
 

 

Załącznik nr 5 – Wniosek o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej i zawarcie umowy 

WNIOSEK O DOSTĘP DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ 

 
Dane wnioskodawcy:  

Nazwa podmiotu:  WNIOSEK 

 

Ulica i nr lokalu:  
Nr 

wniosku: 
 

Kod pocztowy, 
miejscowość: 

 Rok: 20…… 

Nr telefonu, adres 
e-mail, strona 

www: 
 

Wpłynął 
do: 

 

NIP:  Dnia:  

REGON:  O godzinie:  

 
1. Wniosek:  Działając w imieniu przewoźnika kolejowego ………………………………………… 

niniejszym wnioskuję o dostęp do infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład Obiektu Infrastruktury 
Usługowej, która została zdefiniowana w Statucie Obiektu oraz niniejszym Regulaminie Obiektu, w 
dniu/dniach (podać dni oraz godziny wjazdu i wyjazdu) 
……………………..……………………………...………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Parametry składu: 
a) typ i seria pojazdu trakcyjnego: …………………………………………………………………………………………………………….. 
b) masa brutto składu manewrowego: ………………………………………………………………………………………………………. 
c) długość składu manewrowego: ……………………………………………………………………………………………………………… 
d) nacisk osi na szynę: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e) ilość wagonów w składzie: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wymagane dokumenty: 
1. Poświadczona kopia ważnej licencji na wykonywanie przewozów kolejowych (art. 

43 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - Dz.U. 2017, poz. 
2117, z późn. zm.) w języku polskim lub uwierzytelnionym tłumaczeniu na język 
polski. 

2. Poświadczona kopia ważnego certyfikatu bezpieczeństwa (art. 18b Ustawy z dnia 
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - Dz.U. 2017, poz. 2117, z późn. zm.) 
w języku polskim lub uwierzytelnionym tłumaczeniu na język polski. 

3. Poświadczona kopia ważnej polisy ubezpieczeniowej od prowadzonej 
działalności gospodarczej (OC przewoźnika). 

4. Oświadczenia:  
1. Oświadczam, że będę informował o zmianach, zawieszeniu lub cofnięciu licencji 

i/lub certyfikatu bezpieczeństwa. 
2. Oświadczam, że pojazdy kolejowe przeznaczone do realizacji usług spełniają 

wszystkie warunki technicznej eksploatacji określone w przepisach wydanych na 
podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2017 
r., poz. 2117, z późn. zm.), w tym – w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych 
eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. 2016, poz. 226, z późn. zm.). 

3. Oświadczam, że pojazdy kolejowe przeznaczone do realizacji usług są 
oznakowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. 
2013, poz. 211, z późn. zm.). 



 

4. Oświadczam, że w trakcie realizacji usług na terenie OIU na stanowiskach 
maszynisty i na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i 
bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów 
pojazdów kolejowych są zatrudnieni pracownicy spełniający warunki określone 
w Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2017, poz. 
2117) i wydanych na jej podstawie przepisach. 

 
 

5. Podpis przedstawiciela wnioskodawcy: 

 

Imię i nazwisko:  Data:  

Dane 
kontaktowe: 

Tel:  

Pieczęć firmowa i podpis 

Faks:  

E-mail:  

 


