pracy,

- zmieniono zakres czynności dla stacji MORZESZCZYN z "Wb" na "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA

Z PKP CARGO S.A.", usunięto czas pracy,

- dla stacji MOTYCZ - usunięto czynność "Wu", usunięto czas pracy, zmieniono treść uwagi nr 105 na

"Stacja czasowo nieczynna (modernizacja linii 7) orientacyjnie do 31.12.2018 r.",

- dla stacji NAŁĘCZÓW - usunięto czynność "Wu, Wk", usunięto czas pracy, zmieniono treść uwagi nr 112

na "Stacja czasowo nieczynna (modernizacja linii 7) orientacyjnie do 31.12.2018 r.",

- dla stacji PUŁAWY - usunięto czynność "Wu", usunięto czas pracy, zmieniono treść uwagi nr 151 na

"Stacja czasowo nieczynna (modernizacja linii 7) orientacyjnie do 31.12.2018 r.",

- dla stacji SOBOLEW - usunięto czynność "Wu", usunięto czas pracy, dodano uwagę nr 175a, treść uwagi

nr 175a "Stacja czasowo nieczynna (modernizacja linii 7) orientacyjnie do 31.12.2018 r.",

dla stacji SUMINA - dodano uwagę nr 182a, treść uwagi nr 182a "Przewóz wymaga zgody na dojazd do

placu ładunkowego od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik",

- dla stacji ŻYCZYN - usunięto czynność "Wb", usunięto czas pracy, dodano uwagę nr 226a, treść uwagi nr

226a "Stacja czasowo nieczynna (modernizacja linii 7) orientacyjnie do 31.12.2018 r.",

KalkulatorTT wersja: 2.7.17

KalkulatorTT

0005069 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia 01.07.2017 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 16 września 2017:

- zmieniono zakres czynności dla stacji PILAWA z "Wu" na "Wu/Wb 141a", treść uwagi nr 141a:"Wb - tylko

dla ENERGO Sp. z o.o. ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski"

- zmieniono zakres czynności dla stacji SOKOŁÓW PODLASKI z "W" na "Wu/Wb".
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KalkulatorTT wersja: 2.7.16

KalkulatorTT

0005056 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5 do WOT z dnia 01.07.2017 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 04 września 2017:

- usunięto stacje BIERZWNIK,

- dla stacji BRZEG DOLNY zmieniono czas pracy na "Wt, Cz 7:00 - 17:00",

- dla stacji STRZELIN zmieniono czas pracy na "Pn - So 7:00 - 19:00",

- dla stacji ŚCINAWA zmieniono czas pracy na "Wt, Cz 7:00 - 17:00",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ZAMOŚĆ BARTATYCZE z "W" na "Przewóz wymaga uzgodnienia z

"Pkp Cargo S.A.", usunięto czas pracy stacji i zmieniono treść nr 220. Treść uwagi 220 po zmianie: "Przewóz

wymaga zawarcia umowy z właścicielem infrastruktury (LHS)".

KalkulatorTT wersja: 2.7.15

KalkulatorTT

0005007 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia 01.07.2017 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 04 sierpnia 2017:

- dodano stację IDZIKOWICE nr 04892-6 - zakres czynności "Wu 54a", czas pracy Pn-Pt 7:00 - 19:00, treść

uwagi nr 54a "Wu - stacja otwarta dla wykonawców inwestycji – modernizacja linii 4".

KalkulatorTT wersja: 2.7.14

KalkulatorTT

0004973 [Bezpieczeństwo] Dodano podpisywanie wersji instalacyjnej kluczem z zastosowaniem funkcji skrótu

SHA256.

0004978 [General] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3 do WOT z dnia 01.07.2017 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 19 lipca 2017 r.:

- dodano zakres czynności „Wu” dla stacji PRABUTY,

- zmieniono zakres czynności dla stacji WIERUSZÓW z „Wu/Wb” na „Wb”.

KalkulatorTT wersja: 2.7.13

KalkulatorTT

0004960 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 2 do WOT z dnia 01.07.2017 wprowadzonej przez

PKP Cargo
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 07 lipca 2017:

- dodano stację DARŁOWO nr 00515-7 - zakres czynności "Wu/Wb", czas pracy Pn, Śr, Pt 7:00 - 18:00,

- zmieniono zakres czynności dla stacji NOWOGARD z „Wb” na „Wu/Wb”,

 

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         DARŁOWO - SŁAWNO - 19 km.

KalkulatorTT wersja: 2.7.12

KalkulatorTT

0004953 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 01.07.2017 wydanego przez PKP

Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

- dla stacji BABORÓW - zmieniono opis czynności na "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A.",

- dla stacji BARCZEWO - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-So 6:30-18:30,

- dla stacji BEŁCHÓW - skreślono uwagę nr 3,

- dla stacji BIAŁYSTOK - zmieniono czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00,

- dla stacji BIAŁYSTOK FABRYCZNY - zmieniono czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00,

- dla stacji BIAŁYSTOK STAROSIELCE - zmieniono czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00,

- zmieniono nazwę stacji z BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA na BIELSKO-BIAŁA GŁÓWNA,

- zmieniono nazwę stacji z BIELSKO BIAŁA LESZCZYNY na BIELSKO-BIAŁA LESZCZYNY,

- zmieniono nazwę stacji z BIELSKO BIAŁA WSCHÓD na BIELSKO-BIAŁA WSCHÓD,

- zmieniono nazwę stacji z BIERNATKI SKPL na BIERNATKI WĄSK. SKPL,

- zmieniono zakres czynności dla stacja BOBRÓWKA z "W" na "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z

PKP CARGO S.A.", skreślono uwagę nr 12, usunięto czas pracy stacji,

- zmieniono nazwę stacji z BOGUSZÓW GORCE na BOGUSZÓW-GORCE,

- zmieniono nazwę stacji z BOGUSZÓW GORCE WSCHÓD na BOGUSZÓW-GORCE WSCHÓD,

- zmieniono nazwę stacji z BOGUSZÓW GORCE ZACHÓD na BOGUSZÓW-GORCE ZACHÓD,

- usunięto stację BOLĘCIN,

- zmieniono nazwę stacji z BUSKO ZDRÓJ na BUSKO-ZDRÓJ,

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHEŁMŻA z "Wu, Wb" na "Wu/Wb" oraz zmieniono treść uwagi na

"Wu/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów.",

- usunięto czynności i czas pracy dla stacji CHMIELÓW KOŁO TARNOBRZEGU B,

- usunięto stację CHYNÓW,

- dla stacji CZARNA BIAŁOSTOCKA - zmieniono czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00,

- zmieniono nazwę stacji z CZECHOWICE DZIEDZICE na CZECHOWICE-DZIEDZICE,

- zmieniono nazwę stacji z CZECHOWICE DZIEDZICE POŁUDNIOWE na CZECHOWICE-DZIEDZICE

POŁUDNIOWE,

- zmieniono zakres czynności dla stacja CZERNIEJEWO z "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A." na "Wb", zmieniono treść uwagi na "Wb - Tylko dla przesyłek nawozów i środków ochrony

roślin dla odbiorcy AMPOL-MEROL Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28 a, 87-200 Wąbrzeźno." oraz dodano

czas pracy - Pn-Pt 7:00-15:00,

- dla stacji DOBRE MIASTO - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-So 6:30-18:30,

- zmieniono nazwę stacji z GARBATKA LETNISKO na GARBATKA-LETNISKO,

- dla stacji GORLICE ZAGÓRZANY - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-So 7:00-15:00,

- dla stacji GRYBÓW - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-So 7:00-15:00,

- dla stacji GUTKOWO - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-So 6:30-18:30,

- dla stacji HORYNIEC-ZDRÓJ - zmieniono czas pracy z Pn-So 11:30-12:30 na Pn-So 6:00-22:00,

- dla stacji HURKO B - zmieniono czas pracy z Pn-Nd, św całodobowo na całodobowo,

- usunięto stację JANOWICE WIELKIE,

- dla stacji JAROSŁAW - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 6:00-22:00 na Pn-So 6:00-22:00,

- zmieniono zakres czynności dla stacja JEDLICZE z "W" na "Wb" oraz zmieniono treść uwagi na "Wb -

Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej 800 ton.",
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- zmieniono nazwę stacji z JEDLNIA LETNISKO na JEDLNIA-LETNISKO,

- zmieniono nazwę stacji z JELCZ LASKOWICE na JELCZ-LASKOWICE,

- usunięto stację JELENIA GÓRA ZACHODNIA,

- zmieniono nazwę stacji z JERZMANICE ZDRÓJ na JERZMANICE-ZDRÓJ,

- zmieniono nazwę stacji z KĘDZIERZYN KOŹLE na KĘDZIERZYN-KOŹLE,

- zmieniono nazwę stacji z KĘDZIERZYN KOŹLE PORT na KĘDZIERZYN-KOŹLE PORT,

- dla stacji KROSNO zmieniono treść uwagi na "W - Tor ładunkowy tylko dla PH-U PSK Rzeszów.

Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej 800 ton."

- usunięto czynności i czas pracy dla stacji LEWIN BRZESKI,

- dla stacji LEŻAJSK - zmieniono czas pracy z Pn, Śr, Pt 6:00-22:00 na Pn-So 6:00-22:00,

- usunięto czas pracy dla stacji LIPIE GÓRY,

- zmieniono zakres czynności dla stacja LUBACZÓW z "W" na "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z

PKP CARGO S.A.", skreślono uwagę nr 90, usunięto czas pracy stacji,

- usunięto stację LUTOL SUCHY,

- dla stacji ŁAPY - zmieniono czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00,

- dla stacji ŁUKÓW zmieniono treść uwagi na "Wu - Z wyjątkiem towarów pylących i uciążliwych

zapachowo.",

- dla stacji MARCINKOWO - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-So 6:30-18:30,

- usunięto stację MOŃKI,

- dla stacji MORĄG - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-18:00 na Pn-Pt 7:00-15:00,

- dla stacji MUSZYNA - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 6:00-19:00 na Pn-So 7:00-19:00,

- dla stacji NOWA SARZYNA - zmieniono czas pracy z Pn, Śr, Pt 6:00-22:00 na Pn-So 6:00-22:00,

- dla stacji NOWY SĄCZ - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00 na Pn-So 7:00-19:00,

- usunięto stację OLKUSZ,

- dla stacji OLSZTYNEK - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00 na Pn-So 6:30-18:30,

- zmieniono nazwę stacji z OPATÓWEK SKPL na OPATÓWEK WĄSK. SKPL,

- dla stacji ORNETA - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-So 6:30-18:30,

- dla stacji PASYM - zmieniono czas pracy z Pn-So 7:00-15:00 na Pn-So 6:30-18:30,

- dla stacji PAWŁOWICE GÓRNICZE zmieniono treść uwagi na "So-Nd, św - po uzgodnieniu",

- usunięto czas pracy dla stacji PIECHOWICE,

- dla stacji PIENIĘŻNO - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-So 6:30-18:30,

- dla stacji PIWNICZNA - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-So 7:00-15:00,

- dla stacji ROGÓW - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-15:00,

- zmieniono nazwę stacji z RUDA OPALIN na RUDA-OPALIN,

- dla stacji SANOK dodano uwagę "W - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o

masie powyżej 800 ton.",

- zmieniono nazwę stacji z SĄPÓLNO CZŁUCHOWSKIE na SĄPOLNO CZŁUCHOWSKIE,

- zmieniono nazwę stacji z SKARŻYSKO KAMIENNA na SKARŻYSKO-KAMIENNA,

- zmieniono zakres czynności dla stacji SOBOLEW z "W" na "Wu",

- dla stacji SPYCHOWO - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-So 6:30-18:30,

- usunięto czynności i czas pracy dla stacji STALOWA WOLA ROZWADÓW B,

- dla stacji STRÓŻE - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-19:00 na Pn-So 7:00-19:00,

- dla stacji SZCZECIN PORT CENTRALNY - zmieniono czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 całodobowo na tory

ogólnego użytku: Pn-So 7:00-19:00; bocznice: całodobowo oraz skreślono uwagi nr 189 i 190,

- dla stacji SZCZYTNO - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-So 6:30-18:30,

- dla stacji SZELIGI - skreślono uwagę nr 193,

- dla stacji SZEPIETOWO - zmieniono czas pracy z Pn-So 7:00-19:00 na Pn-Pt 7:00-19:00,

- dla stacji TOSZEK dodano uwagę "Wu - Stacja otwarta tylko dla PW ATEX.",

- usunięto czas pracy dla stacji TRZEBIEŻ SZCZECIŃSKI,

- dla stacji TUROSZÓW - zmieniono czas pracy z Pn-Nd,św 7:00-19:00 na Pn-Nd,św 7:30-19:30,

- dla stacji WIELBARK - zmieniono czas pracy z Pn-Pt 7:00-15:00 na Pn-So 6:30-18:30,

- zmieniono zakres czynności dla stacja WOLA RZĘDZIŃSKA z "W" na "Wb", skreślono uwagę nr 216,

- dla stacji ZAGÓRZ dodano uwagę "W - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o

masie powyżej 800 ton.",

- dla stacji ZARSZYN dodano uwagę "Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o

masie powyżej 800 ton.",

- dla stacji ŻABNO dodano uwagę "W - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o

masie powyżej 800 ton.",

- zmieniono zakres czynności dla stacja ŻÓRAWINA z "Wu, Wb" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacja ŻYCHLIN z "Wu/Wb" na "Wb".
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0004954 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 1 do WOT z dnia 01.07.2017 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 04 lipca 2017:

- zmieniono zakres czynności dla stacji BĄKÓW z „Wu” na „PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A.” oraz usunięto czas pracy stacji,

- zmieniono zakres czynności dla stacji SWARZĘDZ z „Wb, Wk” na „PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA

Z PKP CARGO S.A.” oraz usunięto czas pracy stacji.

KalkulatorTT wersja: 2.7.11

KalkulatorTT

0004931 [NHM] Zaktualizowano spis towarów NHM do wersji obowiązującej od 01 czerwca 2017 r.

KalkulatorTT wersja: 2.7.10

KalkulatorTT

0004852 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 12 do WOT z dnia 11.12.2016 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 05 czerwca 2017:

- zmieniono zakres czynności dla stacji SKIERNIEWICE z „Wu” na „Wu/Wb”.

KalkulatorTT wersja: 2.7.9

KalkulatorTT

0004798 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 11 do WOT z dnia 11.12.2016 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 26 czerwca 2017:

- Zmieniono czas pracy stacji z "całodobowo" na "1-5 7:00-15:00" dla stacji:

NAMYSŁÓW, WIERUSZÓW

- zmieniono zakres czynności dla stacji CZASTARY z „Wb” na „PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z

PKP CARGO S.A.” skreślono uwagę nr 29,

- dodano stację WAWRÓW nr 01392-0 - zakres czynności "Wb",

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         WAWRÓW - GORZÓW WLKP. - 4 km,

         WAWRÓW - KRZYŻ - 56 km.

KalkulatorTT wersja: 2.7.8

KalkulatorTT
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0004708 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 10 do WOT z dnia 11.12.2016 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 06 kwietnia 2016:

 

- usunięto stacje CZERWONAK,

- usunięto stacje MOSINA,

- usunięto stacje TRZEBIEŻ SZCZECIŃSKI.

KalkulatorTT wersja: 2.7.7

KalkulatorTT

0004689 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9 do WOT z dnia 11.12.2016 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 27 marca 2017:

- zmieniono zakres czynności dla stacji GORZUCHÓW KŁODZKI z "Wu" na "PRZEWÓZ WYMAGA

UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.", usunięto czas pracy stacji,

- dodano czynności dla stacji ŻÓRAWINA - "Wu".

KalkulatorTT wersja: 2.7.6

KalkulatorTT

0004680 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia 11.12.2016 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 20 marca 2017:

- dodano uwagę nr 98a dla stacji ŁUKÓW - treść uwagi "Wu – z wyjątkiem towarów pylących i uciążliwych

zapachowo"

KalkulatorTT wersja: 2.7.5

KalkulatorTT

0004669 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7 do WOT z dnia 11.12.2016 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 09 marca 2017:

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHEŁMŻA z „Wu” na „Wu/Wb”,

zmieniono treść uwagi nr 21 na "Wu/Wb – Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5

wagonów".

KalkulatorTT wersja: 2.7.4

KalkulatorTT
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0004656 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia 11.12.2016 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 27 lutego 2017:

- Zmieniono czas pracy stacji z "1-6 7:00-19:00" na "1-5 7:00-19:00" dla stacji:

BOGUCHWAŁA, CZUDEC, DĘBICA, DĘBICA TOWAROWA, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, KOLBUSZOWA,

ŁAŃCUT, ROPCZYCE, RZESZÓW GŁÓWNY, RZESZÓW STARONIWA, SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI,

STRAŻÓW

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŁÓDŹ OLECHÓW z „W” na „Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji TRAWNIKI z „PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA

Z PKP CARGO S.A.” na „Wb”,czas pracy stacji „1-5 8:00-16:00”

KalkulatorTT wersja: 2.7.3

KalkulatorTT

0004614 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia 11.12.2016 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 06 lutego 2017:

- zmieniono zakres czynności dla stacji ZABRZEG CZARNOLESIE z „Ws” na „Wb”.

KalkulatorTT wersja: 2.7.2

KalkulatorTT

0004586 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3 do WOT z dnia 11.12.2016 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 19 stycznia 2017:

- dodano stację BABORÓW nr 06724-9 - zakres czynności "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A.".

KalkulatorTT wersja: 2.7.1

KalkulatorTT

0004575 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 2 do WOT z dnia 11.12.2016 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 05 stycznia 2017:

 

- dodano uwagę dla stacji TOSZEK - treść uwagi "Wu – stacja otwarta tylko dla PW ATEX".

KalkulatorTT wersja: 2.7.0

KalkulatorTT
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0004548 [Taryfy] Dodano obsługę Taryfy Towarowej PKP Cargo obowiązującej od 01 stycznia 2017 r.

0004549 [Taryfy] Dodano obsługę Taryfy Towarowej PKP LHS obowiązującej od 01 stycznia 2017 r.

0004564 [Dane] Wpozycji Wagony wyłączono pozycję: interfrigo dla taryf obowiązujących od 2007 r. Została

zastąpiona pozycją: specjalne prywatne

0004554 [RID] Wprowadzono formatowanie numerów NHM w alfabetycznej liście towarów RID.

KalkulatorTT wersja: 2.6.22

KalkulatorTT

0004530 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 11.12.2016 wydanego przez PKP

Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

- dodano stacje RADOM WSCHODNI nr 04838-9 - zakres czynności "W, Wk",

- zmieniono zakres czynności dla stacji BARTOSZYCE z „W” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji BEŁŻEC z „W” na „Wu/Wb” oraz zmieniono treść uwagi „Wu/Wb –

stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 5 wagonów”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji BIELSKO BIAŁA WSCHÓD z „W” na „PRZEWÓZ WYMAGA

UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji BIŁGORAJ z „W” na „Wu” oraz zmieniono treść uwagi: 5 „Wu –

Stacja otwarta tylko dla przesyłek o masie min. 800 ton adresowanych dla „BLS Sp. z o.o. Lublin”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji BOCHNIA z „W” na „Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji BRATKÓW z „Wu/Wb” na „Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji BYSTRZYCA KOŁO LUBLINA z „W” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHEŁM WSCHODNI z „W” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHORZÓW BATORY z „W” na „Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji DĘBLIN TOWAROWY z „W” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji DŁUGI KĄT z „PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A.” na „Wu”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji DOBIESZYN z „W” na „Wu” oraz zmieniono treść uwagi: „Wu –

Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów. Dodatkowo wymagane zawarcie

umowy z właścicielem placu ładunkowego.”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji DOBRE MIASTO z „W” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji GARBATKA LETNISKO z „W” na „Wu” oraz zmieniono treść uwagi:

34 „Wu – Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 5 wagonów. Dodatkowo wymagane

zawarcie umowy z właścicielem placu ładunkowego”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji GARWOLIN z „W” na „Wu” oraz zmieniono treść uwagi: „Wu -

Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów.”,

- dla stacji GŁOWNO dodano uwagę - treść uwagi „Wu – uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz

przesyłek kierowanych na ładownię”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji GŁUSZYCA z „Wb” na „PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z

PKP CARGO S.A.”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji GRĘBÓW z „W” na „Wu” oraz zmieniono treść uwagi: „Wu - Stacja

otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji GRUDZIĄDZ z „W” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji GUTKOWO z „W” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji HRUBIESZÓW MIASTO z „W” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji JELENIA GÓRA z „PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A.” na „Wu”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji JELENIA GÓRA ZACHODNIA z „Wb” na „PRZEWÓZ WYMAGA

UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.”,

- dla stacji JELEŃ dodano uwagę - treść uwagi „Wu/ Wb – uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega

przewóz przesyłek kierowanych na ładownię”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji JĘDRZEJÓW z „W” na „Wu” oraz zmieniono treść uwagi: „Wu -
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Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji KATOWICE ZAWODZIE z „W” na „Wb”,

- dla stacji KOŃSKIE dodano uwagę „W-Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielem placu

ładunkowego”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji KRAŚNIK z „W” na „Wu” oraz zmieniono treść uwagi: 62 „Wu –

Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 5 wagonów. Dodatkowo wymagane zawarcie

umowy z właścicielem placu ładunkowego”,

- dla stacji KROSNO dodano uwagę - treść uwagi „W – Tory ładunkowe nieczynne do odwołania”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji KUNÓW z „Wb” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji LĘBORK z „Wu” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji LIPA z „W” na „Wu/Wb” oraz zmieniono treść uwagi: „Wu/Wb -

Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielem placu ładunkowego”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji LUBARTÓW z „W” na „Wu”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji LUBAWKA z „Wb” na „PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z

PKP CARGO S.A.”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji LUBLIN z „W” na „Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji LUBYCZA KRÓLEWSKA z „PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA

Z PKP CARGO S.A.” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŁASKARZEW z „W” na „Wu” oraz zmieniono treść uwagi: „Wu -

Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielem placu ładunkowego”,

- dla stacji MIĄCZYN zmieniono treść uwagi 83 „Wu – Stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych dla

Składu Opału i Materiałów Budowlanych T&M Sobianek – dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10

wagonów”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji MOTYCZ z „W” na „Wu” oraz zmieniono treść uwagi: „Wu - Stacja

otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 20 wagonów.”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji NAKŁO NAD NOTECIĄ z „W” na „Wu/Wb” oraz zmieniono treść

uwagi: „Wu/Wb-Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów”,

- dla stacji NAŁĘCZÓW zmieniono treść uwagi 93 „Wu – Stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych

dla LTK –Intermodal Sp. z o.o. Drzewce 1, 24-150 Nałęczów”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji NIEDRZWICA z „W” na „Wu” oraz zmieniono treść uwagi: „Wu -

Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 4 wagonów.”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji NISKO z „W” na „Wu”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji NIWNICE z „Wb” na „Wu/Wb” oraz zmieniono treść uwagi: „Wu/Wb

– uzgodnieniu z PKP CRGO S.A. podlega przewóz przesyłek kierowanych na ładownię”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji OLSZTYNEK z „W” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji OSTRÓDA z „W” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji OŚWIĘCIM z „W” na „Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji PARCZEW z „W” na „Wu” oraz zmieniono treść uwagi: „Wu - Stacja

otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 5 wagonów.”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji PIASKI KOŁO KILEC z „W” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji PIEKOSZÓW z „W” na „Wu”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji PIONKI z „W” na „Wu” oraz zmieniono treść uwagi: „Wu - Stacja

otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.”,

- dla stacji PORAŻYN skreślono uwagę 121 „Wu/Wb – Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów, za

wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznicę”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji PUŁAWY z „W” na „Wu”oraz zmieniono treść uwagi: „Wu - Stacja

otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 10 wagonów.”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji RADZYŃ PODLASKI z „W” na „Wu” oraz zmieniono treść uwagi:

„Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 5 wagonów.”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji REJOWIEC z „W” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji RUDA OPALIN z „W” na „Wu”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji SANDOMIERZ z „W” na „Wu/Wb” oraz zmieniono treść uwagi:

„Wu/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji SĘDZISZÓW z „W” na „Wu/Wb” oraz zmieniono treść uwagi:

„Wu/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 600 ton”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji SKANDAWA z „Wu/Wb” na „Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji SOBIBÓR z „W” na „Wu”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji SOLEC KUJAWSKI z „W” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji STĄPORKÓW z „W” na „Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji SZAMOTUŁY z „Wu” na „Wu/Wb”,
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- zmieniono zakres czynności dla stacji SZCZEBRZESZYN z „W” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji SZCZYTNO z „W” na „Wu”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji SZYDŁOWIEC z „PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A.” na „Wu”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŚWIDNIK z „PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO

S.A.” na „Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji TARGOWISKA z „PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A.” na „W” oraz zmieniono treść uwagi: „W-Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz

przesyłek o masie powyżej 800 ton”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji TARNOBRZEG z „W” na „Wu”,

- dla stacji TARNÓW dodano uwagę - treść uwagi „W – Tory ładunkowe nieczynne do odwołania”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji TORUŃ WSCHODNI z „W” na „Wu/Wb”,

- dla stacji TURZNO skreślono uwagę 162 „Wu- Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton dla

SKANSKA NDI”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji WAŁOWICE z „Wu/Wb” na „Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji WARKA z „W” na „Wu” oraz zmieniono treść uwagi: „Wu – Stacja

otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów. Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z

właścicielem placu ładunkowego”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji WĄBRZEŹNO z „W” na „Wu/Wb” oraz zmieniono treść uwagi:

„Wu/Wb-Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji WŁOCŁAWEK z „W” na „Wu/Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji WŁODAWA z „W” na „Wu”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji WŁOSZCZOWA z „W” na „Wu”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji WOLANÓW z „W” na „Wu” oraz zmieniono treść uwagi: „Wu –

Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów. Dodatkowo wymagane zawarcie

umowy z właścicielem placu ładunkowego”,

- dla stacji WOLA RZĘDZIŃSKA dodano uwagę - treść uwagi „W – Tory ładunkowe nieczynne do

odwołania”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji WOLSZTYN z „Wu” na „Wb”,

- dla stacji WROCŁAW GŁÓWNY usunięto czynność „Wk”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji ZAWIERCIE z „W” na „Wb”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji ZWIERZYNIEC TOWAROWY z „PRZEWÓZ WYMAGA

UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.” na „Wu”,

 

- usunięto stacje BIELSKO BIAŁA WAPIENICA, 

- usunięto stacje BZOWO GORAJ, 

- usunięto stacje CZARNA TARNOWSKA, 

- usunięto stacje GOLESZÓW, 

- usunięto stacje GÓRA ŚLĄSKA,

- usunięto stacje JELEŚNIA, 

- usunięto stacje KROBIA,

- usunięto stacje ŁUPKÓW, 

- usunięto stacje MILÓWKA, 

- usunięto stacje MYSŁOWICE, 

- usunięto stacje PRABUTY,

- usunięto stacje RAJCZA, 

- usunięto stacje RADOM,

- usunięto stacje STARE BOJANOWO, 

- usunięto stacje SULĘCIN, 

- usunięto stacje TOPORÓW, 

- usunięto stacje USTROŃ, 

- usunięto stacje WĘGIERSKA GÓRKA, 

- usunięto stacje ŻERKÓW,

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

 RADOM WSCHODNI - RADOM - 0 km,

 RADOM WSCHODNI - GARBATKA LETNISKO - 38 km.
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0004490 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 14 do WOT z dnia 01.07.2016 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 21 listopada 2016:

- dodano stację WARGOWO nr 02867-0 - zakres czynności "Wu",

 

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         WARGOWO - ROGOŹNO WLKP. - 23 km,

         WARGOWO - SUCHY LAS - 14 km.

KalkulatorTT wersja: 2.6.20

KalkulatorTT

0004410 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 12 do WOT z dnia 01.07.2016 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 24 października 2016:

- dodano stację TRAWNIKI nr 05066-6 - zakres czynności "*",

 

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         TRAWNIKI - ŚWIDNIK - 27 km,

         TRAWNIKI - REJOWIEC - 18 km.

KalkulatorTT wersja: 2.6.19

KalkulatorTT

0004393 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 11 do WOT z dnia 01.07.2016 wprowadzonej

przez PKP Cargo
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 17 października 2016:

 

- zmieniono treść uwagi nr 10 dla stacji BOBRÓWKA - aktualna treść uwagi:"W - Uzgodnieniu z PKP

CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek powyżej 8 wagonów",

- zmieniono treść uwagi nr 52 dla stacji JAROSŁAW - aktualna treść uwagi:"W - Uzgodnieniu z PKP

CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej 1400 ton",

- usunięto stacje LUBASZ KOŁO CZARNKOWA,

- dodano uwagę dla stacji MEDYKA - treść uwagi "Wb - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji

międzynarodowej z przeładunkiem oraz w komunikacji przestawczej w wagonach szerokotorowych",

- zmieniono treść uwagi nr 79 dla stacji MEDYKA B - aktualna treść uwagi:"Wk – Tylko odprawa taryfowa

ze zmianą dokumentów CIM/ SMGS (Zachód – Wschód), po przeładunku zmiana dokumentów SMGS/ CIM

(Wschód – Zachód)",

- dla stacji MEDYKA C skreślono uwagę nr 80,

- dodano uwagę dla stacji MUNINA - treść uwagi "W - Uzgodnieniu

z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek powyżej 16 wagonów kierowanych na bocznicę dla

odbiorcy Euroservice Surochów",

- usunięto stacje POZNAŃ GARBARY,

- usunięto stacje PRZEMYŚL GŁÓWNY,

- zmieniono treść uwagi nr 129 dla stacji RADYMNO - aktualna treść uwagi:"W - Uzgodnieniu z PKP

CARGO S.A. podlega przewóz powyżej 13 wagonów z wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice".

KalkulatorTT wersja: 2.6.18

KalkulatorTT

0004371 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 10 do WOT z dnia 01.07.2016 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 października 2016:

- zmieniono zakres czynności dla stacji SŁAWIĘCICE - z "Wb" na "W",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SZAMOTUŁY - z "W" na "Wu".

KalkulatorTT wersja: 2.6.17

KalkulatorTT

0004359 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9 do WOT z dnia 01.07.2016 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 29 września 2016:

- dodano stację HORYNIEC-ZDRÓJ nr 08484-8 - zakres czynności "W*",

treść uwagi: "W – Z wyjątkiem towarów pylących, uciążliwych zapachowo oraz takich, przy których

czynności ładunkowe generują duży hałas"

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         HORYNIEC-ZDRÓJ - MUNINA - 57 km,

         HORYNIEC-ZDRÓJ - WERCHRATA - 14 km.
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KalkulatorTT wersja: 2.6.16

KalkulatorTT

0004343 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia 01.07.2016 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 21 września 2016:

- zmieniono zakres czynności dla stacji WIELUŃ DĄBROWA - z "Wu" na "Wu/Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.6.15

KalkulatorTT

0004327 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7 do WOT z dnia 01.07.2016 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 06 września 2016:

- dodano stację SŁONICE nr 02944-7 - zakres czynności "Wu",

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         SŁONICE - KRZYŻ - 44 km,

         SŁONICE - STARGARD - 46 km.

KalkulatorTT wersja: 2.6.14

KalkulatorTT

0004316 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia 01.07.2016 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 września 2016:

- usunięto stacje BŁONIE.

KalkulatorTT wersja: 2.6.13

KalkulatorTT

0004308 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5 do WOT z dnia 01.07.2016 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 29 sierpnia 2016:

- dodano stację RADZYMIN nr 03817-4 - zakres czynności "Wu",

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         RADZYMIN - LEGIONOWO PIASKI - 17 km,

         RADZYMIN - KRUSZE - 13 km.
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KalkulatorTT wersja: 2.6.12

KalkulatorTT

0004240 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 1 do WOT z dnia 01.07.2016 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 14 lipca 2016:

- dodano stację SOBOLEW nr 03932-1 - zakres czynności "W",

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         SOBOLEW - DĘBLIN - 23 km,

         SOBOLEW - PILAWA - 27 km.

KalkulatorTT wersja: 2.6.11

KalkulatorTT

0004225 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 01.07.2016 wydanego przez PKP

Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

- BARCIN 01963-8

Usunięto stację.

- BOŻEPOLE WIELKIE 00542-1

Dodano stację węzłową: LĘBORK - odległość: 16

Dodano stację węzłową: REDA - odległość: 29

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

- BRZEZINY ŚLĄSKIE 07131-6

Usunięto stację.

- BYTOM KARB 07241-3

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: Ws: Stacja otwarta dla spółek PKP S.A.

- BYTOM KARB C 07243-9

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- CIERPCE 1981-0

Usunięto stację.

- CZERSK 00890-4

Usunięto czynność: 28: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min.

20 wagonów.

- DĄBIE NAD NEREM 1915-8

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: 31: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lub min. 10 wagonów.

Dodano czynność: 29: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lub min. 10 wagonów.

- FRYSZTAK 8285-9

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

Dodano czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

- GDAŃSKA WRZESZCZ 00753-4

Usunięto stację.

- GODĘTOWO 00541-3

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na
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podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji

przygotowanej dla konkretnych relacji przewozowych

- GORZUCHOWO CHEŁMIŃSKIE 02065-1

Usunięto stację.

- INOWROCŁAW RĄBINEK B 01884-6

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- JANOWICE WIELKIE 05566-5

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: 54: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton.

- KARTUZY 01800-2

Usunięto czynność: 60: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 400 ton lub min. 10 wagonów.

- KŁUDNA 01933-1

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: 61: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lub min. 10 wagonów.

Dodano czynność: 57: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lub min. 10 wagonów.

- KORNATOWO 02026-3

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- KORONOWO 01599-0

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- KRAKÓW LOTNISKO 08032-5

Dodano stację węzłową: KRAKÓW GŁÓWNY TOWAROWY - odległość: 9

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- KRETKI 02141-0

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: 67: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów.

- KUŹNICA HEL 0676-7

Usunięto stację.

- LIMANOWA 08220-6

Usunięto stację.

- ŁOCHÓW 03791-1

Usunięto stację.

- MARCISZÓW 05560-8

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- MĄKOWARSKO 01594-1

Usunięto stację.

- MLECZEWO 00807-8

Usunięto stację.

- MONTOWO 02188-1

Usunięto stację.

- MORZESZCZYN 00843-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: 94: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych dla P.W. "ROLMAG" Sp. z
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o.o, i ewentualnych współużytkowników za zgodą P.W. "ROLMAG".

- NOWY DWÓR GDAŃSKI 00729-4

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- NOWY STAW 00728-6

Usunięto stację.

- OLESNO ŚLĄSKIE 07155-5

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

- PŁOCK 03260-7

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

- POTĘGOWO 00493-7

Usunięto czynność: *: Stacja otwarta tylko dla Firmy „ULENBERG”, Mirosław Ulenberg, Rzuszcze 49,

Główczyce

Dodano czynność: 122: Wb - Stacja otwarta tylko dla Firmy "ULENBERG", Mirosław Ulenberg, Rzuszcze

49, Główczyce.

- RAKOWICE 02186-5

Usunięto stację.

- REJOWIEC 05080-7

Dodano czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- RUMIA 00609-8

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

- RYBNO POMORSKIE 02251-7

Usunięto stację.

- RYPIN 02142-8

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- SĘDZISŁAW 05563-2

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- SKARŻYSKO KAMIENNA 04800-9

Usunięto czynność: 150a: 150a Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielem placu ładunkowego

Dodano czynność: 143: W - Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielem placu ładunkowego.

- SMĘTOWO 00487-4

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- SOMONINO 01778-0

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- SUSZEC 06926-0

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych
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Usunięto czynność: 159: Wu - Stacja otwarta tylko dla ROLBUD (Iwona Tomala-Karpińska, Żory).

- TARGOWISKA 08354-3

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

- TRZCINIEC 01856-4

Usunięto stację.

- UHERCE 08392-3

Usunięto stację.

- USTRZYKI DOLNE 08394-9

Usunięto stację.

- WARNICE DĘBICA 00259-2

Usunięto stację.

