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Terminal Cargo KTW - Opłaty Terminalowe 
 
Cennik ważny od 01 listopada 2019 roku; w PLN (netto) 
 

 
 
 

1. IMPORT  

 

Podstawą naliczania opłat za przesyłkę jest waga deklarowana przez nadawcę na AWB w polu Gross 

Weight za każde AWB. 

 

1.1 Handling 
 

1. Stawki standardowe: 
 

 1 – 300 kg ...................................................................................................................................... 80,00  

 301 – 1000 kg ............................................................................................................................. 0,28/kg 

1001 – 3000 kg ........................................................................................................................... 0,24/kg 

 3001 – 5000 kg………………………………………………………………………………………….0,18/kg 

 > 5000 kg………………………………………………………………………………………………..0,15/kg 

 

2. 

 

Przesyłki AVI (żywe zwierzęta) 

 

 za kg ................................................................................................................................................ 0,40 

 Minimum  ..................................................................................................................................... 120,00 

  

3. 

 

Obsługa ekspresowa: 

 

3.1 wydanie frachtu po godzinie 20:00 (pon.- pt.) ; po 16:00 (sob.)…....…………………………..+ 50%  

3.2 wydanie frachtu w niedziele i święta.…………………..………..………………………...........+ 100%  

 

Wniosek o wykonanie usługi należy przesłać na adres cargoktw@lsas.aero  

 

1.2 Składowanie 
 

1. Okres wolny od opłat dla przesyłek ogólnych tzw. general cargo (nie licząc niedziel i świąt 

publicznych): 

 

 Przesyłki z krajów Unii Europejskiej ..................... pierwsze 2 dni po przylocie, nie licząc dnia przylotu  

Przesyłki spoza krajów Unii Europejskiej ............. pierwsze 5 dni po przylocie, nie licząc dnia przylotu 

 

2. Okres wolny od opłat dla przesyłek specjalnych: towarów wrażliwych składowanych w 

pomieszczeniach z kontrolowaną temperaturą (PER), wartościowych (VAL), żywych zwierząt (AVI), 

materiałów niebezpiecznych ( DG), human remains (HUM): 

 

 Towary wrażliwe ....................................................................................... 2 dni, nie licząc dnia przylotu 

Przesyłki wartościowe ............................................................................ pierwsze 6 godz. po przylocie 
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 Żywe zwierzęta  .....................................................................................  pierwsze 6 godz. po przylocie 

Przesyłki niebezpieczne ( w tym broń i amunicja) ................................... 2 dni, nie licząc dnia przylotu 

Human remains (trumny) ………………………………………………......pierwsze 4 godz. po przylocie 

 

3. Od godziny 08:00 dnia następnego, (z wyłączeniem towarów wymienionych w punkcie 2), nie licząc 

niedziel i świąt publicznych, stawki standardowe za każdy kg, za dzień, za AWB wynoszą: 

 

a. Przesyłki ogólne tzw. general cargo  ............................................................................................... 0,40 

Minimum  ....................................................................................................................................... 70,00 

  

b. Towary wrażliwe składowane w pomieszczeniach z kontrolowaną temperaturą  .......................... 0,70 

Minimum  ..................................................................................................................................... 110,00 

  

c. Towary składowane w pomieszczeniu dla przesyłek wartościowych (VAL) ................................... 1,00 

Minimum  ..................................................................................................................................... 300,00 

  

d. Żywe zwierzęta (AVI) i przesyłki podlegające kontroli weterynaryjnej ............................................ 1,00 

Minimum  ..................................................................................................................................... 150,00 

  

e. Broń i amunicja ................................................................................................................................ 1,00 

Minimum  ..................................................................................................................................... 300,00 

  

f. Towary niebezpieczne w przewozie …………………………………..…………………………………0,70  

Minimum  ..................................................................................................................................... 110,00 

  

g.      Human remains...……………………………………………………………………………...................3,00 

Minimum…………………………………………………………………………………………………400,00 

 

2. EKSPORT 
 

 Podstawą naliczania opłat za przesyłkę jest waga deklarowana przez nadawcę na AWB w polu Gross 

Weight za każde AWB 

 

2.1 Handling – stawki standardowe jak w punkcie 1.1. 

 
 

1. Stawki za handling magazynowy + kontrola bezpieczeństwa (nadanie statusu ochrony), z 

wyłączeniem przesyłek AVI 

 

2.  AVI - jak w pkt. 5 ( imp.) 

 

2.2 Handling – opłaty dodatkowe do stawek standardowych 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Obsługa ekspresowa  
 
1.1.  Przyjęcie frachtu na mniej niż 150 min. przed odlotem, nie mniej niż 120 min. (przesyłki   

specjalne – przyjęcie do 180 min. przed odlotem) ……….……..………………………………+ 50%  

  

1.2.  Po godzinie 18:00 (pon.-pt.) w przypadku rejsów RFS pozarozkładowych....………………+ 50% 

   

