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1. Podstawa prawna i cel opracowania statutu sieci kolejowej

Podstawą prawną sporządzenia i publikacji statutu sieci kolejowej jest art. 5 ust. 
2a ustawyz dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. 2020r. 
poz. I 043), na podstawie którego zarządca sporządza statut sieci kolejowej wskazujący 
linie kolejowe, bocznice kolejowe oraz inne drogi kolejowe przez niego zarządzane, a 
także wskazujący, które z nich stanowią infrastrukturę nieczynną lub prywatną. Zarządca 
umieszcza w statucie sieci kolejowej również informację o elementach infrastruktury 
kolejowej wchodzących w skład linii kolejowej, które są zarządzane przez innego 
zarządcę. 

Celem sporządzenia statutu sieci kolejowej jest identyfikacja zarządzanych przez 
PNUTK Sp. z o.o. elementów infrastruktury kolejowej dla przewoźników świadczących 
obsługę trakcyjną związaną z działalnością przewozową PNUIK Kraków Sp. z o.o. 

Niniejszy statut sieci kolejowej wchodzi w życie w dniu 06.12.2021 r. Treść 
statutu opublikowana została na stronie internetowej zarządcy sieci kolejowej pod adresem 
www.pnuik.pl 

2. Określenie zarządcy infrastruktury

Bocznica kolejowa Bazy Dębica jest dzierżawiona na podstawie umowy z PKP S.A nr D64-KRN-
20/04 z dnia 31-12-2004r co stanowi tytuł prawny do jej użytkowania przez PNUIK Sp. z o.o. w 
Krakowie. 

3. Położenie bocznicy kolejowej ze wskazaniem miejsca
odgałęzienia od linii kolejowej, z którą bocznica jest
połączona

Bocznica Bazy w Dębicy jest bocznicą stacyjną. 

Bocznica zajmuje tereny będące własnością PKP SA na podstawie umowy dzierżawy zawartej 
przez Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o .. 

Bocznica odgałęzia się 

• od toru nr 116 w km 320/980 rozjazdem nr 100 stacji Dębica Towarowa leżącej w

ciągu linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica,
• od toru nr 114 w km 111,2 I 8 rozjazdem nr 5 5 stacji Dębica leżącej w ciągu

linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka

Za początek bocznicy (jej km 0,000) przyjmuje się środek rozjazdu krzyżowego nr 100 
położonego w torze nr 1 I 6 stacji Dębica Towarowa, 
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Za początek bocznicy Uej km 0,000) przyjmuje się ukres rozjazdu nr 1 położonego w 
torze nr 114 stacji Dębica 

Dokładny schemat lokalizacji bocznicy kolejowej względem linii głównej, 

znajduje się na planie schematycznym, stanowiącym załącznik nr 2 do 
regulaminu bocznicy. 

4. Bocznice kolejowe

W skład zarządzanej przez PNUIK Kraków Sp. z o.o. sieei kolejowej nie 

wchodzą drogi kolejowe w postaci linii kolejowej lub innej drogi kolejowej. 

5. Bocznice kolejowe

W skład zarządzanej przez PNUIK Kraków Sp. z o.o. sieei kolejowej nie wchodzą 
inne bocznice kolejowe. 

6. Infrastruktura usługowa

Infrastruktura kolejowa objęta niniejszym statutem nie posiada obiektów 
infrastruktury usługowej. 

7. Przeznaczenie sieci kolejowej

Bocznica Bazy w Dębicy stanowi bazę postojową dla: wieloczynnościowych i ciężkich 
maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, pojazdów 

pomocniczych, wagonów i lokomotyw należących do PNUIK Kraków Sp. z o.o. jak i w 
celu ich naprawy. Przewoźnikiem obsługującym bocznicę jest PNUIK Kraków Sp. z o.o. 
Baza w Dębicy stanowi jedną z jednostek wykonawczych PNUIK Kraków Sp. z o.o. Profil 
działalności użytkownika bocznicy nie przewiduje przewozów towarów niebezpiecznych. 
PNUIK Kraków Sp. z o.o. jako przewoźnik wynajmuje pojazdy trakcyjne od innych 
przewoźników, które mogą poruszać się na terenie bocznicy stanowiąc jedynie obsługę 
trakcyjną. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest to obsługa bocznicy, 
gdyż wszystkie przejazdy odbywają się na podstawie działalności przewozowej PNUIK 

Kraków Sp. z o.o. 

8. Zmiana statutu sieci kolejowej

PNUIK Kraków Sp. z o.o. zarządca sieci kolejowej obejmującej drogę kolejową w 
postaci bocznicy Baza Dębica zastrzega sobie możliwość w każdym czasie zmiany 
postanowień niniejszego statutu sieci kolejowej w przedmiocie elementów infrastruktury 
kolejowej. 

Przewoźnik świadczący obsługę trakcyjną zostanie niezwłocznie poinformowany o 

NIP REGON KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

679-26-93-162 3563085 70 166 093 500,00 zł 

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE 
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY 

KRS: 0000041818 






