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WOK wersja: 1.11.10

WOK

0002224 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.11.9

WOK

0002215 [Zmiany 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.".

WOK wersja: 1.11.8

WOK

0002211 [Zmiany WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 12/2011 do WOT z dnia 12.12.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.
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WOK

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".

WOK wersja: 1.11.7

WOK

0002207 [Zmiany 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".

WOK wersja: 1.11.6

WOK

0002204 [Zmiany 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".
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WOK wersja: 1.11.5

WOK

0002199 [Zmiany WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 8/2011 do WOT z dnia 12.12.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

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.

WOK wersja: 1.11.4

WOK

0002192 [Zmiany WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7/2011 do WOT z dnia 12.12.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

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.

0002191 [Zmiany WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 6/2011 do WOT z dnia 12.12.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.
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WOK

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".

WOK wersja: 1.11.3

WOK

0002178 [Interfejs programu] Skorygowano komunikat błędu wyświetlanego gdy drugi użytkownik próbuje uruchomić

wersję jednostanowiskową.

0002189 [Zmiany 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".

WOK wersja: 1.11.2

WOK

0002179 [Zmiany WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 4/2011 do WOT z dnia 12.12.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.
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WOK

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.

WOK wersja: 1.11.1

WOK

0002172 [Zmiany 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".

WOK wersja: 1.11.0

WOK

0002161 [Zmiany 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".

P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 6 z 54



Lista zmian w projekcie: WOK Wygenerowano: 2011-05-26 09:42:31

WOK wersja: 1.10.35

WOK

0002154 [Zmiany WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 1/2010 do WOT z dnia 12.12.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

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".

WOK wersja: 1.10.34

WOK

0002119 [Zmiany 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.
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WOK wersja: 1.10.33

WOK

0002109 [Zmiany 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

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.

- 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

uwzględniającej uwarunkowania techniczne i ekonomiczne indywidualnej kalkulacji przygotowanej dla
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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

Hrubieszowie.
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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

konkretnych relacji przewozowych.
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- 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

standardowo oferowany przez PKP CARGO S.A. i może być realizowany wyłącznie na podstawie
P.U.K. i T. GIDEX Sp. z o.o. Strona: 12 z 54



Lista zmian w projekcie: WOK Wygenerowano: 2011-05-26 09:42:31

WOK

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

oraz w komunikacji przestawczej w wagonach szerokotorowych.
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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.

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.

- 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

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.

- 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

konkretnych relacji przewozowych.
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- 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.

Dodano czynność: 169: Wb - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.
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- 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.

- TRZEBIATÓW 00214-7
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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

Zmieniono dane: Stacja została włączona do odprawy przesyłek.
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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.

- 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.

WOK wersja: 1.10.32

WOK

0002077 [Zmiany 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".
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WOK wersja: 1.10.31

WOK

0002040 [Zmiany 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.".

WOK wersja: 1.10.30

WOK

0002021 [Zmiany WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 13/2010 do WOT z dnia 01.07.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.
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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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WOK wersja: 1.10.29

WOK

0002016 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.10.28

WOK

0002008 [Zmiany 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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WOK wersja: 1.10.27

WOK

0001997 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.10.26

WOK

0001988 [Zmiany 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".

WOK wersja: 1.10.25

WOK

0001975 [Zmiany WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 7/2010 do WOT z dnia 01.07.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.
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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)".

WOK wersja: 1.10.24

WOK

0001971 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.10.23

WOK

0001969 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.10.22

WOK

0001967 [Zmiany 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.
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WOK wersja: 1.10.21

WOK

0001963 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.10.20

WOK

0001953 [Zmiany WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 2/2010 do WOT z dnia 01.07.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.

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.

 

WOK wersja: 1.10.19

WOK

0001948 [Zmiany WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany nr 1/2010 do WOT z dnia 01.07.2010

wprowadzonej przez PKP Cargo.
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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.

 

WOK wersja: 1.10.18

WOK

0001946 [Zmiany 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

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.
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- 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.

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.
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- 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

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.
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- 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.

 

 

WOK wersja: 1.10.17

WOK

0001922 [Zmiany 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.
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WOK

0001911 [Zmiany 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.