1.3.  Last minute delivery ( 60 min. przed odlotem; tylko LO, general cargo)…………………….+ 200% 
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2. Akceptacja żywych zwierząt (AVI check - list)……..…………………………………………………. 60,00 
 

3. Towary niebezpieczne: 

 

pierwszy numer UN/ID na Deklaracji Nadawcy/AWB ................................................................. 120,00 

 

każdy dodatkowy numer UN/ID tej samej przesyłki ...................................................................... 50,00 

 

3.1 Akceptacja przesyłek niebezpiecznych na podstawie check– list, bez DGD: suchy lód, baterie,  

Excepted Quantities, Excepted Packages………………………….….……………………………...50,00 

 

4. Przesyłki wartościowe (VAL) ....................................................... +100 PLN do stawek standardowych 

Przesyłki wartościowe (VAL) bankowe ....................................... +200 PLN do stawek standardowych 

  

5.  Konwojowanie przesyłek  wartościowych (VAL) ......................................................................... 100,00 

Konwojowanie przesyłek wartościowych (VAL) bankowych ....................................................... 500,00 

 
6. Obsługa przesyłki bez: 

FWB ............................................................................................................................................... 15,00 

FHL  ............................................................................................................................................... 10,00 

  

2.3 Składowanie 

1. Opłaty takie same jak w 1.2 pkt od 3a do 3g 
 

2. Wolne od opłat - pierwsze trzy dni licząc od dnia przyjęcia przesyłki do magazynu lub do dnia 

pierwszej możliwej ekspedycji  

 

  

3. POZOSTAŁE USŁUGI  

  

1.  Wykonanie kontroli bezpieczeństwa ładunków i poczty:  

 

1-100 kg .......................................................................................................................................... 0,20 

Minimum ........................................................................................................................................ 20,00 

Maximum ................................................................................................................................... 1500,00 

 

2.      Przygotowanie do kontroli bezpieczeństwa……………………………………………………………..0,10 

Minimum…………………………………………………………………………………………………. 80,00 

 

3.  Handling magazynowy przesyłek z nadanym statusem ochrony  

za kg, za AWB  ................................................................................................................................ 0,15 

Minimum ........................................................................................................................................ 60,00 

 

4. Rozładunek / załadunek  

za kg .……………………………………………………………………………………………………….0,15 

Minimum ..……………………………………………………………………………………………….. 30,00 

Minimum (z użyciem podnośnika elektrycznego)……..………………………………………………50,00 

 

4.1. Użycie wózka widłowego poza terenem magazynu cargo: 

wózek widłowy do 3 ton…………………………………………………………………………..300,00/0,5h 

wózek widłowy do 5 ton…………………………………………………………………………..400,00/0,5h 
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* Do ceny za każdą usługę jest doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
 
 
  

 

5. Rozładunek ciężarówek ad hoc (niesygnowanych): 

za kg, za AWB…………………………………………..………………………………………………….0,40 

Minimum ………………………………………………………………………………………………...100,00 

 

6. Zniszczenie przesyłki na życzenie klienta (specjalny handling chemikaliów / produktów groźnych 

dla środowiska)…………………………………………………………..……………………….koszt + 25%   

Minimum ...................................................................................................................................... 400,00 

 

7. Dekonsolidacja za każde HAWB  .................................................................................................. 30,00 

  

8. Pakowanie towaru na palecie typu EURO (paleta typu EURO / folia / materiały mocujące/ 

załadunek)………………………………………………………………………………………………..  55,00  

na palecie EURO………………………………………………………………………………….........+15,00 

 

9. Wydruk listu AWB  ......................................................................................................................... 20,00 

 

10. Przygotowanie przesyłki do exportu (oklejenie)  ........................................................... 0,25/1 naklejka 

Minimum  ....................................................................................................................................... 10,00 

 

11. Dokonanie czynności związanych z procedura ICS/ECS ............................................................. 25,00 

  

12. Transporty wielkomasowe, charterowe, nietypowe oraz inne czynności na zlecenie nie wymienione 

w cenniku……………… ...………………………………………..ceny ustalane w trybie indywidualnym 

 

13. Kontrola bezpieczeństwa on request poza godzinami pracy OKB ( soboty po godzinie 16, niedziele,  

święta)……………………………………………………………opłata za kontrolę bezpieczeństwa, pkt 3 

  

14. Obsługa przesyłek z ruchu drogowego oraz z rejsów z destynacją inna niż KTW, przyjętych na DSK 

na życzenie klienta………………………………………………………….+50%  do opłat standardowych 

 

15. Prowizja do usług wykonanych przez podwykonawców……………………………………………..+25% 

 

5. REJSY CZARTEROWE 

 

1. Obsługa rejsów czarterowych ad hoc.…..………..........……………….+100% stawek  standardowych 

Minimum .....................................................................................................................................  300,00 

 

 

  

  


