
Ulica i nr lokalu:

Kod pocztowy, 
miejscowość:

Rok: 20___

Nr telefonu, adres e-mail, 
strona www:

WPŁYNĄŁ DO: "ŁKA" sp. z o. o.

NIP:

REGON:

1. Dane taboru:

2. Wymagane dokumenty:

2.

3. 

3. Oświadczenia:

1.

WNIOSEK O DOSTĘP DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ I ZAWARCIE 
UMOWY NA REALIZACJĘ USŁUG W RAMACH TEGO DOSTĘPU

nacisk osi na szynę:

długość pojazdu:

masa brutto:

typ, seria: 

Dane wnioskodawcy:                                                                               

WNIOSEK
 Nazwa podmiotu: 

Nr wniosku:

Oświadczam, że będę informował o zmianach, zawieszeniu lub cofnięciu licencji, o której mowa w ust. 2.1. powyżej.

Oświadczam, że w trakcie realizacji usług na terenie OIU na stanowiskach maszynisty i na stanowiskach 
bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem 
określonych rodzajów pojazdów kolejowych są zatrudnieni pracownicy spełniający warunki określone w Ustawie z 
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019, poz. 710) i wydanych na jej podstawie przepisach.

Poświadczona kopia ważnej licencji na wykonywanie przewozów kolejowych (art. 43 Ustawy z dnia 28 marca 2003 
r. o transporcie kolejowym  Dz.U. z 2019, poz. 710 z późn. zm.) w języku polskim lub uwierzytlenionym 
tłumaczeniu na język polski.

1. 

Data

Poświadczona kopia ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przewoźnika

Inne: /wymienić/

2.
Oświadczam, że pojazdy kolejowe przeznaczone do realizacji usług spełniają wymagania w zakresie bezpiecznej 
eksploatacji pojazdów kolejowych oraz warunki określone obowiązującymi przepisami prawa.

3. 



4. Informacje dodatkowe:

tak
nie - wymagane udostępnienie radiotelefonu

Wybór

[x]

Planowana data: od - do 

22

27

28

tor 25b

tor 26 b

opis usługi

         podnośniki śrubowe       suwnica       zapadnia        inne (wymienić):

         pomosty stałe       kanał rewizyjny

6. Informacja "ŁKA" sp. z o.o. :

Wniosek przyjęty do realizacji.

inne usługi przeglądowo-
naprawcze na stanowiskach 

technicznych hali nie 
wymienione powyżej *

stanowisko napełniania 
piasecznic

pieczęć firmowa i podpis

Imię i nazwisko:

pieczęć firmowa i podpis

5. Podpis przedstawiciela wnioskodawcy:

* wybrać usługi:

Uzasadnienie:Uwagi:

Wniosek odrzucony.

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko:

Data: Data:

Pojazd przystosowany do radiołączności obowiązującej na bocznicy:

myjnia automatyczna

stanowisko do odfekalniania i 
wodowania

5. Wyszczególnienie usług
Planowany termin

Uwagi

tory postojowe

stanowisko laserowego pomiaru 
zużycia zestawów kołowych

stanowisko wagi

stanowisko tokarki podtorowej