- WIATROWIEC WARMIŃSKI 01012-4

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- WIELBARK 02343-2

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

- WIĘCŁAWICE 01877-0

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na

obsługę ładowni i dla posiadaczy bocznic

- ZARYŃ 01918-2

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- ZIELONCZYN 01849-9

Usunięto stację.

- ZIĘBICE 05642-4

Dodano czynność: 178: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych dla firmy Handel Artykułami

Przemysłowymi, Usługi Transportowe ANKAS, K. Getinger & A. Getinger Sp. Jawna, ul. Magazyn Zbożowy,

Lipniki, 48-388 Kamiennik

Usunięto czynność: *): Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych dla firmy Handel Artykułami

Przemysłowymi, Usługi Transportowe ANKAS, K.Getinger & A. Getinger Sp. Jawna, ul. Magazyn Zbożowy,

Lipniki, 48-388 Kamiennik.

- ŻNIN 01965-3

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

KalkulatorTT wersja: 2.6.10

KalkulatorTT

0004193 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 15 do WOT z dnia 13.12.2015 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 20 czerwca 2016:

- dla stacji DOBIESZYN dodano do uwagi 32 treść: "Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielem

placu ładunkowego",

- dla stacji SKARŻYSKO KAMIENNA dodano uwagę 150a, treść uwagi:"150a Dodatkowo wymagane

zawarcie umowy z właścicielem placu ładunkowego",

- dla stacji WARKA dodano do uwagi 175 treść: "Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielem

placu ładunkowego",

- dla stacji WOLANÓW dodano do uwagi 181 treść: "Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z

właścicielem placu ładunkowego".

KalkulatorTT wersja: 2.6.9

KalkulatorTT

0004164 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 14 do WOT z dnia 13.12.2015 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 12 czerwca 2016:

- zmieniono nazwę stacji z STARGARD SZCZECIŃSKI na STARGARD.

KalkulatorTT wersja: 2.6.8

KalkulatorTT

0004155 [NHM] Zaktualizowano spis towarów NHM do wersji obowiązującej od 01 czerwca 2016 r.

KalkulatorTT wersja: 2.6.7

KalkulatorTT

0004117 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 12 do WOT z dnia 13.12.2015 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 27 maja 2016:

- usunięto stacje DARŁOWO,

- usunięto stacje GŁAZÓW,

- zmieniono zakres czynności dla stacji KRZEWIE - z "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A." na "Wu",

- usunięto stacje PYRZYCE,

- zmieniono zakres czynności dla stacji ROGÓW - z "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A." na "Wu",

- usunięto stacje STARGARD SZCZECIŃSKI KLUCZEWO,

- zmieniono zakres czynności dla stacji STRYKÓW - z "Wu/Wb" na "Wu" skreślono uwagę 156,

- usunięto stacje STRZELCE KUJAWSKIE.

0004121 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 13 do WOT z dnia 13.12.2015 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 02 czerwca 2016:

- dodano stację POTĘGOWO nr 00493-7 - zakres czynności "Wb*",

treść uwagi:"*Stacja otwarta tylko dla Firmy „ULENBERG”, Mirosław Ulenberg, Rzuszcze 49, Główczyce"

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         POTĘGOWO - LĘBORK - 19 km,

         POTĘGOWO - SŁUPSK - 33 km.

0004038 [Zmiany] Dostosowanie wpisywania skrótów aplikacji w menu Start do działania w systemie Windows 10

KalkulatorTT wersja: 2.6.6

KalkulatorTT

0004014 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9 do WOT z dnia 13.12.2015 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 11 kwietnia 2016:

- dla stacji CZARNKÓW dodano czynność "Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.6.5

KalkulatorTT

0004006 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia 13.12.2015 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 14 marca 2016:

- dla stacji ROZMIERKA dodano czynność "Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.6.4

KalkulatorTT

0003985 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7 do WOT z dnia 13.12.2015 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 22 marca 2016:

- zmieniono zakres czynności dla stacji BOGUMIŁOWICE - z "Wb" na "W".

KalkulatorTT wersja: 2.6.3

KalkulatorTT

0003977 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia 13.12.2015 wprowadzonej przez

PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 14 marca 2016:

- zmieniono zakres czynności dla stacji OSTROŁĘKA - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono treść uwagi nr 139 dla stacji ROKIETNICA - aktualna treść uwagi:"Wu – Stacja otwarta dla

przesyłek min. 9 wagonów"

- zmieniono zakres czynności dla stacji TŁUSZCZ - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WARSZAWA PRAGA - z "W" na "Wu/Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.6.2

KalkulatorTT

0003952 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia 13.12.2015 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 09 lutego 2016:

- zmieniono zakres czynności dla stacji NOWA RUDA - z "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A." na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ZIĘBICE - z "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO

S.A." na "Wu",  dodano uwagę: "Wu – stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych dla firmy Handel

Artykułami Przemysłowymi, Usługi Transportowe ANKAS, K. Getinger & A. Getinger Sp. Jawna, ul. Magazyn

Zbożowy, Lipniki, 48-388 Kamiennik".

 

KalkulatorTT wersja: 2.6.1

KalkulatorTT

0003921 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 2 do WOT z dnia 13.12.2015 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 14 stycznia 2016:

- dodano stację MOŃKI nr 02413-3 - zakres czynności "Wb",

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

MOŃKI - BIAŁYSTOK - 42 km,

MOŃKI - EŁK TOWAROWY - 58 km.

KalkulatorTT wersja: 2.6.0

KalkulatorTT

0003908 [Taryfy] Dodano możliwość wykonywania obliczeń na podstawie taryfy PKP LHS obowiązującej od 01

stycznia 2016 r.

0003909 [Taryfy] Dodano możliwość wykonywania obliczeń na podstawie taryfy PKP Cargo obowiązującej od 01

stycznia 2016 r.

0003906 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 13.12.2015 wydanego przez PKP

Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

- BARDO PRZYŁĘK 05648-1

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy
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Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic

- BOLESŁAWIEC 05385-0 

Usunięto czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na

obsługę ładowni i dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- BORÓW 05362-9

Usunięto czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na

obsługę ładowni i dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- GŁOGÓW 04220-0

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- GROMNIK 08105-9

Usunięto stację.

- GRYBÓW 08167-9

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

- JELCZ LASKOWICE 05834-7

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: 56: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- KOMAŃCZA 08412-9

Usunięto stację.

- LEGNICA 05300-9

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- LWÓWEK ŚLĄSKI 05216-7

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- ŁAWSZOWA 05227-4

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

- MIĘDZYLESIE 05720-8

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- MUSZYNA 08240-4

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Usunięto czynność: 100: W - Z wyjątkiem przesyłek materiałów sypkich i pylistych.

Dodano czynność: Ws: Stacja otwarta dla spółek PKP S.A.

- NIEGOSŁAWICE 04126-9

Dodano stację.

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

- NIWNICE 05214-2

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- NOWA RUDA 05794-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych
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- OBORNIKI ŚLĄSKIE 05878-4

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- PIWNICZNA 08211-5

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

- PRZYSIEKI 08333-7

Usunięto stację.

- RASZÓWKA 05323-1

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- SKAWINA 08010-1

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- SOCHACZEW 03460-3

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

- STOCZEK ŁUKOWSKI 04023-8

Usunięto stację.

- STRÓŻE 08160-4

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: Ws: Stacja otwarta dla spółek PKP S.A.

- SZPROTAWA 04124-4

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- ŚCINAWKA ŚREDNIA 05790-1

Usunięto czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na

obsługę ładowni i dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA 03850-5

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

- WĘGLINIEC 05180-5

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- WOŁÓW 06033-5

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- WROCŁAW LEŚNICA 05897-4

Usunięto czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na

obsługę ładowni i dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

- ZEBRZYDOWA 05210-0

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej
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stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- ZGORZELEC 05184-7

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: 191: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

- ZIĘBICE 05642-4

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - oznacza, że przewóz do/z tej

stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na

podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej

dla konkretnych relacji przewozowych

KalkulatorTT wersja: 2.5.28

KalkulatorTT

0003885 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 20 do WOT z dnia 01.07.2015 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 27 listopada 2015r:

- zmieniono zakres czynności dla stacji MIĘDZYRZEC PODLASKI - z "Wu" na "Wu/Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.5.27

KalkulatorTT

0003873 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 19 do WOT z dnia 01.07.2015 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 04 listopada 2015:

- dodano stację GRABOWNO WIELKIE nr 05954-3 - zakres czynności "Wb".

0003872 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 18 do WOT z dnia 01.07.2015 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 22 października 2015:

- dodano stację STARA ŁUBIANKA nr 01644-4 - zakres czynności "Wu",

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

STARA ŁUBIANKA - PIŁA PÓŁNOC - 10 km,

STARA ŁUBIANKA - SZCZECINEK - 57 km.

KalkulatorTT wersja: 2.5.26

KalkulatorTT
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0003815 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 16 do WOT z dnia 01.07.2015 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 8 października 2015r:

- zmieniono zakres czynności dla stacji IŁOWA ŻAGAŃSKA - z "Wu/Wb" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MAŁOMICE - z "Wu" na "Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.5.25

KalkulatorTT

0003797 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 13 do WOT z dnia 01.07.2015 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 14 września 2015r:

- zmieniono zakres czynności dla stacji JELENIA GÓRA - z "W" na "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA

Z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PIECHOWICE - z "Wu" na "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA

Z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji STARA KAMIENICA - z "Wu" na "PRZEWÓZ WYMAGA

UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.".

KalkulatorTT wersja: 2.5.24

KalkulatorTT

0003792 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 12 do WOT z dnia 01.07.2015 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 września 2015r:

- zmieniono zakres czynności dla stacji GOSTYNIN - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŁOWICZ PRZEDMIEŚCIE - z "W, Wk" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŁÓDŹ CHOJNY - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji OPOCZNO - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PABIANICE - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SKIERNIEWICE - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ZGIERZ - z "W" na "Wu/Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.5.23

KalkulatorTT

0003788 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia 01.07.2015 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 13 sierpnia 2015:

- zmieniono zakres czynności dla stacji STRZAŁKOWO - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WRZEŚNIA - z "W" na "Wu/Wb".
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KalkulatorTT wersja: 2.5.22

KalkulatorTT

0003786 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7 do WOT z dnia 01.07.2015 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 11 sierpnia 2015:

- zmieniono treść uwagi 35 dla stacji DZIAŁDOWO.

KalkulatorTT wersja: 2.5.21

KalkulatorTT

0003778 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia 01.07.2015 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 06 sierpnia 2015:

- zmieniono zakres czynności dla stacji CIECHANÓW - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji DZIAŁDOWO - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŁOMŻA - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SADOWNE WĘGROWSKIE - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WARSZAWA REMBERTÓW - z "W" na "Wu/Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.5.20

KalkulatorTT

0003771 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5 do WOT z dnia 01.07.2015 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 04 sierpnia 2015:

- zmieniono zakres czynności dla stacji MALBORK - z "W" na "Wu/Wb".

 

KalkulatorTT wersja: 2.5.19

KalkulatorTT

0003753 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia 01.07.2015 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 27 lipca 2015:

- zmieniono zakres czynności dla stacji POZNAŃ FRANOWO - z "W" na "Wb", skreślono uwagę 133.
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KalkulatorTT wersja: 2.5.18

KalkulatorTT

0003735 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 1 do WOT z dnia 01.07.2015 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 14 lipca 2015:

- zmieniono zakres czynności dla stacji PISZ - z "W, uwaga 130" na "Wu/Wb, uwaga 130", zmieniono treść

uwagi nr 130 na: "Wu/Wb – Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SZEPIETOWO - z "W" na "Wu".

0003734 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 01.07.2015 wydanego przez PKP

Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

- BIADKI 04404-0

Usunięto stację.

- BYTÓW 00555-3

Usunięto czynność: *): Wb - przewozy realizowane przez SKPL Cargo Sp. z o.o.

Dodano czynność: 16: Wb - Przewozy realizowane przez SKPL Cargo Sp. z o.o.

- GRZYBÓW LHS 06418-8

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP LHS Sp. z o.o.

Dodano czynność: **: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP LHS Spółka z o.o.

- GRZYBÓW LHS/GOLUCHÓW 06418-8

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP LHS Sp. z o.o.

Dodano czynność: **: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP LHS Spółka z o.o.

- GRZYBÓW LHS/HRUBIESZÓW MIASTO 06418-8

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP LHS Sp. z o.o.

Dodano czynność: **: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP LHS Spółka z o.o.

- GRZYBÓW LHS/SĘDZISZÓW 06418-8

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP LHS Sp. z o.o.

Dodano czynność: **: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP LHS Spółka z o.o.

- GRZYBÓW LHS/SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 06418-8

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP LHS Sp. z o.o.

Dodano czynność: **: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP LHS Spółka z o.o.

- GRZYBÓW LHS/SZCZEBRZESZYN 06418-8

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP LHS Sp. z o.o.

Dodano czynność: **: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP LHS Spółka z o.o.

- GRZYBÓW LHS/WOLA BARANOWSKA 06418-8

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP LHS Sp. z o.o.

Dodano czynność: **: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP LHS Spółka z o.o.

- GRZYBÓW LHS/ZAMOŚĆ BARTATYCZE 06418-8

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP LHS Sp. z o.o.

Dodano czynność: **: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP LHS Spółka z o.o.

- JAROCIN 04470-1

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic

- LIPUSZ 01760-8

Usunięto czynność: *): Wb - Dalszy przewóz przesyłek/wagonów przeznaczony na punkty ładunkowe

położone na linii użytku niepublicznego Lipusz – Bytów realizowany przez SKLP Cargo Sp. z o.o.

Dodano czynność: 75: Wb - Dalszy przewóz przesyłek/wagonów przeznaczonych na punkty ładunkowe

położone na linii użytku niepublicznego Lipusz-Bytów realizowane przez SKLP Cargo Sp. z o.o.

- ŁUKÓW 03990-9

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic

- OSŁAWA DĄBROWA 65255-2

Usunięto czynność: *): Wb - przewozy realizowane przez SKPL Cargo Sp. z o.o.
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Dodano czynność: 120: Wb - Przewozy realizowane przez SKPL Cargo Sp. z o.o.

- STARGARD SZCZECIŃSKI 00220-4

Usunięto czynność: 157: W - Przesyłki wapna nawozowego hydratyzowanego, superfosfatu pylistego i

innych towarów pylistych załadowanych luzem - tylko dla posiadaczy przyległych bocznic.

Dodano czynność: 158: W - Przesyłki wapna nawozowego hydratyzowanego, superfosfatu pylistego i

innych towarów pylistych załadowanych luzem tylko dla posiadaczy przyległych bocznic.

- SWARZĘDZ 02847-2

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1

- SZCZEBRZESZYN LHS 06594-6

Usunięto czynność: 164: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały

łatwopalne i toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy

Szczebrzeszyn LHS

Dodano czynność: 165: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały

łatwopalne i toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy

Szczebrzeszyn LHS.

- SZCZEBRZESZYN LHS/GOŁUCHÓW 06594-6

Usunięto czynność: 164: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały

łatwopalne i toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy

Szczebrzeszyn LHS

Dodano czynność: 165: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały

łatwopalne i toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy

Szczebrzeszyn LHS.

- SZCZEBRZESZYN LHS/HRUBIESZÓW MIASTO 06594-6

Usunięto czynność: 164: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały

łatwopalne i toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy

Szczebrzeszyn LHS

Dodano czynność: 165: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały

łatwopalne i toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy

Szczebrzeszyn LHS.

- SZCZEBRZESZYN LHS/SĘDZISZÓW 06594-6

Usunięto czynność: 164: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały

łatwopalne i toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy

Szczebrzeszyn LHS

Dodano czynność: 165: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały

łatwopalne i toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy

Szczebrzeszyn LHS.

- SZCZEBRZESZYN LHS/SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 06594-6

Usunięto czynność: 164: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały

łatwopalne i toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy

Szczebrzeszyn LHS

Dodano czynność: 165: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały

łatwopalne i toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy

Szczebrzeszyn LHS.

- SZCZEBRZESZYN LHS/SZCZEBRZESZYN 06594-6

Usunięto czynność: 164: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały

łatwopalne i toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy

Szczebrzeszyn LHS

Dodano czynność: 165: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały

łatwopalne i toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy

Szczebrzeszyn LHS.

- SZCZEBRZESZYN LHS/WOLA BARANOWSKA 06594-6

Usunięto czynność: 164: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały

łatwopalne i toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy

Szczebrzeszyn LHS

Dodano czynność: 165: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały

łatwopalne i toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy

Szczebrzeszyn LHS.

- SZCZEBRZESZYN LHS/ZAMOŚĆ BORTATYCZE 06594-6
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Usunięto czynność: 164: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały

łatwopalne i toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy

Szczebrzeszyn LHS

Dodano czynność: 165: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały

łatwopalne i toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy

Szczebrzeszyn LHS.

- ZIELONA GÓRA 02780-5

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic

KalkulatorTT wersja: 2.5.17

KalkulatorTT

0003702 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 28 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 lipca 2015:

- usunięto stacje BIADKI,

- zmieniono zakres czynności dla stacji JAROCIN - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ZIELONA GÓRA - z "W" na "Wu/Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.5.16

KalkulatorTT

0003660 [NHM] Zaktualizowano spis towarów NHM do wersji obowiązującej od 01 czerwca 2015 r.

KalkulatorTT wersja: 2.5.15

KalkulatorTT

0003655 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 24 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 11 czerwca 2015:

- zmieniono zakres czynności dla stacji KĘPNO - z "W" na "Wu".

KalkulatorTT wersja: 2.5.14

KalkulatorTT

0003652 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 23 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 10 czerwca 2015:

- zmieniono zakres czynności dla stacji RADNICA - z "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A." na "Wb".
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KalkulatorTT wersja: 2.5.13

KalkulatorTT

0003637 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 20 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 czerwca 2015:

- zmieniono zakres czynności dla stacji GĄDKI - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji LUBOŃ KOŁO POZNANIA - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŁUKÓW - z "W" na "Wu, Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji POZNAŃ STAROŁĘKA - z "Wu/Wb" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SWARZĘDZ - z "W" na "Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.5.12

KalkulatorTT

0003625 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 18 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 18 maja 2015:

- usunięto stacje SOPOT.

KalkulatorTT wersja: 2.5.11

KalkulatorTT

0003622 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 17 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 12 maja 2015:

- dodano stację BYTÓW nr 00555-3 - zakres czynności "Wb*)",

treść uwagi: „Wb - przewozy realizowane przez SKPL Cargo Sp. z o.o.”

- dodano stację OSŁAWA DĄBROWA nr 65255-2 - zakres czynności "Wb*)",

treść uwagi: „Wb - przewozy realizowane przez SKPL Cargo Sp. z o.o.”

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

      OSŁAWA DĄBROWA - BYTÓW - 12 km,

      OSŁAWA DĄBROWA - LIPUSZ - 13 km.

KalkulatorTT wersja: 2.5.10

KalkulatorTT

0003610 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 15 i 16 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 maja 2015:

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHMIELNIK - z "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A." na "Ws",

- zmieniono zakres czynności dla stacji STAWIANY PIŃCZOWSKIE - z "PRZEWÓZ WYMAGA

UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A." na "Ws".

KalkulatorTT wersja: 2.5.9

KalkulatorTT

0003590 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 14 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 21 kwietnia 2015:

- zmieniono zakres czynności dla stacji CZEREMCHA - z "W" na "Wu/Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.5.8

KalkulatorTT

0003582 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 13 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 13 kwietnia 2015:

- dodano czynność dla stacji BIŁGORAJ LHS - "Wk",

- zmieniono zakres czynności dla stacji GRZYBÓW LHS - z "Wu/Wb" na "PRZEWÓZ WYMAGA

UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji HRUBIESZÓW LHS - z "Wu/Wb" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji KATOWICE LIGOTA - z "W" na "Wb",

- dodano stację NIETOPEREK nr 02689-8 - zakres czynności "Wu",

- dodano czynność dla stacji STASZÓW LHS - "Wk",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SZCZEBRZESZYN LHS - z "Wu/Wb" na "Wu", zmieniono treść

uwagi nr 164 na: "Wu – Stacja otwarta tylko dla przesyłek, z wyjątkiem zawierających materiały łatwopalne i

toksyczne w wagonach cysternach, obsługiwanych przez Terminal Przeładunkowy Szczebrzeszyn LHS”,

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

      NIETOPEREK - MIĘDZYRZECZ - 8 km.

KalkulatorTT wersja: 2.5.7

KalkulatorTT

0003548 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 12 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 26 marca 2015:

- dodano stację MIKUŁOWA nr 05254-8 - zakres czynności "Wb".
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KalkulatorTT wersja: 2.5.6

KalkulatorTT

0003544 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 11 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

1. 24 marca 2015:

- zmieniono zakres czynności dla stacji SŁAWKÓW EUROTERMINAL - z "Wb, Wk" na "PRZEWÓZ

WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.",

 

2. 01 kwietnia 2015:

- usunięto stacje DOMANIEWICE,

- zmieniono treść uwagi nr 82 dla stacji ŁAPY - aktualna treść uwagi: "Wu/Wb – stacja otwarta dla przesyłek

min. 5 wagonów, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznicę",

- zmieniono treść uwagi nr 156 dla stacji SOCHACZEW - aktualna treść uwagi: "Wu/Wb – stacja otwarta dla

przesyłek min. 5 wagonów",

- usunięto stację WYKNO,

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŻYRARDÓW - z "Wu/Wb" na "Wu".

KalkulatorTT wersja: 2.5.5

KalkulatorTT

0003512 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 marca 2015:

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHOTYŁÓW - z "PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP

CARGO S.A." na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŁAPY - z "W, uwaga 82" na "Wu/Wb, uwaga 82", zmieniono treść

uwagi nr 82 na: "Wu/Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek min. 5 wagonów, za wyjątkiem przesyłek

kierowanych na bocznice.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PRUSZKÓW - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SOCHACZEW - z "W, uwaga 156" na "Wu/Wb, uwaga 156",

zmieniono treść uwagi nr 156 na: "Wu/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.".

KalkulatorTT wersja: 2.5.4

KalkulatorTT

0003504 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 lutego 2015:

- zmieniono zakres czynności dla stacji KOŚCIERZYNA - z "Wu, uwaga 66" na "Wu". Usunięto treść uwagi

nr 66.

- dodano stację LIPUSZ nr 01760-8 - zakres czynności "Wb*)".

treść uwagi: "Wb – Dalszy przewóz przesyłek/wagonów przeznaczony na punkty ładunkowe położone na

linii użytku niepublicznego Lipusz – Bytów realizowany przez SKLP Cargo Sp. z o.o."
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KalkulatorTT wersja: 2.5.3

KalkulatorTT

0003493 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

1. 20 stycznia 2015:

- zmieniono zakres czynności dla stacji GRYFICE - z "Wu/Wb, uwaga 49" na "Wu, uwaga 49", zmieniono

treść uwagi nr 49 na: "Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów.",

 

2. 01 lutego 2015:

- zmieniono zakres czynności dla stacji PILAWA - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MIŃSK MAZOWIECKI - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MAŁASZEWICZE - z "Wb" na "Wb, Wk",

- usunięto stację MAŁASZEWICZE C.

KalkulatorTT wersja: 2.5.2

KalkulatorTT

0003476 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 12 stycznia 2015:

- dodano stację CIEŚLE nr 05970-9 - zakres czynności "Wb",

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

      CIEŚLE - OLEŚNICA - 7 km.

 

KalkulatorTT wersja: 2.5.1

KalkulatorTT

0003469 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 2 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 24 grudnia 2014:

- dodano stację NAŁĘCZÓW nr 05010-4 - zakres czynności "Wu*), Wk".

treść uwagi: "Wu - Stacja otwarta tylko dla LTK-Intermodal Sp. z o.o. Drzewce 1, 24-150 Nałęczów."

KalkulatorTT wersja: 2.5.0

KalkulatorTT

0003467 [Obliczenia] W taryfach towarowych PKP Cargo obowiązujących od 01 stycznia 2013 r. zmieniono sposób

wykonywania obliczeń dla pozycji 8606.
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KalkulatorTT

0003458 [Taryfy] Dodano obsługę Taryfy Towarowej PKP LHS obowiązującej od 01 stycznia 2015 r.

0003450 [Taryfy] Dodano obsługę Taryfy Towarowej PKP Cargo obowiązującej od 01 stycznia 2015 r.

0003460 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 1 do WOT z dnia 14.12.2014 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 14 grudnia 2014:

- zmieniono zakres czynności dla stacji GLIWICE - - z "W, uwaga 40" na "Wb". Usunięto treść uwagi nr 40.

0003452 [WOT] Zaktualizowano dane stacji do wersji zgodnej z WOT obowiązującym od 14 grudnia 2014 r.

Zestawienie zmian wprowadzonych w Wykazie Odległości Taryfowych:

- BOREK WIELKOPOLSKI 04378-6

Usunięto stację.

- BRZOSTÓW WIELKOPOLSKI 04492-5

Usunięto stację.

- CHOJNA 01333-4

Zmieniono treść uwagi na: 21 Wu/Wb - Stacja otwarta tylko dla Zespołu Składnic Lasów Państwowych w

Stargardzie Szczecińskim za wyjątkiem bocznic.

- CZERNIEWICE 02168-3

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic

- GGDAŃSK OSOWA 00612-2

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej

umowy na obsługę ładowni i dla posiadaczy bocznic

- KOŚCIERZYNA 01750-9

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

- LASKOWICE POMORSKIE 01720-2

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

- LIPNO 02002-4

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

- MIĄCZYN 06602-7

Usunięto czynność: *): Wu - Stacja otwarta tylko dla Składu Opału i Materiałów

Budowlanych T&M Sobianek - dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów

Dodano czynność: 91: Wu - Stacja otwarta tylko dla Składu Opału i Materiałów

Budowlanych T&M Sobianek - dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów.

- MOGILNO 03200-3

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Usunięto czynność: 94: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów.

Dodano czynność: 95: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów.

- OSTASZEWO TORUŃSKIE 02037-0

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

- PIASKI WIELKOPOSLKIE 04362-0

Usunięto stację.

- PIOTRKÓW KUJAWSKI 01919-0

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

- PRZEMYŚL GŁÓWNY 08440-0

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- REDA 00610-6
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KalkulatorTT

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic

- WIERZCHUCIN 01659-2

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Usunięto czynność: 181: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 400 ton lub min. 10 wagonów.

Dodano czynność: 180: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 400 ton lub min. 10 wagonów.

- ZAGNAŃSK 06370-1

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: 188: Wu/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek powyżej 10

wagonów.

0003459 [Błąd programu] Poprawiono nieprawidłowe stawki w tabeli E dla taryfy towarowej PKP Cargo obowiązującej

od 01 stycznia 2013 r.

Poprawiono błędy dla następujących pozycji:

1. do 120 km dla wagonu 2-osiowego - była: 213.85 poprawiono na: 231.85.

2. do 350 km dla wagonu 4-osiowego - była: 676.13 poprawiono na: 686.13.

0003451 [Błąd programu] Poprawiono błąd powodujący czasami zgłaszanie wyjątku po wybraniu towaru z listy

towarów.

0003462 [Obliczenia] Poprawiono błąd, który powodował, że opłaty dodatkowe nie były przeliczane po odczycie

zestawu danych z szablonu.

Błąd występował w sytuacji, gdy szablon danych był zapisany dla taryfy towarowej obowiązującej w innym

okresie niż taryfa towarowa obowiązująca podczas odczytu danych z szablonu. Bezpośrednio po odczytaniu

szablonu dane opłat dodatkowych nie były przeliczane na stawki obowiązujące w bieżącej taryfie towarowej.

KalkulatorTT wersja: 2.4.17

KalkulatorTT

0003423 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 11 do WOT z dnia 01.07.2014 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

1. 15 listopada 2014:

- zmieniono zakres czynności dla stacji PORAŻYN - z "Wu, uwaga 131" na "Wu/Wb, uwaga 131",

zmieniono treść uwagi nr 131 na: "Wu/Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek min.5 wagonów, za wyjątkiem

przesyłek kierowanych na bocznice.",

- dodano stację STĘSZEW nr 03053-6 - zakres czynności "Wu",

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

      STĘSZEW - LUBOŃ KOŁO POZNANIA - 17 km

      STĘSZEW - WOLSZTYN - 57 km.

 

2. 01 grudnia 2014:

- zmieniono zakres czynności dla stacji NOWA SÓL - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SULECHÓW - z "W, Wk" na "Wu/Wb, Wk".
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KalkulatorTT wersja: 2.4.16

KalkulatorTT

0003412 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 10 do WOT z dnia 01.07.2014 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 listopada 2014:

- usunięto stację BYTNICA,

- zmieniono zakres czynności dla stacji PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE - z "W, uwaga 136" na "W". Usunięto

treść uwagi nr 136,

- zmieniono zakres czynności dla stacji ZAGNAŃSK - z "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO

S.A." na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŻURAWICA B - z "W, Wk, uwaga 194" na "W, Wk". Usunięto treść

uwagi nr 194.

KalkulatorTT wersja: 2.4.15

KalkulatorTT

0003398 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9 do WOT z dnia 01.07.2014 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 20 października 2014:

- zmieniono zakres czynności dla stacji NOWOGARD - z "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO

S.A." na "Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.4.14

KalkulatorTT

0003370 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia 01.07.2014 wprowadzonej przez

PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 października 2014:

- zmieniono zakres czynności dla stacji BOJANOWO - z "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO

S.A." na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHOJNA - z "Wu, uwaga 21" na "Wu/Wb, uwaga 21", zmieniono

treść uwagi nr 21 na: "Wu/Wb – Stacja otwarta tylko dla Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

Szczecińskim, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznicę",

- zmieniono zakres czynności dla stacji CZŁUCHÓW - z "W, uwaga 28" na "Wu/Wb, uwaga 28", zmieniono

treść uwagi nr 28 na: "Wu/Wb – Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów",

- zmieniono zakres czynności dla stacji JANKOWO POMORSKIE - z "W, uwaga 54" na "Wu, uwaga 54",

zmieniono treść uwagi nr 54 na: "Wu – Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5

wagonów",

- zmieniono zakres czynności dla stacji KOSZALIN - z "W, Wk" na "Wu/Wb, Wk",

- zmieniono zakres czynności dla stacji KROTOSZYN - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji NOWY TOMYŚL - z "W, uwaga 114" na "Wu, uwaga 114",

zmieniono treść uwagi nr 114 na: "Wu – Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1000 ton lub min. 10

wagonów",

- zmieniono zakres czynności dla stacji POZNAŃ KRZESINY - z "Wu/Wb" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PROSTYNIA - z "W, uwaga 134" na "Wu/Wb, uwaga 134",

zmieniono treść uwagi nr 134 na: "Wu/Wb – Stacja otwarta dla przesyłek o masie min 800 ton",

- zmieniono zakres czynności dla stacji RECŁAW - z "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A."

na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SIERADZ - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WĄGROWIEC - z "W" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WOLSZTYN - z "W" na "Wu".

KalkulatorTT wersja: 2.4.13

KalkulatorTT

0003361 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7 do WOT z dnia 01.07.2014 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 23 września 2014:

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŁUKÓW - z "Wb" na "W".

KalkulatorTT wersja: 2.4.12

KalkulatorTT

0003339 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia 01.07.2014 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 05 września 2014:

- zmieniono zakres czynności dla stacji SUSZ - z "W" na "Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.4.11

KalkulatorTT

0003325 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 i 5 do WOT z dnia 01.07.2014 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące:

 

1. od 01 sierpnia 2014:

- zmieniono zakres czynności dla stacji SZAMOTUŁY - z "W" na "W, Wk"

 

2. od 26 sierpnia 2014:

- zmieniono zakres czynności dla stacji NEKLA - z "Wu" na "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO

S.A.". Usunięto treść uwagi nr 105.

KalkulatorTT wersja: 2.4.10

KalkulatorTT

0003288 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3 do WOT z dnia 01.07.2014 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 18 lipca 2014:

- zmieniono zakres czynności dla stacji OŻARÓW MAZOWIECKI - z "przewóz wymaga uzgodnienia z PKP

CARGO S.A." na "Wu"

KalkulatorTT wersja: 2.4.9

KalkulatorTT

0003282 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 1 do WOT z dnia 01.07.2014 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 14 lipca 2014:

- zmieniono zakres czynności dla stacji GRZYBÓW - z "przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A."

na "Wb, Wk"

- dodano stację MIĄCZYN nr 06602-7 - zakres czynności "Wu*)"

treść uwagi:"Wu – Stacja otwarta tylko dla Składu Opału i Materiałów Budowlanych T&M Sobianek - dla

przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów"

- zmieniono zakres czynności dla stacji STRZEGOMEK - z "przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO

S.A." na "Wb"

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         MIĄCZYN - ZAWADA 28 km,

         MIĄCZYN - HRUBIESZÓW MIASTO 34 km.

0003281 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 01.07.2014 wydanego przez PKP

Cargo.

Zestawienie zmian wprowadzonych w Wykazie Odległości Taryfowych:

- BIERZWNIK 02919-9

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Usunięto czynność: 6: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.

- DOLNA ODRA 00084-4

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na

obsługę ładowni i dla posiadaczy bocznic

- FOSOWSKIE 06150-7

P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 135 z 266



Lista zmian w projekcie: KalkulatorTT Wygenerowano: 2021-02-16 14:52:38

KalkulatorTT

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- GORZÓW WIELKOPOLSKI ZIELENIEC 01393-8

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na

obsługę ładowni i dla posiadaczy bocznic

- HRUBIESZÓW LHS 06612-6

Dodano czynność: 51: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 56: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS / GOŁUCHÓW 06612-6

Dodano czynność: 51: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 56: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS / HRUBIESZÓW MIASTO 06612-6

Dodano czynność: 51: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 56: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS / SĘDZISZÓW 06612-6

Dodano czynność: 51: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 56: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS / SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 06612-6

Dodano czynność: 51: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 56: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS / SZCZEBRZESZYN 06612-6

Dodano czynność: 51: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 56: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.
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- HRUBIESZÓW LHS / WOLA BARANOWSKA 06612-6

Dodano czynność: 51: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 56: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS / ZAMOŚĆ BORTATYCZE 06612-6

Dodano czynność: 51: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 56: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- KARLINO 00402-8

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na

obsługę ładowni i dla posiadaczy bocznic

- KARŁOWICE 06113-5

Dodano czynność: 61: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.

- ŁAMBINOWICE 05674-7

Dodano czynność: 81: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.

- MEDYKA D 08454-1

Dodano czynność: 89: W - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z przeładunkiem.

Wk - Tylko odprawa związana ze zmianą dokumentów SMGS/CIM dla przesyłek jednostek transportu

intermodalnego. Przeładowanie kontenerów i składowanie dokonywane jest na stacji Żurawica B.

Usunięto czynność: 93: W - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z przeładunkiem.

Wk - Tylko odprawa związana ze zmianą dokumentów SMGS/CIM dla przesyłek jednostek transportu

intermodalnego. Przeładowanie kontenerów i składowanie dokonywane jest na stacji Żurawica B.

- OPOLE ZACHODNIE 06066-5

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- OZIMEK 06157-2

Dodano czynność: 122: W - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.

- POZNAŃ FRANOWO 02835-7

Dodano czynność: 132: Wk - Na korzystanie z terminala wymagana jest umowa z PKP CARGO S.A.

Usunięto czynność: *): Wk - na korzystanie z terminala wymagana umowa z PKP CARGO S.A.

- PRUDNIK 05690-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: 135: Wu/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.

- RYBNIK 06820-5

Dodano czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- STOBNO SZCZECIŃSKIE 00031-5

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic

- SZCZECIN GUMIEŃCE 00020-8

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

Usunięto czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na

obsługę ładowni i dla posiadaczy bocznic

- ŚWIEBODZIN 02810-0

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę
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ładowni i dla posiadaczy bocznic

- WROCŁAW BROCHÓW 05810-7

Usunięto czynność: *): Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. nie podlegają przesyłki dla PKP PLK S.A. Zakład

Linii Kolejowych Wrocław

Dodano czynność: 187: Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. nie podlegają przesyłki dla PKP PLK S.A. Zakład

Linii Kolejowych Wrocław.

- WYRZYSK OSIEK 01451-4

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Usunięto czynność: 192: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton.

