
CENNIK USŁUG

AGENCJI CELNEJ POLAMER CARGO-SERVICE SP. Z O.O.
02-801 WARSZAWA, UL. PUŁAWSKA 427

/cennik obowiązuje od dnia 01.03.2022/

poz. w cenniku „odprawa” obejmuje n/w czynności Agencji Celnej:
 - przygotowanie dokumentów do odprawy
 - zastępstwo w postępowaniu celnym
 - opłata handlingowa
 - opłata skarbowa

LP. Rodzaj usługi Cena Netto
PLN

1

Odprawa przesyłek dla osób fizycznych:

         - do wartości        299 USD:
         - od wartości        300 USD:

Do kosztów odprawy przesyłek o wadze powyżej 10 kg doliczana jest 
opłata handlingowa w wysokości 1 zł za każdy kilogram paczki.

Opłata skarbowa za reprezentację w wysokości 17 zł wliczona jest w 
koszt odprawy.

Opłata za dodatkowe pozycje w odprawie celnej

118
155

79

2  Odprawa towaru handlowego – 1 poz./każde 3 następne 334/79

3

Odprawa mienia przesiedlenia:

- samochód 
- mienie
- samochód + mienie 

570
570
651

4

 
Odprawa pozostałych środków transportu: motocykla, skutera 
wodnego, skutera śnieżnego, quada, jachtu, łodzi motorowej itp..

407

5 Odprawa pojazdów samochodowych (kolekcjonerskie, na cło) 570

6 Odprawa tranzytowa 244

Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kc.



7 Odprawa eksportowa 122-244

8 Odprawa eksportowa samochodu 326

9 Odprawa kontenera bez środków transportu 813

10 Odprawa kontenera ze środkami transportu 1220

11
Zwolnienie przesyłki z magazynu czasowego składowania (odprawa 
zbiorcza)

 57

12 Cesja praw 57-114

13 Koszt obsługi krajowej – opłata manipulacyjno - bankowa 25-41

 

INNE USŁUGI

LP. Rodzaj Usługi Cena Netto
PLN

1  Rewizja przesyłki, korekta oświadczenia 33

2  Ruch turystyczny 570

3  Załadunek towaru na środki transportu klienta - towar spaletowany 17/szt.

4  Załadunek towaru na środki transportu klienta - towar niespaletowany 0,13/kg

5  Załadunek towaru na środki transportu klienta - środki transportu 49/szt.

6  Magazynowanie/parking* samochodów, jachtów, łodzi motorowych 49/szt./24h

7  Magazynowanie* motocykli, skuterów wodnych, śnieżnych, quadów itp.. 33/szt./24h

8  Magazynowanie* przesyłek 17-41/m-c

9

 
 Obsługa postępowania celnego wszczętego na skutek podania  
nieprawidłowych danych do zgłoszenia celnego

407

10  Depozyt przesyłki 82/m-c

*Koszty magazynowe liczone są od szóstego dnia roboczego po wprowadzeniu towaru na 
magazyn czasowego składowania.

Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kc.


