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Załącznik nr 3 

Wykaz punktów stycznych z infrastrukturą kolejową innych zarządców  

z wyłączeniem infrastruktury nieczynnej 

 

1. Linie kolejowe 

 

Wykaz punktów stycznych z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) linii 865, 866, 

906 zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu w rubryce „Odgałęzia się od linii”, a w przypadku linii 867 

zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu w rubryce „Km włączenia” a w przypadku linii 450 zawiera 

załącznik nr 1a do regulaminu w rubryce „Odgałęzienia od linii”. 

 

2. Punkty ekspedycyjne (terminale towarowe) 

 

1) Baby 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) na stacji Baby z jednej strony 

znajduje się w torze nr 8 na końcu rozjazdu nr 5 (w utrzymaniu PKP PLK S.A.) położonym w km 

128,890, z drugiej strony na początku rozjazdu nr 21 (w utrzymaniu PKP PLK S.A.) położonym w km. 

129,740 w stacji Baby zgodnie z kilometrażem linii nr 1 Warszawa – Katowice.   

 

2) Białystok Fabryczny 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) na stacji Białystok Fabryczny 

w okręgu nastawni dysponującej Bf znajduje się na styku wstawki 26-31 i końca rozjazdu nr 31 w km 

4,232 linii kolejowej nr 37 Białystok - Zubki Białostockie. 

 

3) Brzoza Bydgoska 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) znajduje się na stacji Brzoza 

Bydgoska na końcu rozjazdu nr 7 w km 354,045 na linii nr 131 Chorzów Batory - Tczew.  

 

4) Chociw Łaski 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców znajduje się w torze nr 16 na stacji Chociw 

Łaski na końcu rozjazdu nr 6 w km 145,829 (z PKP PLK S.A.) oraz początku rozjazdu nr 10 w km 

146,138 linii nr 131 Chorzów Batory – Tczew. 
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5) Ciechanów 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) na stacji Ciechanów znajduje 

się w torze nr 26 na końcu rozjazdu nr 401 w km 97,910 linii nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – 

Gdańsk Główny. 

 

6) Giżycko 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) na stacji Giżycko w okręgu 

nastawni dysponującej Go1 znajduje się w torze nr 12 na końcu rozjazdu nr 39w km 151,198 linii 

kolejowej nr 38 Białystok – Bartoszyce. 

 

7) Gomunice 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) na stacji Gomunice na 

początku rozjazdu nr 6 i wstawki torowej 6/16 w km 176,605 linii nr 1 Warszawa Centralna – 

Katowice oraz na początku rozjazdu nr 19 i wstawki torowej 17/19.  

 

8) Iława 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) na stacji Iława dla toru nr 66 

znajduje się na początku rozjazdu nr 301 w km 209,251 linii nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – 

Gdańsk Główny. 

 

9) Łomża 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) na stacji Łomża w okręgu 

nastawni dysponującej „Łm” dla toru nr 18 znajduje się na końcu rozjazdu nr 16 w km 16,432 linii 

kolejowej nr 49 Śniadowo - Łomża. 

  

10) Nekla   

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) na szlaku Podstolice – 

Kostrzyn Wielkopolski znajduje się na początku rozjazdu nr 6 (styk z torem nr 3b) w km 269,032 linii 

nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice. 

 

11) Nowy Sącz (aktualnie punkt nieczynny w zakresie toru nr 9) 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) na stacji Nowy Sącz znajduje 

się w torze nr 9 za wykolejnicą Wk3 oraz w torze nr 11 za wykolejnicą nr Wk6 w km 87,847 od linii 

kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów/Granica Państwa. 
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12) Olecko 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) na stacji Olecko w okręgu 

nastawni dysponującej „Ol” znajduje się w torze nr 8 na styku wykolejnicy Wk3 w km 27,124 linii 

kolejowej nr 41 Ełk - Gołdap.  

 

13) Ostaszewo Toruńskie 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) na stacji Ostaszewo 

Toruńskie dla toru nr 3 znajduje się na końcu rozjazdu nr 1 w km 9,509 linii nr 207 Toruń Wschodni – 

Malbork oraz na końcu rozjazdu nr 6 w km 9,886 linii nr 207 Toruń Wschodni – Malbork. 

 

14) Ozorków (aktualnie punkt nieczynny) 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) znajduje się na stacji 

Ozorków i odgałęzia się od toru nr 3 rozjazdem nr 11 w km 36,400 linii nr 16 Łódź Widzew – Kutno 

oraz rozjazdem nr 22 w km 36,900 w km linii nr 16 Łódź Widzew – Kutno. 