0003283 [NHM] Zaktualizowano spis towarów NHM do wersji obowiązującej od 01 lipca 2014 r.

KalkulatorTT wersja: 2.4.8

KalkulatorTT

0003133 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 10 do WOT z dnia 15.12.2013 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 9 maja 2014:

- zmieniono zakres czynności dla stacji OŁAWA - z "W" na "W *)"

treść uwagi: „W – Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek powyżej 9 wagonów, za

wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice”

0003134 [Błąd programu] Poprawiono błąd, który informował o nieprawidłowym zamknięciu aplikacji, zgłaszany

czasami podczas zamykania programu.

KalkulatorTT wersja: 2.4.7

KalkulatorTT

0003122 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9 do WOT z dnia 15.12.2013 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące:

 

1. od 28 kwietnia 2014:

- zmieniono zakres czynności dla stacji SZADEK - z "przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A." na

"Wb"

 

2. od 01 maja 2014:

- zmieniono zakres czynności dla stacji SZCZECIN DĄBIE - z "W" na "Wu/Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.4.6

KalkulatorTT
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0003080 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7 do WOT z dnia 15.12.2013 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 kwietnia 2014:

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŁAPY - z "Wb" na "W*)"

treść uwagi: „W – Stacja otwarta tylko dla przesyłek min. 5 wagonów, za wyjątkiem przesyłek kierowanych

na bocznice”,

- usunięto stację ŚREM,

- zmieniono zakres czynności dla stacji WROCŁAW GŁÓWNY - z "W" na "Wu/Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.4.5

KalkulatorTT

0003023 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia 15.12.2013 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 marca 2014:

 - dla stacji BISKUPIEC RZESZELSKI zmieniono zakres czynności - z "Wu, uwaga 10)" na "przewóz

wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

 - dla stacji BORUJSKO zmieniono zakres czynności - z "Wb" na "przewóz wymaga uzgodnienia z PKP

CARGO S.A.",

 - dla stacji BUSKO ZDRÓJ zmieniono zakres czynności - z "W, uwaga 17)" na "przewóz wymaga

uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

 - dla stacji DARŁOWO zmieniono zakres czynności - z "Wu/Wb, uwaga 33)" na "przewóz wymaga

uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

 - usunięto stację GRABOWO,

 - dla stacji KLUCZBORK zmieniono zakres czynności - z "W, uwaga 67)" na "W",

 - dla stacji KRZYŻ zmieniono zakres czynności - z "W" na "Wu/Wb",

 - dla stacji LIDZBARK zmieniono zakres czynności - z "Wb" na "przewóz wymaga uzgodnienia z PKP

CARGO S.A.",

 - dla stacji ŁOWYŃ zmieniono zakres czynności - z "Wu" na "przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO

S.A.",

 - dla stacji MIĘDZYCHÓD zmieniono zakres czynności - z "Wu, uwaga 97)" na "przewóz wymaga

uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

 - dla stacji MRĄGOWO zmieniono zakres czynności - z "W" na "przewóz wymaga uzgodnienia z PKP

CARGO S.A.",

 - dla stacji NOWY STAW zmieniono zakres czynności - z "Wu" na "przewóz wymaga uzgodnienia z PKP

CARGO S.A.",

 - usunięto stację NURZEC,

 - dodano stację PASYM nr 00939-0 - zakres czynności "Wb",

 - dodano odległości dla stacji PASYM: do OLSZTYN GŁÓWNY - 26 km, do WIELBARK - 40 km,

 - dla stacji PYRZYCE zmieniono zakres czynności - z "Wu" na "przewóz wymaga uzgodnienia z PKP

CARGO S.A.",

 - usunięto stację SIERAKÓW WIELKOPOLSKI,

 - dla stacji SIEMIANÓWKA zmieniono zakres czynności - z "W" na "W, Wk",

 - dla stacji STARGARD  SZCZECIŃSKI  KLUCZEWO zmieniono zakres czynności - z "Wb" na "przewóz

wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

 - dla stacji SZARBKÓW zmieniono zakres czynności - z "Wb, uwaga 165)" na "przewóz wymaga

uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

 - dla stacji UHERCE zmieniono zakres czynności - z "W,  uwaga  181)" na "przewóz wymaga uzgodnienia z

PKP CARGO S.A.",

 - dla stacji USTRZYKI  DOLNE zmieniono zakres czynności - z "W,  uwaga  182)" na "przewóz wymaga

uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

 - dla stacji WROCŁAW BROCHÓW zmieniono zakres czynności - z "Wb" na "przewóz wymaga

uzgodnienia z PKP CARGO S.A. *)",

   treść uwagi: "Uzgodnieniu  z  PKP  CARGO  S.A.  nie  podlegają  przesyłki  dla  PKP  PLK  S.A.  Zakład 

Linii Kolejowych Wrocław".
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0002995 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5 do WOT z dnia 15.12.2013 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 lutego 2014:

- usunięto stację IŁOWO;

- usunięto stacje KONOPKI.

KalkulatorTT wersja: 2.4.3

KalkulatorTT

0002982 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia 15.12.2013 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 21 stycznia 2014:

- dodano stację ŁOCHÓW nr 03791-1 - zakres czynności "*",

treść uwagi: „* - PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A.”

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         ŁOCHÓW - TŁUSZCZ 21 km,

         ŁOCHÓW - MAŁKINIA 30 km.

KalkulatorTT wersja: 2.4.2

KalkulatorTT

0002970 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3 do WOT z dnia 15.12.2013 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 13 stycznia 2014:

- zmieniono zakres czynności dla stacji RYBNIK - z "W" na "Wb",

- dodano stację SIECHNICE nr 05829-7 - zakres czynności "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŻORY - z "W" na "W*)"

treść uwagi: „W – Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek powyżej 25 wagonów.”

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         SIECHNICE - WROCŁAW BROCHÓW - 3 km,

         SIECHNICE - OPOLE WSCHODNIE - 77 km.

0002960 [komunikaty] Poprawiono obsługę sytuacji występującej, gdy po uruchomieniu programu dla bieżącej daty nie

można znaleźć taryfy do obliczeń.

Usunięto problemy występujące w poszczególnych systemach operacyjnych. (W Windows 7 jest

wyświetlany komunikat, a w Windows 2003 nie występuje zawieszenie programu) Zmodyfikowano też sposób

wyboru taryfy włączanej zamiast bieżącej. Obecnie jest wyszukiwana ostatnia obowiązująca taryfa danego

rodzaju (np. PKP Cargo) a nie tak jak było do tej pory taryfa z 2006 roku.
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KalkulatorTT wersja: 2.4.1

KalkulatorTT

0002940 [Taryfy] Dodano taryfę PKP LHS obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

0002945 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 2 do WOT z dnia 15.12.2013 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 20 grudnia 2013:

- zmieniono zakres czynności dla stacji POZNAŃ FRANOWO - z "W" na "W, Wk*)"

treść uwagi: „Wk - na korzystanie z terminala wymagana umowa z PKP CARGO S.A.”

0002950 [Dane] Poprawiono błąd - brak rodzaju przewozu po odczycie danych z szablonu.

Problem występował, gdy odczytywano szablon z zapisami dla jednej taryfy, a w programie do obliczeń była

wybrana inna taryfa. Obecnie program wyświetla okno umożliwiające użytkownikowi określenie sposobu

postępowania w takim przypadku.

0002951 [komunikaty] Dodano uwagę z informacją, że taryfę LHS stosuje się wyłącznie za odcinek linii LHS.

Uwaga jest wyświetlana tylko wtedy, gdy jedna ze stacji nie jest stacją położoną na linii LHS.

0002947 [Obliczenia] Poprawiono automatyczne ustawianie informacji o towarze dla rodzajów przewozu dla par. 13

taryf PKP LHS.

0002938 [Obliczenia] Poprawiono błąd nieprawidłowego obliczania stawki dla par. 24 i 26 taryfy PKP LHS.

0002946 [Obliczenia] Zmodyfikowano sposób wykonywania obliczeń dla wagonów ochronnych (pozycja NHM: 9924 00

00)

Po wybraniu pozycji NHM 9924 00 00 program wylicza opłatę taryfową: 0 zł oraz wyświetla informację o

następującej treści: Za wagony ochronne przy przewozie materiałów niebezpiecznych lub taborze toczącym

się na własnych kołach opłat nie pobiera się.

0002939 [Obliczenia] Wydłużono czas obowiązywania taryfy PKP Cargo do 31 grudnia 2014 roku.

0002948 [Obliczenia] Dla taryfy LHS dodano wyświetlanie uwagi informującej, że wybrana pozycja towaru nie pasuje

do wybranego rodzaju przewozu.

0001879 [Obsługa] Poprawiono domyślny porządek wyświetlania pozycji w oknie wyboru szablonu.

Wprowadzono domyślne sortowanie w porządku rosnącym według nazwy szablonu. Powiększono też

domyślny rozmiar okna wyboru szablonu.

0002942 [Obsługa] W oknie Wybór taryfy wprowadzono wyświetlanie listy taryf wg daty obowiązywania w kolejności

malejącej.

0002631 [Okno] Po zmianie z TT Cargo na LHS - problem z obsługą tabeli

0002941 [Taryfy] Poprawiono błąd w funkcji pobierania pliku z treścią taryfy.

Dla taryfy PKP LHS obowiązującej w 2013 r. była pobierana taryfa z 2012 r.

KalkulatorTT wersja: 2.4.0

KalkulatorTT

0002936 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 15.12.2013 wydanego przez PKP

Cargo.
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Zestawienie zmian wprowadzonych w Wykazie Odległości Taryfowych:

  - BOLECHOWO 02986-8

  Usunięto stację. 

  - CZARNA BIAŁOSTOCKA 02423-2

  Czynność: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. zmieniono na: Wu: Ładownia otwarta dla

odprawy przesyłek na podstawie umowy

  - KOBYLNICA 03102-1

  Czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek zmieniono na: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy

przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę ładowni i dla posiadaczy bocznic

  - OLECKO 01195-7

  Czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy zmieniono na: Wu/Wb:

Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę ładowni i dla posiadaczy

bocznic

  - POZNAŃ GÓRCZYN 02872-0

  Czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek zmieniono na: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy

przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę ładowni i dla posiadaczy bocznic

  - POZNAŃ WOLA 03065-0

  Czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek zmieniono na: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy

przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę ładowni i dla posiadaczy bocznic

  - PRUSZKÓW 03410-8

  Czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic zmieniono na: W: Stacja

otwarta dla odprawy przesyłek

  - RUDA OPALIN 05095-5

  Czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy zmieniono na: W: Stacja

otwarta dla odprawy przesyłek

  - SOBIBÓR 05102-9

  Czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy zmieniono na: W: Stacja

otwarta dla odprawy przesyłek

  - WŁODAWA 05104-5

  Czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy zmieniono na: W: Stacja

otwarta dla odprawy przesyłek

  - WROCŁAW KUŹNIKI 05905-5

  Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

KalkulatorTT wersja: 2.3.16

KalkulatorTT

0002907 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia 01.07.2013 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

0002894 [Błąd programu] Zmiana ustawienia dokładności dla stawki sprzedażnej jest stosowana dopiero po

ponownym uruchomieniu aplikacji.

0002891 [Obliczenia] Opóźnione odświeżanie wartości Razem dla zmian masy netto i obowiązywania umów.

0002889 [Obliczenia] Poprawiono błędne odświeżanie w rubryce Podwyższenie i obniżenie stawki, które czasami miało

miejsce po zmianie przewoźnika.

0002892 [Przewoźnicy] Błędne wyświetlanie informacji o przewoźniku w oknie przewoźników - praca na dwóch

instancjach programu.
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KalkulatorTT wersja: 2.3.15

KalkulatorTT

0002864 [RID] Zaktualizowano spis towarów niebezpiecznych RID do wersji obowiązującej od 01.01.2013 r. i

opublikowanej 25.07.2013 r.

0002867 [Błąd programu] Poprawiono błąd zgłaszany podczas próby włączenia edycji szablonu.

0002866 [Okno] Poprawiono błąd powodujący blokowanie kursora myszki (wyświetlanie klepsydry) podczas wyboru

towaru ze spisu NHM lub RID.

KalkulatorTT wersja: 2.3.14

KalkulatorTT

0002842 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3 do WOT z dnia 01.07.2013 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 1 września 2013:

- zmieniono zakres czynności dla stacji NAREWKA - z "W" na "Wu/Wb"

0002840 [NHM] Zaktualizowano spis towarów NHM do wersji obowiązującej od 01 lipca 2013 r.

KalkulatorTT wersja: 2.3.13

KalkulatorTT

0002809 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 1 do WOT z dnia 01.07.2013 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 1 sierpnia 2013:

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŁĘCZYCA - z "Wb" na "Wu/Wb",

- zmieniono treść uwagi nr 160 dla stacji SIEMIATYCZE - aktualna treść uwagi:

 „Wu – Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów”

KalkulatorTT wersja: 2.3.12

KalkulatorTT

0002770 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 01.07.2013 wydanego przez PKP

Cargo.

Zestawienie zmian wprowadzonych przez WOT I obowiązujący od 01.07.2013:

- MIASTKO 00455-6

Zmiana opisu czynności: 97 na: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 10

wagonów.

- BIAŁA PODLASKA 04080-8

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic

- BOGUSZÓW GORCE 05522-8

Usunięto czynność: : Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.
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Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- CHOJNA 01333-4

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Usunięto czynność: 23: W - Stacja otwarta tylko dla Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

Szczecińskim.

Dodano czynność: 24: Wu - Stacja otwarta tylko dla Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

Szczecińskim.

- DĘBNO LUBUSKIE 01350-8

Usunięto czynność: 34: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.

- DOBROSZYCE 05955-0

Usunięto czynność: *): Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 800 ton lub 20 wagonów.

Dodano czynność: 36: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 20 wagonów.

- GORZUCHOWO CHEŁMIŃSKI 02065-1 

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Usunięto czynność: 48: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton dla SKANSKA NDI.

- GRZYBÓW 06417-0

Usunięto czynność: : Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- JANKOWA ŻAGAŃSKA 04165-7

Usunięto czynność: : Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- JELCZ LAKOWICE 05834-7

Dodano czynność: 63: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów.

Usunięto czynność: *): Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek min. 10 wagonów.

- KOMAŃCZA 08412-9

Dodano czynność: 70: W - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.

- KORNATOWO 02026-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Usunięto czynność: 71: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 20 wagonów.

- KROSNO ODRZAŃSKIE 02765-6

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic

- NOWE DREZDENKO 02921-5

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Dodano czynność: 121: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów.

- NOWINY WIELKIE 01403-5

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy
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Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Dodano czynność: 122: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów.

- OTMUCHÓW 05669-7

Usunięto czynność: : Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- PELPLIN 00840-9

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

- PLESZEW 04484-2

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

- PRUSZCZ POMORSKI 01708-7

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

- PRZECHLEWO 01606-3

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic

- PUŁAWY 05003-9

Dodano czynność: 145: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 10 wagonów.

Usunięto czynność: 144: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów.

- PUSZCZYKÓWKO 03042-9

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

Usunięto czynność: *): Wu - Stacja otwarta tylko dla Sprzedaż Węgla i Opału W. Wereszczyński Przed.

Usługowo-Handlowe RAMPA, ul. Stroma 6, 62-040 Puszczykowo.

Dodano czynność: 146: Wu - Stacja otwarta tylko dla Sprzedaż Węgla i Opału W. Wereszczyński Przed.

Usługowo - Handlowe RAMPA, ul. Stroma 6, 62-040 Puszczykowo.

- ROPCZYCE 08123-2

Dodano czynność: 151: W - Stacja otwarta dla przesyłek kierowanych na bocznice i dla wykonawców

inwestycji - modernizacja linii 91.

Usunięto czynność: 149: W - Stacja otwarta dla przesyłek kierowanych na bocznicę i dla wykonawców

inwestycji - modernizacja linii 91

- SANDOMIERZ 06530-0

Dodano czynność: 154: W - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.

- SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI 08126-5

Usunięto czynność: *): W - Stacja otwarta dla wykonawców inwestycji - modernizacja linii 91

Dodano czynność: 157: W - Stacja otwarta dla wykonawców inwestycji - modernizacja linii 91.

- STARGARD SZCZECIŃSKI 00220-4

Usunięto czynność: 162: W - Przesyłki wagonowe wapna nawozowego hydratyzowanego, superfosfatu

pylistego i innych towarów pylistych załadowanych luzem - tylko dla posiadaczy przyległych bocznic.

Dodano czynność: 166: W - Przesyłki wapna nawozowego hydratyzowanego, superfosfatu pylistego i

innych towarów pylistych załadowanych luzem - tylko dla posiadaczy przyległych bocznic.

- STAROGARD GDAŃSKI 00860-7 

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic

- STRZEGOMEK 06589-6

Usunięto czynność: : Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- UHERCE 08392-3

Dodano czynność: 188: W - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów.

- UNISŁAW POMORSKI 0241-2

Usunięto czynność: : Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.
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Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- USTRZYKI DOLNE 08394-9

Dodano czynność: 189: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek min. 5 wagonów.

- WĄBRZEŹNO 02074-3

Usunięto czynność: 185: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów.

Dodano czynność: 192: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów.

- WYSZKÓW 03776-3

Usunięto czynność: *): Wu/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek powyżej 12

wagonów, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice

Dodano czynność: 200: Wu/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek powyżej 12

wagonów, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice.

- ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE 00700-5

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy

 

 

KalkulatorTT wersja: 2.3.11

KalkulatorTT

0002750 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 11 do WOT z dnia 09.12.2012 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 11 czerwca 2013:

- zmieniono zakres czynności dla stacji JANKOWA ŻAGAŃSKA - z "Wb" na "Przewóz wymaga uzgodnienia

z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji KAMIENNA GÓRA - z "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP

CARGO S.A." na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji OTMUCHÓW - z "Wb" na "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP

CARGO S.A.",

- usunięto stację PYSKOWICE.

KalkulatorTT wersja: 2.3.10

KalkulatorTT

0002722 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 10 do WOT z dnia 09.12.2012 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 17 maja 2013:

- dodano stację UNISŁAW POMORSKI nr 02041-2 - zakres czynności "Przewóz wymaga uzgodnienia z

PKP Cargo S.A.",

 

- dodano odległości do stacji dla stacji:

         UNISŁAW POMORSKI - CHEŁMŻA - 15 km.
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KalkulatorTT wersja: 2.3.9

KalkulatorTT

0002712 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia 09.12.2012 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 12 marca 2013:

- dodano stację JELCZ LASKOWICE nr 05834-7 - zakres czynności "Wu*)",

treść uwagi: "Wu – Stacja otwarta tylko dla przesyłek min. 10 wagonów",

 

- dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

         JELCZ LASKOWICE - OPOLE WSCHODNIE - 62 km,

         JELCZ LASKOWICE - WROCŁAW BROCHÓW - 18 km.

KalkulatorTT wersja: 2.3.8

KalkulatorTT

0002705 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9 do WOT z dnia 09.12.2012 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od

1. 29 kwietnia 2013:

- usunięto stację W BACHÓRZ BRZOZOWSKI SKPL,

- usunięto stację W DYNÓW SKPL,

- usunięto stację W JAWORNIK POLSKI SKPL,

- usunięto stację W KAŃCZUGA SKPL,

- usunięto stację W ŁOPUSZKA WIELKA SKPL,

- usunięto stację W PRZEWORSK SKPL,

 

2. 01 maja 2013:

- zmieniono zakres czynności dla stacji BOGUSZÓW GORCE - z "Wu" na "Przewóz wymaga uzgodnienia z

PKP CARGO S.A. *)",

treść uwagi: „*) – Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielem infrastruktury”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji KAMIENNA GÓRA - z "Wu" na "Przewóz wymaga uzgodnienia z

PKP CARGO S.A. *)",

treść uwagi: „*) – Dodatkowo wymagane zawarcie umowy z właścicielem infrastruktury”,

- usunięto uwagę nr 66 dla stacji KAMIENNA GÓRA,

- zmieniono zakres czynności dla stacji KRZESZOWICE - z "W" na "Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.3.7

KalkulatorTT

0002702 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia 09.12.2012 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 18 kwietnia 2013:

- zmieniono zakres czynności dla stacji MIASTKO - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji RACIĄŻ - z "W" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WYSZKÓW - z "Wb" na "Wu/Wb*)"

treść uwagi: "Wu/Wb – Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek powyżej 12 wagonów,

za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice".
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KalkulatorTT wersja: 2.3.6

KalkulatorTT

0002682 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7 do WOT z dnia 09.12.2012 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 kwietnia 2013:

- usunięto treść uwagi nr 44 dla stacji GLIWICE ŁABĘDY.

KalkulatorTT wersja: 2.3.5

KalkulatorTT

0002673 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5 do WOT z dnia 09.12.2012 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 08 marca 2013:

- dodano stację LUBAWKA GR nr 05552-5.

 

- dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

         LUBAWKA GR - LUBAWKA - 3 km.

KalkulatorTT wersja: 2.3.4

KalkulatorTT

0002651 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia 09.12.2012 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od

 

1. 1 lutego 2013:

- zmieniono zakres czynności dla stacji GRZYBÓW - z "Wb, Wk" na "przewóz wymaga uzgodnienia z PKP

CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji KOŁOBRZEG - z "W" na "Wu/Wb",

- zmieniono treść uwagi nr 149 dla stacji ROPCZYCE - aktualna treść uwagi:

„W – Stacja otwarta dla przesyłek kierowanych na bocznicę i dla wykonawców inwestycji – modernizacja

linii 91”,

- zmieniono zakres czynności dla stacji STRZEGOMEK - z "Wb" na "przewóz wymaga uzgodnienia z PKP

CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WAŁCZ - z "W" na "Wu/Wb".

 

2. 1 marca 2013:

- zmieniono zakres czynności dla stacji SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI - z "W" na "W *)",

treść uwagi: „W – Stacja otwarta dla wykonawców inwestycji – modernizacja linii 91”.

P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 148 z 266



Lista zmian w projekcie: KalkulatorTT Wygenerowano: 2021-02-16 14:52:38

KalkulatorTT wersja: 2.3.3

KalkulatorTT

0002645 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3 do WOT z dnia 09.12.2012 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 18 stycznia 2013:

- zmieniono zakres czynności dla stacji PUSZCZYKÓWKO - z "*" na "Wu*)",

treść uwagi: "Wu – stacja otwarta tylko dla Sprzedaż Węgla i Opału W. Wereszczyński Przed. Usługowo –

Handlowe RAMPA, ul. Stroma 6, 62-040 Puszczykowo.".

KalkulatorTT wersja: 2.3.2

KalkulatorTT

0002642 [Błąd programu] Poprawiono błąd uniemożliwiający obliczanie odległości dla niektórych stacji.

Błąd występował przy próbie obliczania odległości do następujących stacji:

- BIELSKO BIAŁA WAPIENICA

- MIECHÓW

- ZAGNAŃSK

KalkulatorTT wersja: 2.3.1

KalkulatorTT

0002636 [Okno] Poprawiono błąd powodujący blokowanie przechodzenia po tabeli wagonów.

KalkulatorTT wersja: 2.3.0

KalkulatorTT

0002635 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 1 i 2 do WOT z dnia 09.12.2012 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

 

1. 24 grudnia 2012:

- dodano stację DOBROSZYCE nr 05955-0 - zakres czynności "Wb *)",

treść uwagi: "Wb – stacja otwarta dla przesyłek min. 800 ton lub 20 wagonów",

 

- dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

         DOBROSZYCE - GRABOWNO WIELKIE - 9 km,

         DOBROSZYCE - DĄBROWA OLEŚNI. PODG - 5 km.

 

2. 01 stycznia 2013:

- dodano stację PIWONICE nr 04525-2 - zakres czynności "Wb",

 

- dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

         PIWONICE - OPATÓWEK - 10 km,

         PIWONICE - STARY STAW - 24 km.

0002615 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 09.12.2012 wydanego przez PKP

Cargo.

Zestawienie zmian wprowadzonych przez WOT I obowiązujący od 09.12.2012:

- ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 02150-1

Zmiana opisu czynności: 1 na: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 20

wagonów. 

- BABY 04739-9

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- BACHÓRZ BRZOZOWSKI SKPL 09199-1

Zmiana opisu czynności: 4 na: Tylko wagony normalnotorowe 2-osiowe o rozstawie osi do 8,0 m i masie

brutto do 40 ton oraz 4-osiowe o rozstawie czopów skrętnych wózków 14,6 m i masie brutto do 80 ton 

- BARCIN 01963-8

Zmiana opisu czynności: 2 na: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 400 ton lub min. 10

wagonów.

- BARCZEWO 00936-5  

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- BARTOSZYCE 01016-5

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- BEŁCHÓW 03302-7

Zmiana opisu czynności: 3 na: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

- BEŁŻEC 06620-9

Zmiana opisu czynności: 4 na: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 5 wagonów.

- BEZWOLA 04001-4 

Usunięto czynność: 5: Wb - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 300 ton. 

- BĘDZIN 07464-1

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1. 

- BĘDZIN GRODZIEC 07472-4

Dodano czynność: 5: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

Usunięto czynność: 6: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- BIAŁOGARD 00390-5

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- BIAŁYSTOK 02400-0

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- BIAŁYSTOK FABRYCZNY 02427-3 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 
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Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

- BIERNATKI SKPL 09557-0

Zmiana opisu czynności: 3 na: Tylko wagony normalnotorowe 2-osiowe o rozstawie osi do 8,0 m i masie

brutto do 40 ton oraz 4-osiowe o rozstawie czopów skrętnych wózków 6,8 - 14,6 m i masie brutto do 80 ton 

- BIERZWNIK 02919-9

Dodano czynność: 6: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 8: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- BIŁGORAJ 06640-7 

Dodano czynność: 7: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton dla "BLS Sp. z o.o. Lublin". 

Usunięto czynność: 9: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla Firmy BLS Sp. z o.o.

Lublin

- BIŃCZE 00317-8 

Dodano czynność: 9: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1000 ton. 

Usunięto czynność: 11: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- BISKUPIEC RESZELSKI 00974-6

Dodano czynność: 10: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 400 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 12: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- BLACHOWNIA 06284-4

Dodano czynność: 11: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 15 wagonów. 

Usunięto czynność: 13: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla firmy "KOST-BET"

Sp.J.

- BŁASZKI 04534-4 

Dodano czynność: 12: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 600 ton. 

Usunięto czynność: 14: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- BOBRÓWKA 08473-1

Usunięto czynność: 15: W - Uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej 9

wagonów. 

Dodano czynność: 13: W - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek powyżej 9

wagonów.

- BOJANOWO 04451-1 

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych. 

Usunięto czynność: 16: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek w zwartych składach dla FIRMY STRATEG

CAPITAL Sp. z o.o. KOPALNIA MELAFIRU Tłumaczów ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań. 

- BOLESŁAWIEC 06385-0

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- BORÓW 05362-9

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- BRANIEWO 01125-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- BRATKÓW 04974-2

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- BRODNICA 02120-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- BRUSY 01566-9

Usunięto stację. 

- BRZEG 06210-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- BRZOZA BYDGOSKA 01857-2

Usunięto czynność: 18: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- BUK 02723-5
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Dodano czynność: 15: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

Usunięto czynność: 19: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- BUSKO ZDRÓJ 06100-6

Dodano czynność: 16: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 400 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 20: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton. 

- BYDGOSZCZ EMILIANOWO 01676-6

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- BYDGOSZCZ GŁÓWNA 01840-8

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- BYDGOSZCZ WSCHÓD 01671-7

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- BYTOM BOBREK 07255-3

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Usunięto czynność: 22: Wb - Przesyłki z przybycia - wlewki stalowe dla PTHU "BO-CARBO" Sp. z o.o. tylko

w wagonach platformach o rozstawie osi 16 m.

- BYTOM KARB B 07242-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- BYTOM KARB C 07243-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- BZOWO GORAJ 01632-9

Dodano czynność: 18: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1000 ton lub min. 20 wagonów. 

Usunięto czynność: 23: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- CHEŁM 05090-6

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- CHEŁM CEMENTOWNIA 05106-0

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- CHEŁM WSCHODNI 05105-2

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- CHEŁMCE 01921-6

Dodano czynność: 20: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 25: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- CHEŁMŻA 02016-4

Dodano czynność: 21: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 26: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- CHODZIEŻ 01618-8

Dodano czynność: 22: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 27: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- CHOJNA 01333-4

Usunięto czynność: 28: W - Stacja otwarta tylko dla zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

Szczecińskim 

Dodano czynność: 23: W - Stacja otwarta tylko dla Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

Szczecińskim. 

- CHOJNICE 01560-2

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- CHORZÓW MIASTO 07227-2

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- CHORZÓW STARY 07220-7

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- CHROŚNICA 02618-7

Dodano czynność: 24: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

Usunięto czynność: 29: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- CIECHANÓW 03693-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 
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- CZARNA BIAŁOSTOCKA 02423-2

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych. 

- CZARNA WODA 00896-1

Dodano czynność: 25: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 20 wagonów. 

Usunięto czynność: 30: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- CZASTARY 04564-1

Dodano czynność: 26: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: *): Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 10 wagonów.

- CZECHOWICE DZIEDZICE POŁUDNIOWE 07606-7 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- CZEKANÓW 04597-1

Usunięto czynność: 31: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 10 wagonów. 

Dodano czynność: 27: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 10 wagonów. 

- CZEMPIŃ 04344-8

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- CZEREMECHA 02520-5

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- CZERNIEWICE 02168-3

Dodano czynność: 28: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 20 wagonów. 

Usunięto czynność: 32: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- CZERSK 00890-4

Dodano czynność: 29: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 20 wagonów. 

Usunięto czynność: 33: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- CZŁUCHÓW 01559-7

Dodano czynność: 30: W - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 34: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- DAMNICA 00489-5 

Dodano czynność: 31: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 35: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 5 wagonów. 

- DARŁOWO 00515-7

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

Usunięto czynność: *): W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach, za wyjątkiem przesyłek

kierowanych na bocznice.

Dodano czynność: 32: Wu/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton, za wyjątkiem przesyłek

kierowanych na bocznice. 

- DĄBIE NAD NEREM 01915-8

Dodano czynność: 33: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 36: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- DĘBICA 08120-8

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- DĘBNO LUBUSKIE 01350-8

Dodano czynność: 34: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 37: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- DŁUGOŁEKA 05933-7 

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- DOBIESZYN 04852-0

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 
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Dodano czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek 

Dodano czynność: 35: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 38: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton. 

- DOLNA ODRA 00084-4

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- DOMANIEWICE 04687-0

Dodano czynność: 36: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 39: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych skladach. 

- DOROHUSK 05110-2

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- DWORY MONOWCE 07748-7

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- DYNÓW SKPL 09197-5

Zmiana opisu czynności: 4 na: Tylko wagony normalnotorowe 2-osiowe o rozstawie osi do 8,0 m i masie

brutto do 40 ton oraz 4-osiowe o rozstawie czopów skrętnych wózków 14,6 m i masie brutto do 80 ton 

- DZIAŁDOWO 2244-2

Dodano czynność: 38: W - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 41: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach min. 800 ton. 

- DZIERŻONIÓW ŚLĄSKI 05490-8

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- ELBLĄG 00815-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- EŁK 01180-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- GARBATKA LETNISKO 05028-6

Dodano czynność: 39: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 42: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 300 ton. 

- GARWOLIN 03926-3

Dodano czynność: 40: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 43: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton. 

- GĄDKI 03023-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- GDAŃSK KOKOSZKI 00744-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- GDAŃSK NOWY PORT 00770-8

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Dodano czynność: 41: W - Dla przesyłek przewożonych drogą morską oraz nadawanych i odbieranych na

przyległych bocznicach. 

Usunięto czynność: 44: W - Tylko dla przesyłek przewożonych i wywożonych morzem, adresowanych do

odbiorców przyległych bocznic oraz przesyłek dla jednostek kolejowych. 

- GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY 00780-7

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Dodano czynność: 42: W - Dla przesyłek przewożonych drogą morską oraz nadawanych i odbieranych na

przyległych bocznicach. 

Usunięto czynność: 46: W - Tylko dla przesyłek przywożonych i wywożonych morzem, adresowanych do

odbiorców przyległych bocznic oraz przesyłek dla jednostek kolejowych. 

- GDYNIA PORT 00580-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Usunięto czynność: 47: Wk - Tylko dla przesyłek przywożonych i wywożonych morzem, urządzenia

przeładunkowe spółki "Port Gdynia-Bałtycki Terminal Kontenerowy", "Gdynia Container Terminal". 

- GDYNIA PORT B 00581-9

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- GDYNIA PORT C 00582-7
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Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Usunięto czynność: 48: Wk - Dla przesyłek przywożonych i odwożonych morzem; urządzenia

przeładunkowe spółki "Port Gdynia-Bałtycki Terminal Kontenerowy". 

- GLIWICE 06970-8

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- GLIWICE B KONTENEROWA 06979-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- GLIWICE ŁĄBEDY 07010-2

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- GLIWICE PORT 06975-7

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- GŁOGÓW MAŁOPOLSKI 08294-1

Usunięto czynność: 51: W - Uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej 1400

ton, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice. 

Dodano czynność: 45: W - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej

1400 ton, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice. 

- GNIEZNO 03080-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- GNIEZNO WINIARY 03082-5

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- GOLENIÓW 00140-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- GOŁAŃCZ 03136-9

Dodano czynność: 46: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 900 ton. 

Usunięto czynność: 52: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek w zwartych składach. 

- GORZKOWICE 04782-9

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych. 

Usunięto czynność: 53: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- GORZÓW WIELKOPOLSKI 01390-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- GORZÓW WIELKOPOLSKI ZIELENIEC 01393-8

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- GORZUCHOWO CHEŁMIŚNKIE 02065-4

Dodano czynność: 48: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton dla SKANSKA NDI. 

Usunięto czynność: 55: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla odbiorcy

SKANSKA NDI.

- GÓRA KALWARIA 04034-5 

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 57: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- GÓRKI NOTECKIE 01434-0

Dodano czynność: 50: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 58: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 5 wagonów. 

- GRABOWO 02333-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest
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standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych. 

- GRACZE 06082-2

Dodano czynność: 51: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 25 wagonów. 

Usunięto czynność: 59: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- GRĘBÓW 06540-9

Dodano czynność: 52: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

Usunięto czynność: 60: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- GRODZISK MAZOWIECKI 03416-5

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- GRODZISK WIELKOPOLSKI 04309-1

Dodano czynność: 53: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1000 ton. 

Usunięto czynność: 61: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- GROMNIK 08105-9

Usunięto czynność: 62: Stacja otwarta po uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. tylko dla przewozu przesyłek na

modernizację linii kolejowej nr 96. 

-GRUDZIĄDZ 02050-3

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- GRUPA 01745-9

Dodano czynność: 54: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 20 wagonów. 

Usunięto czynność: 63: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- GRYFICE 00217-0

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 64: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 5 wagonów. 

Dodano czynność: 55: Wu/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

- GRZYBÓW LHS 06418-8

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

- GRZYBÓW LHS /GOŁUCHÓW 06418-8

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

- GRZYBÓW LHS /HRUBIESZÓW MIASTO 06418-8

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

- GRZYBÓW LHS /SĘDZISZÓW 06418-8

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

- GRZYBÓW LHS /SŁAWKÓW 06418-8

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

- GRZYBÓW LHS /SZCZEBRZESZYN 06418-8

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

- GRZYBÓW LHS /WOLA BARANOWSKA 06418-8

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 
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Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

- GRZYBÓW LHS /ZAMOŚĆ BARTATYCZE 06418-8

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

- GUBIN 02800-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- HAJNÓWKA 02540-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 65: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

Dodano czynność: 56: Wu/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

- HRUBIESZÓW LHS 06612-6

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Usunięto czynność: 66: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach. 

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie. 

Dodano czynność: 57: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach. 

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie. 

- HRUBIESZÓW LHS /GOŁUCHÓW 06612-6

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Usunięto czynność: 66: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach. 

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie. 

Dodano czynność: 57: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach. 

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie. 

- HRUBIESZÓW LHS /HRUBIESZÓW MIASTO 06612-6

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Usunięto czynność: 66: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach. 

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie. 

