Statut obiektu infrastruktury usługowej

Adampol SA, z siedzibą przy ul. Usługowej 3, 15-521 Zaścianki k. Białegostoku,
wpisana do Krajowego rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS 0000056707, NIP 542-00-01-62, o kapitale zakładowym 855800,00 zł jako
Operator obiektu infrastruktury usługowej, na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia
23 marca 2003 r. o transporcie kolejowym z dnia 15 września 2016 r., Dz. U. z 2016
r., poz. 1727, informuję, iż obiekt położony na terenie Wolnego Obszaru Celnego w
Małaszewiczach Małych jest przeznaczony do udostępniania począwszy od dnia 10
grudnia 2017 r. Adampol SA jest użytkownikiem wieczystym (akt notarialny Rep. A nr
566/2009) i dzierżawcą długoterminowym gruntów oraz właścicielem infrastruktury
znajdującej się na tym terenie.

1. Opis położenia obiektu względem drogi kolejowej z którą połączony jest
obiekt:
Bocznica kolejowa ADAMPOL obejmuje układ torowy wraz z rampą zjazdową
i wjazdową na końcach torów nr 200; 201; 202 i nr 203 oraz układ torowy 101,
102, 103, 104, 105, 198, 199.
Bocznica kolejowa ADAMPOL odgałęzia się:
W układzie normalnotorowym (1435 mm) od linii nr 865 Magdalenka-Małaszewicze
rozjazdem nr 5 położonym w kilometrze 200,243 (kilometracja linii kolejowej nr 2
Warszawa Centralna – Terespol, zarządzanej przez PKP PLK S.A.) dalej od toru
dojazdowego nr 701N rozjazdem nr 2N w km 2,020. Tor dojazdowy nr 701N odgałęzia
się w stacji Małaszewicze od toru nr 60 rozjazdem nr 700 na układzie torowym
zarządzanym przez CARGOTOR Sp. z o.o. w km 200,100.
W układzie szerokotorowym (1520 mm) od linii nr 60 Kobylany-Terespol rozjazdem nr
664 położonym w kilometrze 205,372 (kilometracja linii kolejowej nr 2 Warszawa
Centralna – Terespol, zarządzanej przez PKP PLK S.A.) dalej od toru dojazdowego nr
801S rozjazdem nr 1S w km 2,020. Tor dojazdowy nr 801S odgałęzia się w stacji
Małaszewicze od toru nr 401S rozjazdem nr 800s na układzie torowym zarządzanym
przez CARGOTOR Sp. z o.o. w km 200,100.

2. Opis usługi, jaka świadczona jest w obiekcie:
Operator świadczy następujące usługi przeładunku towarów z wykorzystaniem
urządzeń przeładunkowych operatora:
i)
neutralnych,
ii)
niepylących,
iii)
paczkowanych lub paletyzowanych,
iv)
w kontenerach
v)
ponadgabarytowych,
vi)
pojazdów nowych i używanych
vii)
towarów wymagających obsługi wózkami podnośnikowymi (wózek widłowy,
reachstacker).
Przeładunek towarów odbywa się w relacji:
i)
wagon – wagon
ii)
wagon – plac i odwrotnie,
iii)
wagon – samochód i odwrotnie,
Po uzgodnieniu z Aplikantem mogą być świadczone inne usługi około przeładunkowe:
i)
ii)

czyszczenie wagonów,
autoryzacja na bocznicy

3. Procedura zmiany statutu
Zmiana Statutu obiektu infrastruktury usługowej, jest dopuszczalna, z zachowaniem
21 – dniowego terminu powiadomienia. Przez powiadomienie Operator rozumie
umieszczenie
zmiany
Statutu
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
www.adampolsa.com.pl

Szczegółowy zakres udostępniania obiektu infrastruktury usługowej, cennik, warunki jak
i opis obiektu określone są w Regulaminie dostępnym na stronie: www.adampolsa.com.pl

