
          Infra SILESIA S.A. 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51 

 

 

 

 

BADANIE RYNKU,  
o którym mowa w §7 ust. 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie warunków dostępu i korzystania z 

infrastruktury kolejowej (DZ. U. z 2014 poz. 788) w odniesieniu do infrastruktury 

kolejowej zarządzanej przez Infra SILESIA S.A. 

 

 
 

Przedsiębiorca         ………………………………………………………………………………………...…………………. 

 

Adres                       ...…………………………………………………………………………………….……………………. 

 

Rodzaj działalności  ……………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Czy zastosowanie przez Infra SILESIA S.A., w odniesieniu do przewozów innych niż 
określone w §7 ust. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 
2014 roku w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (DZ. U. z 
2014 poz. 788), wartość składnika stawki inną niż 0 zł/ pociągokilometr, tj. 61,93 zł/ 
pociągokilometr spowoduje przejęcie przewozów przez transport samochodowy w 
odniesieniu do rynku przewozów podzielonego co najmniej na następujące pary rodzajów 
przewozów:  

 

1. Przewozy pasażerskie / przewozy towarowe 

 Przewozy pasażerskie Przewozy towarowe 

Spowoduje przejęcie 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie spowoduje przejęcia 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie dotyczy   

 

2. Wojewódzkie przewozy pasażerskie / międzywojewódzkie przewozy pasażerskie 

 
Wojewódzkie przewozy 

pasażerskie 

Międzywojewódzkie 
przewozy pasażerskie 

Spowoduje przejęcie 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie spowoduje przejęcia 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie dotyczy   
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3. Pociągi przewożące towary niebezpieczne / pozostałe pociągi towarowe 

 
Pociągi przewożące towary 

niebezpieczne 

Pozostałe pociągi 
towarowe 

Spowoduje przejęcie 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie spowoduje przejęcia 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie dotyczy   

 

3.1. Pozostałe pociągi towarowe 

 Transport piasku Transport innych kruszyw 

Spowoduje przejęcie 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie spowoduje przejęcia 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie dotyczy   

 

3.2. Pozostałe pociągi towarowe 

 
Transport węgla 
energetycznego 

Transport kamienia (odpad 
górniczy) 

Spowoduje przejęcie 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie spowoduje przejęcia 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie dotyczy   

 

4. Przewozy krajowe / przewozy międzynarodowe 

 Przewozy krajowe Przewozy międzynarodowe 

Spowoduje przejęcie 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie spowoduje przejęcia 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie dotyczy   
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5. Transport kombinowany / przewozy wykonywane wyłącznie transportem kolejowym 

 Transport kombinowany 

Przewozy wykonywane 
wyłącznie transportem 

kolejowym 

Spowoduje przejęcie 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie spowoduje przejęcia 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie dotyczy   

 

6. Przewozy całopociągowe / pociągi przewożące ładunki rozproszone 

 Przewozy całopociągowe 
Pociągi przewożące 
ładunki rozproszone 

Spowoduje przejęcie 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie spowoduje przejęcia 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie dotyczy   

 

7. Pociągi kursujące wg rocznego RJ / pociągi kursujące wg indywidualnego RJ 

 
Pociągi kursujące według 
rocznego rozkładu jazdy 

Pociągi kursujące według 
indywidualnego rozkładu 

jazdy 

Spowoduje przejęcie 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie spowoduje przejęcia 
przewozów przez transport 

samochodowy 

  

Nie dotyczy   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis(y) reprezentanta(ów) przedsiębiorstwa 

 