Dodano czynność: 57: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach. 

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie. 

- HRUBIESZÓW LHS /SĘDZISZÓW 06612-6

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Usunięto czynność: 66: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach. 

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie. 

Dodano czynność: 57: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach. 

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w
P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 157 z 266



Lista zmian w projekcie: KalkulatorTT Wygenerowano: 2021-02-16 14:52:38

KalkulatorTT

Hrubieszowie. 

- HRUBIESZÓW LHS /SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 06612-6

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Usunięto czynność: 66: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach. 

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie. 

Dodano czynność: 57: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach. 

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS /SZCZEBRZESZYN 06612-6 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Usunięto czynność: 66: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach. 

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie. 

Dodano czynność: 57: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach. 

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS /WOLA BARANOWSA 06612-6 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Usunięto czynność: 66: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach. 

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie. 

Dodano czynność: 57: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach. 

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie. 

- HRUBIESZÓW LHS /ZAMOŚĆ BORTATYCZE 06612-6

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Usunięto czynność: 66: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach. 

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie. 

Dodano czynność: 57: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach. 

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW MIASTO 06613-4 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- IŁAWA GŁOWNA 02180-8

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- IŁOWA ŻAGAŃSKA 04167-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- INOWROCŁAW 01870-5

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- INOWROCŁAW RĄBINEK 01883-8 
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Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- JACKOWICE 03247-4

Dodano czynność: 59: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 68: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- JAKSICE 01903-4

Usunięto czynność: 69: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- JANIKOWO POMORSKIE 

Dodano czynność: 60: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 70: W – Stacja otwarta tylko dla przesyłek wojskowych oraz dla przesyłek w zwartych

składach i grupach wagonowych min. 5 wagonów 

- JANOWICE WIELKIE 05566-5

Dodano czynność: 61: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

Usunięto czynność: 71: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- JAROSŁAW 08316-1

Usunięto czynność: 72: W - Uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej 1400

ton, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice. 

Dodano czynność: 62: W - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej

1400 ton, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice. 

- JAROSZOWIEC OLKUSKI 07431-0

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1. 

- JASINIEC BIAŁEBŁOTA 018844-0

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- JASŁO B 08342-8

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- JAWORNIK POLSKI SKPL 09191-8

Zmiana opisu czynności: 4 na: Tylko wagony normalnotorowe 2-osiowe o rozstawie osi do 8,0 m i masie

brutto do 40 ton oraz 4-osiowe o rozstawie czopów skrętnych wózków 14,6 m i masie brutto do 80 ton 

- JELENIA GÓRA 05580-6

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- JELEŃ 04985-9

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

- JĘDRZEJÓW 06445-1

Dodano czynność: 64: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 74: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton. 

- KALISZ 04524-5

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- KAŃCZUGA SKPL 09187-6

Zmiana opisu czynności: 4 na: Tylko wagony normalnotorowe 2-osiowe o rozstawie osi do 8,0 m i masie

brutto do 40 ton oraz 4-osiowe o rozstawie czopów skrętnych wózków 14,6 m i masie brutto do 80 ton 

- KARLINO 00402-8

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- KARTUZY 01800-2

Dodano czynność: 67: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 400 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 77: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- KCYNIA 03160-9

Usunięto czynność: 78: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- KĘDZIERZYN KOŹLE 06700-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- KĘTRZYN 01040-5

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- KIELCE 06355-2
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Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- KIELCE BIAŁOGON 06358-6

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- KIELCE HERBSKIE 06350-3

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- KLUCZBORK 06120-0

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Usunięto czynność: 80: W - Przewóz przesyłek, których załadunek lub rozładunek wykonywany będzie na

torach ogólnego użytku wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. 

Dodano czynność: 68: W - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlegają przewozy przesyłek kierowanych na

tory ogólnego użytku. 

- KŁODZKO GŁOWNE 05730-7 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- KŁUDNA 01933-1

Dodano czynność: 69: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 81: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- KOŁO 03319-1

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- KOŁOBRZEG 00410-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- KONIN 03310-0

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- KONOPKI 03697-0

Dodano czynność: 70: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów dla "FEROCO S.A. Poznań" -

wykonawcy robót modernizacyjnych linii E65. 

Usunięto czynność: 83: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 5 wagonów dla wykonawcy robót modernizacyjnych linii E65 firmy FEROCO S.A. Poznań. 

- KORNATOWO 02026-3

Dodano czynność: 71: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 20 wagonów. 

Usunięto czynność: 84: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- KORSZE 01000-9

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- KORZENIEW SKPL 09550-5

Zmiana opisu czynności: 3 na: Tylko wagony normalnotorowe 2-osiowe o rozstawie osi do 8,0 m i masie

brutto do 40 ton oraz 4-osiowe o rozstawie czopów skrętnych wózków 6,8 - 14,6 m i masie brutto do 80 ton 

- KOSTRZYN 01300-3

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- KOSZALIN 00440-8

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- KOŚCIAN 04340-6

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy 

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

- KOŚCIERZYNA 01750-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Usunięto czynność: 87: W - Na podstawie umowy zawartej pomiędzy CT Północny a Pol-Miedź Trans Sp. z

o.o. w Lubinie, stacja Kościerzyna jest odpowiednio stacją nadania lub przeznaczenia dla przesyłek

nadawców/odbiorców korzystających z punktów ładunkowych usytuowanych na linii Lipusz - Bytów. 

Dodano czynność: 73: W - Na podstawie umowy zawartej przez CT Północny z PMT Polkowice - zarządcą

linii użytku niepublicznego Lipusz - Bytów, istnieje możliwość przewozu przesyłek do/z punktów ładunkowych

usytuowanych na tej linii, dla których stacja Kościerzyna jest odpowiednio stacją nadania lub przeznaczenia,

a dalszy przewóz odbywa się na podstawie oddzielnie zawartych umów. 

- KOTOMIERZ 01669-1

Dodano czynność: 74: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 20 wagonów. 

Usunięto czynność: 88: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- KOŹMIN WIELKOPOLSKI 04620-1

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 
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Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 89: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

Dodano czynność: 75: Wu/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

- KRAŚNIK 05150-8

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Dodano czynność: 77: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 91: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych o masie min. 300 ton. 

- KRETKI 02141-0

Dodano czynność: 78: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 92: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- KRZEWIE 03222-7

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych. 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1. 

Usunięto czynność: 93: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- KRZYŻANOWICE 06796-7

Dodano czynność: 79: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 94: Wu -Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- KUNOWICE 02592-4

Dodano czynność: 80: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 95: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 10 wagonów. 

- KUTNO 03220-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- KUŹNICA BIAŁOSTOCKA 02500-7

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Usunięto czynność: 96: W - Tylko dla przesyłek w komunikacji międzynarodowej bez przeładunku oraz dla

przesyłek posiadaczy bocznic. 

- KWIDZUN 02310-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- KWIDZIN B 02311-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- LAS SUWALSKI 01291-4

Usunięto czynność: 98: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- LASKOWICE POMORSKI 01720-2

Usunięto czynność: 99: W-Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- LASOCICE 04287-9  

Dodano czynność: 82: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1000 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 100: Wb - Stacja otwarta tylko dla przewozów w zwartych składach i grupach

wagonowych minimum 5 wagonów. 

- LEGNICA 05300-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- LESZNO 04260-6

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- LIMANOWA 08220-6

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych. 

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

- LIPIE GÓRY 01916-6

Usunięto czynność: : Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. 

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest
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standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych. 

- LIPNO 02002-4

Dodano czynność: 83: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 400 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 101: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- LUBACZÓW 08478-0

Usunięto czynność: 103: W - Uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składch powyżej 22

wagonów. 

Dodano czynność: 84: W - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek powyżej 18

wagonów. 

- LUBICZ 01993-5

Usunięto czynność: 104: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- LUBLIN 05050-0

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- LUBLIN TATARY 05040-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- LUBLINEK 

Dodano czynność: 86: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton. 

Usunięto czynność: 105: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- LUBLINIEC 07140-7

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- LUTOL SUCHY 02625-5

Dodano czynność: 87: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 107: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach

wagonowych min. 5 wagonów. 

- ŁAPY 02453-9

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

- ŁASK 04664-9

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- ŁOMŻA 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- ŁOPUSZKA WIELKA SKPL 09190-0

Zmiana opisu czynności: 4 na: Tylko wagony normalnotorowe 2-osiowe o rozstawie osi do 8,0 m i masie

brutto do 40 ton oraz 4-osiowe o rozstawie czopów skrętnych wózków 14,6 m i masie brutto do 80 ton 

- ŁOWICZ PRZEDMIEŚCIE 03305-0

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- ŁÓDŹ ANDRZEJÓW 04649-0

Dodano czynność: 88: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 109: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- ŁÓDŹ CHOJNY 04656-5

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- ŁÓDŹ KALISKA 04670-6

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Dodano czynność: 89: Wu/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlegają przewozy przesyłek

kierowanych na ładownię. 

- ŁÓDŹ OLECHÓW 04630-0

Dodano czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- ŁÓDŹ WIDZEW 04640-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- ŁÓDŹ ŻABINIEC 04678-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 
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- ŁUBOWO 00302-0

Dodano czynność: 91: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 111: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach

wagonowych min. 5 wagonów. 

- MAKSYMILIANOWO 01650-1

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 112: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- MAŁASZEWICZE 04060-0 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- MAŁASZEWICZE B 04061-8

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- MAŁASZEWICZE C 04050-1

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- MAŁASZEWICZE D 04062-6

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- MAŁASZEWICZE E 04063-4

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- MAŁASZEWICZE F 04064-4

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- MEDYKA 08450-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- MEDYKA B 08451-7

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- MEDYKA C 08452-5

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- MEDYKA D 08454-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Dodano czynność: 96: W - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z przeładunkiem. 

Wk - Tylko odprawa związana ze zmianą dokumentów SMGS/CIM dla przesyłek jednostek transportu

intermodalnego. Przeładowanie kontenerów i składowanie dokonywane jest na stacji Żurawica B. 

Usunięto czynność: 119: W - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z przeładunku. 

Wk - Tylko odprawa taryfowa ze zmianą dokumentów SMGS/CIM dla przesyłek kontenerów wielkich w

systemie ICF. Przeładowanie kontenerów i składowanie dokonywane jest na stacji Żurawica B.

- MIASTKO 00455-6

Dodano czynność: 97: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 121: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów, max. 15

wagonów. 

- MIECHÓW 07946-7

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek. 

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych. 

- MIELEC 08150-5

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Usunięto czynność: 122: W - Uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej

1400 ton, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice. 

Dodano czynność: 98: W - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej

1400 ton, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice. 
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- MIESZKOWICE 01341-7

Dodano czynność: 99: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

Usunięto czynność: 123: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach maksymalnie 25

wagonów.

- MIĘDZYCHÓD 02690-6 

Dodano czynność: 100: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 124: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach

wagonowych min. 5 wagonów. 

- MIĘDZYLESIE 05720-8

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- MLECZEWO 00807-8

Dodano czynność: 101: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton, do rozładunku na szlaku,

dla wykonawców inwestycji - modernizacja linii E65. 

Usunięto czynność: 125: Wb - Stacja otwarta tylko dla przewozów kruszywa realizowanych w zwartych

składach, do rozładunku na szlaku, na rzecz wykonawców inwestycji - modernizacja linii E 65. 

- MOGILNO 03200-3

Dodano czynność: 102: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 126: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- MONTOWO 02188-1

Dodano czynność: 103: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek o masie min. 800 ton dla wykonawców

inwestycji - modernizacja linii E-65. 

Usunięto czynność: 127: Wb - Stacja otwarta tylko dla przewozów realizowanych w zwartych składach na

rzecz wykonawców inwestycji - modernizacja linii E65. 

- MORZESZCZYN 00843-3

Usunięto czynność: 128: Wu - Stacja otwarta tylko dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "ROLMAG" Sp.

z o.o., 83-136 Opalenie, ul. Ks. Ludwika Warneckiego 23.

Dodano czynność: 104: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych dla P.W. "ROLMAG" Sp. z

o.o, i ewentualnych współużytkowników za zgodą P.W. "ROLMAG". 

- MOTYCZ 05015-3

Dodano czynność: 105: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 20 wagonów. 

Usunięto czynność: 129: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- MRĄGOWO 00991-0

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- MROCZA 01826-7

Dodano czynność: 106: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 130: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- MROZY 03987-5

Dodano czynność: 107: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 131: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- MSZCZONÓW 04711-8

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Usunięto czynność: 132: W - Przewóz przesyłek kierowanych na tory ogólnego użytku wymaga uzgodnienia

z PKP CARGO S.A. 

- MUSZYNA 08240-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Dodano czynność: 108: W - Z wyjątkiem przesyłek materiałów sypkich i pylistych. 

Usunięto czynność: 134: W - Z wyjątkiem przesyłek wagonowych materiałów sypkich i pylistych.

- MYSZKÓW 07542-4 

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1. 

- NAKŁO NAD NOTECIĄ 01820-0

Dodano czynność: 110: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 136: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- NAŁĘCZ 04952-8

Dodano czynność: 111: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

Usunięto czynność: 137: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- NAMYSŁÓW 06230-7

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- NASIELSK 03670-7

Dodano czynność: 113: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 
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Usunięto czynność: 139: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- NEKLA 03004-9

Dodano czynność: 114: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1200 ton. 

Usunięto czynność: 140: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- NIDZICA 02220-2

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 141: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach

wagonowych min. 5 wagonów, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznicę. 

Dodano czynność: 115: Wu/Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek min. 5 wagonów, za wyjątkiem

przesyłek kierowanych na bocznice. 

- NIEDRZWICA 05130-0

Dodano czynność: 116: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 4 wagonów. 

Usunięto czynność: 142: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 300 ton. 

- NIEMOJKI 03974-3

Dodano czynność: 117: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 143: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów. 

- NIESZAWA WAGANIEC 02153-5

Dodano czynność: 118: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 400 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 144: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- NOWA RUDA SŁUPIEC 05802-4

Usunięto czynność: 145: Wb - Uzgodnieniu podlegają przesyłki kierowane do rozładunku o masie powyżej

900 ton brutto. 

Dodano czynność: 119: Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlegają przesyłki kierowane do

rozładunku o masie powyżej 600 ton. 

- NOWA WIEŚ WIELKA 01905-9

Dodano czynność: 120: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 146: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 02789-6

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

NOWOGRÓD OSIEDLE 02791-2

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- NOWY DWÓR MAZOWIECKI 03645-9

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

- NOWY SĄCZ 08190-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- NOWY TOMYŚL 02621-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Dodano czynność: 121: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1000 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 148: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- NURZEC 02535-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych. 

Usunięto czynność: 149: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- NYSA 05660-6

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- OBORNIKI WIELKOPOLSKIE 02960-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 
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- OGNICA 00245-1

Dodano czynność: 122: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 151: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- OKMIANY 05403-1

Dodano czynność: 123: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

Usunięto czynność: 152: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- OLECKO 01195-7

Dodano czynność: 124: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 153: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- OLEŚNICA 05950-1

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- OLSZTYM GŁÓWNY 00920-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- OPALENICA 02720-1

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- OPATÓWEK SKPL 09570-3

Zmiana opisu czynności: 9 na: Tylko wagony normalnotorowe 2-osiowe o rozstawie osi do 9,0 m i masie

brutto do 40 ton oraz wagony 4-osiowe o rozstawie czopów skrętnych wózków 6,8 - 17,8 m i masie brutto do

80 ton 

- OPOLE GŁOWNE 06060-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- OPOLE WSCHODNIE 03100-2

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- OPOLE ZACHODNIE 06066-5

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- ORZESZE 06900-5

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych. 

Dodano czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek 

- ORZYSZ 01247-6

Dodano czynność: 125: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 156: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek wojskowych i grup wagonowych min. 5

wagonów. 

- OSTASZEWO TORUŃSKIE 02037-0

Usunięto czynność: 157: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- OSTROŁĘKA 02330-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- OSTROWY 03227-6

Dodano czynność: 126: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton. 

Usunięto czynność: 158: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- OSTRÓDA 02200-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- OSTRÓW MAZOWIECKA 02390-3

Dodano czynność: 127: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 159: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- OŚWIĘCIM 07710-7

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- OZIMEK 06157-2

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1. 

- OZORKÓW 03254-0

Dodano czynność: 128: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 161: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- PABIANICE 04658-1
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Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- PACZKÓW 05671-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- PAKOŚĆ 01908-3

Usunięto czynność: 162: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- PALĘDZIE 02875-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 163: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

Dodano czynność: 129: Wu/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1000 ton. 

- PARCZEW 04003-0

Dodano czynność: 130: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 164: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 300 ton. 

- PIASKI KOŁO KIELC 06357-8

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- PIEŃSK 05194-6

Dodano czynność: 131: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

Usunięto czynność: 165: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- PILAWA 03920-6

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1. 

- PIŁA GŁÓWNA 01440-7

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- PIŁAWA GŁÓWNA 05499-9

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- PIONKI 04870-2

Dodano czynność: 132: W - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

- PIOTRKÓW KUJAWSKI 01919-0

Dodano czynność: 133: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 166: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- PIOTRKÓW TRYBUNALKSI 04770-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- PISZ 01236-9

Dodano czynność: 135: W - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: *): W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- PŁAZA 07785-9

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych. 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

- PŁOCK 03260-7

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- PŁOŃSK 03676-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- POLICE 00070-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- PORAŻYN 02624-5

Dodano czynność: 138: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 171: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach

wagonowych min. 5 wagonów. 

- POZNAŃ ANTONINEK 02846-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 
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- POZNAŃ FRANOWO 02835-7

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- POZNAŃ GARBARY 02989-2

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- POZNAŃ GŁÓWNY 03060-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- POZNAŃ  GÓRCZYN 02872-0

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- POZNAŃ KRZESINY 02856-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- POZNAŃ PIĄTKOWO 02831-3

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- POZNAŃ STAROŁĘKA 02852-2

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- POZNAŃ STRZESZYN 03064-3

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- POZNAŃ WOLA 03065-0

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- POZNAŃ WSCHÓD 02980-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- PRABUTY 02290-5

Dodano czynność: 140: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek o masie min. 800 ton realizowanych w

wagonach samowyładowczych, dla wykonawców inwestycji modernizacja linii E65. 

Usunięto czynność: 173: Wb - Stacja otwarta tylko dla przewozów kruszywa realizowanych w zwartych

składach, w wagonach samowyładowawczych serii F, na rzecz wykonawców inwestycji - modernizacja linii

E65. 

- PROSTYNIA 01513-1

Dodano czynność: 141: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

Usunięto czynność: 174: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek wojskowych oraz zwartych składów

przeznaczonych na bocznicę wojskową. 

- PRUSZCZ POMORSKI 01708-7

Usunięto czynność: 175: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- PRUSZKÓW 03410-8

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE 08444-2

Usunięto czynność: 177: W - Uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej 25

wagonów. 

Dodano czynność: 142: W - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek powyżej 25

wagonów. 

- PRZEMYŚL GŁÓWNY 08440-2

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- PRZEWORSKI SKPL 09186-8

Zmiana opisu czynności: 4 na: Tylko wagony normalnotorowe 2-osiowe o rozstawie osi do 8,0 m i masie

brutto do 40 ton oraz 4-osiowe o rozstawie czopów skrętnych wózków 14,6 m i masie brutto do 80 ton 

- PSARY 06485-7

Dodano czynność: 143: Ws - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

Usunięto czynność: 178: Ws - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach min. 1400 ton. 

- PUŁAWY 05503-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

Dodano czynność: 144: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 179: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 10 wagonów. 
P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 168 z 266



Lista zmian w projekcie: KalkulatorTT Wygenerowano: 2021-02-16 14:52:38

KalkulatorTT

- PUŁAWY AZOTY 05000-5

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- PYRZYCE 00265-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- RACIBÓRZ 06870-0

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- RADOM 04835-5

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- RADOMSKO 04788-6

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- RADYMNO 08430-1

Dodano czynność: 145: W - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej

1400 ton, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice. 

- RADZYŃ PODLASKI 03997-4

Dodano czynność: 146: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 300 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 180: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 300 ton. 

- RAKOWICE 02186-5

Dodano czynność: 147: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton tylko dla wykonawców

inwestycji - modernizacja linii E65. 

Usunięto czynność: 181: Wb - Stacja otwarta tylko dla przewozów realizowanych w zwartych składach na

rzecz wykonawców inwestycji - modernizacja linii E65. 

- RAWICZ 04430-5

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

- ROKIETNICA 03067-6

Dodano czynność: 148: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 20 wagonów. 

Usunięto czynność: 182: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- ROPCZYCE 08123-2

Usunięto czynność: 183: W - Uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej

1400 ton, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice. 

Dodano czynność: 149: W - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek o masie powyżej

1400 ton, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice. 

- RUDNIKI KOŁO CZĘSTOCHOWY 06335-4

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1. 

- RUNOWO POMORSKIE 00346-7

Dodano czynność: 150: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 184: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach

wagonowych min. 5 wagonów. 

- RYBNIK 06820-5

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- RZESZÓW GŁOWNY 08266-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- RZESZÓW STARONIWA 08260-2

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- RZOCHÓW 08144-8

Dodano czynność: 151: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

Usunięto czynność: 185: W - Stacja otwarta dla przesyłek wielowagonowych o masie minimalnej 800 ton. 

- SANDOMIERZ 06530-0

Usunięto czynność: 186: W - Uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej

1400 ton, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice. 

- SĘDZISZÓW 06430-3

Dodano czynność: 152: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 600 ton. 

Usunięto czynność: 187: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton. 

- SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 01583-4

Dodano czynność: 154: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 189: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- SIEDLCE 03940-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 
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- SIEMIANÓWKA 02560-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- SIEMIATYCZE 02538-7

Dodano czynność: 156: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów, max. 20 wagonów. 

Usunięto czynność: 191: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w grupach wagonowych min. 5 wagonów,

max. 20 wagonów. 

- SIERADZ 01948-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- SIERAKÓW ŚLĄSKI 07153-0

Dodano czynność: 157: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 193: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- SKANDAWA 01006-6

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- SKIBNO00488-1

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- SKIERNIEWICE 04700-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- SKRZYNKI 04756-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Dodano czynność: 158: Wu/Wb - Uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. podlega przewóz przesyłek

kierowanych na ładownię. 

- SŁAWIĘCICE 06780-1

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1. 

- SŁAWNO 00510-8

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- SŁUPCA 03012-5

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- SŁUPSK 00470-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- SOCHACZEW 03460-3

Dodano czynność: 160: W - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 197: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 5 wagonów. 

- SOMONINO 01778-0

Usunięto czynność: : Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. 

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych. 

- SOŚNIE OSTROWSKIE 04608-6

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

- STALOWA WOLA ROZWADÓW 06500-3

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- STALOWA WOLA ROZWADÓW B 06501-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- STARGARD SZCZECIŃSKI 00220-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- STAROGARD GDAŃSKI 00860-7
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Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- STAWIANY 03126-0

Dodano czynność: 163: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 200: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach

wagonowych min. 5 wagonów. 

- STRYKÓW 04684-7

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 201: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

Dodano czynność: 164: Wu/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lub min. 10 wagonów. 

- STRZELCE KUJAWSKIE 03231-8

Dodano czynność: 165: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 202: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- STRZYŻÓW NAD WISŁOKIEM 08278-4

Dodano czynność: 166: W - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 203: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- SUWAŁKI 01280-7

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- SZARBKÓW 06403-0

Dodano czynność: 168: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 400 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 205: Wb - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton. 

- SZCZENIEC 02813-4

Dodano czynność: 169: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1000 ton. 

Usunięto czynność: 206: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- SZCZEBRZESZYN LHS 06594-6

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: 207: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Dodano czynność: 170: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach. 

- SZCZEBRZESZYN LHS /GOŁUCHÓW 06594-6

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: 207: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Dodano czynność: 170: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach. 

- SZCZEBRZESZYN LHS /HRUBIESZÓW MIASTO 06594-6

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: 207: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Dodano czynność: 170: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach. 

- SZCZEBRZESZYN LHS /SEDZISZÓW 06594-6

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: 207: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Dodano czynność: 170: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach. 

- SZCZEBRZESZYN LHS /SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 06594-6

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: 207: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Dodano czynność: 170: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach. 
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- SZCZEBRZESZYN LHS /SZCZEBRZESZYN 06594-6

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: 207: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Dodano czynność: 170: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach. 

- SZCZEBRZESZYN LHS /WOLA BARANOWSKA 06594-6

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: 207: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Dodano czynność: 170: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach. 

- SZCZEBRZESZYN LHS /ZAMOŚĆ BORTATYCZE 06594-6

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

Usunięto czynność: 207: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Dodano czynność: 170: Wu/Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach

cysternach. 

- SZCZECIN GLINKI 00060-4

Usunięto czynność: Ws: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla spółek PKP S.A. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- SZCZECIN GOCŁAW 0061-2

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- SZCZECIN GUMIEŃCE 00020-8

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- SZCZECIN PODJUCHY 00080-2

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- SZCZECIN PORT CENTRALNY 00010-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- SZCZECINEK 00300-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- SZCZUTOWO 03276-3

Dodano czynność: 171: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton. 

Usunięto czynność: *): Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- SZCZYTNO 1060-3

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- SZELIGI 04898-3

Dodano czynność: 172: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton. 

Usunięto czynność: 208: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- SZTUM 

Usunięto stację. 

- SZUBIN 01846-5

Dodano czynność: 173: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 209: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- ŚCINAWA 06040-0

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- ŚCINAWKA ŚREDNIA 05790-1

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- ŚNIADOWO 02346-8
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Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek dla posiadaczy bocznic 

- ŚRODA WIELKOPOLSKA 03020-5

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

- ŚWIDNICA MIASTO 05481-7

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- ŚWIECIE PRZECHOWO 01693-4

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- ŚWINOUJŚCIE 00100-8

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- TARNOWSKIE GÓRY 07100-1

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- TARNOWSKIE GÓRY B 07101-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- TARNÓW 08063-0

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- TERESPOL POMORSKI 01690-7

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- TOMASZÓW MAZOWIECKI 04760-5

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- TOPORÓW 02818-3

Dodano czynność: 175: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1000 ton. 

Usunięto czynność: 211: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- TORUŃ GŁÓWNY 01970-3

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- TORUŃ WSCHODNI 01990-1

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1. 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- TRZCIANKA 01454-8

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy 

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych. 

Dodano czynność: 177: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

- TRZEBIATÓW 00214-7

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 213: Wu - stacja otwarta tylko dla przesyłek wojskowych oraz dla przesyłek w zwartych

składach i grupach wagonowych min. 5 wagonów 

Dodano czynność: 178: Wu/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

- TRZEBIEŻ SZCZECIŃSKI 00078-6

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- TRZEMESZNO 03207-8

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 214: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

Dodano czynność: 179: Wu/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

- TRZEMESZNO LUBUSKIE 02686-4

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 215: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach
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wagonowych min. 10 wagonów. 

Dodano czynność: 180: Wu/Wb - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów. 

- TUCHOLA 01575-0

Dodano czynność: 181: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 216: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów. 

- TURZNO 02078-4

Dodano czynność: 182: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton dla SKANSKA NDI. 

Usunięto czynność: 217: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla odbiorcy

SKANSKA NDI. 

- TWORKÓW 06889-0

Dodano czynność: 183: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 218: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- USTAKA 00495-2

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- WALIŁY 02434-9

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

- WAŁBRZYCH FABRYCZNY 05532-7 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- WAŁBRZYCH GŁÓWNY 05510-3

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- WAŁBRZYCH SZCZAWIENKO 05454-4

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- WAŁOWICE 02805-0

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- WARKA 04850-4

Usunięto czynność: 219: W - Stacja otwarta dla grup wagonowych min. 600 ton. 

Dodano czynność: 184: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów. 

- WARSZAWA GDAŃSKA 03480-1

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic. 

- WĄBRZEŹNO 02074-3

Dodano czynność: 185: W -Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 250 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 220: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów. 

- WĄBRZEŹNO MIASTO 02075-0

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych. 

- WIERUSZÓW 04559-1

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- WIERZCHOSŁAWICE 01878-8

Usunięto czynność: 222: Wb - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- WIERZCHUCIN 01659-2

Dodano czynność: 186: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 400 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 223: W - Stacja otwarta dla przesyłek w składach zwartych. 

- WIĘCŁAWICE 01877-0

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: 224: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów. 

- WŁOCŁAWEK 02160-0

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- WŁOCŁAWEK BRZEZIE 02163-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- WŁOSZCZOWA PÓŁNOC 06489-9
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Dodano czynność: 187: Ws - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

Usunięto czynność: 225: Ws - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach min. 1400 ton. 

- WODZISŁAW ŚLĄSKI 06840-3

Dodano czynność: 188: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1400 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 226: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- WOLANÓW 04845-4

Dodano czynność: 189: W - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 227: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton. 

- WOLBROM 07437-7

Dodano czynność: 190: W - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 228: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- WOŁOMIN 03634-3

Dodano czynność: 191: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 229: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- WROCŁAW GŁÓWNY 06010-3

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- WROCŁAW LEŚNICA 05897-4

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- WROCŁAW PSIE POLE 05924-6

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- WROCŁAW SOŁTYSOWICE 05920-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- WRONKI 02896-9

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- WSCHOWA 04288-7

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- WYRZYSK OSIEK 01451-4

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie umowy 

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych. 

Dodano czynność: 192: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

- ZAMOŚĆ 06590-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- ZBIERSK SKPL 09548-9

Zmiana opisu czynności: 3 na: Tylko wagony normalnotorowe 2-osiowe o rozstawie osi do 8,0 m i masie

brutto do 40 ton oraz 4-osiowe o rozstawie czopów skrętnych wózków 6,8 - 14,6 m i masie brutto do 80 ton 

- ZDUNY 04418-0

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- ZDUŃSKA WOLA 01943-0

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- ZGORZELEC 05184-7

Dodano czynność: 193: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton. 

Usunięto czynność: 230: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- ZIELONA GÓRA 02780-5

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 
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- ZŁOTNIKI 02864-7

Dodano czynność: 194: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 1000 ton. 

Usunięto czynność: 231: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. 

- ZŁOTÓW 01535-4

Dodano czynność: 195: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 800 ton lub min. 5 wagonów. 

Usunięto czynność: 232: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach

wagonowych min. 5 wagonów. 

- ŻARY 04155-8

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- ŻELAZKÓW SKPL 09555-4

Zmiana opisu czynności: 3 na: Tylko wagony normalnotorowe 2-osiowe o rozstawie osi do 8,0 m i masie

brutto do 40 ton oraz 4-osiowe o rozstawie czopów skrętnych wózków 6,8 - 14,6 m i masie brutto do 80 ton 

- ŻURAWICA 08420-2

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- ŻURAWICA B 08421-0

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- ŻYCHLIN 03243-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- ŻYRARDÓW 03420-7

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy. 

Dodano czynność: Wu/Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek na podstawie zawartej umowy na obsługę

ładowni i dla posiadaczy bocznic 

- ŻYTKOWICE 04878-5

Dodano czynność: 197: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek o masie min. 500 ton lub min. 10 wagonów. 

Usunięto czynność: 235: Wb - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton. 

- ŻYWIEC 07660-4

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej.

0002610 [Taryfy] Wprowadzono obsługę taryfy LHS obowiązującej od 01 stycznia 2013 r.

0002611 [Taryfy] Wprowadzono obsługę taryfy PKP LHS obowiązującej od 01 stycznia 2013 r.

0002638 [Zmiany] Wprowadzono zapisywanie układu kolumn i sortowania w tabelach danych.

0002637 [Zmiany] Poprawiono znalezione błędy.

KalkulatorTT wersja: 2.2.10

KalkulatorTT

0002587 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8 do WOT z dnia 01.07.2012 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

 

1. 22 października 2012:

- zmieniono zakres czynności dla stacji PISZ - z "W" na "W*)",

treść uwagi:"W – stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji POZNAŃ GÓRCZYN - z "W, Uc" na "W, Uc, Wk",

- usunięto stację PSZÓW,

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŚCINAWKA ŚREDNIA - z "W" na "Wu",

 

2. 01 listopada 2012:

- zmieniono zakres czynności dla stacji MUROWANA GOŚLINA - z "Wu" na "Wb",

- usunięto stację SKOKI,

- usunięto stację SŁAWA WIELKOPOLSKA.
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KalkulatorTT

0002579 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7 do WOT z dnia 01.07.2012 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

 

1. 19 września 2012:

- zmieniono zakres czynności dla stacji CZEKANÓW - z "Wb, 31)" na "Wu, 31)",

- zmieniono zakres czynności dla stacji DARŁOWO - z "Wb" na "W*)"

treść uwagi:"W – Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach, za wyjątkiem przesyłek

kierowanych na bocznice".

 

2. 01 października 2012:

- usunięto stację MIEJSKA GÓRKA.

0002574 [Dane] Zaktualizowano spis towarów NHM do wersji obowiązującej od 01 lipca 2012 r.

KalkulatorTT wersja: 2.2.8

KalkulatorTT

0002567 [Błąd programu] Poprawiono błąd zgłaszany przy próbie odczytu danych z szablonu.

0002566 [komunikaty] Dla stacji Świnoujście Środek Morza dodano komunikat w kolorze czerwonym, jeśli nie jest

wybrana poprawna tabela do obliczeń.

0002564 [Obliczenia] Poprawiono sposób naliczania zniżki z tytułu par. 22 TT PKP Cargo przy obliczeniach dla

szczególnych postanowień taryfowych.

Po zmianach zniżka jest naliczana za przewóz w wagonach P lub W. Zmianę wprowadzono dla taryf PKP

Cargo obowiązujących od 01 stycznia 2010 roku.

0002565 [Obliczenia] Poprawiono problem: nie kasuje pozycji RID przy kasowaniu pozycji NHM jeśli jest zmiana

rodzaju przewozu.

KalkulatorTT wersja: 2.2.7

KalkulatorTT

0002561 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6 do WOT z dnia 01.07.2012 wprowadzonej przez

PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 września 2012:

- zmieniono treść uwagi nr 28 dla stacji CHOJNA - aktualna treść uwagi:

"W – Stacja otwarta tylko dla zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim",

- zmieniono treść uwagi nr 70 dla stacji JANKOWO POMORSKIE - aktualna treść uwagi: "W – Stacja

otwarta tylko dla przesyłek wojskowych oraz dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych min.

5 wagonów",

- usunięto treść uwagi nr 79 dla stacji KĘPICE,

- dodano stację SZCZUTOWO nr 03276-3 - zakres czynności "Wb *)",

treść uwagi: "Wb – stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach",

- zmieniono treść uwagi nr 213 dla stacji TRZEBIATÓW - aktualna treść uwagi:

"Wu – stacja otwarta tylko dla przesyłek wojskowych oraz dla przesyłek w zwartych składach i grupach

wagonowych min. 5 wagonów",

 

- dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

         SZCZUTOWO - BRODNICA - 44 km,

         SZCZUTOWO - SIERPC - 12 km.

KalkulatorTT wersja: 2.2.6

KalkulatorTT

0002559 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4 do WOT z dnia 01.07.2012 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

 

1. 20 sierpnia 2012:

- dodano stację CZASTARY nr 04564-1 - zakres czynności "Wb*)"

treść uwagi:"Wb*) – stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych min. 10

wagonów.".

- usunięto stację KUŹNIA RACIBORSKA,

- usunięto stację PIETROWICE WIELKIE,

 

- dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

           CZASTARY - HERBY NOWE - 79 km,

           CZASTARY - KĘPNO - 25 km.

 

2. 01 września 2012:

- dodano stację BŁONIE nr 03436-3 - zakres czynności "Wb",

 

- dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

           BŁONIE - BEDNARY - 44 km,

           BŁONIE - WARSZAWA GOŁĄBKI - 18 km.

