Zał. Nr 2 do Regulaminu OIU

CENNIK OPŁAT
ZA DOSTĘP DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY
USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ
KOLEJE ŚLĄSKIE Sp. z o.o.

I.

Wstęp

1. Niniejszy cennik zawiera stawki jednostkowe opłat za dostęp do obiektów infrastruktury
usługowej zarządzanych przez Spółkę Koleje Śląskie Sp. z o.o., zwaną dalej „Operatorem”.
2. Opłata za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej ustalona została na zasadach
wynikających z art. 36e ust.2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ( t.j.
Dz.U. z 2017r., poz. 2117).
3. Stawki za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej:
a. Dostęp do OIU „Tory postojowe”
b. Dostęp do OIU „Stanowisko do ręcznego mycia pojazdów kolejowych”
c. Dostęp do OIU „Tory z kanałami rewizyjnymi w hali napraw”
4. Usługi dodatkowe :
a. Udostępnienie ujęcia wody w celu nawadniania zbiorników w pojazdach – według
oddzielnych kalkulacji (w zależności od typu taboru, pojemności zbiorników, aktualnej
ceny wody)
b. Przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa pracy na bocznicy – według
odrębnych kalkulacji (w zależności od ilości zgłoszonych osób).
5. Operator udostępnia wyciągi z obowiązujących na jego terenie regulaminów i innych
dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej.
6. Operator pobiera opłatę rezerwacyjną za zamówiony i przyznany zakres udostępnienia
obiektów infrastruktury usługowej, który nie został wykorzystany przez przewoźnika
kolejowego w wysokości 50% opłaty planowanej do naliczenia, jeżeli przewoźnik kolejowy nie
zgłosił rezygnacji w terminie 48 godzin przed planowanym udostępnieniem.
7. Operator pobiera opłatę dodatkową za rozpatrzenie każdego wniosku przewoźnika
w wysokości 80,00 zł.
8. Faktury VAT wystawiane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych, tj. od pierwszego
dnia do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
9. Operator pobiera zryczałtowaną opłatę za obsługę administracyjną, doliczaną do każdej
faktury VAT w wysokości 43,01 zł.
10. Wszelkie opłaty zawarte w cenniku podane są w polskich złotych netto. Do każdej z opłat
doliczany będzie podatek VAT w stawce aktualnie obowiązującej na dzień wystawienia faktury
VAT.
11. Cennik obowiązuje od dnia 10 grudnia 2017 roku.
12. Wszelkie zmiany Cennika wchodzą w życie po 14 dniach od momentu ich opublikowania.

II.
Opłaty za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU)
zarządzanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. od 10 grudnia 2017r.:
Lp.
1

Nazwa usługi
Dostęp do OIU „Tory postojowe”

Stawka jednostkowa

Zakres usług

4,06 zł netto / godz. / pojazd

2

Dostęp do OIU „Stanowisko do
ręcznego mycia pojazdów kolejowych”

16,80 zł netto / godz. / pojazd

3

Dostęp do OIU „Tory z kanałami
rewizyjnymi w hali napraw”

33,18 zł netto / godz. / pojazd

Opłata naliczana jest od
momentu wjazdu na
bocznicę do momentu jej
opuszczenia, za każdą
rozpoczętą godzinę.

