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Statut sieci zarządcy infrastruktury kolejowej 
wraz z statutem obiektów infrastruktury usługowej 

 
Polski Tabor Szynowy sp. z o.o. jako zarządca infrastruktury kolejowej oraz zarządzający obiektem 
infrastruktury usługowej w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 5 ust. 2a oraz art. 36a ustawy o 
transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984) określa niniejszy statut na zarządzanej infrastrukturze 
kolejowej: 

Infrastruktura kolejowa Polskiego Taboru Szynowego sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim 

Bocznicy kolejowej Polskiego Taboru Szynowego sp. z o.o. odgałęziającej się na stacji Ostrów 
Wielkopolski od toru nr 407 rozjazdem 260 w km 85.541 linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań Główny 
nadaje status bocznicy kolejowej. 

 
W następujących budynkach: 

1. Budynek regeneracji drewna nr inw. 101/1  
2. Budynek dobudówka kabiny malarskiej – linia AAE nr inw. 101/10 
3. Budynek dobudówka malarni drobnych detali nr inw. 101/11 
4. Budynek dobudówka maszynowni – linia AAE nr inw. 101/12 
5. Budynek dobudówka śrutowni – linia AAE nr inw. 101/13 
6. Budynek produkcyjny – hala demontażowa nr inw. 101/16 
7. Budynek produkcyjny – hala demontażowa nr inw. 101/17 
8. Budynek produkcyjny – hala demontażowa nr inw. 101/18 
9. Budynek – malarnia II linia technologiczna nr inw. 101/2 
10. Budynek – malarnia przy hali PB nr inw. 101/23 
11. Budynek oczyszczalnia i gruntownia nr inw. 101/28 
12. Budynek stacji sprężarek nr inw. 101/31 
13. Wiata do malowania podwozi nr inw. 101/41 
14. Hala magazynowa nr inw. 104/2 
15. Wiata magazynowa nr inw. 104/11 

oraz w następujących budowlach: 

16. Wiata przy bud. regeneracji drewna nr inw. 291/39 
17. Wiata rozbiórki wagonów – wydz. PT nr inw. 291/41 
18. Estakada suwni – magazyn hutniczy nr inw. 223/3 
19. Estakada - nr inw. 223/4 

wraz z torami znajdującymi się we ww. budynkach oraz łączącymi ww. budynki wraz z budowlami 
funkcjonalnie związanymi - ustanawia obiekt infrastruktury usługowej – punkt zaplecza technicznego. 
 
Na torach nr 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 527, 805, 819, 822 wraz z torami dojazdowymi 
do tych torów - ustanawia obiekt infrastruktury usługowej – tory postojowe. 
 
Pozostałe tory wchodzące w skład bocznicy stanowią infrastrukturę prywatną i są wykorzystywane 
wyłącznie na rzecz Polskiego Taboru Szynowego sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim. 
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Obiekt infrastruktury usługowej zlokalizowany na bocznicy kolejowej Polskiego Taboru Szynowego 
sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim 

Zarządzający obiektem infrastruktury usługowej udostępnia przewoźnikom kolejowym do korzystania 
obiekt infrastruktury usługowej zlokalizowany na bocznicy kolejowej Polskiego Taboru Szynowego sp. z o.o. 
w Ostrowie Wielkopolskim: 
 
 
 – tory postojowe nr 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 527, 805, 819, 822 wraz z torami 
dojazdowymi do tych torów 
 
– punkt zaplecza technicznego składający się z następujących budynków: 

1. Budynek regeneracji drewna nr inw. 101/1  
2. Budynek dobudówka kabiny malarskiej – linia AAE nr inw. 101/10 
3. Budynek dobudówka malarni drobnych detali nr inw. 101/11 
4. Budynek dobudówka maszynowni – linia AAE nr inw. 101/12 
5. Budynek dobudówka śrutowni – linia AAE nr inw. 101/13 
6. Budynek produkcyjny – hala demontażowa nr inw. 101/16 
7. Budynek produkcyjny – hala demontażowa nr inw. 101/17 
8. Budynek produkcyjny – hala demontażowa nr inw. 101/18 
9. Budynek – malarnia II linia technologiczna nr inw. 101/2 
10. Budynek – malarnia przy hali PB nr inw. 101/23 
11. Budynek oczyszczalnia i gruntownia nr inw. 101/28 
12. Budynek stacji sprężarek nr inw. 101/31 
13. Wiata do malowania podwozi nr inw. 101/41 
14. Hala magazynowa nr inw. 104/2 
15. Wiata magazynowa nr inw. 104/11 

oraz następujących budowli: 

16. Wiata przy bud. regeneracji drewna nr inw. 291/39 
17. Wiata rozbiórki wagonów – wydz. PT nr inw. 291/41 
18. Estakada suwni – magazyn hutniczy nr inw. 223/3 
19. Estakada - nr inw. 223/4 
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