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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dn ia 26 sierpn ia 1998 r. 

w sprawie określenia rodzajów budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejo
wego i utrzymania linii kolejowej . 

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 cze rw
ca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, 
poz. 591) zarządza się , co następuje: 

§ 1. Do prowadzen ia ruchu kolejowego przeznaczo
ne są: 

1) budynki: 

a) telekomunikacji kolejowej, 

b) nastawnie, 

c) podstacje trakcyjne i kabiny sekcyjne, 

d) strażnice przejazdowe, 

2) budowle: 

a) drogi szynowe, 

b) podtorze: nasypy, przekopy, rowy odwadniają

ce, 

c) mosty, wiadukty, tunele, przepusty, konstrukcje 
oporowe, 

d) rampy, perony, place ładunkowe, 

e) skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicz
nymi w jednym poziomie, 

f) nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych 
oraz dojścia do peronów w poziomie szyn, 

3) urządzenia: 

a) sterowania ruchem kolejowym, 

b) sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych i kabin sek
cyjnych, linii zasilających podstacje trakcyjne 
oraz sterowania zdalnego tymi urządzeniami, 

c) telekomunikacji kolejowej , związane z prowadze
niem ruchu kolejowego, 

d) elektrycznego ogrzewania rozjazdów, 

e) hamulce torowe, 

f) oświetleniowe do celów bezpiecznego prowa
dzen ia ruchu , 

g) elektroenergetyki użytkowej, zasilające urządze
nia określone w lit. al- f). 

§ 2. Do utrzymania linii kolejowej przeznaczone są: 

1) budynki: 

a) w których przebywają pracownicy zatrudnieni 
przy utrzyman iu budynków, budowli i urządzeń 
do prowadzenia ruchu kolejowego, 

b) w których przebywają pracownicy zatrudnieni 
przy zwalczaniu skutków zimy, 

c) w których wykonywane są naprawy maszyn 
i urządzeń do utrzymywania budowli określo
nych w § 1 pkt 2 lit. a) , b) i d), 

d) w których wykonywane są naprawy urządzeń 
określonych w § 1 pkt 3 lit. a), 

2) budowle: 

a) kołowe drogi technologiczne położone wzdłuż li 
nii i na stacjach kolejowych , 

b) zasłony odśnieżne, żywopłoty, ogrodzenia, pasy 
przeciwpożarowe, 

3) urządzenia do wykonywania diagnostyki , pomia
rów i napraw: 

a) drogi szynowej , mostów, wiaduktów, tuneli, 
przepustów i konstrukcji oporowych, 

b) sieci trakcyjnej, zasilania sieci trakcyjnej i elek
troenergetyki użytkowej, o której mowa w § 1 
pkt 3 lit. g) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
w z. K. J. Tchórzewski 
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ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI 

z dnia 25 sierpnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych 
i telewizyjnych. 

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 29 grud
nia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, 
poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 
i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat 
abonamentowych za używanie odbiorników radiofo
nicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 82, poz. 383, 
z 1997 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 108, poz. 701 oraz 


