
LS Cargo Terminal WAW

Opłaty terminalowe

Cennik ważny od 01 kwiecień 2020 (ceny w PLN netto)

1.

1.1

85,00

85,00

0,28

337,00

0,20

1.2

1.2.1

89,00

89,00

0,30

359,00

0,21

1.2.2

122,00

0,43

509,00

0,30

1.2.3

89,00

89,00

0,30

359,00

0,21

1.2.4 +100% stawek general cargo

1.2.5 Pozostałe przesyłki special cargo opłaty jak w pkt 1.1

1.3

20,00

41,00

2.

2.1

+ 50% stawek podstawowych

+100% stawek podstawowych

1-100 kg

plus za każdy kg powyżej 100 kg

1001 kg i więcej

plus za każdy kg powyżej 1001 kg

Wniosek na usługę handling express należy przesłać na adres e-mailowy: exh-waw@lsas.aero przed planowanym czasem przybycia ładunku

Handling ekspres - przygotowanie przesyłki do wydania (3h od przylotu) i wydanie w pierwszej kolejności 

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

Przesyłki niebezpieczne w rozumieniu przepisów IATA
1

1 – 100 kg

101 –1000 kg

plus za każdy kg powyżej 100 kg

1001 kg i więcej

plus za każdy kg powyżej 1001 kg

Żywe zwierzęta (AVI)

1-100 kg

101 - 1000 kg

plus za każdy kg powyżej 100 kg

1001 kg i więcej

plus za każdy kg powyżej 1000 kg

Obsługa ekspresowa

Przesyłki wartościowe (VAL)

Przesyłki SVC
2
 dla linii lotniczych lub podmiotów działających w imieniu i na rzecz linii lotniczych

1-100 kg

powyżej 100 kg

Handling - opłaty dodatkowe do stawek standardowych

Wydanie ekspres - wydanie przesyłki poza kolejnością (EXH)

IMPORT

Special cargo

Przesyłki wrażliwe na temperaturę (w tym HUM)

1-100 kg

101 - 1000 kg

plus za każdy kg powyżej 100 kg

1001 kg i więcej

plus za każdy kg powyżej 1001 kg

Handling

General cargo 

1



3.

3.1

pierwsze 3 dni nie licząc dnia przylotu

pierwsze 4 dni nie licząc dnia przylotu

3.2

24 godziny po przylocie (ATA)

pierwsze 4 godziny po przylocie (ATA)

pierwsze 6 godzin po przylocie (ATA)

3.3 minimum cena za kg

85,00 0,49

122,00 0,97

122,00 0,97

183,00 0,97

406,00 0,97

406,00 1,46

4.

4.1

85,00

0,35 / kg

0,30 / kg

0,25 / kg

0,23 / kg

cena ustalana indywidualnie

4.2

60,00

0,15 / kg

4.3

4.3.1

89,00

0,37 / kg

0,32 / kg

0,27 / kg

0,25 / kg

cena ustalana indywidualnie

4.3.2

122,00

0,43

509,00

0,30

4.3.3

89,00

89,00

0,30

359,00

0,21

4.3.4 +100% stawek general cargo

4.3.5 Pozostałe przesyłki special cargo opłaty jak w pkt 4.1

4.4

70,00

0,18 / kg

Pozostałe przesyłki typu special cargo opłaty jak dla przesyłek general cargo

Okres wolny od opłat dla przesyłek wrażliwych składowanych w pomieszczeniach z kontrolowaną temperaturą, wartościowych oraz żywych 

zwierząt

Przesyłki wrażliwe na temperaturę (w tym HUM)

Przesyłki wartościowe (VAL)

Żywe zwierzęta (AVI)

Dzień przylotu (ATA)
4
 do 17:59

Dzień przylotu (ATA) od 18:00

EKSPORT

Stawki za składowanie
5

Handling

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

Składowanie - Import

Podstawą naliczania opłat za przesyłkę jest waga deklarowana przez nadawcę na AWB w polu "Gross weight" za każde AWB
3

Okres wolny od opłat dla general cargo oraz przesyłek nie wymienionych w pkt 3.2, nie licząc świąt publicznych

Przesyłki general cargo  

Przesyłki składowane w pomieszczeniach z kontrolowaną temperaturą (w tym HUM)

Przesyłki składowane w pomieszczeniu dla przesyłek wartościowych (VAL)

