
INFORMACJA NA TEMAT OPISÓW OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ 
POŁĄCZONYCH Z SIECIĄ „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” SP. Z O.O. 

 

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2177 w sprawie dostępu 

do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją (zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2017/2177”), na operatorach obiektów infrastruktury usługowej (zwanych 

dalej „OIU”) ciąży obowiązek przygotowania opisu obiektu infrastruktury usługowej 

dla obiektów infrastruktury usługowej i usług, za które są odpowiedzialni. 

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia 2017/2177, operatorzy OIU udostępniają publicznie 

i bezpłatnie opis OIU w jeden z następujących sposobów: 

a) przez publikację w swoim portalu internetowym lub wspólnym portalu internetowym i 

dostarczenie zarządcom infrastruktury odnośnika, który należy umieścić w regulaminie sieci; 

b) przez dostarczenie zarządcom infrastruktury, w formie gotowej do publikacji, stosownych 

informacji do umieszczenia w regulaminie sieci. 

 

W celu aktualizacji w Regulaminie sieci wykazu OIU połączonych z siecią zarządcy 

„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” SP. z o.o. oraz podania adresu strony internetowej, pod którymi 

dostępne są Regulaminy dostępu do OIU tych operatorów, prosimy o przesłanie w terminie do 

11 października 2019 r., na adres: info@euterminal.pl - adresów stron internetowych, pod 

którymi zamieszczone są opisy OIU, według wytycznych wskazanych w art. 4 rozporządzenia 

2017/2177, w celu opublikowania odnośnika do strony internetowej w Regulaminie sieci.  

 

W celu ułatwienia przygotowania lub weryfikacji opracowanych zgodnie z art. 4 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2177 w sprawie dostępu do obiektów 

infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją - opisów obiektów infrastruktury 

usługowej, informujemy, że Rail Net Europe przygotowało strukturę opisów obiektów, który 

dostępny jest na stronie http://www.rne.eu/downloads/ -> Common template for Service 

Facilities. 

 

Ponadto „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. przypomina Operatorom obiektów 

infrastruktury usługowej, których sieć połączona jest z siecią zarządcy o obowiązku 

wynikającego z art. 36f ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 710, ze zm.), dotyczącym przekazania Regulaminu dostępu do OIU 

albo informacji o adresie strony internetowej, na której regulamin dostępu do OIU został 

opublikowany. 
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