
— zarzàdzajàcy technicznymi pracami wybu-
chowymi („Technický vedoucí odstřelů”),

które odpowiada kszta∏ceniu trwajàcemu co
najmniej dwanaÊcie lat, w tym co najmniej
osiem lat kszta∏cenia podstawowego i co naj-
mniej cztery lata kszta∏cenia zawodowego na
poziomie Êrednim zakoƒczonego egzaminem
„maturitní zkouška”,

po których nast´pujà:
— dwa lata sta˝u w charakterze strza∏owego

pod ziemià (dla dzia∏aƒ podziemnych)
lub rok na powierzchni (dla dzia∏aƒ na-
ziemnych), w tym szeÊç miesi´cy w cha-
rakterze pomocnika strza∏owego,

— kurs trwajàcy 100 godzin, obejmujàcy
teoretyczne i praktyczne szkolenie zakoƒ-
czone egzaminem przed odpowiednim
Okr´gowym Urz´dem Górnictwa,

— szeÊciomiesi´czny lub d∏u˝szy sta˝ zawo-
dowy w planowaniu i wykonywaniu du-
˝ych prac wybuchowych,

— kurs trwajàcy 32 godziny obejmujàcy
teoretyczne i praktyczne szkolenie zakoƒ-
czone egzaminem przed Czeskim Urz´-
dem Górnictwa,”, 

b) mi´dzy pozycjà dotyczàcà W∏och a pozycjà doty-
czàcà Holandii dodaje si´ pozycj´ w brzmieniu:

„w Republice ¸otewskiej:

— pomocnik maszynisty lokomotywy („vilces
līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs”); ukoƒ-
czenie osiemnastu lat,

wymagane co najmniej dwanaÊcie lat na-
uki, w tym co najmniej osiem lat kszta∏ce-
nia podstawowego i co najmniej cztery
lata kszta∏cenia zawodowego; kszta∏cenie
zawodowe zakoƒczone specjalnym egza-
minem u pracodawcy; Êwiadectwo
uprawnieƒ wydawane przez w∏aÊciwy or-
gan na okres pi´ciu lat,”,

c) w pozycji dotyczàcej Austrii:
— skreÊla si´ tiret dziesiàte,
— dodaje si´ kolejne tiret w brzmieniu: 

„— ksi´gowy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà („Gewerblicher Buchhalter”),
zgodnie z ustawà o dzia∏alnoÊci gospo-
darczej z 1994 r. (Gewerbeordnung 1994),

— samodzielny ksi´gowy („Selbstaendiger
Buchhalter”), zgodnie z ustawà o zawo-
dach w dziedzinie ksi´gowoÊci publicz-
nej z 1999 r. (Bundesgesetz ueber die
Wirtschaftstreuhandberufe 1999),”;

5) w cz´Êci 5 — Kszta∏cenie w Zjednoczonym Króle-
stwie uznawane jako „National Vocational Qualifi-
cations” lub jako „Scottish Vocational Qualifica-
tions” po wyrazach „Nast´pujàce szkolenie:” do-
daje si´ tiret w brzmieniu:

„— zatwierdzona piel´gniarka weterynarii („listed
veterinary nurse”),”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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USTAWA

z dnia 16 grudnia 2005 r.

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw1) 2)

Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z póên.
zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Przepisy ustawy stosuje si´ tak˝e do: 
————————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia:

1) dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolnoÊci przepu-
stowej infrastruktury kolejowej i pobierania op∏at za u˝ytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie Êwia-
dectw bezpieczeƒstwa (Dz. Urz. WE L 075 z 15.03.2001);

2) dyrektywy 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniajàcej dyrektyw´ Rady
91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 164 z 30.04.2004);

3) dyrektywy 2001/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniajàcej dyrektyw´ Rady
95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsi´biorstwom kolejowym (Dz. Urz. WE L 075 z 15.03.2001).

Dane dotyczàce aktów prawa Unii Europejskiej og∏oszonych przed dniem 1 maja 2004 r. zamieszczone w niniejszej usta-
wie dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

2) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustaw´ z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-
nie gruntów rolnych i leÊnych oraz ustaw´ z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przed-
si´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92,
poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169,
poz. 1420. 