KalkulatorTT wersja: 2.2.5

KalkulatorTT

0002551 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3 do WOT z dnia 01.07.2012 wprowadzonej przez

PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 27 lipca 2012:

- zmieniono zakres czynności dla stacji MUNINA - z "W, 133)" na "W", usunięto treść uwagi nr 133.
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KalkulatorTT wersja: 2.2.4

KalkulatorTT

0002544 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 1/2012 i 2/2012 do WOT z dnia 01.07.2012

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od:

 

1. 05 lipca 2012:

- usunięto stację BABORÓW,

- dodano stację LIPIE GÓRY nr 01916-6 - zakres czynności "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO

S.A.",

- usunięto stację POLSKA CEREKIEW,

 

- dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

          LIPIE GÓRY - INOWROCŁAW RĄBINEK - 66 km,

          LIPIE GÓRY - BORYSŁAWICE - 8 km.

 

2. 13 lipca 2012:

- dodano stację SOMONINO nr 01778-0 - zakres czynności "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO

S.A.".

 

KalkulatorTT wersja: 2.2.3

KalkulatorTT

0002521 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 01.07.2012 wydanego przez PKP

Cargo.

Zestawienie zmian wprowadzonych przez WOT I obowiązujący od 01.07.2012:

- ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 02150-1

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

- BEŁŻEC 06620-9

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Dodano czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: 4: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 300 ton.

- BIŁGORAJ 06640-7

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Dodano czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: 9: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla Firmy BLS Sp. z o.o.

Lublin

- BRZOZA BYDGOSKA 01857-2

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 16: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

Dodano czynność: 18: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- CHEŁMŻA 02016-4
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Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: 24: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

Dodano czynność: 26: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- CIERPICE 01981-0

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- CZERSK 00890-4

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 31: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

Dodano czynność: 33: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- GDYNIA PORT 00580-1

Dodano czynność: 47: Wk - Tylko dla przesyłek przywożonych i wywożonych morzem, urządzenia

przeładunkowe spółki "Port Gdynia-Bałtycki Terminal Kontenerowy", "Gdynia Container Terminal".

Usunięto czynność: 45: Wk - Tylko dla przesyłek przywożonych i wywożonych morzem, urządzenia

przeładunkowe spółki "Port Gdynia-Bałtycki Terminal Kontenerowy".

- GORZUCHOWO CHEŁMIŃSKIE 02065-1

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 53: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla odbiorcy SKANSKA

NDI.

Dodano czynność: 55: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla odbiorcy SKANSKA

NDI.

- GRODZISK MAZOWIECKI 03416-5

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- GRUDZIĄDZ MNISZEK 02062-8

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej.

Usunięto czynność: 60: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów.

- GRUDZIĄDZ OWCZARKI 02053-7

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej.

Usunięto czynność: 61: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów.

- GRUPA 01745-9

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 62: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

Dodano czynność: 63: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- HAJNÓWKA 02540-3

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: 65: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- HEL 00689-1

Usunięto czynność: : Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- HRUBIESZÓW LHS 06612-6

Usunięto czynność: 64: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w
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Hrubieszowie.

Dodano czynność: 66: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS / GOŁUCHÓW 06612-6

Usunięto czynność: 64: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Dodano czynność: 66: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS / HRUBIESZÓW MIASTO 06612-6

Usunięto czynność: 64: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Dodano czynność: 66: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS / SĘDZISZÓW 06612-6

Usunięto czynność: 64: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Dodano czynność: 66: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS / SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 06612-6

Usunięto czynność: 64: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Dodano czynność: 66: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS / SZCZEBRZESZYN 06612-6

Usunięto czynność: 64: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Dodano czynność: 66: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS / WOLA BARANOWSKA 06612-6

Usunięto czynność: 64: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Dodano czynność: 66: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS / ZAMOŚĆ BORTATYCZE 06612-6

Usunięto czynność: 64: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Dodano czynność: 66: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- INOWROCŁAW RĄBINEK B 01884-6

Usunięto czynność: Ws: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla spółek PKP S.A.

- JAKSICE 019-03-4

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 67: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

Dodano czynność: 69: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.
P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 181 z 266



Lista zmian w projekcie: KalkulatorTT Wygenerowano: 2021-02-16 14:52:38

KalkulatorTT

- JASINIEC BIAŁEBŁOTA 01844-0

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 71: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- KAMIEŃ ŚLĄSKI 06207-5

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- KATOWICE MUCHOWIEC 07260-3

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- KCYNIA 03160-9

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

- KĘTRZYN 01040-5

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

- KORNATOWO 02026-3

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

- KORONOWO 01599-0

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

Usunięto czynność: 85: Wb - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 8 wagonów.

- KOTOMIERZ 01669-1

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 89: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

Dodano czynność: 88: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- KRAKÓW GŁÓWNY TOWAROWY 08030-9

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej.

- KRAKÓW KRZESŁAWICE 08056-4

Usunięto czynność: 95: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

Dodano czynność: 94: Wu -Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- LASKOWICE POMORSKIE 01720-2

Dodano czynność: 99: W- Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

Usunięto czynność: 100: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- LEGIONOWO 03650-9

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- LUBICZ 01993-5

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

- MAKSYMILIANOWO 01650-1

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Dodano czynność: 112: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- MARCISZÓW 05560-8

Usunięto czynność: *: Ze względu na niezgodność zapisów od 01.07.2008 w publikowanym wykazie WOT i

systemie obliczeniowym stosowanym przez PKP Cargo podczas obliczeń WOK stosuje w obliczeniach
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zasadę stosowaną w systemie obliczeniowym PKP Cargo. (stacja jest traktowana jako węzłowa)

- MEDYKA D 08454-1

Dodano czynność: 119: W - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z przeładunku. 

Wk- Tylko odprawa taryfowa ze zmianą dokumentów SMGS/CIM dla przesyłek kontenerów wielkich w

systemie ICF. Przeładowanie kontenerów i składowanie dokonywane jest na stacji Żurawica B.

Usunięto czynność: 118: W - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z przeładunku.

Wk - Tylko odprawa taryfowa ze zmianą dokumentów SMGS/CIM dla przesyłek kontenerów wielkich w

systemie ICF. Przeładowanie kontenerów i składowanie dokonywane jest na stacji Żurawica B.

- MLECZEWO 00807-8

Dodano czynność: 125: Wb - Stacja otwarta tylko dla przewozów kruszywa realizowanych w zwartych

składach, do rozładunku na szlaku, na rzecz wykonawców inwestycji - modernizacja linii E 65.

Usunięto czynność: *): Wb - Stacja otwarta tylko dla przewozów kruszywa realizowanych w zwartych

składach, do rozładunku na szlaku, na rzecz wykonawców inwestycji - modernizacja linii E65.

- NIESZAWA WAGANIEC 02153-5

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 141: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

Dodano czynność: 144: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- PŁOŃSK 03676-4

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- PRABUTY 02290-5

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

Dodano czynność: 173: Wb - Stacja otwarta tylko dla przewozów kruszywa realizowanych w zwartych

składach, w wagonach samowyładowawczych serii F, na rzecz wykonawców inwestycji - modernizacja linii

E65.

- PUSZCZA MARIAŃSKA 04707-6

Usunięto czynność: : Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- RADYMNO 08430-1

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 175: Wu - Uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej

1400 ton, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice.

- SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 01583-4

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 185: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

Dodano czynność: 189: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- SOPOT 00594-2

Usunięto czynność: : Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- SOSNOWIEC KAZIMIERZ 07497-1

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- SOSNOWIEC POGOŃ 07510-1

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- SZUBIN 01846-5
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Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 205: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

Dodano czynność: 209: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- ŚWIECIE PRZECHOWO 01693-1

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej.

Usunięto czynność: 207: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- TRZCINIEC 01856-4

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

Usunięto czynność: 210: Wb - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- TUCHOLA 01575-0

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 214: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów.

Dodano czynność: 216: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów.

- TUROSZÓW 05280-3

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- TURZNO 02078-4

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 216: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla odbiorcy

SKANSKA NDI.

Dodano czynność: 217: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla odbiorcy

SKANSKA NDI.

- WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA 03340-7

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- WĄCHOCK 04816-5

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Usunięto czynność: 223: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.

- WŁOCŁAWEK 02160-0

Usunięto czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

- WOŁOMIN 03634-3

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 232: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

Dodano czynność: 229: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- ŻNIN 01965-3

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 236: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.
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0002508 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9/2012 do WOT z dnia 11.12.2011 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 czerwca 2012:

- zmieniono zakres czynności dla stacji OLEŚNICA - z "W, Uc" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WERCHRATA - z "Wb" na "W".

0002485 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8/2012 do WOT z dnia 11.12.2011 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 30 marca 2012:

- dodano stację STARA PIŁA nr 00745-7 - zakres czynności "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO

S.A.".

0002481 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7/2012 do WOT z dnia 11.12.2011 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 13 marca 2012:

- dodano stację HEL nr 00679-1 - zakres czynności "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- dodano stację MIESZKOWICE nr 01341-7 - zakres czynności "Wu*)",

treść uwagi:"Wu*) – stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach – maksymalnie 25 wagonów.".

 

- dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

          MIESZKOWICE - KOSTRZYN - 24 km,

          MIESZKOWICE - SZCZECIN PODJUCHY - 69 km.

0002474 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6/2012 do WOT z dnia 11.12.2011 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

0002465 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5/2012 do WOT z dnia 11.12.2011 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 lutego 2012:

- usunięto stację JÓZEFÓW ROZTOCZAŃSKI,

- zmieniono treść uwagi nr 157 dla stacji OZORKÓW - aktualna treść uwagi:

"Wu – Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji OŻARÓW CEMENTOWNIA - z "W" na "Wb",

- dodano stację PUSZCZA MARIAŃSKA nr 04707-6 - zakres czynności "Przewóz wymaga uzgodnienia z

PKP CARGO S.A.",

- dodano stację RUDNA GWIZDANÓW nr 06044-2 - zakres czynności "Wb",

 

- dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

          PUSZCZA MARIAŃSKA - SKIERNIEWICE - 14 km,

          PUSZCZA MARIAŃSKA - MSZCZONÓW - 13 km.

0002444 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4/2012 do WOT z dnia 11.12.2011 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 05 stycznia 2012:

 - usunięto stację GŁUBCZYCE,

 - dodano stację MLECZEWO nr 00807-8 - zakres czynności "Wb*)",

 treść uwagi: "Wb*) – Stacja otwarta tylko dla przewozów kruszywa realizowanych w zwartych składach, do

rozładunku na szlaku, na rzecz wykonawców inwestycji – modernizacja linii E 65".

 

 - dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

         MLECZEWO - MALBORK - 16 km,

         MLECZEWO - PRABUTY - 20 km.

0002496 [Błąd programu] Poprawiono błąd: W edytorze neTowarNr brakuje notatnika zgłaszany podczas próby

wpisania numeru NHM.
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0002512 [Instalacja/deinstalacja] Wprowadzono podpisywanie cyfrowe dla deinstalatora programu.

0002436 [komunikaty] Dla taryfy cargo i LHS - poz. NHM 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606 komunikat co zrobić aby

zmienić tabelę

0002437 [komunikaty] Dla taryfy Cargo i LHS - poz. NHM 8702,8703, 8704, 8706

0002445 [komunikaty] Brak masy - program liczy wg A1 za minimalna masę 30 t - a komunikat był że traktuje wagon

jako próżny.

Jeśli w programie nie podano masy przesyłki program zgłaszał komunikat że traktuje wagon jako próżny,

pomimo że liczył należność wg tabeli A1 za minimalną masę 30 t. Zmieniono komunikat na "Brak masy -

przewoźne ustalono dla taryfowej masy minimalnej."

Dla taryfy PKP Cargo wprowadzono wyświetlanie komunikatu o braku masy przesyłki dla rodzajów

przewozu wg tabel: A, B, C taryfy PKP Cargo. Dla tabeli D jest oddzielna uwaga.

 

Dla taryfy PKP LHS wprowadzono wyświetlanie komunikatu o braku masy dla rodzajów przewozu wg tabel:

I-a, II-a (z wyjątkiem wagonów próżnych po przewozie samochodów) i III-a taryfy PKP LHS.

 

0002449 [Obliczenia] Dla taboru kolejowego - zróżnicować dobieranie § odpowiednio do pozycji NHM.

0002452 [Obliczenia] Dla tabel i postanowień taryfowych w któych są podane pozycje NHM program czyści pozycje

NHM niezgodne z opisem w taryfie.

0002502 [Obliczenia] Wprowadzono naliczanie opłaty za mycie/odkażanie wagonu uwzględniającej podaną ilość

wagonów.

0002400 [Obliczenia] Brak powiązania pozycji NHM 8701, 8702, 8703, 8704, 8706 samochodów z tabelą B - Taryfa

Cargo i tabelą II -  LHS

0002451 [Obliczenia] Dla taryfy PKP Cargo - po obliczeniu z§ 12 Lokomotywy - zmiana na § Tabor - nie czyści pozycji -

0002440 [Okno] Obsługa z klawiatury - z edytora NHM, RID otwieranie strzałką w dół okna z listą NHM, RID -

analogicznie jak okna wyboru stacji.

Z edytora wyboru pozycji NHM lub RID przy obsłudze z klawiatury można otworzyć strzałką w dół okno z

listą towarów NHM, RID  - analogicznie jak okna wyboru stacji.

 

0002447 [Okno] Wprowadzono korekty do obsługi elementów listy uwag przy pomocy klawiatury.

Wprowadzono następujące zmiany do obsługi okna obliczeń z użyciem klawiatury:

1. Kombinacja klawiszy Ctrl+Enter nie umożliwia już cofania się po kontrolkach. Zamiast niej należy używać

skrótu: Shift+Tab.

2. Przyciski Włącz/Wyłącz pokazywane w wierszach uwag do obliczeń można uruchamiać skrótem

klawiszowym Ctrl+Enter. Skrót uruchamia akcję wyłącznie dla bieżącego wiersza.

0002448 [Okno] Pasek menu - pozycję Obliczenia - nie jest podkreślona gorąca litera.

0002458 [RID] Wprowadzono zmiany do tabel RID obowiązujące od 01 stycznia 2011 r.

Wprowadzono zmiany do tabel RID obowiązujące od 01 stycznia 2011 r.

KalkulatorTT wersja: 2.2.1
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0002431 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3/2011 do WOT z dnia 11.12.2011 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 stycznia 2012:

- zmieniono zakres czynności dla stacji GÓRA KALWARIA - z "Wb, Wk" na "Wu*)" treść uwagi: "Wu*) –

Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów",

- zmieniono zakres czynności dla stacji KAMIEŃ ŚLĄSKI - z "Wu 76)" na "*" uwaga: * - "Przewóz wymaga

uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji OSTRÓW MAZOWIECKA - z "W" na "Wu*)" treść uwagi: "Wu*) –

Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów",

- usunięto stację TURZA WIELKA,

- zmieniono zakres czynności dla stacji WARSZAWA PRAGA - "W, Wk 220)" na "W, Wk", usunięto treść

uwagi nr 220,

- usunięto stację WARSZAWA PRAGA B.

KalkulatorTT wersja: 2.2.0

KalkulatorTT

0002412 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 11.12.2011 wydanego przez PKP

Cargo.

Zestawienie zmian wprowadzonych przez WOT I obowiązujący od 11.12.2011:

- BOBRÓWKA 08473-1

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Dodano czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: 13: W - Uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej 9

wagonów.

- DOMANIEWICE 04687-0

Dodano czynność: 37: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

Usunięto czynność: *): Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- GNIEZNO WINIARY 03082-5

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

- GRYFICE 00217-0

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 62: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 5 wagonów.

Dodano czynność: 63: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 5 wagonów.

- HRUBIESZÓW LHS 06612-6

Dodano czynność: 64: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 63: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/GOŁUCHÓW 06612-6

Dodano czynność: 64: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 63: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/HRUBIESZÓW MIASTO 06612-6

Dodano czynność: 64: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.
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Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 63: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/SĘDZISZÓW 06612-6

Dodano czynność: 64: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 63: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 06612-6

Dodano czynność: 64: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 63: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/SZCZEBRZESZYN 06612-6

Dodano czynność: 64: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 63: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS /WOLA BARANOWSKA 06612-6

Dodano czynność: 64: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 63: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS /ZAMOŚĆ BORTATYCZE 06612-6

Dodano czynność: 64: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 63: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- KUŹNICA HEL 00676-7

Usunięto czynność: : Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- LIPKA KRAJEŃSKA 01552-9

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Usunięto czynność: 99: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- LUBACZÓW 08478-0

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Dodano czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: 103: W - Uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej 22
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wagonów.

- OPALENICA 02720-1 OPALENICA

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

- PLUDRY 07146-4

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- POZNAŃ FRANOWO 02835-7

Dodano czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- PRABUTY 02290-5

Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

Usunięto czynność: *): Wb - Stacja otwarta tylko dla przewozów kruszywa realizowanych w zwartych

składach, w wagonach samowyładowczych serii F, na rzecz wykonawców inwestycji - modernizacja linii E65

- PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE 08444-2

Usunięto czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Dodano czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: 172: W - Uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej 25

wagonów.

- SOBÓTKA 05848-7

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- STRYKÓW 04684-7

Usunięto czynność: 186: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

Dodano czynność: 197: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- SUSZEC 06926-0

Usunięto czynność: *): Wu - Stacja otwarta tylko dla ROLBUD (Iwona Tomala-Karpińska, Żory)

Dodano czynność: 200: Wu - Stacja otwarta tylko dla ROLBUD (Iwona Tomala-Karpińska, Żory).

- TRZEBIATÓW 00214-7

Usunięto czynność: 199: Wu-Stacja otwarta tylko dla przesyłek wojskowych i grup wagonów min. 5

wagonów.

Dodano czynność: 211: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek wojskowych i grup wagonów min. 5

wagonów.

- WOLBROM 07437-7

Dodano czynność: 231: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS 06595-3

Zmiana opisu czynności: Wk na: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy

zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS/GOŁUCHÓW 06595-3

Zmiana opisu czynności: Wk na: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy

zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS/HRUBIESZÓW MIASTO 06595-3

Zmiana opisu czynności: Wk na: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy

zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS/SĘDZISZÓW 06595-3

Zmiana opisu czynności: Wk na: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy

zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS/SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 06595-3

Zmiana opisu czynności: Wk na: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy

zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS/SZCZEBRZESZYN 06595-3

Zmiana opisu czynności: Wk na: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy

zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS/WOLA BARANOWSKA 06595-3
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Zmiana opisu czynności: Wk na: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy

zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS/ZAMOŚĆ BORTATYCZE 06595-3

Zmiana opisu czynności: Wk na: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy

zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

 

 

0002418 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 12/2011 do WOT z dnia 01.07.2011

wprowadzonej przez PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 07 grudnia 2011:

- dodano stację LASOCICE nr 04287-9 - zakres czynności "Wb*)",

treść uwagi: "Wb*) – Stacja otwarta tylko dla przewozów w zwartych składach i grupach wagonowych

minimum 5 wagonów".

 

- dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

       LASOCICE - GŁOGÓW - 38 km,

       LASOCICE - LESZNO - 7 km.

0002414 [Taryfy] Wprowadzono obsługę taryfy towarowej PKP LHS obowiązującej od 01 stycznia 2012 roku.

0002413 [Taryfy] Wprowadzono obsługę taryfy towarowej PKP Cargo obowiązującej od 01 stycznia 2012 roku.

0002415 [Zmiany] Wprowadzono szereg drobnych usprawnień w programie

0002416 [Zmiany] Usunięto drobne błędy zgłoszone przez użytkowników programu.

KalkulatorTT wersja: 2.1.27

KalkulatorTT

0002374 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 11/2011 do WOT z dnia 01.07.2011

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 24 listopada 2011:

- dodano stację PRABUTY nr 02290-5 - zakres czynności "Wb*)",

treść uwagi: "Wb*) – Stacja otwarta tylko dla przewozów kruszywa realizowanych w zwartych składach, w

wagonach samowyładowczych serii F, na rzecz wykonawców inwestycji – modernizacja linii E65".

KalkulatorTT wersja: 2.1.26

KalkulatorTT

0002365 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 10/2011 do WOT z dnia 01.07.2011

wprowadzonej przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 08 listopada 2011:

- zmieniono zakres czynności dla stacji BRATKÓW - z "W" na "Wu",

- zmieniono treść uwagi nr 105 dla stacji LUTOL SUCHY - aktualna treść uwagi: 

"Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono treść uwagi nr 120 dla stacji MIĘDZYCHÓD - aktualna treść uwagi: 

"Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych min. 5 wagonów.",

- dodano stację SIEMIATYCZE nr 02538-7 - zakres czynności "Wu*)",

treść uwagi: "Wu*) – Stacja otwarta tylko dla przesyłek w grupach wagonowych min. 5 wagonów, max. 20

wagonów",

- zmieniono zakres czynności dla stacji STASZKÓW LHS - z "W" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji STRYKÓW - z "Wb 186)" na "Wu 186)",

 

- dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

      SIEMIATYCZE - CZEREMCHA - 33 km,

      SIEMIATYCZE - UJRZANÓW - 54 km.

KalkulatorTT wersja: 2.1.25

KalkulatorTT

0002350 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9/2011 do WOT z dnia 01.07.2011 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące:

 

 1. Od 14 października 2011:

 - dodano stację DOMANIEWICE nr 04687-0 - zakres czynności "Wb*)",

 treść uwagi: "Wb*) – Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

 - usunięto stację GĄSOCIN,

 - zmieniono zakres czynności dla stacji MALCZYCE - z "Wu" na "Wb",

 - zmieniono zakres czynności dla stacji NOWA RUDA SŁUPIEC - z "Wu" na "Wb*)",

 treść uwagi: "Wb*) – Uzgodnieniu podlegają przesyłki kierowane do rozładunku o masie powyżej 900 ton

brutto.",

 - zmieniono zakres czynności dla stacji NOWOGRODZIEC - z "Wu" na "Wb",

 - zmieniono zakres czynności dla stacji OSIECZNICA KLICZKÓW - z "Wu" na "Wb",

 - zmieniono zakres czynności dla stacji RĘBISZÓW - z "W" na "Wb",

 - zmieniono zakres czynności dla stacji SIERAKÓW ŚLĄSKI - z "Przewóz

 wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A." na "Wu*)",

 treść uwagi: "Wu*) – Stacja otwarta tylko dla grupa wagonowych min. 5 wagonów.",

 - zmieniono zakres czynności dla stacji WROCŁAW SWOJCZYCE - z "Wu" na "Wb",

 

 - dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

         DOMANIEWICE - ŁOWICZ PRZEDMIEŚCIE - 13 km,

         DOMANIEWICE - ZGIERZ - 36 km.

 

 2. Od 01 listopada 2011:

 - zmieniono zakres czynności dla stacji GIŻYCKO - z "W" na "Wu",

 - zmieniono zakres czynności dla stacji GRABOWO - z "W" na "Wu".

 

 3. Od 01 grudnia 2011:

 - zmieniono zakres czynności dla stacji AUGUSTÓW - z "W" na "Wu".

0002347 [Dane] Poprawiono problem z instalowaniem bazy danych do folderu programów dla systemów z włączoną

kontrolą UAC.
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KalkulatorTT

0002331 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8/2011 do WOT z dnia 01.07.2011 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 21 września 2011:

- dodano stację RAKOWICE nr 02186-5 - zakres czynności "Wb*)",

treść uwagi: "Wb*) – Stacja otwarta tylko dla przewozów realizowanych w zwartych składach na rzecz

wykonawców inwestycji – modernizacja linii E65.",

 

- dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

        RAKOWICE - IŁAWA GŁÓWNA - 13 km,

        RAKOWICE - DZIAŁDOWO - 48 km.

KalkulatorTT wersja: 2.1.23

KalkulatorTT

0002329 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7/2011 do WOT z dnia 01.07.2011 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 15 września 2011:

- zmieniono zakres czynności dla stacji OZORKÓW - z "W" na "Wu*)",

treść uwagi: "Wu*) – Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów",

- usunięto stację PLUDRY,

- zmieniono zakres czynności dla stacji WODZISŁAW ŚLĄSKI - z "Przewóz

wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A." na "W*)",

treść uwagi: "W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach",

- zmieniono treść uwagi nr 192 dla stacji SZELIGI - aktualna treść uwagi: "Wb – Stacja otwarta tylko dla

przesyłek w zwartych składach".

KalkulatorTT wersja: 2.1.22

KalkulatorTT

0002310 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5/2011 do WOT z dnia 01.07.2011 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 12 sierpnia 2011:

- zmieniono zakres czynności dla stacji KOŹMIN WIELKOPOLSKI - z "Wb" na "Wu*)",

treść uwagi: "Wu*) – Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach".

0002311 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6/2011 do WOT z dnia 01.07.2011 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące:

 1. od 01 września 2011:

 - usunięto stację BIADOLINY,

 - zmieniono zakres czynności dla stacji SOCHACZEW - z "Wb, Wk" na "W*), Wk",

 treść uwagi: "W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych min. 5

wagonów",

 - zmieniono zakres czynności dla stacji ZAMOŚĆ BORTATYCZE LHS - z "W" na "W, Wk".

 

 2. od 02 listopada 2011:

 - zmieniono zakres czynności dla stacji BOGUMIŁOWICE - z "W" na "Wb".

KalkulatorTT wersja: 2.1.21

KalkulatorTT

0002285 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4/2011 do WOT z dnia 01.07.2011 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 29 lipca 2011:

 - zmieniono zakres czynności dla stacji KARŁOWICE - z "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO

S.A." na "Wu",

 - zmieniono zakres czynności dla stacji OTMUCHÓW - z "W" na "Wb",

 - zmieniono zakres czynności dla stacji SUSZEC - z "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A."

na "Wu*)",

 treść uwagi: "Wu*) – stacja otwarta tylko dla ROLBUD (Iwona Tomala-Karpińska, Żory).".

KalkulatorTT wersja: 2.1.20

KalkulatorTT

0002272 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3/2011 do WOT z dnia 01.07.2011 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 12 lipca 2011:

- zmieniono zakres czynności dla stacji MŁAWA - z "W Wk" na "Wb Wk".

KalkulatorTT wersja: 2.1.19

KalkulatorTT

0002254 [NHM] Zaktualizowano dane towarów na podstawie zmian wprowadzonych w NHM obowiązującym od

01.07.2011 wydanym przez PKP Cargo.

0002253 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 01.07.2011 wydanego przez PKP

Cargo.

Zestawienie zmian wprowadzonych przez WOT I obowiązujący od 01.07.2011:

- BABORÓW 06724-9:

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.
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- BĘDZIN 07464-1:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- BIAŁYSTOK 02400-0:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- BORONÓW 07206-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- BRZEG DOLNY 06026-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- BRZESKO OKOCIM 07980-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- BYDGOSZCZ EMILIANOWO 01676-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- BYDGOSZCZ GŁÓWNA 01840-8:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- BYDGOSZCZ WSCHÓD 01671-7:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- BYSTRZYCA KOŁO LUBLINA 05062-5:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- CHEŁMŻA 02016-4:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- CHOJNÓW 05400-7:

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- CHRÓŚCINA NYSKA 05685-3:

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- CZĘSTOCHOWA STRADOM 06280-2:
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Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- DĄBROWA GÓRNICZA TOWAROWA 07440-1:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- DĘBICA 08120-8:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- DĘBICA TOWAROWA 08134-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- DĘBLIN TOWAROWY 04981-7:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- DOROHUSK 05110-2:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- DWORY MONOWICE 07748-7:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- GĄDKI 03023-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- GOŁUCHÓW LHS 06411-3:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- GOŁUCHÓW LHS/GOŁUCHÓW 06411-3:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- GOŁUCHÓW LHS/HRUBIESZÓW MIASTO 06411-3:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- GOŁUCHÓW LHS/SĘDZISZÓW 06411-3:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- GOŁUCHÓW LHS/SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 06411-3:
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Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- GOŁUCHÓW LHS/SZCZEBRZESZYN 06411-3:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- GOŁUCHÓW LHS/WOLA BARANOWSKA 06411-3:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- GOŁUCHÓW LHS/ZAMOŚĆ BORTATYCZE 06411-3:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- GORZÓW WIELKOPOLSKI 01390-4:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- GOSTYŃ 04360-4:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- GÓRA KALWARIA 04034-5:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- GROMNIK 08105-9:

Usunięto czynność: : Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Usunięto czynność: *): Stacja otwarta po uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. tylko dla przewozu przesyłek na

modernizację linii kolejowej nr 96

Dodano czynność: 58: Stacja otwarta po uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. tylko dla przewozu przesyłek na

modernizację linii kolejowej nr 96.

- GRZYBÓW 06417-0:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- HRUBIESZÓW LHS 06612-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: 60: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Dodano czynność: 63: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.
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- HRUBIESZÓW LHS/GOŁUCHÓW 06612-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: 60: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Dodano czynność: 63: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/HRUBIESZÓW MIASTO 06612-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: 60: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Dodano czynność: 63: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/SĘDZISZÓW 06612-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: 60: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Dodano czynność: 63: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 06612-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: 60: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Dodano czynność: 63: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/SZCZEBRZESZYN 06612-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: 60: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Dodano czynność: 63: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/WOLA BARANOWSKA 06612-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.
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Usunięto czynność: 60: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Dodano czynność: 63: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/ZAMOŚĆ BORTATYCZE 06612-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: 60: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Dodano czynność: 63: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW MIASTO 06613-4:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

Dodano czynność: 64: Wk - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES"

Sp. z o.o. w Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 61: Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy

"EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w Hrubieszowie.

- INOWROCŁAW RĄBINEK 01883-8:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- JANIKOWO 01909-1:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- JAROSZOWIEC OLKUSKI 07431-0:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- JASŁO 08341-0:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- JASŁO B 08342-8:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- JASZCZÓW 05065-8:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- KALISZ 04524-5:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w
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systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- KLUCZBORG 06120-0:

Usunięto czynność: *): W - przewóz przesyłek, których załadunek lub rozładunek wykonywany będzie na

torach ogólnego użytku wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: 79: W - Przewóz przesyłek, których załadunek lub rozładunek wykonywany będzie na

torach ogólnego użytku wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- KOCHANÓWKA PUSTKÓW 08136-4:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- KOLUSZKI 04725-8:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- KONIECPOL 06307-3

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- KONIN 03310-0:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- KONOPKI 03697-0:

Usunięto czynność: *): Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 5 wagonów dla wykonawcy robót modernizacyjnych linii E65 firmy FEROCO S.A. Poznań

Dodano czynność: 82: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 5 wagonów dla wykonawcy robót modernizacyjnych linii E65 firmy FEROCO S.A. Poznań.

- KORSZE 01000-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- KOSTRZYN 01300-3:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- KOSZALIN 00440-8:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- LESZNO 04260-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- LĘBORK 00525-6:

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych napodstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej.

- LUBARTÓW 05060-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- LUBLIN 05050-0:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres
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obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- LIBLIN TATARY 05040-1:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- ŁAŃCUT 08302-2:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- ŁOWICZ PRZEDMIEŚCIE 03305-0:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- MEDYKA B 08451-7:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

Dodano czynność: 114: Wk - Tylko odprawa taryfowa ze zmianą dokumentów CIM/SMGS (Zachód -

Wschód).

Usunięto czynność: 107: Wkc - Tylko odprawa taryfowa ze zmianą dokumentów CIM/SMGS (Zachód -

Wschód).

- MEDYKA C 08452-5:

Usunięto czynność: 108: W- Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z przeładowania

oraz w komunikacji przestawczej w wagonach szerokotorowych.

Dodano czynność: 115: W - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z przeładowania

oraz w komunikacji przestawczej w wagonach szerokotorowych.

- MEDYKA D 08454-1:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: 109: W - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z przeładunku.

Wkc - Tylko odprawa taryfowa ze zmianą dokumentów SMGS/CIM dla przesyłek kontenerów wielkich w

systemie ICF. Przeładowanie kontenerów i składowanie dokonywane jest na stacji Żurawica B.

Dodano czynność: 116: W - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z przeładunku.

Wk - Tylko odprawa taryfowa ze zmianą dokumentów SMGS/CIM dla przesyłek kontenerów wielkich w

systemie ICF. Przeładowanie kontenerów i składowanie dokonywane jest na stacji Żurawica B.

- MIELEC 08150-5:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- MIĘDZYRZECZ 02670-8:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- MONTOWO 02188-1:

Usunięto czynność: *): Stacja otwarta tylko dla przewozów realizowanych w zwartych składach na rzecz

wykonawców inwestycji - modernizacja linii E 65

Dodano czynność: 122: Wb - Stacja otwarta tylko dla przewozów realizowanych w zwartych składach na

rzecz wykonawców inwestycji - modernizacja linii E65.

- MSZCZONÓW 04711-8:

Usunięto czynność: *): W - przewóz przesyłek kierowanych na tory ogólnego użytku wymaga uzgodnienia z
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PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: 127: W - Przewóz przesyłek kierowanych na tory ogólnego użytku wymaga uzgodnienia

z PKP CARGO S.A.

- MYSZKÓW 07542-4:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- NIDZICA 02220-2:

Usunięto czynność: *): Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 5 wagonów, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznicę

Dodano czynność: 136: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach

wagonowych min. 5 wagonów, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznicę.

- NIEDRZWICA 05130-0:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- NOWA SARZYNA 08324-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- OLESNO ŚLĄSKIE 07155-5:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- OLSZTYN GŁÓWNY 00920-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- OPALENICA 02720-1:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- OPOLE GŁÓWNE 06060-8:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- OZIMEK 06157-2:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- PAWŁOWICE MAŁE 05317-3:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- PAWONKÓW 07145-6:

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- PILAWA 03920-6:
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Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- PIŁA GŁOWNA 01440-7:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- PLUDRY 07146-4:

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- PŁAZA 07785-9:

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- PUŁAWY 05003-9:

Usunięto czynność: *): W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 10 wagonów

Dodano czynność: 167: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 10 wagonów.

- PUŁAWY AZOTY 05000-5:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- RACIBÓRZ 06870-0:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- RADOM 04835-5:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- RADOMSKO 04788-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- RADZYŃ PODLASKI 03997-4:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- ROGOŹNO WIELKOPOLSKIE 01613-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- ROPCZYCE 08123-2:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- RUDA BIELSZOWICE 07084-7:

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- RUDNIKI KOŁO CZĘSTOCHOWY 06335-4:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres
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obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SANDOMIERZ 06530-0:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SIEDLCE 03940-4:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SIERPC 03270-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SKOKI 03125-2:

Usunięto czynność: *): Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla odbiorcy TORPOL

Sp. z o.o. ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań

Dodano czynność: 180: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla odbiorcy TORPOL

Sp. z o.o. ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań.

- SŁAWA WIELKOPOLSKA 03120-3:

Usunięto czynność: *): Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla odbiorcy TORPOL

Sp. z o.o. ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań

Dodano czynność: 181: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla odbiorcy TORPOL

Sp. z o.o. ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań.

- SŁAWIĘCICE 06780-1:

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SŁAWKÓW LHS 07428-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SŁAWKÓW LHS/GOŁUCHÓW 07428-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SŁAWKÓW LHS/HRUBIESZÓW MIASTO 07428-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SŁAWKÓW LHS/SĘDZISZÓW 07428-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SŁAWKÓW LHS/SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 07428-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.
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- SŁAWKÓW LHS/SZCZEBRZESZYN 07428-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SŁAWKÓW LHS/WOLA BARANOWSKA 07428-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SŁAWKÓW LHS/ZAMOŚĆ BORTATYCZE 07428-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 07427-8:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SŁUPSK 00470-5:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SOBÓTKA 05848-7:

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: : Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- SOCHACZEW 03460-3:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- STALOWA WOLA ROZWADÓW 06500-3:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- STALOWA WOLA ROZWADÓW B 0650011:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- STARE BOJANOWO 04267-1:

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- STAWIANY 03126-0:

Usunięto czynność: 169: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach

wagonowych min. 5 wagonów

Dodano czynność: 185: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach

wagonowych min. 5 wagonów.

- SULECHÓW 02730-0:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SZCZEBRZESZYN LHS 06594-6:
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Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SZCZEBRZESZYN LHS/GOŁUCHÓW 06594-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SZCZEBRZESZYN LHS/HRUBIESZÓW MIASTO 06594-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SZCZEBRZESZYN LHS/SĘDZISZÓW 06594-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SZCZEBRZESZYN LHS/SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 06594-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SZCZEBRZESZYN LHS/SZCZEBRZESZYN 06594-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SZCZEBRZESZYN LHS/WOLA BARANOWSKA 06594-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SZCZEBRZESZYN LHS/ZAMOŚĆ BORTATYCZE 06594-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SZCZECIN PORT CENTRALNY 00010-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SZCZECINEK 00300-4:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- SZELIGI 04898-3:

Dodano czynność: 192: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.-Do czasu zmian

granicy zakładów Spółki obsługę handlową i manewrową dokonuje CT Centralny.