 

WOK wersja: 1.10.15

WOK

0001899 [Zmiany 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.
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0001887 [Zmiany 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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WOK wersja: 1.10.13

WOK

0001870 [Zmiany 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*)"

  treść uwagi: "W - Stacja otwarta tylko dla przesyłek w zwartych składach.",
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- 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.".

WOK wersja: 1.10.12

WOK

0001849 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.10.11

WOK

0001839 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.10.10

WOK

0001813 [Zmiany 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".

 

WOK wersja: 1.10.9

WOK

0001805 [Zmiany 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.
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WOK wersja: 1.10.8

WOK

0001803 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.10.7

WOK

0001801 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.10.6

WOK

0001790 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.10.5

WOK

0001785 [Zmiany 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.

 

WOK wersja: 1.10.4

WOK

0001778 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.10.3

WOK

0001771 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.10.2

WOK

0001751 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.10.1

WOK

0001737 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.10.0

WOK

0001681 [Zmiany 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.
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- 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.

- 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.
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- 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.

- 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.
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WOK

0001672 [Zmiany 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".

 

WOK wersja: 1.9.13

WOK

0001664 [Zmiany 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.".

WOK wersja: 1.9.12

WOK

0001643 [Zmiany 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.",
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- 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*)",

  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",
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  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,

  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.".

 

 

WOK wersja: 1.9.11

WOK

0001636 [Zmiany 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.
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WOK

0001628 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.9.9

WOK

0001626 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.9.8

WOK

0001618 [Zmiany 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.
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WOK wersja: 1.9.7

WOK

0001608 [Zmiany 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".

WOK wersja: 1.9.6

WOK

0001583 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.9.5

WOK

0001577 [Zmiany 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".

WOK wersja: 1.9.4

WOK

0001572 [Interfejs programu] Błąd podczas zmiany daty obliczeń lub zmiany WOT, gdy na zakładce Odległość

rzeczywista są wprowadzone dane.
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WOK

0001573 [Zmiany WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 5/2009 do WOT z dnia 01.07.2009

wprowadzonej przez PKP Cargo.

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.

WOK wersja: 1.9.3

WOK

0001550 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.9.2

WOK

0001530 [Zmiany 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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WOK wersja: 1.9.1

WOK

0001518 [Zmiany 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".

WOK wersja: 1.9.0

WOK

0001514 [Zmiany 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. 

- PLATERÓW 03976-8 - Usunięto stację. 
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- 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.

WOK wersja: 1.8.13

WOK

0001500 [Zmiany 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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WOK wersja: 1.8.12

WOK

0001478 [Zmiany 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.

WOK wersja: 1.8.11

WOK

0001432 [Zmiany 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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WOK wersja: 1.8.10

WOK

0001326 [Zmiany 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.

 

WOK wersja: 1.8.9

WOK

0001312 [Zmiany 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.

 

WOK wersja: 1.8.8

WOK

0001306 [Zmiany 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".
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WOK wersja: 1.8.7

WOK

0001299 [Zmiany 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.

 

WOK wersja: 1.8.6

WOK

0001273 [Zmiany 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."

WOK wersja: 1.8.5

WOK

0001259 [Zmiany WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 2/2009 wprowadzonej przez PKP

Cargo
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WOK

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".

 

WOK wersja: 1.8.4

WOK

0001196 [Zmiany WOT] Zaktualizowano dane stacji na podstawie zmiany WOT nr 1/2009 wprowadzonej przez PKP

Cargo

Wprowadzono następujące zmiany:

 

obowiązujące od 04 lutego 2009:

- stacja PACZKÓW - zmiana czynności z „W” na „Wu”,

- stacja WODZISŁAW ŚLĄSKI - zmiana czynności z „W” na „Wu”.

 

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”.

 

WOK wersja: 1.8.2

WOK

0001202 [Zmiany WOT] Zmiany w WOT wprowadzone telegramem z listopada 2008 obowiązujące w WOT od

01.01.2009
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WOK

W programie ujęto zmiany ogłoszone telegramem z listopada do drukowanej wersji WOT obowiązującej od

01.01.2009. Zmiany dotyczyły:

 

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.
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