
Uchwała nr 1 
Zarządu CHEMIKALS Sp. z o.o. 

z dnia 19 lutego 2019 roku 
w spraviie zmiany treści i uchwalenia tekstu jednolitego 

Ogólnych Warunków Korzystania z Bocznicy Kolejowej CHEMIKALS Braniewo 

Działając na podstawie § 20 list. 2 Aktu Założycielskiego Spółki 

Zarząd CHEMIKALS Sp. z 0.0" w składzie: 

Prezes Zarządu — Marcin Dobruchowski 

postanawia: 

§ 1. 
1. Zmienić § 6 ust. 2 Ogólnych Warunków Korzystania z Bocznicy Kolejowej CHEMIKALS Braniewo 

nadając mu następujące, nowe brzmienie: 

„2. W przypadku przekroczenia czasu pobytu na bocznicy Chemikals określonego w § 5 ust. 1 pkt c 
gotowej do zabrania przesyłki wagonowej, Przewoźnik zostanie obciążony opłatq w wysokości: 

a. 5,00 PLN/wagon/rozpoczęta godzina (w przypadku przekroczenia czasu pobytu nie więcej, 
niż o 12 godzin); 

b. 10,00 PLN/wagon/rozpoczęta godzina (w przypadku, gdy przekroczenie czasu pobytu 
wyniesie ponad 12 godzin); 

c. 20,00 PLN/wagon/rozpoczęta godzina (w przypadku, gdy przekroczenie czasu pobytu 
wyniesie ponad 24 godzin); 

d. 30,00 PLN/wagon/rozpoczęta godzina (w przypadku, gdy przekroczenie czasu pobytu 
wyniesie ponad 36 godzin); 

e. 60,00 PLN/wagon/rozpoczęta godzina (w przypadku, gdy przekrocźenie czasu pobytu 
wyniesie ponad 48 godzin)." 

2. Zaakceptować treść i wprowadzić jako obowiązujący tekst jednolity Ogólnych Warunków 
Korzystania z Bocznicy Kolejowej CHEMIKALS Branie" o--w--treści określonej załącznikiem 
do niniejszej Uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

arcin Dobruchowski 
Prezes Zarządu 

Załącznik: 

- Ogólne Warunki Korzystania z Bocznicy Kolejowej CHEMIKALS Braniewo 
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OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z BOCZNICY KOLEJOWEJ 

CHEMIKALS BRANIEWO 

§1 

Podstawowe definicje 

1 OWKB — Ogólne warunki korzystania z bocznicy kolejowej Braniewo. 

2. Bocznica Chemikals Bi^aniewo — bocznica kolejowa zlokalizowana w Braniewie, 

Siedlisko 8, będąca własnością CHEMIKALS Sp. z o.o. 

3. Chemikals - CHEMIKALS Sp. z o.o., Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 

VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323264, posiadającą numer 

NIP: 701-016-95-08, REGON: 141721121. 

4. Przewoźnik — podmiot posiadający stosowną licencję wydaną przez Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego na wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy 

na terenie całej sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

(„PKP PLK"). 

5. Strony — łącznie Chemikals oraz Przewoźnik. , 

6. Regulamin — aktualny w danym czasie Regulamin Pracy Bocznicy Chemikals 

Braniewo, do przestrzegania którego zobowiązany jest każdy Przewoźnik 

korzystający z Bocznicy Chemikals Braniewo, udostępniany przez Chemikals na 

każdorazowe życzenie Przewoźnika. 

§2 

Zakres requlacji 

Niniejsze OWKB regulują podstawowe zasady i wymagania w zakresie współpracy 
między Przewoźnikiem a Chernikals w zakresie wzajemnego przekazywania przesyłek 
wagonowych przeznaczonych dla Chemikals i odbieranych od Chemikals, 

przewożonych pociągami Przewoźnika, odpowiednio na lub z torów zdawczo 

odbiorczych, położonych na terenie Bocznicy Chemikals Braniewo. 

