
 

 

UMOWA  

N r : Rejon Przewozów Kolejowych w Bielsku-Białej 1/90 

o organizację przewozów. 

 

PKP Rejon Przewozów Kolejowych w Bielsku-Białej zwany dalej Koleją, reprezentowany przez 

Ob. Zastępcę Dyrektora ds. Handlowych Henryka Chrapkowicza oraz Zjednoczone Zakłady 

„IGLOOPOL” S.A. w Dębicy Zakłady Przemysłowo-Handlowe w Goleszowie zwane dalej 

odbiorcą, reprezentowane przez Ob. Dyrektora Naczelnego mgr Tadeusza Glajcara 

działającego w oparciu o art. 9 Ustawy Prawo Przewozowe zawarli umowę o treści 

następującej: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. 

Przedmiotem umowy jest przewóz kamienia wapiennego transportem kolejowym 

otrzymywanym na bocznicy własnej Zjednoczonych Zakładów „IGLOOPOL” obsługiwanej 

przez stację Goleszów. 

 

§ 2 

Zakres umowy. 

1. Odbiorca zobowiązuje się w okresie miesiąca otrzymad ze stacji Krzeszowice od nadawcy 

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” w Czatkowicach 7.000 ton kamienia wapiennego.  

2. Kolej zobowiązuje się zrealizowad wskazane potrzeby przewozowe w wyznaczonym 

terminie. 

 

§ 3 

Szczególne warunki 

1. Ulga akwizycyjna dotyczy obniżenia stawek przewozowych o 20 % dla przesyłek kamienia 

wapiennego w relacji Krzeszowice – Goleszów. 

 

§ 4 

Kary pieniężne i sankcje wynikające z umowy. 

1. Za niewykonanie zobowiązao wynikających z niniejszej Umowy Kolej i odbiorca 

zobowiązany jest płacid kary pieniężne określone w § 43 Rozporządzenia Komunikacji  



 

 

w sprawie wykonania przepisów Ustawy Prawo Przewozowe z dnia 21 czerwca 1985 

r./Dz. U. nr 29/85 poz. 128/.  

2. Niezależnie od powyższego Kolej zastrzega sobie prawo roszczenia zwrotu należności 

wynikających z zastosowanych ulg taryfowych. 

3.  W okresie obowiązywania ulgi akwizycyjnej w/w Zakład nie będzie składał reklamacji  

z tyt. przekroczenia terminu przewozu. 

 

§ 5 

Postanowienia ogólne. 

1. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie mogą byd dokonane w formie aneksu. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie w pełni mają zastosowanie przepisy 

Ustawy Prawo Przewozowe i Taryfy Towarowej PKP. 

3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z 7 dniowym terminem 

wypowiedzenia. 

4. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi 30 czerwca 1990 r. 

5. Umowa obowiązuje od dnia 1990.04.04 do 1990.06.30  

6. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, z tego 1 egzemplarz dla Zjednoczonych 

Zakładów „IGLOOPOL” w Dębicy Zakł. Przem. Handl. w Goleszowie i 3 dla PKP. 

 

Bielsko-Biała, dn. 1990.04.02 

     

 

Ze strony PKP       ze strony klienta PKP 

 

/podpis nieczytelny/      /podpis nieczytelny/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie zbiorów własnych opracował Błażej Forjasz. Koleje Śląska Cieszyńskiego, 

grudzień 2015. 


