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METRANS (Polonia) sp. z o.o. świadczy usługi w obiekcie infrastruktury usługowej - 

terminalu towarowym o nazwie:  „METRANS Terminal Pruszków” 

 

Sposób ustalania i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej 

1. Obowiązujące przepisy w zakresie sposobu ustalania opłat 

Art. 36e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2017 

r., poz. 2117). 

2. Opłaty pobierane przez METRANS za dostęp i korzystanie przez przewoźników 

kolejowych z obiektu infrastruktury usługowej 

2.1. METRANS będzie pobierał opłaty od przewoźników kolejowych za dostęp do 

terminala według godzinowej stawki jednostkowej wynoszącej: 30,76 zł/pojazd 

kolejowy. Szczegółowy sposób ustalania stawek i opłat przedstawiono w pkt. 2.4 i 

2.5.   

2.2. Opłata pobierana będzie za dostęp i korzystanie z terminala przez każdy pojazd 

kolejowy przewoźnika kolejowego, liczona z uwzględnieniem stawki i czasu 

dostępu.  

2.3. W przypadku przekroczenia czasu korzystania z obiektu ponad 2 godzinny okres 

niezbędny dla wykonania operacji ładunkowych, za każdą rozpoczętą następną 

godzinę będzie pobierana opłata: 

▪ w każdym następnym przedziale dwugodzinnym w  wysokości dwukrotności 

stawki przedniej. 

2.4. Poniżej zasady ustalania stawek za dostęp i korzystanie z terminali: 

Lp. 
Stawka jednostkowa 

[zł/pojazd kolejowy] 
Zakres usługi 

1. 30,76 

Dostęp i korzystanie z terminala przez każdy 

pojazd kolejowy za każdą rozpoczętą godzinę  

w przedziale do 2 godzin 

2. 61,52 
Za kolejną rozpoczętą godzinę w kolejnym 

przedziale 2 godzinnym 

3. 123,04 
Za kolejną rozpoczętą godzinę w kolejnym 

przedziale 2 godzinnym 

4. 246,08 
Za kolejną rozpoczętą godzinę w kolejnym 

przedziale 2 godzinnym 

5. ……………. …………………….. 

2.5. Cennik opłat w poszczególnych  przedziałach czasowych:  

Lp. 
Przedział czasowy 

[godziny]  

Stawka  

[zł/pojazd kolejowy] 

Ilość 

godzin 

Opłata  

[zł/pojazd kolejowy] 

1 0-2 30,76 2 61,52 

2 2-4 61,52 
3 184,56 

4 246,08 

3 4-6 123,04 
5 369,12 

6 492,16 
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Lp. 
Przedział czasowy 

[godziny]  

Stawka  

[zł/pojazd kolejowy] 

Ilość 

godzin 

Opłata  

[zł/pojazd kolejowy] 

4 6-8 246,08 
7 738,24 

8 984,32 

5 8-10 492,16 
9 1 476,48 

10 1 968,64 

6 10-12 984,32 
11 2 952,96 

12 3 937,28 

7 12-14 1968,64 
13 5 905,92 

14 7 874,56 

2.6. Opłat nie pobiera się w przypadku przekroczenia czasu niezbędnego dla operacji 

ładunkowych, powstałego z winy METRANS, albo w przypadku sytuacji 

nadzwyczajnej. 

3. Za manewry w celu przestawienia wagonów przy użyciu pojazdu trakcyjnego innego 

przewoźnika, METRANS obciąży kosztami przewoźnika blokującego czynności 

ładunkowe przez swoje pojazdy kolejowe. 

4. Opłaty za inne usługi świadczone na terenie terminala, wymienione w Regulaminie 

obiektu infrastruktury usługowej,  ustalane są indywidualnie według wyceny sporządzonej 

w oparciu o zapytanie ofertowe. 

5. Do opłat doliczany jest, na podstawie odrębnych przepisów, należny podatek od towarów 

i usług. 