§3 

Obowiązki Przewoźnika 

1. Przewoźnik zobowiązany jest: 

a. realizować przewozy kolejowe zgodnie z rozkładem jazdy uzgodnionym 

z PKP PLK, występując w roli licencjonowanego przewoźnika w rozumieniu 

ustawy z dnia 28.03.2003 roku o transporcie kolejowym ( Dz. u. z 2016r, . 
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CHEMIKALS
1727 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 15.11.1984 roku Prawo 

przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015r oz.915 z późniejszymi 

zmianami) oraz zgodnie z innymi przepisami prawa, związanymi z 

wykonywaniem licencjonowanej działalności, 

b. zapewnienia, aby posiadane przez niego pojazdy kolejowe, które poruszać 

się będą na torach Bocznicy Chemikals Braniewo, dopuszczone zostały do 

ruchu i posiadają aktualne świadectwo sprawności technicznej wydane na 

podstawie obowiązujących przepisów w sprawie świadectw sprawności 

technicznej pojazdów kolejowych, 

c. zapewnić by zatrudnione przez niego osoby (maszyniści, ustawiacze i 

rewidenci) realizujące zadania na torach zdawczo-odbiorczych, spełniają 

wymagania określone ustawą z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym 

oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi -

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30.12.2014 r. w 

sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio 

związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem -uchu kolejowego oraz z 

prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 12 

stycznia 2015 roku, poz. 46), 

d. posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z 

prowadzoną działalnością oraz (OC) przewoźnika kolejowego. 

2. Chemikals oświadcza, że: 

a. wyraża zgodę na podstawianie i zabieranie przesyłek wagonowych 

odpowiednio na lub z torów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w § 2, 

b. posiada świadectwo bezpieczeństwa bocznicy nr 090/UK/16 wydane 

w dniu 05 maja 2016 roku przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, 

(ważne do dnia 13 maja 2021 r.). 

§4 

Specjalne warunki i zastrzeżenia 

Zasady współpracy pomiędzy Chemikals i Przewoźnikiem podczas przekazywania 

przesyłek na torach bocznicy Chemikals, o których mowa w § 2 określają niniejsze 

OWKB oraz Regulamin. Przewoźnik oświadcza, że zapoział się z Regulaminem 

i zobowiązuje się do jego stosowania. 

§5 

Przekazywanie przesyłek kolejowych 

1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania drogą telefoniczną lub mailem 

Chemikals Sp. 20.0. T + 48 55 620 87 00 REGON: 141721121 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział 

Siedlisko 8 F + 48 55 620 87 03 NIP: 7010169508 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

14-500 Braniewo chemikals@chemikals.pl KRS:0000323264 Kapitał zakładowy: 25 000 000 PLN PLAEOC370000110012 



CHEMIKALS
o uruchomieniu pociągi prowadzonego trakcją Przewoźnika, w którym znajdują 

się przesyłki wagonowe dla Chemikals lub do którego należy włączyć przesyłki 

od Chemikals w następujący sposób: 

a. Przewoźnik zobowiązany jest powiadomić Chemikals nie później niż na 24 

godziny przed przewidywanym terminem dostawy. Informacja powinna 

zawierać co najmniej dane: 

• planowana data, godzina wjazdu składu pociągowego 

• wielkość składu pociągowego (ilość wagonów, tonaż) 

• określenie, czy ładunek jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu 

konwencji RID/ADR 

b. Chemikals zobowiązany jest powiadomić Przewoźnika o przesyłce 

wagonowej gotowej do zabrania na 1 godzinę godzin przed ukończeniem 

czynności ładunkowych. Przewoźnik jest odpowiedzialny za przekazanie do 

Chemikals danych kontaktowych. 

c. Przewoźnik zobowiązany jest odebrać przesyłkę wagonową w czasie 2 

godzin licząc od momentu gotowości przesyłki do zabrania. 

d. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania drogą telefoniczną 

lub mailem o prz=widywanym czasie zabrania i podstawienia przesyłki 

wagonowej z i na tor odbiorczy nr 11,13,14 i 704. 

e. Chemikals, w przypadku nagromadzenia się przesyłek, zastrzega sobie 

prawo odmówienia przyjęcia przesyłki wagonowej do momentu zwolnienia 

torów zdawczo — o ibiorczych. 

f. Przed każdorazowym podstawieniem składu manewrowego na bocznicę 

Chemikals na tory zdawczo-odbiorcze przedstawiciel Chemikals ma 

obowiązek omówić zasady wykonania pracy manewrowej z drużyną 

manewrową Przewoźnika, w celu podstawienia lub zabrania wagonów oraz 

sprawdzić odbieraną przesyłkę pod względem technicznym i handlowym. 

g. Chemikals zastrzega sobie prawo nie przyjmowania wagonów w złym stanie 

technicznym, jeśli stan ten zagraża bezpieczeństwu ruchu na bocznicy. 

Przewoźnik zobowiązuje się do: 

a. wykonywania przewozów w relacjach podanych przez Chemikals na 

podstawie odrębny oh umów, 

b. podstawiania wagonów przeznaczonych dla Chemikals i zabierania 

wagonów zdawanych przez Chemikals, które odbywa się na torach 

zdawczo- odbiorczych Bocznicy Chemikals Braniewo. 
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3. Chemikals zobowiązuje się do: 

a. zdawania i odbierania wagonów na torach zdawczy — odbiorczych Bocznicy 

Chemikals Braniewo, których nadawcą lub odbiorcą jest inny podmiot 

zlecający Przewoźnikowi przewóz przesyłek, ćl których odbiorcą jest 

Chemikals; 

b. zadawania i przyjmowania przesyłek zgodnie z odpowiednimi przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym. 

4. Przekazywanie przesyłek wagonowych odbywa się pomiędzy przedstawicielem 

Przewoźnika a" przedstawicielem Chemikals na podstawie następujących 

dokumentów: 

a. przesyłki, których nadawcą jest inny podmiot gospodarczy, a odbiorcą 

Chemikals: 

1) listu przewozowego sporządzanego w trzech egzemplarzach: 

a) egzemplarz pierwszy otrzymuje odbiorca przesyłki 

(przedstawiciel Chemikals), 

b) egzemplarz drugi otrzymuje Przewoźnik, po wypełnieniu przez 

przedstawiciela Chemikals listu przewozowego (potwierdzenie 

przekazania przesyłki po przewozie), 

c) egzemplarz trzeci pozostaje u Nadawcy jako potwierdzenie 

nadania przesyłki do przewozu, 

2) przy przekazaniu przesyłki bezwzględnie wymagana jest obecność 

przedstawicieli obu Stron, 

3) po potwierdzeniu przyjęcia przesyłki Chemikals przejmuje 

odpowiedzialność za przesyłkę. Potwierdzenie przyjęcia przesyłki 

przez Chemikals stwierdzone jest podpisem przedstawiciela 

Chemikals na egzemplarzu listu przewozowego pozostającego u 

Przewoźnika. 

b. przesyłki,"których nadawcą jest Chemikals, a odbiorcą inny podmiot 

gospodarczy: 

1) listu przewozowego sporządzonego w trzech egzemplarzach: 

a) egzemplarz pierwszy i drugi otrzymuje Przewoźnik, 

b) egzemplarz trzeci po wypełnieniu przez przedstawiciela 

Przewoźnika listu przewozowego (potwierdzenie przyjęcia 

przesyłki do przewozu) otrzymuje nadawca przesyłk, 

(przedstawiciel Chemikals), 
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2) przy przekazaniu przesyłki bezwzględnie wymagana jest obecność 

przedstawicieli obu Stron, 

3) po potwierdzeniu przyjęcia przesyłki Przewoźnik przejmuje 

odpowiedzialność za przesyłkę. Potwierdzenie przyjęcia przesyłki 

przez Przewoźnika stwierdzone jest podpisem przedstawiciela 

Przewoźnika na egzemplarzu listu przewozowego pozostającego w 

Chemikals. 

