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Regulamin określa zasady oraz warunki dostępu przewoźników kolejowych do obiektów 

infrastruktury usługowej znajdującej się i zarządzanej przez INBAP TERMINAL Sp. z o.o. 

S.K.A 

 

 

 

ROZDZIAŁ I 

Podstawowe dane o INBAP SKŁADY TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A 

 

§ 1 

1. INBAP TERMINAL Sp. Z o.o. S.K.A prowadzi działalność na Terminalu 

Przeładunkowym w Małaszewiczach Dużych  

2. INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A posiada układ torowy o prześwicie 1520 mm. 

3. Dojazd do INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A 

- drogą kołową drogą E30 w miejscowości Małaszewicze Duże zjazd w kierunku PKP  

następnie zgodnie z oznakowaniem 

- dojazd po torze szerokim powiązany jest ze stacją Kobylany będącej w zarządzie 

CARGOTOR Sp. z o.o. poprzez tor dojazdowy nr 801s do bocznicy GASPOL. Tor nr 

801s łączy się z Południową Pętlą KWK rozjazdem nr 800 

4. Adres: 21-540 Małaszewicze Duże ul. Warszawska 1B 

Telefon: 83 342 55 52 

E-mail: terminal@inbap.com 

 

 
ROZDZIAŁ II 

Opis infrastruktury 

 

§ 2 

1. INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A posiada następującą infrastrukturę: 

- tory o prześwicie 1520 mm o długości całkowitej 1477 m. 

- estakadę przeładowczą na 7 cystern do rozładunku parafin oraz olei, 

- 28 zbiorników magazynowych na parafinę oraz oleje o pojemności łącznej  2377 m3,  

- wagę samochodową, 

  - 2 stanowiska do rozgrzewania i przeładunku parafin i gaczy parafinowych z kotłownią    

kontenerową, 

- budynek socjalno – techniczny, 

- oświetlenie i ogrodzenie całego terenu, 

- monitoring. 

 

 

1. przeznaczony i przystosowany jest do: 

- prowadzenie czynności przeładunkowych parafin i olejów w relacji wagon S –

autocysterna, wagon S – zbiornik magazynowy, zbiornik magazynowy – autocysterna  

- magazynowania parafin i olejów  w zbiornikach, 



 

 

 

- odstawiania taboru kolejowego, 

- ważenia towaru w autocysternach. 

 

§ 3 

Charakterystyka stanowisk przeładowczych 

1. Estakada przeładowcza: posiada siedem stanowisk do rozładunku towarów z wagonów 

szerokotorowych. Do rozładunku wagonów szerokich wykorzystuje tor 12s. 

2. Stanowisko do rozgrzewania i przeładunku parafiny: składa się z czterech stanowisk 

rozładowczych cystern szerokotorowych i czterech stanowisk załadunku autocystern. Do 

rozgrzania i przeładunku parafiny z wagonów szerokotorowych wykorzystywany jest tor 

3s (dwa stanowiska) i 7s (dwa stanowiska). Rozgrzewanie realizuje kontenerowa  

kotłownia parowa opalana olejem opałowym. Przeładunku dokonują pompy parafiny 

będące na stanowisku. 

3. Stanowisko do przeładunku olei bazowych: składa się ze stanowiska rozładowczego 

cysterny szerokotorowej i stanowiska załadunku autocysterny. Do przeładunku 

wykorzystywany jest tor 7s. Przeładunku dokonuje pompa oleju będąca na stanowisku. 

4. Stanowisko do przeładunku melasy: składa się ze stanowiska rozładowczego cysterny 

szerokotorowej i stanowiska załadunku autocysterny. Do przeładunku wykorzystywany 

jest tor 7s. Przeładunku dokonuje pompa melasy będąca na stanowisku. 

5. Dwa stanowiska do załadunku autocystern pozwalają na załadunek autocystern ze 

zbiorników magazynowych a także rozładunek autocystern do zbiornika. 

6. Magazyn parafin stanowią: cztery zbiorniki o pojemności 250 m3, dwadzieścia jeden 

zbiorników o pojemności 48 m3, cztery zbiorniki o pojemności 60 m3, trzy zbiorniki o 

pojemności 43 m3,  pozwalające na magazynowanie parafiny z rozładowywanych 

wagonów szerokotorowych i wydawanie surowca na autocysterny. 

 

 

Rozdział III 

Usługi realizowane przez INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A 

 

§ 4 

INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A realizuje następujące usługi: 

- przeładunek towarów wymagających podgrzewania parafiny, gacze, petrolatum oraz 

inne oleje w relacji  wagon S – autocysterna, wagon S – zbiornik magazynowy, 

zbiornik magazynowy – autocysterna 

- magazynowania przeładowywanych towarów w zbiornikach, 

- odstawiania taboru kolejowego, 

- ważenia towarów w autocysternach  

 

§ 5 

W celu zapewnienia odpowiedniego do zagrożenia poziomu ochrony ludzi i środowiska, nie 

przewiduje się dostępu podmiotów zewnętrznych do infrastruktury przeładunkowej. 