Przesyłki niebezpieczne w przewozie, w rozumieniu przepisów IATA
1

Żywe zwierzęta (AVI) i przesyłki podlegające kontroli weterynaryjnej
6

Broń i amunicja

General cargo

Handling wraz z kontrolą bezpieczeństwa (nadanie statusu ochrony)

0-300 kg

301-1000 kg

1001 - 3000 kg

3001 - 5000 kg

5001 – 8000 kg 

> 8000 kg 

0-300 kg

301-1000 kg

1001 - 3000 kg

3001 - 5000 kg

5001 – 8000 kg

> 8000 kg 

General cargo z nadanym statusem ochrony

0-300 kg

> 301 kg

Special cargo

Handling wraz z kontrolą bezpieczeństwa (nadanie statusu ochrony)

Przesyłki wrażliwe na temperaturę (w tym HUM)

Przesyłki niebezpieczne w rozumieniu przepisów IATA
1

1 – 100 kg

101 – 1000 kg

plus za każdy kg powyżej 100 kg

1001 kg i więcej

plus za każdy kg powyżej 1000 kg

Żywe zwierzęta (AVI)

1-100 kg

plus za każdy kg powyżej 100 kg

1001 kg i więcej

plus za każdy kg powyżej 1001 kg

Przesyłki wartościowe (VAL)

Special cargo z nadanym statusem ochrony

0-300 kg

> 301 kg

2



5.

5.1

50,00

50,00

50,00

5.2

150,00

50,00

5.3

122,00

61,00

5.4

+ 50% stawek standardowych

5.5

15,00

10,00

5.6 170,00

6.

6.1

pierwsze 3 dni nie licząc dnia nadania

1 dzień nie licząc dnia nadania

6.2 minimum cena za kg

85,00 0,49

122,00 0,97

122,00 0,97

183,00 0,97

406,00 0,97

406,00 1,46

7.

7.1

0,20

40,00

80,00

7.2

81,00

0,20

7.3

80,00

7.4

30,00

20,00

7.5 minimum cena za kg

15,00 0,05

15,00 0,05

7.6

304,00

7.7

200,00

Kontrola wymiarów przesyłki

Ważenie przesyłki

Mierzenie przesyłki

paleta typu EURO / folia / materiały mocujące

Transport pod nadzorem

Przesyłki wartościowe (VAL) do / z samolotu, za jedną eskortę, za AWB

Opieka nad zwierzętami - Animal Hotel

Zwierzęta domowe (psy, koty) - za każde zwierzę, za każdy dzień

Dekonsolidacja przesyłki

minimum za HAWB

za kg za każde HAWB

Pakowanie towaru na palecie typu EURO

Materiały handlingowe

paleta typu EURO 

folia/materiały mocujące na jedną paletę typu EURO

Załadunek / rozładunek

za kg

minimum z użyciem wózka paletowego ręcznego

minimum z użyciem podnośnika elektrycznego

Pozostałe przesyłki typu special cargo opłaty jak dla przesyłek general cargo

Handling - opłaty dodatkowe do stawek standardowych

Składowanie - Export

POZOSTAŁE USŁUGI

Usługi magazynowe

Obsługa ekspresowa 

Opłata dodatkowa za przyjęcie przesyłki na krócej niż 180 min - nie mniej niż 90 min. przed odlotem (STD):

- dotyczy przesyłek o rozmiarach nie przekraczających 200 kg i wymiarów 100 cm wysokości i 100 cm 

szerokości 

- przesyłka musi mieć rezerwację i być potwierdzona przez linię lotniczą

Obsługa przesyłki bez depeszy

FWB

FHL

Akceptacja przesyłek - check lista

Akceptacja żywych zwierząt (AVI check list)

Akceptacja przesyłek wrażliwych na temperaturę 

Akceptaja HUM
6

Przesyłki ogólne tzw. general cargo

Przesyłki niebezpieczne w przewozie, w rozumieniu przepisów IATA
1

Przesyłki składowane w pomieszczeniu dla przesyłek wartościowych (VAL)

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

Okres wolny od opłat, nie licząc świąt publicznych

General cargo

Special cargo

Stawki za składowanie 
5

Przesyłki składowane w pomieszczeniach z kontrolowaną temperaturą (w tym HUM)

Żywe zwierzęta (AVI)

Broń i amunicja

Akceptacja przesyłek niebezpiecznych - check lista

z DGD

bez DGD

Weryfikacja przesyłek niebezpiecznych

pierwszy numer UN/ID na Deklaracji Nadawcy/AWB

Wystawienie DGOR - reporting to authorities (dangerous goods accidents or incidents)
7

każdy dodatkowy numer UN/ID tej samej przesyłki

3



7.8

0,20

61,00

7.9

0,30

10,00

2 000,00

7.10

150,00

250,00

7.11

85,00

7.12

0,44

85,00

8.