5. Jeżeli w trakcie przekazywania/przyjmowania przesyłki na punkcie 

zdawczo - odbiorczym przedstawiciel którejkolwiek ze Stron wnosi zastrzeżenia do 

stanu technicznego wagonu lub stanu przesyłki - wpisuje swoje uwagi w 

dokumencie „Protokół zdawczo - odbiorczy", w przeznaczonych do tego 

rubrykach. 

§6 

Rozliczanie usług 

1. Za dostęp do torów zdawczo — odbiorczych bocznicy Chemikals Braniewo 

Przewoźnik zostanie obciążony opłatami w wysokości : 

a. Wjazd i wyjazd wagonu po torze 1435 mm  60 zł/wagon 

b. Wjazd i wyjazd Ickomotywy po torze 1435 mm  300 zł/lokomotywa 

c. Wjazd i wyjazd wagonu po torze 1520 mm. .   100 zł/wagon 

d. Wjazd i wyjazd lokomotywy po torze 1520 mm 500 zł/lokomotywa 

2. W przypadku przekroczenia czasu pobytu na bocznicy Chemikals (określonego 

w §5 ust. 1 pkt c gotowej do zabrania przesyłki wagonowej, Przewoźnik zostanie 

obciążony opłatą w wysokości: 

a. 5,00 PLN/wagon/rozpoczęta godzina (w przypadku przekroczenia czasu 

pobytu nie więcej, ciż o 12 godzin); 

10,00 PLN/wagonrozpoczęta godzina (w 

czasu pobytu wyniesie ponad 12 godzin); 

20,00 PLN/wagon,'rozpoczęta godzina (w 

czasu pobytu wyniesie ponad 24 godzin); 

30,00 PLN/wagonrozpoczęta godzina (w 

czasu pobytu wyniesie ponad 36 godzin); 

60,00 PLN/wagonirozpoczęta godzina (w 

czasu pobytu wyniesie ponad 48 godzin). 

3. Stosownie do § 6 ust. 1 Chemikals wystawiać będzie na Przewoźnika fakturę VAT 

b. 

c. 

d. 

e. 

przypadku, gdy przekroczenie 

przypadku, gdy przekroczenie 

przypadku, gdy przekroczenie 

przypadku, gdy przekroczenie 

z terminem płatności 14 dni od daty jej wystawienia. 
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4. Przewoźnikowi nie przysługuje prawo potrącania kwot ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych z jakimikolwiek należnościami przysługującymi Chemikals. 

§7 

Odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień wynikajacych z OWKB 

1. Przewoźnik zobowiązany jest do dołożenia najwyższej staranności w wykonaniu 

obowiązków wynikających z OWKB i ponosi odpowiedzialność za szkody 

spowodowane nie wykonaniem lub nienależytym ich wykonaniem. 

2. Jeżeli wskutek rfie wykonania lub nienależytego działania szkody doznała osoba 

trzecia, Przewoźnik obowiązany jest do jej wynagrodzenia, stosownie do stopnia 

przyczynienia się do wyrządzenia szkody, zgodnie z orzeczeniem komisji, w której 

pracach uczestniczyć będą przedstawiciele Stron. 

3. W przypadku, gdy Chemikals wynagrodził osobie trzeciej doznaną szkodę może 

dochodzić roszczenia zwrotnego od Przewoźnika. 

4. Roszczenia zwrotne mają odpowiednie zastosowanie do odpowiedzialności 

deliktowej z tytułu ruchu przedsiębiorstwa, określonej w art. 435 Kodeksu 

cywilnego. 