Usunięto czynność: 177: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. - Do czasu zmian

granicy zakładów Spółki obsługę handlową i manewrową dokonuje CT Centralny.

- SZTUM 00808-6:

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.
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Usunięto czynność: 178: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych dla Dalkia term S.A. -

Ciepłownia Sztum.

- ŚWINOUJŚCIE 00100-8:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- TARCZYN 04717-5:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- TARNOWSKIE GÓRY 07100-1:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- TARNOWSKIE GÓRY B 07101-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- TARNÓW 08063-0:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- TARNÓW MOŚCICE 08067-1:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- TERESPOL POMORSKI 01690-7:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- TORUŃ WSCHODNI 01990-1:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- TRZEBIATÓW 00214-7:

Dodano czynność: 199: Wu-Stacja otwarta tylko dla przesyłek wojskowych i grup wagonów min. 5

wagonów.

Usunięto czynność: 186: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek wojskowych i grup wagonów min. 5

wagonów.

- TRZEMESZNO 03207-8:

Usunięto czynność: 187: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

Dodano czynność: 200: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- WARSZAWA PRAGA 03612-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- WARSZAWA PRAGA B 03618-6:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.
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- WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA 03850-5:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- WĄBRZEŹNO MIASTO 02075-0:

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Usunięto czynność: 198: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów.

- WŁOCŁAWEK 02160-0:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- WOLA BARANOWSKA LHS 06583-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- WOLA BARANOWSKA LHS/GOŁUCHÓW 06583-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- WOLA BARANOWSKA LHS/HRUBIESZÓW MIASTO 06583-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- WOLA BARANOWSKA LHS/SĘDZISZÓW 06583-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- WOLA BARANOWSKA LHS/SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 06583-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- WOLA BARANOWSKA LHS/SZCZEBRZESZYN 06583-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- WOLA BARANOWSKA LHS/WOLA BARANOWSKA 06583-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- WOLA BARANOWSKA LHS/ZAMOŚĆ BORTATYCZE 06583-9:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- WROCŁAW LEŚNICA 05897-4:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.
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Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- WRÓBLIN GŁOGOWSKI 04245-7:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- ZAJĄCZKOWO LUBAWSKIE 02187-3:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- ZIELONA GÓRA 02780-5:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- ŻARY 04155-8:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- ŻYRARDÓW 03420-7:

Dodano czynność: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres

obsługi w Załączniku Nr 1.

Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

 

Zmieniono opis czynności:

Nowy opis: Wk: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów - szczegółowy zakres obsługi w

Załączniku Nr 1.

Stary opis: Wk: Stacja wyposażona w środki techniczne dla obsługi przesyłek wielkich kontenerów w tym

również przewożonych w systemie ICF (Intercontainer - Interfrigo) - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku

Nr 1.

dla stacji:

- BRANIEWO 01125-4,

- GDAŃSK NOWY PORT 00770-8,

- GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY 00780-7,

- GDYNIA PORT 00580-1,

- GDYNIA PORT C 00582-7,

- GLIWICE B KONTENEROWA 06979-9,

- GRUDZIĄDZ 02050-3,

- KEDZIERZYN KOŹLE 06700-9,

- KOBYLNICA 03102-1,

- KRAKÓW KRZESŁAWICE 08056-4,

- KRZEWIE 03222-7,

- KWIDZYN B 02311-9,

- ŁÓDŹ OLECHÓW 04630-0,

- MAŁASZEWICE E 04063-4,

- MŁAWA 03722-6,

- POZNAŃ GARBARY 02989-2,

- PRUSZKÓW 03410-8,

- SŁAWKÓW EUROTERMINAL 62290-2,

- SOSNOWIEC POŁUDNIOWY 07347-8,

- SWARZĘDZ 02847-2,

- WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA 03340-7,

- WROCŁAW GŁÓWNY 06010-3,

- ŻURAWICA B 08421-0
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0002251 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 18/2011 do WOT z dnia 12.12.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 27 czerwca 2011:

- dodano stację KUŹNICA HEL nr 00676-7 - zakres czynności "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP

CARGO S.A.",

- dodano stację OKMIANY nr 05403-1 - zakres czynności "Wb*)",

treść uwagi: "Wb*) – Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SOBÓTKA - z "Wu" na "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP

CARGO S.A.".

 

- dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

      KUŹNICA HEL - HEL - 21 km,

      KUŹNICA HEL - REDA - 41 km,

 

      OKMIANY - BOLESŁAWIEC - 16 km,

      OKMIANY - MIŁKOWICE - 21 km.

KalkulatorTT wersja: 2.1.18

KalkulatorTT

0002249 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 17/2011 do WOT z dnia 12.12.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 21 czerwca 2011:

- dodano stację BŁASZKI nr 04534-4 - zakres czynności "Wb*)",

treść uwagi: "Wb*) – Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach",

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHAŁUPKI - z "Ws" na "W".

 

- dodano odległości do stacji węzłowej dla stacji:

     BŁASZKI - ZDUŃSKA WOLA - 37 km,

     BŁASZKI - OPATÓWEK - 19 km.

KalkulatorTT wersja: 2.1.17

KalkulatorTT

0002244 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 16/2011 do WOT z dnia 12.12.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 09 czerwca 2011:

- usunięto stację CHOJNÓW,

- zmieniono zakres czynności dla stacji GLIWICE B KONTENEROWA - z "Wk, Uc" na "Wb, Wk, Uc",

- dodano stację KONOPKI nr 03697-0 - zakres czynności "Wu*)",

treść uwagi: "Wu*) – Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych min. 5

wagonów dla wykonawcy robót modernizacyjnych linii E65 firmy FEROCO S.A. Poznań",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MROZY - z "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A." na

"Wu*)", 

treść uwagi: "Wu*) – Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów",

- zmieniono zakres czynności dla stacji NIDZICA - z "Wb" na "Wu*)",

treść uwagi: "Wu*) – Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych min. 5

wagonów, za wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznicę",

- usunięto stację TERESPOL.

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

     KONOPKI - DZIAŁDOWO - 35 km,

     KONOPKI - NASIELSK - 54 km.

KalkulatorTT wersja: 2.1.16

KalkulatorTT

0002229 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 15/2011 do WOT z dnia 12.12.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

KalkulatorTT wersja: 2.1.15

KalkulatorTT

0002225 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 14/2011 do WOT z dnia 12.12.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 26 maja 2011:

- dodano stację BLACHOWNIA nr 06284-4 - zakres czynności "Wu*)",

treść uwagi: "Wu*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla firmy "KOST-BET" Sp. J.",

- dodano stację GROMNIK nr 08105-9 - zakres czynności "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO

S.A.*)",

treść uwagi: "*) – Stacja otwarta po uzgodnieniu z PKP CARGO S.A. tylko dla przewozu przesyłek na

modernizację linii kolejowej nr 96",

- zmieniono zakres czynności dla stacji JAWOR - z "W" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji JAWORZYNA ŚLĄSKA - z "W" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PSZENNO - z "Wu" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji RZEPIN - z "W, Wk, Uc" na "W",

- dodano stację SĘDZISŁAW nr 05563-2 - zakres czynności "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji STRZEGOM - z "Wu" na "Wb", usunięto treść uwagi nr 171,

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŚWIDNICA PRZEDMIEŚCIE - z "W, Wk, Uc" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WROCŁAW NADODRZE - z "Wu" na "Wb",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

    BLACHOWNIA - CZĘSTOCHOWA STRADOM - 11 km,

    BLACHOWNIA - HERBY STARE - 7 km,

 

    GROMNIK - TARNÓW FILIA - 31 km,

    GROMNIK - STRÓŻE - 26 km.

P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 210 z 266



Lista zmian w projekcie: KalkulatorTT Wygenerowano: 2021-02-16 14:52:38

KalkulatorTT wersja: 2.1.14

KalkulatorTT

0002216 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 13/2011 do WOT z dnia 12.12.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 16 maja 2011:

- zmieniono zakres czynności dla stacji MSZCZONÓW - z "W, Uc" na "W*), Uc"

treść uwagi: "W*) – Przewóz przesyłek kierowanych na tory ogólnego użytku wymaga uzgodnienia z PKP

CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PUŁAWY - z "Wu, Uc" NA "W*), Uc"

treść uwagi: "W*) – Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych min. 10

wagonów.".

KalkulatorTT wersja: 2.1.13

KalkulatorTT

0002212 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 12/2011 do WOT z dnia 12.12.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 02 maja 2011:

 - zmieniono zakres czynności dla stacji BIŃCZE - z "przewóz wymaga uzgodnienia

 z PKP CARGO S.A." na "Wu*)"

 treść uwagi: "Wu*) – Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach",

 - zmieniono zakres czynności dla stacji GARBATKA LETNISKO - zmieniono treść uwagi nr 37 na: "W –

Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 300 ton".

KalkulatorTT wersja: 2.1.12

KalkulatorTT

0002208 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 11/2011 do WOT z dnia 12.12.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Obowiązujące od 14 kwietnia 2011:

- zmieniono zakres czynności dla stacji KIELCZA - z "W, Wk" na "Wb",

- dodano stację TWORKÓW nr 06889-0 - zakres czynności "Wu*)",

treść uwagi: "Wu*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

    TWORKÓW - CHAŁUPKI - 11 km,

    TWORKÓW - RACIBÓRZ - 9 km.

 

2. Obowiązujące od 1 maja 2011:

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŚCINAWA - z "W" na "Wu".
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KalkulatorTT wersja: 2.1.11

KalkulatorTT

0002205 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 10/2011 do WOT z dnia 12.12.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Obowiązujące od 11 kwietnia 2011:

- dodano stację MONTOWO nr 02188-1 - zakres czynności "Wb*)",

treść uwagi: "Wb*) - stacja otwarta tylko dla przewozów realizowanych w zwartych składach na rzecz

wykonawców inwestycji - modernizacja linii E 65",

- zmieniono zakres czynności dla stacji OPATÓWEK - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PORAŻYN - zmieniono treść uwagi nr 151 na: "Wu - Stacja otwarta

tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych min. 5 wagonów",

- zmieniono zakres czynności dla stacji TRZEMESZNO LUBUSKIE - zmieniono treść uwagi nr 188 na: "Wu

– Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych min. 10 wagonów",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  MONTOWO - IŁAWA GŁÓWNY - 25 km,

  MONTOWO - DZIAŁDOWO - 36 km.

 

2. Obowiązujące od 1 maja 2011:

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHOCICZA - z "W" na "Wu".

KalkulatorTT wersja: 2.1.10

KalkulatorTT

0002201 [Błąd programu] Usunięto błąd uniemożliwiający przechodzenie do okna Umowy.

KalkulatorTT wersja: 2.1.9

KalkulatorTT

0002200 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8/2011 do WOT z dnia 12.12.2010 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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KalkulatorTT

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 30 marca 2011:

- dodano stację KRZYŻANOWICE nr 06796-7 - zakres czynności "Wu*)",

treść uwagi: "Wu*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach",

- dodano stację SŁAWA WIELKOPOLSKA nr 03120-3 - zakres czynności "Wu*)",

treść uwagi: "Wu*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla odbiorcy TORPOL Sp. z

o.o. ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań",

- dodano stację SKOKI nr 03125-2 - zakres czynności "Wu*)",

treść uwagi: "Wu*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla odbiorcy TORPOL Sp. z

o.o. ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  KRZYŻANOWICE - CHAŁUPKI - 7 km,

  KRZYŻANOWICE - RACIBÓRZ - 13 km,

 

  SKOKI - SŁAWA WIELKOPOLSKA - 5 km,

  SKOKI - WĄGROWIEC - 17 km.

KalkulatorTT wersja: 2.1.8

KalkulatorTT

0002193 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6/2011 do WOT z dnia 12.12.2010 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 23 lutego 2011:

- dodano stację TURZA WIELKA nr 02246-7 - zakres czynności "Wb*)",

treść uwagi: "Wb*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  TURZA WIELKA - IŁAWA GŁÓWNY - 51 km,

  TURZA WIELKA - DZIAŁDOWO - 10 km.

 

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 marca 2011:

- zmieniono zakres czynności dla stacji CZEMPIŃ - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji GÓRA ŚLĄSKA - z "W" na "Wu",

- usunięto stację GRODZISK WIELKOPOLSKI,

- zmieniono zakres czynności dla stacji MOSINA - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PONIEC - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WSCHOWA - z "W" na "Wu".

0002194 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7/2011 do WOT z dnia 12.12.2010 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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KalkulatorTT

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 04 marca 2011:

- dodano stację GRODZISK WIELKOPOLSKI nr 04309-1 - zakres czynności "Wu*)",

treść uwagi: "Wu*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach",

- dodano stację NAŁĘCZ nr 04952-8 - zakres czynności "Wb*)",

treść uwagi: "Wb*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach",

- dodano stację PIEŃSK nr 05194-6 - zakres czynności "Wb*)",

treść uwagi: "Wb*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  GRODZISK WIELKOPOLSKI - LUBOŃ KOŁO POZNANIA - 45 km,

  GRODZISK WIELKOPOLSKI - WOLSZTYN - 29 km,

 

  NAŁĘCZ - TOMASZÓW MAZOWIECKI - 44 km,

  NAŁĘCZ - SKARŻYSKO KAMIENNA - 44 km,

 

  PIŃSK - WĘGLINIEC - 14 km,

  PIŃSK - ZGORZELEC M. PODG - 11 km.

KalkulatorTT wersja: 2.1.7

KalkulatorTT

0002188 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5/2011 do WOT z dnia 12.12.2010 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 18 lutego 2011:

- zmieniono zakres czynności dla stacji BIERNATKI WĄSK. SKPL - z "Wb" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji KLUCZBORK - dodano uwagę o treści: W – przewóz przesyłek,

których załadunek lub rozładunek wykonywany będzie na torach ogólnego użytku wymaga uzgodnienia z

PKP CARGO S.A.

- zmieniono zakres czynności dla stacji PODBORY SKAWIŃSKIE - usunięto uwagę 149,

- zmieniono zakres czynności dla stacji STAWIANY - zmieniono treść uwagi 169 na: Wb – stacja otwarta

tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych min. 5 wagonów.

 

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 marca 2011:

- zmieniono zakres czynności dla stacji SWARZĘDZ - z "W" na "W, Wk",

- zmieniono zakres czynności dla stacji TRZEMESZNO - z "W 187" na "Wu 187".

KalkulatorTT wersja: 2.1.6

KalkulatorTT

0002184 [Błąd programu] Usunięto błąd zgłaszany podczas wyboru z listy towarów NHM pozycji z towarem

niebezpiecznym.

KalkulatorTT wersja: 2.1.5

KalkulatorTT
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KalkulatorTT

0002180 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4/2011 do WOT z dnia 12.12.2010 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 09 lutego 2011:

- dodano stację JACKOWICE nr 03247-4 - zakres czynności "Wu*)",

treść uwagi: "Wu*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach".

- zmieniono zakres czynności dla stacji POZNAŃ KRZESINY - z "W, Uc" na "Wu, Uc",

- zmieniono zakres czynności dla stacji POZNAŃ STAROŁĘKA - z "W, Uc" na "Wu, Uc",

- zmieniono zakres czynności dla stacji POZNAŃ STRZESZYN - z "W, Uc" na "Wu, Uc",

- usunięto stację RUDA KOCHŁOWICE,

- zmieniono zakres czynności dla stacji STARE BOJANOWO - z "Wb 167)" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WRONKI - z "W, Uc" na "Wu, Uc",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WRZEŚNIA - z "W, Uc" na "W",

- usunięto stację W STARE BOJANOWO WĄSK. SKPL,

- usunięto stację W ŚMIGIEL SKPL,

- usunięto stację W WIELICHOWO SKPL,

- usunięto stację W WILKOWO POLSKIE SKPL.

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  JACKOWICE - ŁOWICZ GŁOWNY - 13 km,

  JACKOWICE - KUTNO - 30 km.

KalkulatorTT wersja: 2.1.4

KalkulatorTT

0002173 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3/2011 do WOT z dnia 12.12.2010 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące:

 

1. od 17 stycznia 2011:

- zmieniono zakres czynności dla stacji W KORZENIEW SKPL - z "Wu" na "Wu*)"

treść uwagi: "Wu*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w wagonach czteroosiowych.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WERCHRATA - z "W, Uc" na "Wb",

- usunięto stację ZABRZE MIKULCZYCE.

 

2. od 01 lutego 2011:

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHOJNICE - z "W, Uc" na "Wu, Uc".

KalkulatorTT wersja: 2.1.3

KalkulatorTT

0002169 [General] Błąd podczas wyboru pozycji RID

0002170 [Obliczenia] Wyłączono domyślne naliczanie opłaty za mycie dla obliczeń dla wagonów prywatnych.
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KalkulatorTT wersja: 2.1.2

KalkulatorTT

0002163 [Taryfy] Korekty stawek dla tabeli E-1 i E-2 w taryfie PKP Cargo za rok 2010.

KalkulatorTT wersja: 2.0.3

KalkulatorTT

0002164 [Taryfy] Korekaty stawek dla tabeli E-1 i E-2 w taryfie PKP Cargo za rok 2010.

KalkulatorTT wersja: 2.1.1

KalkulatorTT

0002162 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 2/2010 do WOT z dnia 12.12.2010 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 stycznia 2011:

- zmieniono treść uwagi nr 80 usunięto: "Na podstawie umowy zawartej pomiędzy CT Pomorski a Pol-Miedź

Trans Sp. z o.o. w Lubinie, stacja Kościerzyna jest odpowiednio stacją nadania lub przeznaczenia dla

przesyłek nadawców/odbiorców korzystających z punktów ładunkowych usytuowanych na linii Lipusz -

Bytów.", dodano "Na podstawie umowy zawartej pomiędzy CT Północny a Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. w

Lubinie, stacja Kościerzyna jest odpowiednio stacją nadania lub przeznaczenia dla przesyłek

nadawców/odbiorców korzystających z punktów ładunkowych usytuowanych na linii Lipusz - Bytów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MILICZ - z "Wu 113)" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ROKITKI - z "W" na "Wu".

KalkulatorTT wersja: 2.1.0

KalkulatorTT

0000487 [Pomoc] Zaktualizowano pliki pomocy kontekstowej dla programu.

0002122 [Taryfy] Dodano obsługę taryfy PKP LHS obowiązującej od 01 stycznia 2011 r.

0002156 [Taryfy] Dodano obsługę Taryfy Towarowej PKP Cargo obowiązującej od 1 stycznia 2011 roku.

KalkulatorTT wersja: 2.0.2

KalkulatorTT

0002155 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 1/2010 do WOT z dnia 12.12.2010 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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KalkulatorTT

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 22 grudnia 2010:

- zmieniono zakres czynności dla stacji GŁOGÓW MAŁOPOLSKI - z "*" na "W*)"

treść uwagi: "W*) - uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej 1400 ton, za

wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji GÓRA KALWARIA - z "W, Wkc" na "Wb, Wkc",

- zmieniono zakres czynności dla stacji JAROSŁAW - z "*" na "W*)"

treść uwagi: "W*) - uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej 1400 ton, za

wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MIELEC - z "*, Wkc" na "W*), Wkc, Uc"

treść uwagi: "W*) - uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej 1400 ton, za

wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MROZY - z "Wu" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MUNINA - z "*" na "W*)"

treść uwagi: "W*) - uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej 1400 ton, za

wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji RADYMNO - z "*" na "Wu*)"

treść uwagi: "Wu*) - uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej 1400 ton, za

wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ROPCZYCE - z "*, Wkc" na "W*), Wkc"

treść uwagi: "W*) - uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej 1400 ton, za

wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SANDOMIERZ - z "*" na "W*), Wkc"

treść uwagi: "W*) - uzgodnieniu podlegają przewozy przesyłek w zwartych składach powyżej 1400 ton, za

wyjątkiem przesyłek kierowanych na bocznice.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SULIKÓW - z "W" na "Wb".

0002153 [Błąd programu] Wyjątek Access Violation podczas wychodzenia z programu.

0002136 [Grupa] Usunięto drobne błędy i wprowadzono drobne usprawnienia działania programu.

KalkulatorTT wersja: 2.0.1

KalkulatorTT

0002121 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT II obowiązującego od 12.12.2010 wydanego przez

PKP Cargo.

Zestawienie zmian wprowadzonych przez WOT II obowiązujący od 12.12.2010:

- KŁUDNA 01933-1

Usunięto stację węzłową DIONIZÓW.

Dodano stację węzłową DIONIZÓW PODG - odległość: 34 km.

- KRASKI 01934-9

Dodano stację węzłową DIONIZÓW PODG - odległość: 47 km.

- DĄBROWA OLEŚNICKA PODG

Usunięto stację.

0002120 [Grupa] Usunięto drobne błędy i wprowadzono drobne usprawnienia w obsłudze programu.

0002118 [Obliczenia] Błąd po wybraniu stacji, która nie jest dostępna (klawisz Enter na pustej liście stacji)
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KalkulatorTT wersja: 2.0.0

Wersja obsługująca obliczenia na podstawie umów zawartych z przewoźnikiem.

KalkulatorTT

0002110 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 12.12.2010 wydanego przez PKP

Cargo.

Zestawienie zmian wprowadzonych przez WOT I obowiązujący od 12.12.2010:

- BABIAK 01917-4

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- BABIMOST 02616-1

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- BEŁŻEC 06620-9

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

- BIELSKO BIAŁA WAPIENICA 07646-3

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- BIERNATKI SKPL 09557-0

Dodano czynność: 3: Tylko wagony normalnotorowe dwuosiowe o rozstawie osi do 8,0 m i masie brutto do

40 T oraz czteroosiowe o rozstawie czopów skrętnych wózków 6,8 - 14,6 m i masie brutto do 80 T.

- BIŁGORAJ 06640-7

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- BOBRÓWKA 08473-1

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- BOJANOWO 04451-1

Usunięto czynność: *): stacja otwarta dla przesyłek w zwartych składach dla FIRMY STRATEG CAPITAL

Sp. z o.o. KOPALNIA MELAFIRU, Tłumaczów ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań

Dodano czynność: 11: Wu - Stacja otwarta dla przesyłek w zwartych składach dla FIRMY STRATEG

CAPITAL Sp. z o.o. KOPALNIA MELAFIRU Tłumaczów ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań.

- BRUSY 01566-9

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- BRZEZINY ŚLĄSKIE 07131-6
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Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- CHMIELNIK 06426-1

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- CHOJNA 01333-4

Dodano czynność: 23: W - Stacja otwarta tylko dla Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

Szczecińskim oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MAT w Szczecinie.

- CHYNÓW 04859-5

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- CZARNA TARNOWSKA 08094-5

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- CZERNIEJEWO 03089-0

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- CZŁUCHÓW 01559-4

Dodano czynność: 30: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- DAMNICA 00489-5

Dodano czynność: 31: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 5 wagonów.

- DĄBROWA GÓRNICZA POŁUDNIOWA 07416-1

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- DĄBROWA GÓRNICZA TOWAROWA 07440-1

Dodano czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów przewożonych w

systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- DĘBNO LUBUSKIE 01250-8

Dodano czynność: 33: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- DŁUGI KĄT 06628-2

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- DOBIESZYN 04852-0

Usunięto czynność: 28: Wu - stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton

Dodano czynność: 34: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.

- FRYSZTAK 08285-9

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie
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uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- GĘBARZEWO 03087-4

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- GŁAZÓW 01366-4

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- GŁOGÓW MAŁOPOLSKI 08294-1

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- GODĘTOWO 00541-3

Dodano stację:

Dodano stację węzłową: LĘBORK - odległość: 9 KM

Dodano stację węzłową: REDA - odległość: 36 KM

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- GOLESZÓW 07690-1

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- GOŁUCHÓW 06410-5

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- GORZÓW WIELKOPOLSKI ZAMOŚCIE 01395-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- GÓRKI NOTECKIE 01434-0

Dodano czynność: 52: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 5 wagonów.

- GRYFICE 00217-0

Dodano czynność: 59: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 5 wagonów.

- HRUBIESZÓW LHS 06612-6

Dodano czynność: 60: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 51: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/GOŁUCHÓW 06612-6

Dodano czynność: 60: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w
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Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 51: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/HRUBIESZÓW MISATO 06612-6

Dodano czynność: 60: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 51: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/SĘDZISZÓW 06612-6

Dodano czynność: 60: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 51: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 06612-6

Dodano czynność: 60: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 51: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- - HRUBIESZÓW LHS/SZCZEBRZESZYN 06612-6

Dodano czynność: 60: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 51: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/WOLA BARANOWSKA 06612-6

Dodano czynność: 60: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 51: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- HRUBIESZÓW LHS/ZAMOŚĆ BARTATYCZE 06612-6

Dodano czynność: 60: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

Usunięto czynność: 51: Wb - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych w wagonach cysternach.

Wkc - Tylko kontenery 20-stopowe dla posiadacza bocznicy "EAST-WEST-EXPRES" Sp. z o.o. w

Hrubieszowie.

- IZBICA 05118-5

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- JANKOWO POMORSKIE 00327-7

Dodano czynność: 63: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek wojskowych i grup wagonowych min. 5

wagonów.

- JAROSŁAW 08326-1

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla
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konkretnych relacji przewozowych.

- JASTROWIE 01640-2

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- JEDLNIA LETNISKO 04875-1

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- JELEŚNIA 07665-3

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- JÓZEFÓW ROZTOCZAŃSKI 06632-4

Dodano stację:

Dodano stację węzłową: ZWIERZYNIEC TOWAROWY - odległość: 10 KM

Dodano stację węzłową: HREBENNE - odległość: 49 KM

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- KAMIEŃ ŚLĄSKI 06207-5

Dodano czynność: 70: Wu - Stacja otwarta tylko dla MULTITRANSPORT Sp. z o.o. Rybnik.

- KARŁOWICE 06113-5

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- KĘPICE 00494-5

Dodano czynność: 73: Wu - Stacja otwarta tylko dla Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Miastku.

- KĘTY 07623-2

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- KRAJENKA 01553-7

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- KRAKÓW PŁASZÓW 07990-5

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- KRASKI 01934-9

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- KRZYWDA 04015-4

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest
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standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- LUBACZÓW 08478-0

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- LUBASZ KOŁO CZARNKOWA 01631-1

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- LUBLIN ZEMBORZYCE 05137-5

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- LUBYCZA KRÓLEWSKA 06623-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- LUTOL SUCHY 02625-2

Dodano czynność: 98: Wu- Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- LUZINO 00544-7

Dodano stację:

Dodano stację węzłową: REDA - odległość: 20 KM

Dodano stację węzłową: LĘBORK - odległość: 25 KM 

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- ŁODYGOWICE 07642-2

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- ŁUBOWO 00302-0

Dodano czynność: 102: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach

wagonowych min. 5 wagonów.

- ŁUPKÓW 08416-0

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: Ws: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla spółek PKP S.A.

- MAKSYMILIANOWO 01650-1

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- MARCISZÓW 05560-8

Usunięto czynność: *: Ze względu na niezgodność zapisów od 01.07.2008 w publikowanym wykazie WOT i

systemie obliczeniowym stosowanym przez PKP Cargo podczas obliczeń WOK stosuje w obliczeniach

zasadę stosowaną w systemie obliczeniowym PKP Cargo. (stacja jest traktowana jako węzłowa)

- MEDYKA C 08452-5

Dodano czynność: 108: W- Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z przeładowania
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oraz w komunikacji przestawczej w wagonach szerokotorowych.

Usunięto czynność: 97: W - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z przeładowania

oraz w komunikacji przestawczej w wagonach szerokotorowych.

- MEDYKA D 08454-1

Dodano czynność: 109: W - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z przeładunku.

Wkc - Tylko odprawa taryfowa ze zmianą dokumentów SMGS/CIM dla przesyłek kontenerów wielkich w

systemie ICF. Przeładowanie kontenerów i składowanie dokonywane jest na stacji Żurawica B.

Usunięto czynność: 98: W - Tylko dla odprawy przesyłek w komunikacji międzynarodowej z przeładunku.

Wkc - Tylko odprawa taryfowa ze zmianą dokumentów SMGS/CIM dla przesyłek kontenerów wielkich w

systemie ICF. Przeładowanie kontenerów i składowanie dokonywane jest na stacji Żurawica B.

- MIASTKO 00455-6

Dodano czynność: 111: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów, max. 15

wagonów.

Usunięto czynność: 100: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- MIEDŹNO 07198-5

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- MIELEC 08150-5

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- MILICZ 05967-5

Usunięto czynność: *): Stacja leżąca na obszarze działania CT Dolnośląskiego, pod względem handlowym i

manewrowym obsługiwana przez CT Wielkopolski.

Dodano czynność: 113: Wu - Stacja leżąca na obszarze działania CT Dolnośląskiego, pod względem

handlowym i manewrowym obsługiwana przez CT Wielkopolski.

- MILÓWKA 07677-8

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- MUNINA 08470-7

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- NIEMOJKI 03974-3

Usunięto czynność: 112: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów.

Dodano czynność: 124: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów.

- NOWE DREZDENKO 02921-5

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- NOWINY WIELKIE 01403-5

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- NOWOGARD 00185-9

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.
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Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- NOWY DWÓR GDAŃSKI 00729-4

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- NURZEC 02535-3

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: 129: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- OLECKO 01195-7

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: 132: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.

- OLKUSZ 07429-4

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- ORZESZE 09600-5

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- ORZYSZ 01247-6

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: 135: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek wojskowych i grup wagonowych min. 5

wagonów.

- OSIE 01731-9

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- OSIELEC 07856-8

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- PIEŃSK 05194-6

Usunięto stację.

- PIWNICZNA 08211-5

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- PODŁĘŻE 07952-5

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- POLICE 00070-3

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej.

- POPIELÓW 06112-7
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Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE 08444-2

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- PUSZCZYKOWO 03042-9

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- PYSKOWICE 07020-1

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- RADYMNO 08430-1

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- RAJCZA 07978-6

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- RECŁAW 00159-4

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- ROGÓW 04731-6

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- ROPCZYCE 08123-2

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- RUNOWO POMORSKIE 00246-7

Dodano czynność: 158: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach

wagonowych min. 5 wagonów.

- RUSKIE PIASKI 06597-9

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla
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konkretnych relacji przewozowych.

- RYKI 04987-4

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- RYPIN 02142-8

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- RZECZYCA 06526-8

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- SANDOMIERZ 06530-0

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- SIERAKÓW ŚLĄSKI 07153-0

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- SŁAWKÓW POŁUDNIOWY 07427-8

Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

Dodano czynność: 165: Wb - Przewóz na bocznicę po uzgodnieniu z PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu, ul.

Szczebrzeska 11.

- SOSNOWIEC KAZIMIERZ 07497-1

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- STARACHOWICE WSCHODNIE 04818-1

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- STARGARD SZCZECIŃSKI KLUCZEWO 00255-0

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- STASZÓW 06415-4

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- STAWIANY 03126-0

Dodano stację:

Dodano stację węzłową: SŁAWA WIELKOPOLSKA - odległość: 6 KM

Dodano stację węzłową: GNIEZNO WINIARY - odległość: 34 KM

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.
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Dodano czynność: 169: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- STOBNO SZCZECIŃSKI 00031-5

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- SUCHEDNIÓW 04823-1

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- SULĘCIN 02688-0

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- SZADEK 01936-4

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- SZCZENIEC 02813-4

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: 175: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- SZCZAWNE KULASZNE 08408-7

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- SZCZECIŃ GUMIEŃCE 00020-8

Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej.

- SZELIGI 04898-3

Dodano czynność: 177: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- Do czasu zmian granicy zakładów Spółki obsługę handlową i manewrową dokonuje CT Centralny.

Usunięto czynność: 155: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- Do czasu zmian granicy zakładów Spółki obsługę handlową i manewrową dokonuje CT Centralny.

- SZTUM 00808-6

Dodano czynność: 178: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych dla Dalkia term S.A. -

Ciepłownia Sztum.

- SZYDŁOWIEC 04808-2

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- ŚWIDNIK 05047-6

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- TRZCIANKA 01454-8

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

Usunięto czynność: 163: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.
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- TRZEBIATÓW 00214-7

Dodano czynność: 186: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek wojskowych i grup wagonów min. 5

wagonów.

- UJŚCIE NOTECKI 01455-5

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- USTROŃ 07695-0

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- WARLUBIE 01721-0

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- WARNICE DĘBICA 00259-2

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- WĄCHOCK 04816-5

Usunięto czynność: 178: Wu - stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.

Dodano czynność: 199: Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.

- WIATROWIEC WARMIŃSKI 01012-4

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- WILKOWICE BYSTRA 07637-2

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- WITASZYCE 04482-6

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- WOLA BARANOWSKA 06582-1

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- WOLANÓW 04845-4

Usunięto czynność: 184: W - stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton

Dodano czynność: 205: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.

- WYKNO 04754-8

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- ZABRZE MIKULCZYCE 07046-6
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Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- ZAGNAŃSK 06370-1

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne

indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla konkretnych relacji przewozowych.

- ZAKLIKÓW 06524-3

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- ZARYŃ 01918-2

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- ZBĄSZYŃ 02614-6

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- ZBYDNIÓW 06516-9

Usunięto czynność: *): Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- ZŁOCIENIEC 00330-1

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- ZWIERZYNIEC TOWAROWY 06656-3

Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

Dodano czynność: *: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. - przewóz do/z tej stacji nie jest

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla

konkretnych relacji przewozowych.

- ŻYTKOWICE 04878-5

Usunięto czynność: 192: Wb - stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.

Dodano czynność: 213: Wb - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.

0002171 [Zmiany] Zmiany w programie w stosunku do wersji 1.x
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W wersja 2.0 KTT wprowadzono następujące zmiany:

  - dodano bazę danych NHM,

  - dodano bazę danych RID,

  - wprowadzono automatyczne wyszukiwanie powiązań między danymi baz NHM i

RID i ustalania klasy niebezpieczeństwa dla ładunków i wysokością %

zmiany opłaty przewozowej,

  - wprowadzono możliwość tworzenia szablonów dla obliczeń, ich zapisu, otwierania,

  - wprowadzono możliwość deklarowania umów własnych zawieranych z przewoźnikami lub spedytorami i

tworzenia bazy danych z tych umów ze wskazaniem zakresu obowiązywania.

    Przy spełnionych warunkach program automatycznie do obliczeń stosuje warunki tych umów. Opcja ta

zwalnia pracowników z przeszukiwania umów wg których należy policzyć opłaty za dany przewóz,

  - dodano bazę przewoźników,

  - wprowadzono interaktywne uwagi - w uwagach odnoszących się do zasad obliczeń istnieje możliwość

wyłączenia zasady z obliczeń.

 

KalkulatorTT wersja: 1.11.33

KalkulatorTT

0002078 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 15/2010 do WOT z dnia 01.07.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 25 listopada 2010:

- dodano stację BOJANOWO nr 04451-1 - zakres czynności "Wu*)",

treść uwagi: "Wu*) - stacja otwarta dla przesyłek w zwartych składach dla firmy STRATEG CAPITAL Sp. z

o.o. KOPALNIA MELAFIRU, Tłumaczów ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań".

KalkulatorTT wersja: 1.11.32

KalkulatorTT

0002041 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 14/2010 do WOT z dnia 01.07.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 10 listopada 2010:

- zmieniono zakres czynności dla stacji KLEMENSÓW - z "W" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MEDYKA B - z "W, Wkc, Uc 96)" na "Wb, Wkc, Uc 96)",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PYSKOWICE - z "Wu" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.".