Przeładunku mogą dokonywać tylko pracownicy operatora terminala. 

 

 



 

 

 

Rozdział IV 

Warunki dostępu do infrastruktury usługowej INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A 

 

§ 6 

Przewoźnik kolejowy nabywa prawo do korzystania z usług świadczonych przez INBAP 

TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A po dokonaniu akredytacji i zapoznaniu się z regulaminem 

bocznicy INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A oraz uzyskaniu zgody zarządcy infrastruktury. 

 

§ 7 

Terminal INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A pracuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 

 

 

§ 8 

Układ torowy 1520 mm INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A  połączony jest z siecią kolejową 

zarządzaną przez Cargotor Sp. z o.o. za pośrednictwem toru dojazdowego własności GASPOL. 

 

 

 

Rozdział V 

Procedura ubiegania się o dostęp do usług świadczonych  

przez INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A 

 

 

§ 9 

1. Procedurę ubiegania się o dostęp do usług świadczonych przez INBAP TERMINAL Sp. z 

o.o. S.K.A rozpoczyna się poprzez złożenie przez przewoźnika/spedytora/klienta 

kolejowego zapytania o możliwość dostępu do usług świadczonych przez INBAP 

TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A zawierających rodzaj towaru, jego ilość oraz przewidywany 

termin realizacji planowanej usługi. 

2. Zapytanie należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: terminal@inbap.com 

3. Przyjęcie zapytania powinno być potwierdzone przez INBAP TERMINAL Sp. z o.o. 

S.K.A w ciągu 24 godzin od jego złożenia, nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. W przypadku braku potwierdzenia skuteczność złożenia wniosku należy sprawdzić 

telefonicznie pod nr 83 342 55 52. 

 

§ 10 

1. INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A na rozpatrzenie zapytania przysługuje 7 dni nie 

licząc dni stawowo wolnych od pracy. W przypadku uzupełnienia wniosku o dodatkowe 

informacje termin wydłuża się o kolejne 7 dni. 

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zapytania INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A 

przedstawia przewoźnikowi ofertę zawarcia umowy handlowej o której mowa w § 6 

regulaminu. 

3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zapytania podaje się przyczynę braku możliwości 

wykonania usługi. 

4. Odpowiedź o negatywnym rozpatrzeniu zapytania jest ostateczna. 

 

 



 

 

 

§ 11 

1. W przypadku ostatecznej akceptacji przez przewoźnika kolejowego warunków podanych 

w     ofercie przewoźnik informuje o tym fakcie INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A 

drogą elektroniczną. 

2. W przypadku niejasności lub rozbieżności mogą być przeprowadzone negocjacje drogą 

elektroniczną lub na spotkaniu stron. 

3. Po ostatecznej akceptacji warunków przyszłej współpracy przez obie strony INBAP 

TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A 

4. przesyła przewoźnikowi projekt umowy handlowej do podpisu. 

5. Przewoźnik uzgadnia, podpisuje umowę i odsyła do podpisu do INBAP TERMINAL Sp. 

z o.o. S.K.A 

6. Podpisanie umowy stanowi ostateczne udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek. 

 

 

Rozdział VI 

Kryteria udostępniania usług 

 

 

§ 12 

1. Przy rozpatrywaniu zapytań, INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A kieruje się zasadą 

obsługi wszystkich podmiotów na równych zasadach oraz optymalizacją wykorzystania 

posiadanych zasobów. 

2. Przy rozpatrywaniu każdego zapytania będzie brana pod uwagę zasada pierwszeństwa w 

obsłudze klientów, z którymi INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A już podpisał umowę 

na usługi. 

Rozdział VII 

Opłaty za usługi, zasady ich kalkulacji i pobierania 

 

§ 13 

Opłaty za usługi świadczone przez INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A kalkulowane są 

indywidualnie w zależności od rodzaju usługi. 

 

 

§ 14 

1. Kalkulację opłat za świadczone usługi obliczono na bazie kosztów bezpośrednich 

związanych z usługą, kosztów stałych (zakładowych) oraz marży uzależnionej od 

wolumenu masy. 

2. Opłaty zostały skalkulowane na bazie wielkości średnich występujących w pracy INBAP 

TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A w roku poprzedzającym rok, w którym stawki obowiązują. 

W przypadku szczególnie korzystnych warunków wykonywania usługi możliwe są 

negocjacje. 

 

§ 15 

Pod pojęciem szczególnie korzystne warunki rozumie się np. przeładunki składów 

całopociągowych, duży wolumen towaru przeładowywanego. 

 



 

 

 

§ 16 

Opłaty za nietypowe usługi będą kalkulowane i uzgadniane z klientem indywidualnie. 

 

§ 17 

1. Opłaty za usługi wykonywane przez INBAP TERMINAL Sp. z o.o. S.K.A są pobierane 

po jej całkowitym wykonaniu (wyjazd ładunku lub taboru z terminalu).  

2. Wszystkie opłaty za wykonywane usługi są regulowane przelewem na konto bankowe. 

 