5. Do odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki albo zwłokę 

w przewozie zastosowanie mają przepisy Prawa przewo:~owego. 

6. Strona, która naruszyła obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: 

a. nie dopełniła warunków licencji lub ją utraciła, 

b. użyła pojazdu szynowego nie spełniającego obowi~łzujących wymagań, 

c. posługiwała się osobami nie spełniającymi wymogów określonych 

w obowiązujących przepisach prawa, 

d. naruszyła bezpieczeństwo ruchu kolejowego, 

odpowiada za szkody z tego wynikłe. 

?ostępowanie w razie wypadków koIE~iowych 

1. W razie, gdy w związku z korzystaniem z Bocznicy Chemikals Braniewo, wystąpi 

poważny wypadek, wypadek lub incydent kolejowy na torach zdawczo odbiorczych 

lub obszarze kolejowym, Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania 

o zaistniałych źdarzeniach i zawiadomienia o terriinie spotkania komisji 

powypadkowej oraz umożliwienia drugiej Stronie brania udziału w pracach komisji. 

2. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu zminimalizowania negatywnych 
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skutków zaistniałych poważnych wypadków, wypadków lub incydentów 

kolejowych i współdziałania przy ustalaniu przyczyn ich powstania. 

3. W zakresie ustalonym w postępowaniu powypadkowym i zatwierdzonym protokole 

ustaleń, Strony zobowiązane są do naprawienia szkody, w tym zwrotu kosztów 

poniesionych przy usuwaniu skutków poważnych wypadków, wypadków 

i incydentów kolejowych i niesieniu pomocy oraz pokrycia kosztów odszkodowań, 

proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do zaistniałych zdarzeń, 

z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 

4. Ustalenie przyczyn, skutków, winnych powstania poważnych wypadków, 

wypadków i incydentów kolejowych, zakresu odpowiedzialności stron 

oraz sposobu naprawienia szkody w razie poważnych wypadków, wypadków 

i incydentów kolejowych, o spowodowanie których podejrzewani są równocześnie 

pracownicy lub tabor Stron, dokonuje się komisyjnie z udziałem upoważnionych 

pracowników Stron. 

5. W razie niemożności uzgodnienia wniosków powypadkowych, ustalenie zakresu 

odpowiedzialności stron oraz sposobu naprawienia szkody dokonuje się w trybie 

przewidzianym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami. 

6. Ponadto w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów 

oraz trudności eksploatacyjnych ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa w sprawie poważnych wypadków, wypadków 

i incydentów w transporcie kolejowym z dn. 16 marca 2016 r. ( Dz. U. z dn. 18 

marca 2016r poz. 369). . 

§9 

Poufność 

1. Strony uznają, że wszelkie informacje związane z korzystaniem z Bocznicy 

Chemikals Braniewo albo z działalnością Stron, w których posiadanie weszła lub 

może wejść druga Strona, mają charakter poufny („Informacje Poufne"). Każda ze 

Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy Informacje Poufne. 

2. Zachowanie w tajemnicy polega w szczególności na zabezpieczeniu Informacji 

Poufnych przed celowym lub przypadkowym ujawnieniem oraz cna nie ujawnianiu 

ich osobom trzecim. 

3. Strony mogą korzystać z Informacji Poufnych wyłącznie w celach związanych 

bezpośrednio ze współpracą pomiędzy Stronami oraz udostępniać te informacje, 

z zastrzeżeniem ich poufności, jedynie upoważnionym pracownikom 

i podwykonawcom, dla <tórych dostęp do Informacji Poufnych jest niezbę 
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ze względu na cęle współpracy pomiędzy Stronami. 

4. Ograniczenia określone w ust. 1-3 nie mają zastosowania w przypadku, 

gdy którakolwiek ze Stron będzie zobowiązana udostępnić Informacje Poufne 

zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

5. Informacjami poufnymi nie są informacje: 

a. podane do wiadomości publicznej w sposób inny niż poprzez naruszenie 

zobowiązania do zachowania poufności, 

b. powszechnie znane lub otrzymane przez którąkolwiek ze Stron od osoby 

trzeciej beż naruszenia postanowień OWKB. 