 

15) Pabianice 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) znajduje się na stacji 

Pabianice dla toru nr 14 na końcu rozjazdu nr 65 w km 13,960 oraz dla toru nr 16 na końcu rozjazdu 

nr 68 w km 14,050 linii nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice. 

 

16) Piotrków Trybunalski 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) na stacji Piotrków 

Trybunalski znajduje się na końcu rozjazdu nr 107 w km 145,307 oraz za końcem rozjazdu nr 159 w 

km 145,965 linii nr 1 Warszawa Centralna – Katowice. 

 

17) Poddębice 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową zarządców: PLK i CARGOTOR znajduje się na stacji Poddębice 

w km 202,828 linii nr 131 Chorzów Batory - Tczew w torze nr 5 koniec rozjazdu nr 11 oraz w km 

203,045 w torze nr 5 koniec rozjazdu nr 13. 
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18) Rusiec Łódzki  

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) na stacji Rusiec Łódzki 

znajduje się na końcu rozjazdu nr 7 w km 135,772 oraz na końcu rozjazdu nr 13 w km 136,344 linii nr 

131 Chorzów Batory - Tczew.  

 

19) Rybnik  

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) na stacji Rybnik w okręgu 

nastawczym RbA znajduje się na końcu rozjazdu nr 42 w km 39,279 oraz w okręgu nastawczym RbB 

na początku rozjazdu nr 101 w km 39,643 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza. 

 

20) Sanok  

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) na stacji Sanok znajduje się 

na początku rozjazdu nr 7 w km 107,930 linii kolejowej nr 108 Stróże-Krościenko oraz początku 

rozjazdu nr 14 w km 108,321 tej linii.   

 

21) Sitkówka Nowiny 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) znajduje się na stacji 

Sitkówka Nowiny na końcu rozjazdu nr 87 w km 197,469 linii nr 8 Warszawa Wschodnia Osobowa – 

Gdańsk Główny oraz na początku rozjazdu nr 171 w km 197,767. 

 

22) Sokółka 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) znajduje się na stacji Sokółka 

w okręgu nastawni wykonawczej Sk1 na początku rozjazdu nr 101 w km 218,062 oraz w okręgu 

nastawni dysponującej Sk na początku rozjazdu nr 103 w km 218,741 linii nr 6 Zielonka - Kuźnica 

Białostocka.  

 

23) Spytkowice  

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) znajduje się na stacji 

Spytkowice na końcu rozjazdu nr 35 w km 42,373 linii nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim. 

 

24) Szepietowo 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) znajduje się na stacji 

Szepietowo w okręgu nastawni Sp i odgałęzia się od toru nr 6 rozjazdem nr 8 a/b w km 127,050 oraz 

w okręgu nastawni Sp1 od toru nr 6 rozjazdem nr 16 w km 127,842 linii kolejowej nr 6 Zielonka - 

Kuźnica Białostocka. 
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25) Terespol Pomorski  

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) znajduje się na stacji 

Terespol Pomorski za końcem rozjazdu nr20 w km 410,237 linii nr 131 Chorzów Batory – Tczew. 

 

26) Tomaszów Mazowiecki 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) znajduje się na stacji 

Tomaszów Maz. na końcu rozjazdu nr 52 w km 56,219 oraz na końcu rozjazdu nr 33 w km 55,879 linii 

nr 25 Łódź Kaliska - Dębica. 

 

27) Warszawa Białołęka 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP CARGO CONNECT sp. z o.o.), 

usytuowany jest na torze nr 197 i 198, dla toru nr 198 znajduje się na końcu rozjazdu nr 89 w km 

13,081 w stacji Warszawa Praga linii nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny oraz dla 

toru nr 197 na końcu rozjazdu nr 90 w km 13,052 linii nr 9. 

 

28) Zduńska Wola 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową zarządców: PLK i CARGOTOR znajduje się na stacji Zduńska 

Wola w km 41,788 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice w torze nr 51 koniec rozjazdu nr 54. 

 

29) Zgierz (aktualnie punkt nieczynny w zakresie toru nr 11) 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) znajduje się na stacji Zgierz 

na końcu rozjazdu nr 25 w km 57,941 linii nr 15 Bednary – Łódź Kaliska. 

 

30) Suwałki 

Punkt styczny z infrastrukturą kolejową innych zarządców (PKP PLK S.A.) znajduje się na stacji Suwałki 

dla toru nr 18 na końcu rozjazdu nr 28 w km 98,711 linii nr 40 Sokółka – Suwałki. 

 

 

 

 

 

 

 