KalkulatorTT wersja: 1.11.31

KalkulatorTT

0002022 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 13/2010 do WOT z dnia 01.07.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 231 z 266



Lista zmian w projekcie: KalkulatorTT Wygenerowano: 2021-02-16 14:52:38

KalkulatorTT

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 1 listopada 2010:

- zmieniono zakres czynności dla stacji BOBRÓWKA - z "Wu" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji BRZEZINY ŚLĄSKIE - z "Wb" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHYNÓW - z "Wu 23)" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji DĘBA ROZALIN - z "W" na "Wb",

- zmieniono treść uwagi nr 28 dla stacji DOBIESZYN

treść uwagi: "Wu - stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji GŁOGÓW MAŁOPOLSKI - z "W" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji JAROSŁAW - z "W" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji KĄTY WROCŁAWSKIE - z "W" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji LUBACZÓW - z "W" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MAŁASZEWICZE B - z "W 89)" na "Wb, Uc*",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MAŁASZEWICZE D - z "W, Uc 92)" na "Wb, Uc",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MAŁASZEWICZE F - z "W, Uc" na "Wb, Uc",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MIELEC - z "W, Wkc, Uc" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A., Wkc",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MUNINA - z "W" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji OSIE - z "W 120)" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PRUSZCZ GDAŃSKI - z "Wu" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE - z "W" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji RADYMNO - z "Wu" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ROPCZYCE - z "W, Wkc" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A., Wkc",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SANDOMIERZ - z "W, Wkc" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SIERAKÓW ŚLĄSKI - z "W" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji STRZEGOM - z "Wu" na "Wu*)"

treść uwagi: "Wu*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WARLUBIE - z "W 171)" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- usunięto stację WARSZAWA WILEŃSKA,

- zmieniono treść uwagi nr 178 dla stacji WĄCHOCK

treść uwagi: "Wu - stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WOLA BARANOWSKA - z "W" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono treść uwagi nr 184 dla stacji WOLANÓW

treść uwagi: "Wu - stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.",

- usunięto stację WROCŁAW PRACZE,

- zmieniono zakres czynności dla stacji WYKNO - z "Wb" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ZAKLIKÓW - z "W" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ZBYDNIÓW - z "W 186)" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono treść uwagi nr 192 dla stacji ŻYTKOWICE

treść uwagi: "Wb - stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.".

 

 

Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. oznacza:

przewóz do/z tej stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany

wyłącznie na podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji

przygotowanej dla konkretnych relacji przewozowych.
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KalkulatorTT wersja: 1.11.30

KalkulatorTT

0002017 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 12/2010 do WOT z dnia 01.07.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Obowiązujące od 25 października 2010:

- zmieniono zakres czynności dla stacji KARŁOWICE - z "Wu" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji KAMIEŃ ŚLĄSKI - z "Wu" na "Wu*)"

treść uwagi: "Wu*) - stacja otwarta tylko dla MULTITRANSPORT Sp. z o.o. Rybnik",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ORZESZE - z "W" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji POPIELÓW - z "Wu" na "*"

treść uwagi: "Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- usunięto stację SZCZECIN NIEBUSZEWO B.

 

2. Obowiązujące od 1 listopada 2010:

- zmieniono zakres czynności dla stacji STOBNO SZCZECIŃSKIE - z "Wu, Ws" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SZCZECIN GUMIEŃCE - z "W, Uc" na "Wu, Uc".

 

Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. oznacza:

przewóz do/z tej stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany

wyłącznie na podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji

przygotowanej dla konkretnych relacji przewozowych.

KalkulatorTT wersja: 1.11.29

KalkulatorTT

0002009 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 11/2010 do WOT z dnia 01.07.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 13 października 2010:

- dodano stację CZARNA TARNOWSKA nr 08094-5 - zakres czynności "*",

treść uwagi: "przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- usunięto stację LUDWIKOWICE KŁODZKIE,

- usunięto stację MIŁKOWICE,

- zmieniono zakres czynności dla stacji WROCŁAW ŚWIEBODZKI - z "Wu" na "Wb",

- dodano stację ZGORZELEC nr 05184-7 - zakres czynności "Wu*)",

treść uwagi: "Wu*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  CZARNA TARNOWSKA - TARNÓW WSCHODNI - 20 km,

  CZARNA TARNOWSKA - DĘBICA - 12 km.
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KalkulatorTT wersja: 1.11.28

KalkulatorTT

0001998 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 9/2010 i 10/2010 do WOT z dnia 01.07.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

1. Obowiązujące od 16 września 2010:

- dodano stację CZERNIEWICE nr 02168-3 - zakres czynności "W*)",

treść uwagi: "W*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  CZERNIEWICE - ALEKSANDRÓW KUJAWSKI - 53 km,

  CZERNIEWICE - KUTNO - 39 km.

 

2. Obowiązujące od 23 września 2010:

- usunięto stację BRZEZINY ŚLĄSKIE B,

- dodano stację ROKIETNICA nr 03067-6 - zakres czynności "Wu*)",

treść uwagi: "Wu*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  ROKIETNICA - KRZYŻ - 66 km,

  ROKIETNICA - KIEKRZ - 5 km.

0001184 [Dane] Brak usuwania zawartości katalogu Kalkulatora taryfowego przez deinstalatora

Coś robimy dalej z tym zgłoszeniem? Zgłoszenie dotyczy wersji 1.9.x, jak program zachowuje się na wersji

testowej 2.x?

KalkulatorTT wersja: 1.11.27

KalkulatorTT

0001989 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8/2010 do WOT z dnia 01.07.2010 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

1. Obowiązujące od 10 września 2010:

- zmieniono zakres czynności dla stacji GŁUSZYCA - z "W" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji GOŁUCHÓW LHS - z "W" na "W, Wkc",

- zmieniono zakres czynności dla stacji GRABINA ŚLĄSKA - z "Wu" na "Wb",

- usunięto stację KRZYŻANOWICE,

- zmieniono zakres czynności dla stacji KUŹNIA RACIBORSKA - z "W" na "Wu",

- usunięto stację MOŚCISKO DZIERŻONIOWSKIE,

- zmieniono zakres czynności dla stacji SKWIERZYNA - z "W" na "Wu",

- dodano stację STRZELCE KUJAWSKIE nr 03231-8 - zakres czynności "Wb*)",

treść uwagi: "Wb*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  STRZELCE KUJAWSKIE - KUTNO - 14 km,

  STRZELCE KUJAWSKIE - SIERPC - 74 km.

 

2. Obowiązujące od 16 września 2010:

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŚCINAWKA ŚREDNIA - z "Wu" na "W".
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KalkulatorTT wersja: 1.11.26

KalkulatorTT

0001976 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7/2010 do WOT z dnia 01.07.2010 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 27 sierpnia 2010:

- zmieniono zakres czynności dla stacji MIĘDZYRZEC PODLASKI - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji NIEMOJKI - z "W 112)" na "Wu 112)".

KalkulatorTT wersja: 1.11.25

KalkulatorTT

0001972 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6/2010 do WOT z dnia 01.07.2010 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 20 sierpnia 2010:

- dodano stację BOCZÓW nr 02597-3 - zakres czynności "*",

treść uwagi: "przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MILICZ - z "Wu" na "Wu*)"

treść uwagi:"Wu*) – stacja leżąca w obszarze działania CT Dolnośląskiego, pod względem handlowym i

manewrowy obsługiwana przez CT Wielkopolski.",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  BOCZÓW - RZEPIN - 10 km,

  BOCZÓW - ZBĄSZYNEK - 66 km.

KalkulatorTT wersja: 1.11.24

KalkulatorTT

0001970 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 5/2010 do WOT z dnia 01.07.2010 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 09 sierpnia 2010:

- dodano stację CIERPICE nr 01981-0 - zakres czynności "Wb",

- dodano stację RYBNO POMORSKIE nr 02251-7 - zakres czynności "*",

treść uwagi: "przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  CIERPICE - BYDGOSZCZ WSCHÓD - 33 km,

  CIERPICE - TORUŃ GŁÓWNY - 11 km,

  RYBNO POMORSKIE - IŁAWA GŁÓWNA - 36 km,

  RYBNO POMORSKIE - DZIAŁDOWO - 25 km.
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KalkulatorTT wersja: 1.11.23

KalkulatorTT

0001968 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4/2010 do WOT z dnia 01.07.2010 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 02 sierpnia 2010:

- dodano stację CHROŚNICA nr 02618-7 - zakres czynności "Wu *)",

treść uwagi: "Wu*) - stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  CHROŚNICA - ZBĄSZYŃ - 7 km,

  CHROŚNICA - POZNAŃ GÓRCZYN - 63 km.

KalkulatorTT wersja: 1.11.22

KalkulatorTT

0001962 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 3/2010 do WOT z dnia 01.07.2010 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 26 lipca 2010:

- usunięto stację CHORZÓW STARY B,

- usunięto stację DĘBLIN,

- zmieniono zakres czynności dla stacji GRYBÓW - z "W" na "Wb",

- dodano stację IŁOWO nr 02240-0 - zakres czynności "*",

treść uwagi: "przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  IŁOWO - DZIAŁDOWO - 12 km,

  IŁOWO - NASIELSK - 77 km.

KalkulatorTT wersja: 1.11.21

KalkulatorTT

0001954 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 2/2010 do WOT z dnia 01.07.2010 wprowadzonej

przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 07 lipca 2010:

- zmieniono zakres czynności dla stacji KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY - z "W" na "Wb",

- dodano stację LIPKA KRAJEŃSKA nr 01552-9 - zakres czynności "Wu*)",

treść uwagi:"Wu*) – stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŁUKÓW - z "W" na "Wb",

- usunięto stację OPOLE WSCHODNIE B,

- zmieniono zakres czynności dla stacji OŻARÓW MAZOWIECKI - z "Wb" na "Przewóz wymaga

uzgodnienia z PKP CARGO S.A."

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  LIPKA KRAJEŃSKA - PIŁA GŁÓWNA - 54 km,

  LIPKA KRAJEŃSKA - CHOJNICE - 30 km.

 

Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. oznacza:

przewóz do/z tej stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany

wyłącznie na podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji

przygotowanej dla konkretnych relacji przewozowych.

 

KalkulatorTT wersja: 1.11.20

KalkulatorTT

0001949 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 1/2010 do WOT z dnia 01.07.2010 wprowadzonej

przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 05 lipca 2010:

- dodano stację NIESZAWA WAGANIEC nr 02153-5 - zakres czynności "W*)",

treść uwagi:"W*) – stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  NIESZAWA WAGANIEC - ALEKSANDRÓW KUJAWSKI - 15 km,

  NIESZAWA WAGANIEC - OSTROWY - 63 km.

 

KalkulatorTT wersja: 1.11.19

KalkulatorTT

0001947 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 01.07.2010 wydanego przez PKP

Cargo.

Zestawienie zmian wprowadzonych przez WOT I obowiązujący od 01.07.2010:

- BEZWOLA 04001-4

Dodano uwagę: 4: Wb - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 300 ton.

Usunięto uwagę: *): Wb - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych minimum 300 ton.

- BIADOLINY 07984-8

Dodano uwagę: 6: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych min.

10 wagonów.

- BIŃCZE 00317-8

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- BOLĘCIN 07762-8
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Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- BRZEZINY ŚLĄSKIE B 07132-4

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- BRZOSTÓW WIELKOPOLSKI 04492-5

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- BUDACHÓW 02756-5

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- BUSKO ZDRÓJ 06400-6

Dodano uwagę: 14: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.

- BYTNICA 02755-7

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- CHODZIEŻ 01618-8

Usunięto uwagę: 16: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

Dodano uwagę: 21: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- CHOTYŁÓW 04094-9

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- CZERWONAK 02984-3

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- DĘBLIN 04980-9

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- GARBATKA LETNISKO 05028-6

Dodano uwagę: 31: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.

- GARWOLIN 03926-3

Dodano uwagę: 32: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.

Usunięto uwagę: 28: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych o masie min. 600 ton.

- GDAŃSKA OLSZYNKA 00783-1

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Usunięto uwagę: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

Usunięto uwagę: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej.

- GŁUBCZYCE 06764-5

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- GOŁAŃCZ 03136-9

Dodano uwagę: 41: Wb - Stacja otwarta dla przesyłek w zwartych składach.

- GÓRKI SZCZUKOWSKIE 06362-8

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Usunięto uwagę: Ws: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla spółek PKP S.A.

- JĘDRZEJÓW 06445-1

Dodano uwagę: 57: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.

- KATOWICE MUCHOWIEC 07260-3

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Usunięto uwagę: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- KOCHANOWICE 07157-1 

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. 

- KOŁOBRZEG 00410-1

Usunięto uwagę: 52: W - Wyładunek nawozów pylistych odbywa się na stacji Dygowo.

- KOŚCIERZYNA 01750-9

Dodano uwagę: 67: W - Na podstawie umowy zawartej pomiędzy CT Pomorski a Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.

w Lubinie, stacja Kościerzyna jest odpowiednio stacją nadania lub przeznaczenia dla przesyłek

nadawców/odbiorców korzystających z punktów ładunkowych usytuowanych na linii Lipusz - Bytów.

Usunięto uwagę: 57: W - Na podstawie umowy zawartej pomiędzy CZ Gdynia a Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.

w Lubinie, stacja Kościerzyna jest odpowiednio stacją nadania lub przeznaczenia dla przesyłek

nadawców/odbiorców korzystających z punktów ładunkowych usytuowanych na linii Lipusz - Bytów.

- KOZŁÓW 06433-7

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.
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Usunięto uwagę: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

- KRAŚNIK 05150-8

Usunięto uwagę: *): W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych minimum 300 ton.

Dodano uwagę: 70: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych o masie min. 300 ton.

- KRZYŻANOWICE 06796-7

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- LEWIN BRZESKI 06213-3

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- LUBSKO 04190-5

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- MAŁASZEWICE B 04061-8

Usunięto uwagę: 76: W - Tylko dla przesyłek adresowanych dla odbiorców przyległych bocznic oraz

przesyłek przeładowywanych siłami PKP CARGO S.A. po torze 1520 mm.

Dodano uwagę: 89: W - Tylko dla przesyłek adresowanych dla odbiorców przyległych bocznic oraz

przesyłek przeładowywanych siłami PKP PRZEWÓZ WYMAGA UZGODNIENIA Z PKP CARGO S.A. S.A. po

torze 1520 mm.

- MĄKOWARSKO 01594-1

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- NIEDORADZ 02794-6

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- NIEDRZWICA 05130-0

Dodano uwagę: 111: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 300 ton.

Usunięto uwagę: *): W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych minimum 300 ton.

- NIEMODLIN 06077-2

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- OBORNIKI WIELKOPOLSKIE 02960-3

Usunięto uwagę: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej.

- OSTRZESZÓW 04547-6

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- PALĘDZIE 02875-3

Usunięto uwagę: *): Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

Dodano uwagę: 125: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

- PARCZEW 04003-0

Dodano uwagę: 126: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 300 ton.

Usunięto uwagę: *): W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych minimum 300 ton.

- PIEŃSK 05194-6

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- PIETROWICE WIELKIE 06876-7

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- POŁAJEWO 01627-9

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- PROSTYNIA 01513-1

Usunięto uwagę: 117: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek wojskowych oraz przesyłek całopociągowych

przeznaczonych na bocznicę wojskową.

Dodano uwagę: 137: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek wojskowych oraz zwartych składów

przeznaczonych na bocznicę wojskową.

- RADNICA 02754-0

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- RADZYŃ PODLASKI 03997-4

Dodano uwagę: 141: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 300 ton.

Usunięto uwagę: *): W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych minimum 300 ton.

- SĘDZISZÓW 06430-3
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Dodano uwagę: 143: W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.

- SIERAKÓW WIELKOPOLSKI 02891-0

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- SMĘTOWO 00847-4

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Usunięto uwagę: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- SOSNOWIEC POGOŃ 07510-1

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

Usunięto uwagę: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- STAWIANY PIŃCZOWSKIE 06406-3

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- SUSZEC 06926-0

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- SZARBKÓW 06403-0

Dodano uwagę: 153: Wb - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 600 ton.

- SZCZECIN NIEBUSZEWO B 00051-3

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- SZELIGI 04898-3

Usunięto uwagę: *): Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.

Dodano uwagę: 155: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach. - Do czasu zmian

granicy zakładów Spółki obsługę handlową i manewrową dokonuje CT Centralny.

- SZTUM 00808-6

Dodano uwagę: 156: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych dla Dalkia team S.A. -

Ciepłownia Sztum.

- TERESPOL 04099-8

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- WARKA 04850-4

Dodano uwagę: 170: W - Stacja otwarta dla grup wagonowych min. 600 ton.

Usunięto uwagę: 140: W - Stacja otwarta dla grup wagonowych minimum 600 ton.

- WODZISŁAW ŚLĄSKI 06840-3

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- WYRZYSK OSIEK 01451-4

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- ZABRZEG CZARNOLESIE 07570-5

Usunięto uwagę: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

Dodano uwagę: Ws: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla spółek PKP S.A.

- ZDZIESZOWICE B 06707-4

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- ZIELONCZYN 01849-9

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

- ZŁOTÓW 01535-4

Usunięto uwagę: 157: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 5 wagonów.

Dodano uwagę: 188: Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych

min. 5 wagonów.

- ŻERKÓW 04475-0

Stacja została włączona do odprawy przesyłek.

Dodano uwagę: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A.

 

Uwaga: Przewóz wymaga uzgodnienia z PKP CARGO S.A. oznacza:

przewóz do/z tej stacji nie jest standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany

wyłącznie na podstawie uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji

przygotowanej dla konkretnych relacji przewozowych.
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KalkulatorTT wersja: 1.11.18

KalkulatorTT

0001923 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 18/2010 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 16 czerwca 2010:

- dodano stację BUK nr 02723-5 - zakres czynności "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) – stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- dodano stację KORONOWO nr 01599-0 - zakres czynności "Wb*)",

  treść uwagi:"Wb*) – stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 8 wagonów.",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  BUK - ZBĄSZYŃ - 45 km,

  BUK - POZNAŃ GÓRCZYN - 25 km.

KalkulatorTT wersja: 1.11.17

KalkulatorTT

0001912 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 17/2010 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Obowiązujące od 01 czerwca 2010:

- dodano stację SZELIGI nr 04898-3 - zakres czynności "Wb*)",

  treść uwagi:"Wb*) – stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

 

2. Obowiązujące od 01 do 30 czerwca 2010:

- dodano stację BRZOSTÓW WIELKOPOLSKI nr 04492-5 zakres czynności "Wb*)",

  treść uwagi:"Wb*) – stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- dodano stację OSTRZESZÓW nr 04547-6 zakres czynności "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) – stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  BRZOSTÓW WIELKOPOLSKI - JAROCIN - 5 km,

  BRZOSTÓW WIELKOPOLSKI - KĄKOLEWO - 54 km,

  

  OSTRZESZÓW - HANULIN - 15 km,

  OSTRZESZÓW - OSTRÓW WIELKOPOLSKI - 29 km.
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KalkulatorTT wersja: 1.11.16

KalkulatorTT

0001900 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 16/2010 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Obowiązujące od 26 maja 2010:

- dodano stację DUNINÓW JW nr 64291-8 - zakres czynności "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WROCŁAW LEŚNICA - z "W, Wkc" na 

  "Wu, Wkc",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  DUNINÓW JW - ROKITKI - 7 km.

  

 

2. Obowiązujące od 01 czerwca 2010:

- zmieniono zakres czynności dla stacji BOLESŁAWIEC - z "W, Uc" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji BRZESKO OKOCIM - z "W" na "W, Wkc",

- usunięto stację LUBSKO.

KalkulatorTT wersja: 1.11.15

KalkulatorTT

0001888 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 15/2010 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Obowiązujące od 15 maja 2010:

- zmieniono zakres czynności dla stacji BEZWOLA - z "Wb" na "Wb*)"

  treść uwagi: "Wb - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych minimum 300 ton.",

- usunięto stację BRZOSTÓW WIELKOPOLSKI,

- usunięto stację BUDACHÓW,

- usunięto stację BUK,

- usunięto stację BYTNICA,

- zmieniono treść uwagi nr 60) do zakresu czynności W dla stacji KRAŚNIK:

  "W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych minimum 300 ton.",

- usunięto stację MĄKOWARSKO,

- dodano stację MROCZA nr 01826-7 - zakres czynności "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) – stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- usunięto stację NIEDORADZ,

- zmieniono zakres czynności dla stacji NIEDRZWICA - z "W Wkc" na "W*) Wkc"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych minimum 300 ton.",

- usunięto stację OSTRZESZÓW,

- zmieniono zakres czynności dla stacji PARCZEW - z "W" na "W*)"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych minimum 300 ton.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PODBORY SKAWIŃSKIE - z "Wb" na "Wb*)"

  treść uwagi: "Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- usunięto stację POŁAJEWO,

- usunięto stację RADNICA,

- zmieniono zakres czynności dla stacji RADZYŃ PODLASKI - z "W Wkc" na "W*) Wkc"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych minimum 300 ton.",

- usunięto stację SIERAKÓW WIELKOPOLSKI,

- zmieniono treść uwagi do zakresu czynności W dla stacji SZUBIN:

  "W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- usunięto stację TERESPOL,

- usunięto stację ZIELONCZYN,

- usunięto stację ŻERKÓW,

- zmieniono treść uwagi do zakresu czynności W dla stacji ŻNIN:

  "W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  MROCZA - CHOJNICE - 64 km,

  MROCZA - NAKŁO NAD NOTECIĄ - 11 km.

 

 

 

2. Obowiązujące od 01 czerwca 2010:

- zmieniono zakres czynności dla stacji BABORÓW - z "W" na "Wu",

- usunięto stację BIŃCZE,

- usunięto stację CHOTYŁÓW,

- usunięto stację CZERWONAK,

- zmieniono zakres czynności dla stacji DAMNICA - z "W" na "Wu",

- usunięto stację GŁUBCZYCE,

- zmieniono zakres czynności dla stacji GŁUCHOŁAZY - z "W" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji JANOWIEC WIELKOPOLSKI - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji KIETRZ - z "Wu" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji KOSTRZYN WIELKOPOLSKI - z "W" na "Wu",

- usunięto stację KRZYŻANOWICE,

- zmieniono zakres czynności dla stacji LEKARTÓW - z "W" na "Wb",

- usunięto stację LEWIN BRZESKI,

- zmieniono zakres czynności dla stacji OBORNIKI WIELKOPOLSKIE - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji POLSKA CERKIEW - z "Wu" na "WB",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ROKITA - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŚWIDWIN - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ZŁOTÓW - z "W" na "Wu".
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KalkulatorTT wersja: 1.11.14

KalkulatorTT

0001871 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 14/2010 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 maja 2010:

- zmieniono treść uwagi nr 2) do zakresu czynności Wu dla stacji BARCIN:

  "Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji BRZOZA BYDGOSKA - z "W" na "W*)"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHAŁUPKI - z "W" na "Ws",

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHEŁMCE - z "Wu" na "Wu*)"

  treść uwagi: "Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono treść uwagi nr 15) do zakresu czynności W dla stacji CHEŁMŻA:

  "W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono treść uwagi nr 23) do zakresu czynności W dla stacji CZERSK:

  "W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono treść uwagi nr 38) do zakresu czynności W dla stacji GORZUCHOWO 

  CHEŁMIŃSKIE: "W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach

  dla odbiorcy SKANSKA NDI.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji GRUDZIĄDZ OWCZARKI - z "W Uc" na "W*) 

  Uc" treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10

  wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji GRUPA - z "W" na "W*)"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji JAKSICE - z "W" na "W*)"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji JASINIEC BIAŁEBŁOTA - z "W" na "W*)"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono treść uwagi nr 54) do zakresu czynności W dla stacji KORNATOWO:

  "W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- usunięto stację KORONOWO,

- zmieniono zakres czynności dla stacji LASKOWIECE POMORSKIE - z "W" na "W*)"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji LIPNO - z "W" na "W*)"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono treść uwagi nr 69) do zakresu czynności W dla stacji LUBICZ:

  "W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MOGILNO - z "W" na "W*)"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- usunięto stację MROCZA,

- zmieniono zakres czynności dla stacji NAKŁO NAD NOTECIĄ - z "W" na "W*)"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji NOWA WIEŚ WIELKA - z "W" na "W*)"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji OSTASZEWO TORUŃSKIE - z "W" na "W*)"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PAKOŚĆ - z "Wu" na "Wu*)"

  treść uwagi: "Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PIOTRKÓW KUJAWSKI - z "W" na "W*)"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PRUSZCZ POMORSKI - z "W" na "W*)"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SZUBIN - z "W" na "W*)"
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  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji TRZCINIEC - z "Wb" na "Wb*)"

  treść uwagi: "Wb - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji TRZEMESZNO - z "W" na "W*)"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono treść uwagi nr 137) do zakresu czynności W dla stacji TUCHOLA:

  "W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów.",

- zmieniono treść uwagi nr 138) do zakresu czynności W dla stacji TURZNO:

  "W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach dla odbiorcy

  SKANSKA NDI.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WIĘCŁAWICE - z "Wu" na "Wu*)"

  treść uwagi: "Wu - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WIERZCHOSŁAWICE - z "Wb" na "Wb*)"

  treść uwagi: "Wb - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŻNIN - z "W" na "W*)"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.".

KalkulatorTT wersja: 1.11.13

KalkulatorTT

0001850 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 13/2010 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Obowiązujące od 23 kwietnia 2010:

- dodano stację OSTROWY nr 03227-6 - zakres czynności "Wb*)",

  treść uwagi:"Wb*) – stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.".

 

2. Obowiązujące od 01 maja 2010:

- dodano stację BEŁCHÓW nr 03302-7 - zakres czynności "Wb*)",

  treść uwagi:"Wb*) – stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- usunięto stację DĘBLIN,

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  BEŁCHÓW - PLACENCJA - 7 km,

  BEŁCHÓW - SKIERNIEWKA - 10 km.

KalkulatorTT wersja: 1.11.12

KalkulatorTT

0001840 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 12/2010 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Obowiązujące od 20 kwietnia 2010:

- zmieniono zakres czynności dla stacji GOŚWINOWICE - z "W" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŁAZISKA ŚREDNIE - z "W" na "Wb",

- usunięto stację PIETROWICE WIELKIE,

- zmieniono zakres czynności dla stacji PRZYWORY OPOLSKIE - z "W" na "Wb",

- usunięto stację SUSZEC,

- usunięto stację WODZISŁAW ŚLĄSKI,

- usunięto stację ZDZIESZOWICE B.

 

2. Obowiązujące od 01 maja 2010:

- usunięto stację BOLĘCIN,

- usunięto stację NIEMODLIN,

- zmieniono zakres czynności dla stacji PIONKI - z "W Wkc" na "W",

- zmieniono zakres czynności dla stacji RYKOSZYN - z "W" na "Wb",

- usunięto stację STAWIANY PIŃCZOWSKIE.

KalkulatorTT wersja: 1.11.11

KalkulatorTT

0001814 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 11/2010 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 30 marca 2010:

- zmieniono treść uwagi do zakresu czynności Wu dla stacji GĄSOCIN:

  "Wu - Stacja otwarta tylko dla Klientów: Leonhard Weiss GmbH Oddział w Polsce

  83-876 Wrocław, ul. Sokolnicza 5/74-75 oraz TCHAS POLSKA Sp. z o.o. 

  ul. Marynarska 19a, 02-674 Warszawa."

- zmieniono zakres czynności dla stacji RADYMNO - z "Wb" na "Wu".

KalkulatorTT wersja: 1.11.10

KalkulatorTT

0001806 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 10/2010 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 19 marca 2010:

- dodano stację LESZNO GÓRNE nr 04128-5 - zakres czynności "Wb",

- zmieniono treść uwagi do zakresu czynności W dla stacji NIEMOJKI:

  "W - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów"

- zmieniono zakres czynności dla stacji SOCHACZEW - z "W Wkc" na "Wb Wkc",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WOŁCZYN - z "W" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WYSZKÓW - z "W" na "Wb",

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  LESZNO GÓRNE - ŻAGAŃ - 26 km,

  LESZNO GÓRNE - MIŁKOWICE - 39 km.

P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 246 z 266



Lista zmian w projekcie: KalkulatorTT Wygenerowano: 2021-02-16 14:52:38

KalkulatorTT wersja: 1.11.9

KalkulatorTT

0001804 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 9/2010 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 15 marca 2010:

- dodano stację ZŁOTNIKI nr 02864-7 - zakres czynności "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) – stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  ZŁOTNIKI - ROGOŹNO WIELKOPOLSKIE - 34 km,

  ZŁOTNIKI - SUCHY LAS - 3 km.

KalkulatorTT wersja: 1.11.8

KalkulatorTT

0001802 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 8/2010 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 12 marca 2010:

- dodano stację LUTOL SUCHY nr 02625-2 - zakres czynności "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) – stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŚREM - z "Wb" na "Wu",

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  LUTOL SUCHY - ZBĄSZYNEK - 13 km,

  LUTOL SUCHY - MIĘDZYRZECZ - 17 km.

KalkulatorTT wersja: 1.11.7

KalkulatorTT

0001791 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 7/2010 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 marca 2010:

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHODZIEŻ - z "W 16)" na "Wu 16)",

- zmieniono zakres czynności dla stacji CZEMPIŃ - z "W 22)" na "W", usunięto

  treść uwagi nr 22,

- usunięto stację PIEŃSK.

KalkulatorTT wersja: 1.11.6

KalkulatorTT

0001786 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 6/2010 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 marca 2010:

- zmieniono zakres czynności dla stacji DOLNA ODRA - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji OBORNIKI ŚLĄSKIE - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji RUNOWO POMORSKIE - z "W" na "Wu",

- usunięto stację SZCZECIN NIEBUSZEWO B,

- usunięto stację WYRZYSK OSIEK.

 

KalkulatorTT wersja: 1.11.5

KalkulatorTT

0001779 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 5/2010 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 05 lutego 2010:

- dodano stację BIADOLINY nr 07984-8 - zakres czynności "W*)",

  treść uwagi:"W*) – stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i

  grupach wagonowych min. 10 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WIELUŃ DĄBROWA - z "W" na "Wu".

 

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  BIADOLINY - PODŁĘŻE - 42 km,

  BIADOLINY - TARNÓW - 18 km.

KalkulatorTT wersja: 1.11.4

KalkulatorTT

0001772 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 4/2010 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 lutego 2010:

- dodano stację GOŁAŃCZ nr 03136-9 - zakres czynności "Wb *)",

  treść uwagi:"Wb*) – stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach."

  

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji:

  GOŁAŃCZ - WĄGROWIEC - 14 km.

KalkulatorTT wersja: 1.11.3

KalkulatorTT

0001752 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 3/2010 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 16 stycznia 2010:

- dodano stację BYTOM nr 07230-6 - zakres czynności "W*)",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla PKP PLK S.A."

- zmieniono zakres czynności dla stacji NIDZICA - z "W" na "Wb".

- dodano stację SZTUM nr 00808-6 - zakres czynności "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek adresowanych dla 

  Dalkia Term S.A. - Ciepłownia Sztum.",

- dodano stację TARNOBRZEG nr 06546-6 - zakres czynności "W",

  

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji:

  SZTUM - MALBORK - 14 km,

  SZTUM - KWIDZYN - 24 km,

  TARNOBRZEG - SOBÓW - 5 km,

  TARNOBRZEG - CHMIELÓW KOŁO TARNOBRZEGU - 7 km.

KalkulatorTT wersja: 1.11.2

KalkulatorTT

0001736 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 18/2009 do WOT z dnia 01.01.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2010:

- zmieniono zakres czynności dla stacji BARDO PRZYŁĘK - z "W" na "Wu".

- dodano stację JANOWICE WIELKIE nr 05566-5 - zakres czynności "Wb*)",

  treść uwagi:"Wb*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

 

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji:

  JANOWICE WIELKIE - JELENIA GÓRA - 13 km,

  JANOWICE WIELKIE - SĘDZISŁAW - 15 km.

0001732 [Pomoc] Aktualizacja formatu pomocy.

Wprowadzono nowy format systemu pomocy. Pliki w starym formacie nie są poprawnie obsługiwane przez

nowe wersje systemu Windows.

0001733 [Uwagi do obliczeń] Wprowadzono drobne korekty obliczeń.

KalkulatorTT wersja: 1.11.1

KalkulatorTT

0001735 [Obliczenia] Drobne korekty obliczeń.

Wprowadzono drobne korekty obliczeń i dodano dodatkowe ostrzeżenia i podpowiedzi dla użytkownika.

KalkulatorTT wersja: 1.11.0

Wersja obsługująca taryfę PKP Cargo obowiązującą od 01 stycznia 2010.

KalkulatorTT

0001674 [Taryfy] Zmiana taryfy od 01.01.2010 - aktualizacja dla taryfy PKP LHS 

Wprowadzono stawki obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.
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0001682 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie WOT I obowiązującego od 01.01.2010, wydanego przez

PKP Cargo.

Zestawienie zmian wprowadzonych przez WOT I obowiązujący od 01.01.2010:

 

- BABIMOST 02616-1 - Usunięto stację.

- BIECZ 08178-6 - Usunięto stację.

- BIELSKO BIAŁA WAPIENICA 07646-3 - Usunięto stację.

- BIŁGORAJ 06640-7 - Usunięto stację.

- BŁASZKI 04534-4 - Usunięto stację.

- BOBOWA 08109-1 - Usunięto stację.

- BOGONIOWICE CIĘŻKOWICE 08106-7 - Usunięto stację.

- CHMIELNIK 06426-1 - Usunięto stację.

- CHROŚNICA 02618-7 - Usunięto stację.

- CIGACICE PORT 02738-3 - Usunięto stację.

- CZACHÓWEK POŁUDNIOWY 04044-4 

  Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla 

  posiadaczy bocznic. 

  Usunięto czynność: *): Wb - Stacja otwarta tylko dla przewozu przesyłek dla 

  Przedsiębiorstwa Budownictwa Specjalistycznego TRANSKOL Kielce Sp. z o.o. 

  25-650 Kielce ul. Długa 29.

- CZARNE 00313-7 - Usunięto stację.

- CZERNIEWICE 02168-3 - Usunięto stację.

- DOBIEGNIEW 02918-1 - Usunięto stację.

- DOBROSZYCE 05955-0 - Usunięto stację.

- DZIAŁDOWO 02244-2

  Usunięto czynność: *): W - Stacja otwarta dla przesyłek w zwartych składach 

  min. 800 ton.

  Dodano czynność: 27: W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych 

  składach min. 800 ton.

- GĘBARZEWO 03087-4 - Usunięto stację.

- GIERAŁTÓW WYKROTY 05192-0 - Usunięto stację.

- GOŁAŃCZ 03136-9 - Usunięto stację.

- GOŁUCHÓW 06410-5

  Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

  Usunięto czynność: 25: W - Z wyjątkiem materiałów łatwopalnych i toksycznych 

  w wagonach cysternach.

- GRYFÓW ŚLĄSKI 05235-7 - Usunięto stację.

- GRZYMISZEW SKPL 09544-8 - Usunięto czynność: 3: Tylko wagony normalnotorowe 

  dwuosiowe o rozstawie osi do 8,0 m i masie brutto do 40 T oraz czteroosiowe o 

  rozstawie czopów skrętnych wózków 6,8 - 14,6 m i masie brutto do 80 T.

- HEL 00679-1 - Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek 

  tylko dla posiadaczy bocznic.

- IZBICA 05118-5 - Usunięto stację.

- JABŁONOWO POMORSKIE 02090-9 - Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla 

  odprawy przesyłek towarowych na podstawie umowy.

- JELEŚNIA 07665-3 - Usunięto stację.

- KATOWICE DĄBRÓWKA MAŁA 07275-1 - Usunięto stację.

- KĘDZIERZYN KOŹLE ZACHODNIE 06726-4 - Usunięto stację.

- KRAKÓW PŁASZÓW 07990-5 - Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy 

  przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- KRASNYSTAW 05115-1 - Usunięto stację.

- KRZYWDA 04015-4 - Usunięto stację.

- LASOCICE 04287-9 - Usunięto stację.

- LESZNO GÓRNE 04128-5 - Usunięto stację.

- LIPKA KRAJEŃSKA 01552-9 - Usunięto stację.

- LUBASZ KOŁO CZARNKOWA 01631-1 - Usunięto stację.

- LUTOL SUCHY 02625-2 - Usunięto stację.

- ŁOCHÓW 03791-1 - Usunięto stację.

- ŁODYGOWICE 07642-2 - Usunięto stację.

P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 250 z 266



Lista zmian w projekcie: KalkulatorTT Wygenerowano: 2021-02-16 14:52:38

KalkulatorTT

- MAŁOWICE WOŁOWSKIE 06056-6 - Usunięto stację.