6. Niezależnie od obowiązku określonego w ust. 2, każda ze Stron zobowiązana 

jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o każdym przypadku nieuprawnionego 

ujawnienia lub posługiwania się Informacjami Poufnymi. 

§10 

Postanowienia dodatkowe 

1 Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu nie wykonania 

lub nienależytego korzystania z bocznicy Braniewo, jeżeli niewykonanie 

lub nienależyte korzystanie jest następstwem siły wyższej. 

2. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony 

o zaistnieniu lub ustąpieniu siły wyższej. 

3. Siłą wyższą w ro,zumieniu OWKB są takie zdarzenia, które stoją na przeszkodzie 

wykonaniu obowiązków określonych OWKB, których Strona nie mogła przewidzieć 

ani - przy zastosowaniu ekonomicznie uzasadnionych środków - im zapobiec, 

a zwłaszcza takie zdarzenia jak: 

a. walki wewnętrzne, strajk generalny lub strajk w przedsiębiorstwach Stron 

lub podmiotu zarządzającego linią kolejową, 

b. blokada linii kolejowej, portów lub przejść granicznych, 

c. zakazy importu lub eksportu, 

d. konfiskata "przesyłki przez upoważnione organy władzy publicznej, 

e. katastrofy, epidemie, pożary, 

f. niekorzystne warunki pogodowe takie jaki susza, powódź, trzęsienie ziemi. 

4. Chemikals jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy 

z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, 

poz. 833 ze zm.), przekazanych do Chemikals w związku z korzystaniem przez 

Przewoźnika z bocznicy kolejowej Braniewo. Dane osobowe są gromadzone 
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i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umów oraz obsługi procesu reklamacji. 

Dane są podawane dobrowolnie, a każdej osobie przysługuje prawo dostępu 

do podanych danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia. 

Przewoźnik oświadcza, iż jest upoważniony do przekazywania danych osobowych 

do Chemikals, wykonuje to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uzyskał 

stosowne zgody osób, których dane są przekazywane do Chemikals, 

a także poinformował je o fakcie i zakresie przekazanych danych, 

§11 

Postanowienia końcowe 

1 Chemikals ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany niniejszych OWKB, co nie 

wymaga zgody osób związanych jego postanowieniami. 

2. Spory dotyczące OWKB Strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej 

kolejności w drodze negocjacji, a w razie nie osiągnięcia porozumienia 

na tej drodze, sprawę skierują do rozpatrzenia przez sąd powszechny właściwy 

dla Chemikals, lub wedle wyboru Chemikals, sąd powszechny wWarszawie. 

3. Do spraw nieuregulowanych OWKB zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 915 

z póź. zmianami) Prawo przewozowe, ustawy o transporcie kolejowym 

z dnia 28 marca 2003 r. ( Dz. U. z 2016r poz. 1727 z późniejśzymi zmianami) 

i przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Niniejsze OWKB nie wią;:e konsumentów w zakresie, w jakim mógłby naruszać lub 

ograniczać ich prawa przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisami 

prawa, w tym stanowić klauzule abuzywne. 

5. Dopuszcza się możliwo~ć zawarcia indywidualnej umowy między Chemikals a 

Przewoźnikiem, regulującej warunki współpracy w całości lub w części odmiennie 

od treści niniejszych OWKB. 

6. Niniejsze OWKB zostały przyjęte na podstawie Uchwały Zarządu CHEMIKALS Sp. 

z o.o. z dnia 15 grudnia 2017 roku, nr 1 w sprawie: wprowadzenia Ogólnych 

Warunków Korzystania z Bocznicy Kolejowej Chemikals Braniewo i wchodzą w 

życie z dniem 01.01.201 3 roku. 
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