STATUT OBIEKTU INFRASTRUKTURY
USŁUGOWEJ
„Stacja Sławków Euroterminal”

Statut Obiektu obowiązuje od dnia 9 grudnia 2017 r

1

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Podstawa prawna sporządzenia Statutu Obiektu
Niniejszy statut obiektu infrastruktury usługowej (dalej: „Statut Obiektu”) został sporządzony
na podstawie art. 36a ust. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (dalej:
„Ustawa o transporcie kolejowym”).

1.2. Obowiązywanie, aktualizacja Statutu Obiektu
1.
2.
3.
4.

2.

Statut Obiektu obowiązuje od dnia 9 grudnia 2017 r.
Statut Obiektu jest zatwierdzany uchwałą Zarządu Operatora.
Statut Obiektu podlega aktualizacji w razie zmiany informacji w nim zawartych.
Zmiany w treści Statutu Obiektu są odnotowywane w Załączniku nr 1 do Statutu Obiektu.

DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU

2.1. Nazwa Obiektu
Obiekt infrastruktury usługowej funkcjonuje pod nazwą „Stacja Sławków Euroterminal”
(dalej: „Obiekt”).

2.2. Lokalizacja Obiektu
1. W skład Obiektu wchodzi stacja kolejowa Sławków Euroterminal, na którą składają się
budynki wraz z urządzeniami specjalistycznymi umożliwiającymi załadunek i rozładunek
pociągów towarowych, a także integrację usług towarowego transportu kolejowego
z innymi rodzajami transportu.
2. Początek stacji w układzie infrastruktury normalnotorowej (o prześwicie 1435 mm)
wyznacza semafor wjazdowy A w km 2.700, koniec stacji w km 5.500, na torze nr 100,
zakończonym kozłem oporowym. Dojazd linią kolejową nr 665 Sosnowiec Maczki Euroterminal Sławków, początek stacji w km 2.700 km.
3. Początek stacji w układzie infrastruktury szerokotorowej (o prześwicie 1520 mm)
wyznacza semafor wjazdowy K w km 1.739, koniec stacji w km 4.140, na torze nr 201c
zakończonym kozłem oporowym. Dojazd linią nr 674 Sławków LHS - Euroterminal
Sławków, początek stacji w km 1.739 km.
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2.3. Zarządzający Obiektem
Zarządzającym Obiektem jest spółka „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą
w Sławkowie (41-260), ul. Groniec 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000353127, REGON:
241546838, NIP: 6252413963 (dalej: „Zarządzający”).

2.4. Operator Obiektu
Operatorem Obiektu jest spółka „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą
w Sławkowie (41-260), ul. Groniec 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000353127, REGON:
241546838, NIP: 6252413963 (dalej: „Operator”).

2.5. Rodzaj usług świadczonych w Obiekcie
Obiekt jest obiektem kompleksowym. Obiekt przeznaczony jest do świadczenia więcej niż
jednej usługi właściwej dla obiektu infrastruktury usługowej, o których mowa w ust. 2 i 3
Załącznika nr 2 do Ustawy o transporcie kolejowym, tj. stanowi:
a. terminal towarowy;
b. tory postojowe;
c. punkt zaplecza technicznego;
d. wagi wagonowe.
Obiekt przystosowany jest do świadczenia usług dodatkowych:
i. przekazywania informacji i obserwacji pociągu z przesyłką zawierającą towar
niebezpieczny,
ii. opracowania warunków i zarządzania przewozu oraz nadzoru nad przewozem przesyłek
nadzwyczajnych.
Obiekt przystosowany do świadczenia usługi pomocniczej – dostarczania informacji
uzupełniających.

2.6. Elementy składowe Obiektu
W skład Obiektu wchodzą obiekty budowlane wraz z gruntem, na którym są usytuowane oraz
instalacjami i urządzeniami, przeznaczone w całości lub w części do świadczenia usług,
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o których mowa w pkt. 2.5 Statutu Obiektu. W skład Obiektu wchodzą ponadto drogi kolejowe
umożliwiające świadczenie usług w Obiekcie.

3.

UDOSTĘPNIANIANIE OBIEKTU

1. Obiekt jest przeznaczony do udostępniania.
2. Pełny tekst Regulaminu dostępu do Obiektu publikowany jest na stronie
www.euterminal.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Spis zmian do Statutu Obiektu „Stacja Sławków Euroterminal”
Lp.

Data, od której
obowiązuje
zmiana

Zakres zmian w
Statucie Obiektu

Podstawa
wprowadzonej
zmiany

Uwagi dodatkowe
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