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Załącznik nr 6 do Regulaminu sieci kolejowej 

WYKAZ TORÓW I ODLEGŁOŚCI TARYFOWYCH DO OBLICZANIA OPŁATY MANEWROWEJ 

Nazwa toru 
Odległość 

taryfowa [km] 
Odległość od – do Rodzaj manewrów 

Sieć 

trakcyjna 

Tor szlakowy 1R 2,787 od styku z linią PKP 
PLK do nastawnia Rg 

jazda lokomotyw luzem,  
jazda składów manewrowych z wagonami towarowymi 

brak 

Tor zdawczo – odbiorczy nr 1 1,583 
od rozjazdu nr 12c/d  

do rozjazdu nr 96 

jazda lokomotyw luzem, jazda składów manewrowych z wagonami towarowymi,  
postój pojazdów/wagonów, manewry związane z zestawianiem i przestawianiem 
wagonów/składów manewrowych, inne manewry 

brak 

Tor zdawczo – odbiorczy nr 3 1,355 
od rozjazdu nr 10  

do rozjazdu nr 94a/b 

jazda lokomotyw luzem, jazda składów manewrowych z wagonami towarowymi,  
postój pojazdów/wagonów, manewry związane z zestawianiem i przestawianiem 
wagonów/składów manewrowych, inne manewry 

brak 

Tor zdawczo – odbiorczy nr 5 1,305 
od rozjazdu nr 13  
do rozjazdu nr 85 

jazda lokomotyw luzem, jazda składów manewrowych z wagonami towarowymi,  
postój pojazdów/wagonów, manewry związane z zestawianiem i przestawianiem 
wagonów/składów manewrowych, inne manewry 

brak 

Tor zdawczo – odbiorczy nr 7 1,130 
od rozjazdu nr 13  
do rozjazdu nr 85 

jazda lokomotyw luzem, jazda składów manewrowych z wagonami towarowymi,  
postój pojazdów/wagonów, manewry związane z zestawianiem i przestawianiem 
wagonów/składów manewrowych, inne manewry 

brak 

Tor zdawczo – odbiorczy nr 9 1,225 
od rozjazdu nr 18  
do rozjazdu nr 83 

jazda lokomotyw luzem, jazda składów manewrowych z wagonami towarowymi,  
postój pojazdów/wagonów, manewry związane z zestawianiem i przestawianiem 
wagonów/składów manewrowych, inne manewry 

brak 

Tor zdawczo – odbiorczy nr 11 1,035 
od rozjazdu nr 23  
do rozjazdu nr 81 

jazda lokomotyw luzem, jazda składów manewrowych z wagonami towarowymi,  
postój pojazdów/wagonów, manewry związane z zestawianiem i przestawianiem 
wagonów/składów manewrowych, inne manewry 

brak 

Tor zdawczo – odbiorczy nr 13 0,910 
od rozjazdu nr 23 
do rozjazdu nr 81 

jazda lokomotyw luzem, jazda składów manewrowych z wagonami towarowymi,  
postój pojazdów/wagonów, manewry związane z zestawianiem i przestawianiem 
wagonów/składów manewrowych, inne manewry 

brak 

Tor manewrowy nr 22 0,237 
od rozjazdu nr 24  
do rozjazdu nr 28 

jazda lokomotyw luzem, jazda składów manewrowych z wagonami towarowymi, 
dojazd pod rampę rozładunkową CAT Mosolf Polska sp. z o.o. 

brak 

Tor manewrowy nr 25 0,688 
od rozjazdu nr 20  
do rozjazdu nr 53 

jazda lokomotyw luzem, manewry związane z przestawianiem wagonów/składów 
manewrowych, postój pojazdów/wagonów, inne manewry 

brak 

Tor manewrowy nr 27 0,475 
od rozjazdu nr 54  
do rozjazdu nr 74 

jazda lokomotyw luzem, manewry związane z przestawianiem wagonów/składów 
manewrowych, postój pojazdów/wagonów, inne manewry 

brak 

Tor nr 26 0,330 
od rozjazdu nr 28 

do rampy 
podstawianie i zabieranie wagonów/składów manewrowych pod rampę 
rozładunkową CAT Mosolf Polska sp. z o. o.  

brak 

Tor nr 106 2,835 
od rozjazdu nr 91c/d  

do KO 
jazda lokomotyw luzem, jazda składów manewrowych z wagonami towarowymi, 
dojazd do infrastruktury kolejowej Sempertrans sp. z o. o.  

brak 

Tor wagowy nr 24 0,196 
od rozjazdu nr 24  
do rozjazdu nr 28 

ważenie wagonów towarowych brak 

Tor wyciągowy nr 31 0,630 
od rozjazdu nr 9 
lub 8a/b do KO 

jazda lokomotyw luzem, manewry związane z przestawianiem wagonów/składów 
manewrowych, inne manewry 

brak 
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Tor ochronny nr 89 0,186 od rozjazdu nr 75  
do KO 

tor ochronny, inne manewry brak 

Tor załadunkowy nr 3a 1,229 
od rozjazdu nr 1  

do KO 

jazda lokomotyw luzem, manewry związane z przestawianiem wagonów/składów 
manewrowych, postój pojazdów/wagonów, inne manewry, załadunek i 
rozładunek wagonów 

brak 

Tor załadunkowy nr 5 1,149 
od rozjazdu nr 3  

do KO 

jazda lokomotyw luzem, manewry związane z przestawianiem wagonów/składów 
manewrowych, postój pojazdów/wagonów, inne manewry, załadunek i 
rozładunek wagonów 

brak 

 