- MIEDŹNO 07198-5 - Usunięto stację.

- MIENIA 03910-7 - Usunięto stację.

- MIESZKOWICE 01341-7 - Usunięto stację.

- MILÓWKA 07677-8 - Usunięto stację.

- NAŁĘCZ 04952-8 - Usunięto stację.

- NOWAWIEŚ MOCHY 04329-9 - Usunięto stację.

- NOWOSIELCE 08365-9 - Usunięto stację.

- OLEK 02015-6 - Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek 

  tylko dla posiadaczy bocznic.

- OLKUSZ 07429-4 - Usunięto stację.

- OLSZAMOWICE 04896-7 - Usunięto stację.

- OSIELEC 07856-8 - Usunięto stację.

- OSTROWY 03227-6 - Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek 

  tylko dla posiadaczy bocznic.

- PIASECZNO 03390-2 - Usunięto stację.

- PIWONICE 04525-2 - Usunięto stację.

- PŁYĆWIA 04736-5 - Usunięto stację.

- PODŁĘŻE 07952-5 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek 

  towarowych.

- PUCK 00670-0 - Usunięto stację.

- PUSTKÓW ŻUROWSKI 05843-8 - Usunięto stację.

- PUSZCZYKÓWKO 03042-9 - Usunięto stację.

- RAJCZA 07678-6 - Usunięto stację.

- RECŁAW 00159-4 - Usunięto stację.

- ROZMIERKA 06177-0 - Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy 

  przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- RUDNA GWIZDANÓW 06044-2 - Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy 

  przesyłek towarowych na podstawie umowy.

- RUSZÓW 05202-7 - Usunięto stację.

- RYKI 04987-4 - Usunięto stację.

- RYPIN 02142-8 - Usunięto stację.

- SANTOK 01435-7 - Usunięto stację.

- SĄTOPY SAMULEWO 01003-3 - Usunięto stację.

- SIEMIATYCZE 02538-7 - Usunięto stację.

- SOSNOWIEC KAZIMIERZ 07497-1 - Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla 

  odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- STARACHOWICE WSCHODNIE 04818-1 - Usunięto stację.

- STASZÓW 06415-4 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek 

  towarowych.

- STĘSZEW 03053-6 - Usunięto stację.

- SULĘCIN 02688-0 - Usunięto stację.

- SYRYNIA 06857-7

  Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla 

  posiadaczy bocznic.

  Usunięto czynność: 98: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych 

  składach.

- SZADEK 01936-4 - Usunięto stację.

- SZCZANIEC 02813-4 - Usunięto stację.

- SZCZECIN NIEBUSZEWO 00050-5 - Usunięto stację.

- SZCZECIN PODJUCHY 00080-2

  Dodano czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na 

  podstawie umowy.

  Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

- SZCZYTNA 05751-3 - Usunięto stację.

- TUPLICE 04170-7 - Usunięto stację.

- TUREK SKPL 09542-2 - Usunięto czynność: 3: Tylko wagony normalnotorowe 

  dwuosiowe o rozstawie osi do 8,0 m i masie brutto do 40 T oraz czteroosiowe o 

  rozstawie czopów skrętnych wózków 6,8 - 14,6 m i masie brutto do 80 T.

- TWARDOGÓRA SYCOWSKA 05969-1 - Usunięto stację.
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- UJAZD GÓRNY 05344-7 - Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy 

  przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- WILKOWICE BYSTRA 07637-2 - Usunięto stację.

- WITASZYCE 04482-6 - Usunięto stację.

- WROCŁAW KLECINA 06019-4 - Usunięto stację.

- WROCŁAW KUŹNIKI 05905-5 - Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy 

  przesyłek tylko dla posiadaczy bocznic.

- WROCŁAW RÓŻANKA 05932-9 - Usunięto stację.

- WROCŁAW ŻERNIKI 05896-6 - Usunięto stację.

- ZAGNAŃSK 06370-1 - Usunięto stację.

- ZAKRZEWO ZŁOTOWSKIE 01551-1 - Usunięto stację.

- ZATOM STARY 02696-3 - Usunięto stację.

- ZAWADA 06605-0 - Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy 

  przesyłek towarowych na podstawie umowy.

- ZBĄSZYŃ 02614-6 - Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy 

  przesyłek towarowych na podstawie umowy.

- ZŁOTNIKI 02864-7 - Usunięto stację.

- ZŁOTORYJA 05379-3 - Usunięto stację.

0001710 [Okno] Drobne korekty i usprawnienia działania programu

Wprowadzono drobne usprawnienia i korekty drobnych błędów w programie.

0001696 [Pomoc] Dla okna wybór stacji - nie zgłaszała się pomoc

0001675 [Taryfy] Zmiana taryfy PKP Cargo od 01.01.2010 - wprowadzone nowe wartości w tabelach opłat,

współczynników i stawek

0001678 [Uwagi do obliczeń] Wprowadzić określenie dla wagonu [P] i (W) - na dostarczony przez klienta i

automatyczne wprowadzanie zniżki

Wprowadzono możliwość ustawiania oznaczenia dla wagonów - dostarczone przez klienta - dawniej [P] lub

(W). Wprowadzono automatyczne naliczanie zniżek za transport ładunków tymi wagonami.

 

0000488 [Drukowanie] Drukowanie wyników obliczeń

Wprowadzono opcję drukowania wyników obliczeń. Wykonany wydruk może być eksportowany do różnych

formatów plików (w tym PDF)

KalkulatorTT wersja: 1.10.14

KalkulatorTT

0001673 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 17/2009 do WOT z dnia 01.07.2009

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 09 grudnia 2009:

- usunięto stację BRZEZINY ŚLĄSKIE B,

- usunięto stację BYTOM,

- usunięto stację KOCHANOWICE,

- zmieniono zakres czynności dla stacji PALĘDZIE - z "Wb*)" na "Wu*)",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE - z "W" na "Wb".
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0001665 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 16/2009 do WOT z dnia 01.07.2009

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 24 listopada 2009:

- dodano stację CZACHÓWEK POŁUDNIOWY nr 04044-4 - zakres czynności "Wb*)",

  treść uwagi:"Wb*) - Stacja otwarta tylko dla przewozu przesyłek dla

  Przedsiębiorstwa Budownictwa Specjalistycznego TRANSKOL Kielce Sp. z o.o. 

  25-650 Kielce ul. Długa 29.".

KalkulatorTT wersja: 1.10.12

KalkulatorTT

0001644 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 15/2009 do WOT z dnia 01.07.2009

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 17 listopada 2009:

 

- zmieniono zakres czynności dla stacji BARCIN - z "Wu" na "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji BIERAWA - z "W" na "Wb",  

- zmieniono zakres czynności dla stacji BIERZWNIK - z "Wu" na "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji BIŃCZE - z "Wu" na "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji BUK - z "Wu" na "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji BZOWO GORAJ - z "Wb" na "Wb*)",

  treść uwagi:"Wb*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHEŁMŻA - z "W Wkc" na "W*) Wkc",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHODZIEŻ - z "W" na "W*)",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji CHOJNÓW - z "Wu" na "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono treść uwagi nr 11) dla stacji CHYNÓW,

  treść uwagi:"Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach min. 800 ton.",

- usunięto stację CZARNA TARNOWSKA,

- zmieniono zakres czynności dla stacji CZARNOWĄSY - z "W" na "Wb",  

- zmieniono treść uwagi nr 13) dla stacji CZEKANÓW,

  treść uwagi:"Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych min. 10

wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji CZEMPIŃ - z "W" na "W*)",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji CZERSK - z "W" na "W*)",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji DĄBIE NAD NEREM - z "Wb" na "Wb*)",

  treść uwagi:"Wb*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji DZIAŁDOWO - z "W" na "W*)",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach min. 800 ton.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji GARWOLIN - z "W" na "W*)",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych o masie min. 600 ton.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji GRACZE - z "Wb" na "Wb*)",
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  treść uwagi:"Wb*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji GRUDZIĄDZ MNISZEK - z "W Uc" na "W*) Uc",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji KCYNIA - z "W" na "W*)",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji KŁUDNA - z "Wb" na "Wb*)",

  treść uwagi:"Wb*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji KRAŚNIK - z "W Uc" na "W*) Uc",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych o masie min. 600 ton.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji KUNOWICE - z "Wb" na "Wb*)",

  treść uwagi:"Wb*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych min. 10

wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji LAS SUWALSKI - z "Wb" na "Wb*)",

  treść uwagi:"Wb*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŁĘCZYCA  - z "Wu" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MIASTKO - z "W" na "W*)",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji MIĘDZYCHÓD - z "Wu" na "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji NEKLA - z "Wu" na "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji NIEMOJKI - z "W" na "W*)",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji NOWY TOMYŚL - z "W Uc" na "W*) Uc",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji OGNICA - z "Wu" na "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono treść uwagi nr 77) dla stacji OSTRZESZÓW,

  treść uwagi:"Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych min. 10

wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PALĘDZIE - z "Wb" na "Wb*)",

  treść uwagi:"Wb*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PIEŃSK - z "W" na "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji POŁAJEWO - z "Wu" na "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PORAŻYN - z "Wu" na "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono treść uwagi nr 88) dla stacji PSARY,

  treść uwagi:"Ws - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach min. 1400 ton.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji PUŁAWY - z "W Uc" na "Wu Uc",

- zmieniono zakres czynności dla stacji SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE - z "W" na "W*)",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 5 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŚWIECIE PRZECHOWO - z "W Uc" na "W*) Uc",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- usunięto stację TARNOBRZEG,

- zmieniono zakres czynności dla stacji TOPORÓW - z "Wu" na "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji TRZCIANKA - z "Wu" na "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji TRZEMESZNO LUBUSKIE - z "Wu" na "Wu*)",

  treść uwagi:"Wu*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",  

- zmieniono zakres czynności dla stacji TUCHOLA - z "W" na "W*)",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- usunięto stację WADOWICE,

- zmieniono zakres czynności dla stacji WĄBRZEŹNO - z "W" na "W*)",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WĄBRZEŹNO MIASTO - z "W" na "W*)",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla grup wagonowych min. 10 wagonów.",

- zmieniono treść uwagi nr 111) dla stacji WĄCHOCK,
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  treść uwagi:"Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach min. 800 ton.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WŁOSZCZOWA PÓŁNOC - z "Ws" na "Ws*)",

  treść uwagi:"Ws*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach min. 1400 ton.",

- zmieniono treść uwagi nr 114) dla stacji WOLANÓW,

  treść uwagi:"W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach min. 800 ton.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji WOŁOMIN - z "W" na "W*)",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ZDUŃSKA WOLA - z "W" na "Wu",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ZŁOTÓW - z "W" na "W*)",

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach i grupach wagonowych min. 5

wagonów.",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŻÓRAWINA - z "Wu" na "Wb",

- zmieniono zakres czynności dla stacji ŻYTKOWICE - z "Wb Ws" na "Wb*) Ws",

  treść uwagi:"Wb*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach min. 800 ton.".

 

 

KalkulatorTT wersja: 1.10.11

KalkulatorTT

0001637 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 14/2009 do WOT z dnia 01.07.2009

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Obowiązujące od 6 listopada 2009:

- zmieniono czynności dla stacji WOLA BARANOWSKA LHS - z "W" na "W Wkc".

  

2. Obowiązujące od 10 listopada 2009:

- dodano stację KAMIEŃ ŚLĄSKI nr 06207-5 - zakres czynności "Wu",

- dodano stację ŁÓDŹ ANDRZEJÓW nr 04649-0 - zakres czynności "Wb*",

  treść uwagi:"Wb*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

 

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji:

  KAMIEŃ ŚLĄSKI - STRZELCE OPOLSKIE - 14 km,

  KAMIEŃ ŚLĄSKI - OPOLE GROSZOWICE - 15 km,

 

  ŁÓDŹ ANDRZEJÓW - ŁÓDŹ WIDZEW - 5 km,

  ŁÓDŹ ANDRZEJÓW - GAŁKÓWEK - 10 km.

KalkulatorTT wersja: 1.10.10

KalkulatorTT

0001630 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 13/2009 do WOT z dnia 01.07.2009

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 20 października 2009:

- dodano stację ZIELONCZYN nr 01849-9 - zakres czynności "W*)"

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji:

  ZIELONCZYN - NAKŁO NAD NOTECIĄ - 14 km,

  ZIELONCZYN - BYDGOSZCZ GŁÓWNA - 13 km.
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KalkulatorTT wersja: 1.10.9

KalkulatorTT

0001627 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 12/2009 do WOT z dnia 01.07.2009

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Obowiązujące od 14 października 2009:

- dodano stację OSIE nr 01731-9 - zakres czynności "W*)"

  treść uwagi:"W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji:

  OSIE - LASKOWICE POMORSKIE - 18 km.

 

2. Obowiązujące od 15 października 2009:

- dodano stację MORZESZCZYN nr 00843-3 - zakres czynności "Wu*)"

  treść uwagi:"Wu*) - Stacja otwarta tylko dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

  „ROLMAG” Sp. z o.o., 83-136 Opalenie, ul. Ks. Ludwika Warneckiego 23.",

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji:

  MORZESZCZYN - LASKOWICE POMORSKIE - 45 km,

  MORZESZCZYN - GÓRKI - 27 km.

KalkulatorTT wersja: 1.10.8

KalkulatorTT

0001619 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 11/2009 do WOT z dnia 01.07.2009

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 9 października 2009:

- dodano stację MĄKOWARSKO nr 01594-1 - zakres czynności "W*)"

  treść uwagi: "W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji:

  MĄKOWARSKO - KORONOWO - 16 km,

  MĄKOWARSKO - TUCHOLA - 28 km,

- usunięto stację SOKOŁY.

KalkulatorTT wersja: 1.10.7

KalkulatorTT

0001607 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 8/2009 do WOT z dnia 01.07.2009

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 15 września 2009:

- zmieniono czynności dla stacji OSIECZNICA KLICZKÓW - z "W" na "Wu".
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KalkulatorTT wersja: 1.10.6

KalkulatorTT

0001584 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 7/2009 do WOT z dnia 01.07.2009

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 2 września 2009:

- dodano stację WYRZYSK OSIEK nr 01451-4 - zakres czynności "Wu*)"

  treść uwagi:"Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji:

  WYRZYSK OSIEK - PIŁA GŁÓWNA - 40 km,

  WYRZYSK OSIEK - NAKŁO NAD NOTECIĄ - 21 km.

KalkulatorTT wersja: 1.10.5

KalkulatorTT

0001576 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 6/2009 do WOT z dnia 01.07.2009

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Obowiązujące od 18 sierpnia 2009:

- dodano stację GĄSOCIN nr 03687-1 - zakres czynności "Wu*)"

  treść uwagi:"Stacja otwarta tylko dla Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury, 

  Warszawa ul. Chodakowska 100",

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji:

  GĄSOCIN - DZIAŁDOWO - 69 km,

  GĄSOCIN - NASIELSK - 20 km.

 

2. Obowiązujące od 1 września 2009:

- zmieniono czynności dla stacji CHOSZCZNO - z "W" na "Wu",

- usunięto stację NOSÓWKO,

- usunięto stację SZCZECIN SKOLWIN,

- zmieniono czynności dla stacji UJŚCIE NOTECKIE - z "Wb" na "Wu".

KalkulatorTT wersja: 1.10.4

KalkulatorTT

0001574 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 5/2009 do WOT z dnia 01.07.2009

wprowadzonej przez PKP Cargo.
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Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Obowiązujące od 7 sierpnia 2009:

- zmieniono czynności dla stacji KOŁO - z "W" na "Wu",

- zmieniono czynności dla stacji WIERUSZÓW - z "W" na "Wu",

- dodano stację PRUSZCZ POMORSKI nr 01708-7 - zakres czynności "W",

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji:

  PRUSZCZ POMORSKI - MAKSYMILIANOWO - 18 km,

  PRUSZCZ POMORSKI - TERESPOL POMORSKI - 14 km.

 

2. Obowiązujące od 1 września 2009:

- zmieniono czynności dla stacji MIĘDZYCHÓD - z "W" na "Wu",

- usunięto stację MIĘDZYCHÓD LETNISKO.

KalkulatorTT wersja: 1.10.3

KalkulatorTT

0001551 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 4/2009 do WOT z dnia 01.07.2009

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Obowiązujące od 17 lipca 2009:

- dodano stację WOŁÓW nr 06033-5 - zakres czynności "Wu",

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji:

  WOŁÓW - WROCŁAW KUŹNIKI - 34 km,

  WOŁÓW - RUDNA GWIZDANÓW - 37 km.

 

2. Obowiązujące od 20 lipca 2009:

- dodano stację KOTOMIERZ nr 01669-1 - zakres czynności "W*)"

  treść uwagi: "W*) - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji:

  KOTOMIERZ - MAKSYMILIANOWO - 10 km,

  KOTOMIERZ - TERESPOL POMORSKI - 22 km.

KalkulatorTT wersja: 1.10.2

KalkulatorTT

0001531 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 3/2009 do WOT z dnia 01.07.2009

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Obowiązujące od 15 lipca 2009:

- zmieniono czynności dla stacji JABŁONOWO POMORSKIE - z "W" na "Wu",

- zmieniono czynności dla stacji RUDNA GWIZDANÓW - z "W" na "Wu",

 

2. Obowiązujące od 01 sierpnia 2009:

- zmieniono czynności dla stacji ŁÓDŹ KALISKA - z "W" na "Wu".
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KalkulatorTT wersja: 1.10.1

KalkulatorTT

0001519 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 2/2009 do WOT z dnia 01.07.2009

wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 01 lipca 2009:

- usunięto stację W GRZYMISZEW SKPL,

- usunięto stację W TUREK SKPL,

- zmieniono czynności dla stacji ZDUŃSKA WOLA - z "W" na "Wu".

KalkulatorTT wersja: 1.10.0

KalkulatorTT

0001515 [WOT] Wprowadzenie zmian z WOT I część pierwsza obowiązujących od 01.07.2009

Zestawienie zmian wprowadzonych przez WOT I obowiązujący od 01.07.2009 na liście stacji

obowiązujących od 2009-07-01:

- CIESZYN 0756-5 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

- CIESZYN 0756-5 - Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- DAMASŁAWEK 03180-7 - Usunięto stację. 

- FRYSZTAK 08285-9 - Usunięto stację. 

- GLIWICE 06970-8 - Dodano czynność: 22:W - Z wyjątkiem platform z zagłębioną podłogą na wolnych

torach.

- GLIWICE 06970-8 - Usunięto czynność: 23: W - Za wyjątkiem platform z zagłębioną podłogą na wolnych

torach.

- GOLESZÓW 06970-4 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

- GRABOWNO WIELKI 05954-3 - Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla

posiadaczy bocznic. 

- GROMNIK 08105-9 - Usunięto stację. 

- IDZIKOWICE 0489-2 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

- JAWORZNO SZCZAKOWA 07390-8 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

towarowych. 

- JAWORZNO SZCZAKOWA 07390-8 - Dodano czynność: Wb:Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko

dla posiadaczy bocznic.

- JAWORZNO SZCZAKOWA 07390-8 - Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

wielkich kontenerów przewożonych w systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1.

- JELCZ LASKOWICE 05834-7 - Usunięto stację. 

- JORDANÓW 07858-4 - Usunięto stację. 

- KĄKOLEWO 04269-7 - Dodano czynność: Wu:Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na

podstawie umowy.

- KĄKOLEWO 04269-7 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

- KIELCE 06355-2 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

- KIELCE 06355-2 - Dodano czynność: Wb:Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy

bocznic.

- KIELCE 06355-2 - Usunięto czynność: 37: W - Stacja nie dokonuje odprawy przesyłek materiałów

pędnych w cysternach tak z nadania jak i z przybycia z wyjątkiem bocznic.

- LĘGAJNY 00935-7 - Usunięto stację. 

- ŁĘTOWNIA 06515-1 - Usunięto stację. 

- MAKSYMILIANOWO 01650-1 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

- NOWE SKALMIERZYCE 04520-3 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek

towarowych. 

- NOWE SKALMIERZYCE 04520-3 - Dodano czynność: Wb:Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla

posiadaczy bocznic. 

- OKMIANY 05403-1 - Usunięto stację. 
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- PLATERÓW 03976-8 - Usunięto stację. 

- POBIEDZISKA 03096-5 - Dodano czynność: Wu:Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na

podstawie umowy.

- POBIEDZISKA 03096-5 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

- POŁANIEC 06428-7 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

- POŁANIEC 06428-7 - Dodano czynność: Wb:Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla posiadaczy

bocznic. 

- PORONIN 07898-0 - Usunięto stację. 

- PSZCZÓŁKI 00708-8 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

- RUDNA GWIZDANÓW 06044-2 - Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich

kontenerów przewożonych w systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1. 

- RUDNIK NAD SANEM 06514-4 - Usunięto stację. 

- RZOCHÓW 08144-8 - Dodano czynność: 89:W - Stacja otwarta dla przesyłek wielowagonowych o masie

minimalnej 800 ton. 

- STĘSZEW 03053-6 - Dodano czynność: Wu:Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na

podstawie umowy.

- STĘSZEW 03053-6 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

- STRONIE SLĄSKIE 05763-8 - Usunięto czynność: Wb: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek tylko dla

posiadaczy bocznic. 

- SZAFLARY 07895-6 - Usunięto stację. 

- TORUŃ PÓŁNOCNY 02007-3 - Usunięto stację. 

- USTROŃ 07695-0 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

- WARKA 04850-4 - Dodano czynność: 105:W - Stacja otwarta dla grup wagonowych minimum 600 ton. 

- WEJHEROWO 00630-4 - Dodano czynność: Wu:Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na

podstawie umowy.

- WEJHEROWO 00630-4 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych.

- WOJANÓW 05595-4 - Usunięto stację. 

- WOLANÓW 04845-4 - Dodano czynność: 114:W - Stacja otwarta dla grup wagonowych minimum 600 ton.

- WOŁÓW 06033-5 - Usunięto stację. 

- WRÓBLIK SZLACHECKI 08358-4 - Usunięto stację. 

- ZAKOPANE 07902-0 - Usunięto czynność: W: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek towarowych. 

- ZBĄSZYŃ 02615-6 - Usunięto czynność: Wkc: Stacja otwarta dla odprawy przesyłek wielkich kontenerów

przewożonych w systemie ICF - szczegółowy zakres obsługi w Załączniku Nr 1. 

- ZBĄSZYŃ 02615-6 - Usunięto czynność: Uc: Stacja wewnątrz kraju z możliwością odprawy celnej. 

- ZGORZELEC 05184-7 - Usunięto czynność: Wu: Ładownia otwarta dla odprawy przesyłek towarowych na

podstawie umowy. 

- ŻYTKOWICE 04878-5 - Usunięto czynność: 119: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych

składach.

KalkulatorTT wersja: 1.9.13

KalkulatorTT

0001499 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 10/2009 wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 17 czerwca 2009:

- dodano stację DĄBIE NAD NEREM nr 09151-8 - zakres czynności "Wb",

- dodano stację JANKOWA ŻAGAŃSKA nr 04165-7 - zakres czynności "Wb",

- zmieniono czynności dla stacji ŚCINAWKA ŚREDNIA - z "W" na "Wu",

- usunięto stację ŻEGIESTÓW,

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji: 

  DĄBIE NAD NEREM - PONĘTÓW - 11 km,

  DĄBIE NAD NEREM - DIONIZÓW - 56 km.
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KalkulatorTT wersja: 1.9.12

KalkulatorTT

0001479 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 9/2009 wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 1 czerwca 2009:

- usunięto stację CZERNIKOWO,

- usunięto stację ZAŁUŻ,

- dodano stację ŻARÓW nr 05461-9 - zakres czynności "Wb",

- dodano stację ŻÓRAWINA nr 06015-2 - zakres czynności "Wu",

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji: 

  ŻARÓW - JAWORZYNA ŚLĄSKA - 6 km,

  ŻARÓW - WROCŁAW ZACHODNI - 37 km,

  ŻÓRAWINA - KAMIENIEC ZĄBKOWICKI - 58 km,

  ŻÓRAWINA - LAMOWICE PODG - 9 km.

KalkulatorTT wersja: 1.9.11

KalkulatorTT

0001433 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 8/2009 wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Obowiązujące od 18 maja 2009:

- dodano stację KRETKI nr 02141-0 - zakres czynności "Wu*)",

treść uwagi: "Wu - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",

- stacja MAŁKINIA - zmiana czynności z "W" na "Wb",

- stacja SOKOŁY - zmiana czynności z "Wu" na "Wb",

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji: 

  KRETKI - BRODNICA - 14 km,

  KRETKI - SIERPC - 42 km.

 

2. Obowiązujące od 1 czerwca 2009:

- stacja CHEŁMCE - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- usunięto stację GORZÓW WIELKOPOLSKI WIEPRZYCE,

- usunięto stację JACKOWICE,

- usunięto stację KAWCZE,

- stacja KĘPICE - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- usunięto stację ŁÓDŹ ANDRZEJÓW,

- dodano stację NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI nr 02789-6 - zakres czynności "Wu",

- dodano stację NOWOGRÓD OSIEDLE nr 02791-2 - zakres czynności "Wu",

- usunięto stację ROGÓW,

- dodano stację SUSZEC nr 06926-0 - zakres czynności "Wu",

- usunięto stację WYRZYSK OSIEK,

- stacja ZŁOCIENIEC - zmiana czynności z "Wu uwaga 116)" na "Wu",

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji: 

  NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI - ŻAGAŃ - 29 km,

  NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI - LUBSKO - 30 km,

  NOWOGRÓD OSIEDLE - ŻAGAŃ - 27 km,

  NOWOGRÓD OSIEDLE - LUBSKO - 28 km,

  SUSZEC - ŻORY - 8 km,

  SUSZEC - PSZCZYNA - 15 km.
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KalkulatorTT wersja: 1.9.10

KalkulatorTT

0001327 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 7/2009 wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 04 maja 2009:

- stacja CHEŁM ŚLĄSKI - zmiana czynności z "Wb uwaga 8)" na "Wb",

- dodano stacje JULIANKA nr 06302-4 - zakres czynności "Wu*)"

treść uwagi: "Wu*) - Stacja otwarta tylko dla KABEX Sp. j. M.K. Bogunia.",

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji: 

JULIANKA - CZĘSTOCHOWA STRADOM - 30 km,

JULIANKA - KONIECPOL - 16 km.

 

KalkulatorTT wersja: 1.9.9

KalkulatorTT

0001313 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 6/2009 wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany obowiązujące od 22 kwietnia 2009:

- usunięto stację CELESTYNÓW,

- stacja GRODZISK MAZOWIECKI - zmiana czynności z "W" na "Wb",

- stacja MROZY - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- stacja NASIELSK - zmiana czynności z "W" na "Wb",

- dodano stacje RADYMNO nr 08430-1 - zakres czynności "Wb",

- usunięto stację WARSZAWA WAWER,

- stacja ZIELONKA - zmiana czynności z "W" na "Wb",

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji: 

RADYMNO - ŻURAWICA - 15 km,

RADYMNO - MUNINA - 10 km.

 

KalkulatorTT wersja: 1.9.8

KalkulatorTT

0001307 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 5/2009 wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany. 

 

Obowiązujące od 15 kwietnia 2009:

- dodano stacje KATOWICE SZOPIENICE PÓŁNOCNE nr 07265-2 - zakres czynności "W".

 

Obowiązujące od 1 maja 2009:

- stacja DOBROSZYCE - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- usunięto stację MOŃKI,

- stacja WROCŁAW NADODRZE - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- stacja WROCŁAW SWOJCZYCE - zmiana czynności z "W" na "Wu".

 

P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 262 z 266



Lista zmian w projekcie: KalkulatorTT Wygenerowano: 2021-02-16 14:52:38

KalkulatorTT wersja: 1.9.7

KalkulatorTT

0001298 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 4/2009 wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany, obowiązujące od 1 kwietnia 2009:

- usunięto stację BEŁSZNICA,

- stacja CHRÓŚCINA NYSKA - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- stacja KIETRZ - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- stacja LWÓWEK ŚLĄSKI - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- stacja ŁAMBINOWICE - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- dodano stacje OPOLE GROSZOWICE nr 06200-0 - zakres czynności "Wb",

- stacja PIECHOWICE - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- stacja PRUDNIK - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- stacja PRUSZCZ GDAŃSKI - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- usunięto stację PSZCZÓŁKI.

 

KalkulatorTT wersja: 1.9.6

KalkulatorTT

0001272 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 3/2009 wprowadzonej przez PKP Cargo.

Wprowadzono następujące zmiany:

 

obowiązujące od 10 marca 2009:

- dodano stacje WIERZCHUCIN nr 01659-2 - zakres czynności "W uwaga*)" treść uwagi: "W - Stacja

otwarta dla przesyłek w składach zwartych."

 

obowiązujące od 1 kwietnia 2009:

- dodano stacje ALEKSANDRÓW KUJAWSKI nr 02150-1 - zakres czynności "W uwaga*)" treść uwagi: "W -

Stacja otwarta dla przesyłek w składach zwartych."

KalkulatorTT wersja: 1.9.5

KalkulatorTT

0001261 [Okno] Nieprawidłowy komunikat - dla stacji przeznaczenia, która nie obowiązuje po wybraniu daty obliczeń.

Relacja: Stacja przeznaczenia Darłowo (wprowadzona do WOT od 01.04.2009), stacja nadania Sławno.

Data obliczeń 04.04.2009. Po zmianie daty obliczeń na datę sprzed 01.04.2009 program kasował stację.

Dane stacji nieaktualnej w dacie obliczeń wyświetlają się na czerwono.

0001260 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 2/2009 wprowadzonej przez PKP Cargo
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KalkulatorTT

Wprowadzono następujące zmiany:

 

obowiązujące od 01 marca 2009:

- stacja KORONOWO - zmiana czyności z "W" na "Wb uwaga*)" treść uwagi: "Wb – stacja otwarta tylko dla

grup wagonów (minimum 5 wagonów).",

- stacja MEŁNO - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- stacja PLATERÓW - zmiana czynności z"W" na "Wu",

- stacja RYPIN - zmian czynności z "W" na "Wu",

- usunięto stację ZIELONCZYN.

 

obowiązujące od 01 kwietnia 2009:

- dodano stacje DARŁOWO nr 00515-7 - zakres czynności "Wb",

- dodano odległość do stacji węzłowej dla stacji: DARŁOWO - SŁAWNO - 19 km.

 

obowiązujące od 01 czerwca 2009:

- stacja NOWE DREZDENKO - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- stacja SŁAWNO - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- stacja SZCZECIN NIEBUSZEWO B - zmiana czynności z "W Ws Uc" na "Wu".

 

KalkulatorTT wersja: 1.9.4

KalkulatorTT

0001199 [WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 1/2009 wprowadzonej przez PKP Cargo

Wprowadzono następujące zmiany: 

 

Zmiany obowiązujące od 04 lutego 2009:

- stacja PACZKÓW - zmiana czynności z „W” na „Wu”,

- stacja WODZISŁAW ŚLĄSKI - zmiana czynności z „W” na „Wu”.

 

Zmiany obowiązujące od 01 marca 2009:

- stacja CHOJNÓW - zmiana czynności z „W” na „Wu”,

- stacja DIERŻONIÓW ŚLĄSKI- zmiana czynności z „W Uc” na „Wu”,

- stacja MALCZYCE - zmiana czynności z „W” na „Wu”,

- stacja RUSZÓW - zmiana czynności z „W” na „Wu”,

- stacja STRZEGOM - zmiana czynności z „W” na „Wu”,

- stacja TUPLICE - zmiana czynności z „W Uc” na „Wu”,

- stacja WAŁBRZYCH SZCZAWIENKO - zmiana czynności z „W Uc” na „Wu”.

 

KalkulatorTT wersja: 1.9.3

Wersja obsługująca taryfę LHS obowiązującą od 01 lutego 2009

KalkulatorTT

0001178 [Dane] Kopiowanie danych do nowo dodanych rekordów danych o wagonach wykonywane z wybranego a nie

ostatniego

0001169 [WOT] LHS - obowiązująca od 01.02.2009
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KalkulatorTT

0001207 [WOT] Zmiany w WOT wprowadzone telegramem z listopada 2008 obowiazujace w WOT od  01.01.2009

W programie ujęto zmiany ogłoszone telegramem z listopada do drukowanej wersji WOT obowiązującej od

01.01.2009. 

 

Zmiany obowiązujące od 15.12.2008:

- stacja BORÓW - zmiana czynności z "Wb" na "Wu",

- dodano stacje GRACZE nr 06082-2 - zakres czynności "Wb",

- dodano stacje NIEMODLIN nr 06077-2 - zakres czynności "Wu",

- dodano stacje NOWA WIEŚ LEGNICKA nr 05315-7 - zakres czynności "Wb",

- usunięto stacje SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE D,

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji:

   NOWA WIEŚ LEGNICKA - LEGNICA WSCHÓD - 4 KM,

   NOWA WIEŚ LEGNICKA - JAWOR - 16 KM,

   GRACZE - SZYDŁÓW - 15 KM,

   NIEMODLIN - SZYDŁÓW - 7 KM,

 

Zmiany obowiązujące od 01.01.2009:

- stacja CZERWONAK - zmiana czynności z "Wu" na "W",

- stacja MUROWANA GOŚLINA - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- stacja SŁUPCA - zmiana czynności z "W" na "Wu",

- usunięto stacje TWARDA GÓRA,

- dodano stacje ZŁOTNIKI nr 02864-7 - zakres czynności "Wu",

- dodano odległości do stacji węzłowych dla stacji:

   ZŁOTNIKI - ROGOŹNO WIELKOPOLSKIE - 34 KM,

   ZŁOTNIKI - SUCHU LAS - 3 KM.

 

0001172 [Wyniki obliczeń] PKP Cargo i LHS - wagon ładowny i próżny po samochodach o dł = 27 m,  4-osie

0001174 [Wyniki obliczeń] Obliczenia dla taryfy LHS - ilość UTI na wagonie 4 osiowym

Dodać uwagę do wyników obliczeń dla wagonu 4 i więcej osiowego:

"Załadunek jednej jednostki transportowej mniejszej niż 40' do jednego wagonu traktuje się jak jednostkę

40'".

0001176 [Wyniki obliczeń] TT LHS Przewoźne sprzedażne - wartość zaokrąglana.

Zaokrąglanie jest spowodowane ustawieniem zaokrąglania stawek sprzedażnych na tonę do dwóch miejsc

po przecinku - suma należności sprzedażnej jest w takim wypadku przeliczana wg stawek, żeby uniknąć

niezgodności w obliczeniach stawka * masa = należność.

KalkulatorTT wersja: 1.9.0

KalkulatorTT

0001142 [Wyniki obliczeń] Błędy zgłaszane podczas wykonywania obliczeń - dotyczy stawki minimalnej.

W związku z wprowadzeniem opłaty minimalnej od 2009 r. dostosowano taryfy  obowiązujące przed 1

stycznia 2009.

 

0001140 [WOT] Wybór taryfy - błąd

0001153 [Wyniki obliczeń] Przewoźne ze zniżką sprzedażną w wynikach powiększa o 0,04,- 0,08 zł - poprawić zasady

zaokrąglania wartości

0001137 [Wyniki obliczeń] Pole informacyjne - dodać opis jeśli do obliczeń jest użyte przewoźne minimalne
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KalkulatorTT

0001139 [Pomoc] Błąd programu - nie można wyświetlić okien pomocy

0001141 [Taryfy] Wyświetlanie treści taryfy ze strony internetowej przewoźnika

0001206 [WOT] Wprowadzenie zmian w WOT cz. I, Wykazie I i III cz. II WOT obowiązujących od 01.01.2009.

Wprowadzenie zmian w WOK wg:

- WOT cz. I - listy stacji, zakresu czynności,

- WOT cz. II dla wykazów:

  - I - odległości od stacji pośrednich do węzłowych na liniach normalnotorowych

  - III - odległości pomiędzy stacjami wąskotorowymi.

 

KalkulatorTT wersja: 1.7.x

KalkulatorTT

0000486 [Taryfy] wybór taryfy - lub tabeli zniżek indywidualnych
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