8.1

0,49

220,00

8.2

450,00

8.3

25,00

150,00

150,00

8.4

20,00

20,00

50,00

25% od wartości usługi

8.5

500,00

9.

9.1

9.2

9.3

60,00

80,00

85,00

5 
Naliczanie składowgo zawsze za 1 dzień

Re-ekspedycja towarów drogą lotnicza (nie licząc kosztów frachtowych)
10

 

Zniszczenie przesyłki

opłata manipulacyjna

+ koszt utylizacji i transportu wyceniony indywidualnie w zależności od specyfikacji przesyłki

Usługi celne

Dokonanie czynności związanych z procedurą ICS (cena za pojedynczą przesyłkę) 

cena z kg

opłata manipulacyjna 

Przygotowanie wywozowej deklaracji skróconej WDS (cena za pojedynczą przesyłkę) 

Przygotowanie dokumentacji T1

Obsługa kontenera chłodniczego za każde rozpoczęte 24h 

Handling dla linii lotniczej bez podpisanej umowy SGHA
9

za kg, za AWB

minimum

za kg

minimum

maksimum

Budowanie jednostek ULD

małe jednostki ULD (np. PNA)

duże jednostki ULD (np. PMC)

Obsługa kontenerów chłodniczych

za kg, za AWB

minimum

Wykonanie kontroli bezpieczeństwa przesyłek i poczty (nadanie statusu bezpieczeństwa)
8 

Przewóz przesyłki do weryfikacji weterynaryjnej

Obsługa transportów wielkomasowych, charterowych, nietypowych

Cena ustalana w trybie indywidualnym, zapytanie należy przesłać na adres: mod-cargo@lsas.aero.

Rozładunek/załadunek przesyłek o wadze ponad 4000 kg / szt. należy każdorazowo z wyprzedzeniem konsultować z kierownikiem zmiany

3 
Składowe  jest naliczane dla każdej partii towaru w przypadku split shipment (jedno AWB dla całej przesyłki)

1 
Dotyczy również przesyłek niebezpiecznych w rozumieniu przepisów IATA dla których nie jest wymagany dokument Shipper's Declaration 

11
 Dotyczy przesyłek zwracanych z portu WAW z tym samym numerem AWB

Opłaty administracyjne

Wydanie duplikatu pokwitowania odbioru (POD)

Zmiana na liście AWB po akceptacji

Usługi wyceniane indywidualnie

Opłata prowizyjna za pośrednictwo w przygotowaniu usługi specjalnej 

Zmiana statusu celnego, za AWB

Opłata manipulacyjna

10
 Dotyczy obsługi magazynowej przesyłek przewożonych przez linie lotnicze, z którymi LSAS nie ma podpisanej umowy SGHA

4 
ATA - godzina przylotu

6 
 W czasie gdy przesyłka pozostaje  u służb weterynaryjnych opłata za składowe nie jest naliczana

7
 Doliczane jeżeli check lista jest wymagana przez linię lotniczą

8
 Ujawnienie niezdeklarowanych materiałów niebezpiecznych lub błędy w dokumentacji nadawcy

9
 Dotyczy wykonania usługi na życzenie / transfer cargo / ad hoc

2 
Przesyłka SVC to materiały do bieżącej obsługi handlingowej przewoźnika, np. materiały biurowe, materiały reklamowe. 

Warunkiem uznania danej przesyłki, jako przesyłki typu SVC jest użycie kodu SVC na AWB

Usługi niewymienione wg zleceń indywidualnych - za każde rozpoczęte 30 min pracy

Pracownik magazynowy

Pracownik magazynowy ze sprzętem (np. wózek widłowy)

Asysta pracownika LSAS

Opłata za składowanie ładunku pozostawionego na terenie kompleksu terminala CARGO bez dozoru lub możliwości ustalenia 

właściciela/spedytora

Handling "All-in"

Usługa wyceniana indywidualnie w zależności od zakresu obsługi, zapytanie należy przesłać na adres: mod-cargo@lsas.aero

Opłaty administracyjne i usługi celne

4