1) metra, z wyjàtkiem rozdzia∏ów 2, 2a,
4a—9 i 12 oraz art. 13 ust 1; przepisy
rozdzia∏u 10 stosuje si´ odpowiednio;

2) bocznic kolejowych, z wyjàtkiem roz-
dzia∏ów 4a, 6—8 i 10;

3) infrastruktury kolejowej obejmujàcej li-
nie kolejowe o szerokoÊci torów mniej-
szej ni˝ 1 435 mm i przewoêników kole-
jowych korzystajàcych z tej infrastruktu-
ry kolejowej, z wyjàtkiem rozdzia-
∏ów 4a, 6—8, art. 5 ust. 3—6, art. 9,
art. 13 ust. 1 oraz art. 59—64.”;

2) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) transportu linowego i linowo-terenowego,
z wyjàtkiem art. 10 ust. 4.”;

3) w art. 4: 

a) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a—2c w brzmieniu: 

„2a) „linia kolejowa o znaczeniu paƒstwowym”
— lini´ kolejowà, której utrzymanie i eks-
ploatacja uzasadniona jest wa˝nymi wzgl´-
dami gospodarczymi, spo∏ecznymi, ekolo-
gicznymi lub obronnymi;

2b) „linia kolejowa o znaczeniu obronnym” —
lini´ kolejowà, o znaczeniu paƒstwowym,
której utrzymanie i eksploatacj´ uzasadnia-
jà wzgl´dy obronnoÊci paƒstwa, w tym po-
trzeby Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej i wojsk sojuszniczych w czasie pod-
wy˝szenia gotowoÊci obronnej paƒstwa
i w czasie wojny, planowanà do obj´cia
os∏onà technicznà; 

2c) „linia kolejowa o znaczeniu wy∏àcznie
obronnym” — lini´ kolejowà, o znaczeniu
paƒstwowym, dla której jedynym kryte-
rium zaliczenia do linii o znaczeniu paƒ-
stwowym sà wzgl´dy obronnoÊci paƒstwa,
w tym potrzeby Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych we
wszystkich stanach gotowoÊci obronnej
paƒstwa i w czasie wojny;”,

b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) „pas gruntu pod lini´ kolejowà” — po-
wierzchni´ gruntu wykorzystywanà do bu-
dowy lub przebudowy linii kolejowej okre-
Êlonà w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej;”,

c) po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) „pojazd trakcyjny” — pojazd kolejowy
z nap´dem w∏asnym;”,

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) „bocznica kolejowa” — infrastruktur´ kole-
jowà przeznaczonà do wykonywania za∏a-
dunku i wy∏adunku wagonów oraz ich
przemieszczania i w∏àczania do ruchu po
sieci kolejowej;”,

e) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) „umowa o Êwiadczenie us∏ug publicz-
nych” — umow´, zawartà mi´dzy w∏aÊci-
wym organem administracji publicznej
a przewoênikiem kolejowym, okreÊlonà
w art. 14 ust. 2 rozporzàdzenia
nr 1191/69/EWG z dnia 26 czerwca 1969 r.
w sprawie dzia∏ania paƒstw cz∏onkowskich
dotyczàcego zobowiàzaƒ zwiàzanych z po-
j´ciem us∏ugi publicznej w transporcie ko-
lejowym, drogowym i w ˝egludze Êródlà-
dowej, zmienionego rozporzàdzeniami
nr 3572/90/EWG i nr 1893/91/EWG oraz ak-
tami przystàpienia Danii, Irlandii, Zjedno-
czonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii Pó∏nocnej, Grecji, Hiszpanii i Portugalii
(Dz. Urz. WE L 156 z 28.06.1969, z póên.
zm.);”, 

f) uchyla si´ pkt 21; 

4) po rozdziale 2 dodaje si´ rozdzia∏ 2a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a

Budowa i przebudowa linii kolejowych
okreÊlonych w Narodowym Planie Rozwoju

Art. 9a. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´
do linii kolejowych, których budowa
i przebudowa realizowana jest w ramach
Narodowego Planu Rozwoju.

Art. 9b. 1. Decyzj´ o ustaleniu lokalizacji linii kole-
jowej, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw transportu, wydaje wojewo-
da.

2. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej powinien za-
wieraç:

1) map´ w skali 1:5000, przedstawiajàcà
istniejàce uzbrojenie terenu, propo-
nowany przebieg linii kolejowej, z za-
znaczeniem terenu niezb´dnego dla
planowanych obiektów budowla-
nych;

2) okreÊlenie charakterystycznych para-
metrów technicznych inwestycji oraz,
w przypadku braku obowiàzku prze-
prowadzenia post´powania w spra-
wie oceny oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko, dane charakteryzujàce jej wp∏yw
na Êrodowisko.

3. O wszcz´ciu post´powania o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kole-
jowej wojewoda zawiadamia w drodze
obwieszczenia w urz´dach gmin w∏aÊci-
wych ze wzgl´du na przebieg linii kole-
jowej oraz w prasie lokalnej. Wniosko-
dawc´ oraz w∏aÊcicieli i u˝ytkowników
wieczystych nieruchomoÊci, na których
b´dà lokalizowane inwestycje, zawiada-
mia si´ na piÊmie. 
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Art. 9c. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejo-
wej powinna zawieraç w szczególnoÊci:

1) linie rozgraniczajàce teren;

2) warunki techniczne realizacji inwe-
stycji;

3) warunki wynikajàce z przepisów do-
tyczàcych ochrony Êrodowiska
i ochrony zabytków;

4) wymagania dotyczàce ochrony
obiektów infrastrukturalnych s∏u˝à-
cych wykonywaniu przez jednostki
samorzàdu terytorialnego zadaƒ w∏a-
snych, w tym zadaƒ w zakresie go-
spodarki komunalnej;

5) wymagania dotyczàce ochrony inte-
resów osób trzecich.

2. Wojewoda dor´cza decyzj´ o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy
oraz zawiadamia o jej wydaniu pozosta-
∏e strony w drodze obwieszczenia
w urz´dach gmin w∏aÊciwych ze wzgl´-
du na przebieg linii kolejowej oraz
w prasie lokalnej. W∏aÊcicieli i u˝ytkow-
ników wieczystych nieruchomoÊci, na
których b´dà zlokalizowane inwestycje,
zawiadamia si´ na piÊmie. 

3. W zawiadomieniu o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej za-
mieszcza si´ informacj´ o miejscu,
w którym strony mogà zapoznaç si´
z treÊcià decyzji.

Art. 9d. Odwo∏anie strony od decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej rozpatruje si´
w terminie 14 dni, a skarg´ do sàdu admi-
nistracyjnego — w terminie 60 dni.

Art. 9e. 1. Do decyzji o ustaleniu lokalizacji linii ko-
lejowej stosuje si´ przepisy art. 53 ust. 4
i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,
z póên. zm.4)).

2. Wojewoda wydaje pozwolenie na budo-
w´ linii kolejowej na zasadach i w trybie
przepisów Prawa budowlanego oraz do-
r´cza je wnioskodawcy, a pozosta∏e stro-
ny zawiadamia o jego wydaniu w drodze
obwieszczenia w urz´dach gmin w∏aÊci-
wych ze wzgl´du na przebieg linii kolejo-
wej oraz w prasie lokalnej.

Art. 9f. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
nabywa, w drodze umowy, na rzecz
Skarbu Paƒstwa nieruchomoÊci prze-
znaczone na pas gruntu pod lini´ kolejo-
wà, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
mo˝e nabywaç, w drodze umowy, na

rzecz Skarbu Paƒstwa nieruchomoÊci
poza pasem gruntu pod lini´ kolejowà
w celu dokonania ich zamiany na nieru-
chomoÊci po∏o˝one w pasie gruntu pod
lini´ kolejowà. 

Art. 9g. 1. NieruchomoÊci przeznaczone na pasy
gruntu pod lini´ kolejowà, stanowiàce
w∏asnoÊç jednostek samorzàdu teryto-
rialnego, stajà si´, z mocy prawa, w∏a-
snoÊcià Skarbu Paƒstwa z dniem, w któ-
rym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej dotyczàca tych nieruchomo-
Êci sta∏a si´ ostateczna.

2. Za nieruchomoÊci, o których mowa
w ust. 1, jednostkom samorzàdu teryto-
rialnego przys∏uguje odszkodowanie
ustalone wed∏ug zasad obowiàzujàcych
przy wyw∏aszczaniu nieruchomoÊci.

3. Wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza
nabycie nieruchomoÊci przez Skarb
Paƒstwa oraz ustala wysokoÊç odszko-
dowania.

4. Organem odwo∏awczym od decyzji wo-
jewody jest minister w∏aÊciwy do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej.

Art. 9h. 1. Wszcz´cie post´powania wyw∏aszcze-
niowego w odniesieniu do nieruchomo-
Êci przeznaczonych na pasy gruntu pod
lini´ kolejowà nast´puje na wniosek mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw transportu,
po bezskutecznym up∏ywie terminu do
zawarcia umowy, o której mowa
w art. 9f ust. 1, wyznaczonego przez wo-
jewod´ na piÊmie w∏aÊcicielowi lub
u˝ytkownikowi wieczystemu. Termin
ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 60 dni od
dnia otrzymania przez w∏aÊciciela lub
u˝ytkownika wieczystego nieruchomo-
Êci pisemnej oferty ministra w∏aÊciwe-
go do spraw transportu dotyczàcej za-
warcia umowy.

2. W przypadku gdy nieruchomoÊci prze-
znaczone na pasy gruntu pod lini´ kole-
jowà majà nieuregulowany stan prawny
w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603, z póên. zm.5)), wszcz´-
cie post´powania nast´puje na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw transpor-
tu, bez koniecznoÊci zachowania warun-
ków okreÊlonych w ust. 1.

Art. 9i. Organem w∏aÊciwym w sprawach obj´tych
przepisami wyw∏aszczeniowymi ustawy
jest wojewoda.
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4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087.

————————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782 oraz
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175,
poz. 1459.



Art. 9j. 1. WysokoÊç odszkodowania za wyw∏asz-
czonà nieruchomoÊç powinna odpowia-
daç jej wartoÊci rynkowej, ustalonej we-
d∏ug stanu na dzieƒ wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

2. WysokoÊç odszkodowania, o którym
mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na
dzieƒ wyp∏aty, wed∏ug zasad obowiàzu-
jàcych w razie zwrotu wyw∏aszczonych
nieruchomoÊci.

3. WysokoÊç odszkodowania za wyw∏asz-
czone nieruchomoÊci jest wyp∏acana ze
Êrodków bud˝etu paƒstwa, których dys-
ponentem jest minister w∏aÊciwy do
spraw transportu.

Art. 9k. 1. Do gruntów rolnych i leÊnych obj´tych
decyzjami o ustaleniu lokalizacji linii kole-
jowej nie stosuje si´ przepisów o ochro-
nie gruntów rolnych i leÊnych, z tym ˝e
okreÊlone w tych przepisach nale˝noÊci
oraz jednorazowe odszkodowania w ra-
zie dokonania przedwczesnego wyr´bu
drzewostanu w odniesieniu do gruntów
leÊnych i zadrzewionych przeznacza si´
na Fundusz LeÊny w Dyrekcji Generalnej
Lasów Paƒstwowych — z tytu∏u wy∏àcze-
nia gruntów Skarbu Paƒstwa, zarzàdza-
nych przez Paƒstwowe Gospodarstwo
LeÊne „Lasy Paƒstwowe”.

2. Nale˝noÊci oraz jednorazowe odszkodo-
wania, w wysokoÊci ustalonej przez orga-
ny w∏aÊciwe w sprawach ochrony grun-
tów leÊnych, minister w∏aÊciwy do spraw
transportu przekazuje na rachunek ban-
kowy Funduszu, o którym mowa w ust. 1,
po nabyciu przez ministra gruntów w da-
nym obr´bie ewidencji gruntów, w termi-
nie do dnia 30 czerwca ka˝dego roku.

Art. 9l. Skarb Paƒstwa reprezentowany przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw transportu wno-
si na podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., po zakoƒ-
czeniu budowy lub przebudowy linii kole-
jowej, sk∏adniki aktywów trwa∏ych sk∏ada-
jàce si´ w szczególnoÊci na: 

1) lini´ kolejowà sfinansowanà z udzia∏em
Êrodków publicznych lub

2) nabyte przez Skarb Paƒstwa nierucho-
moÊci w pasie gruntu pod lini´ kolejowà
oraz nak∏ady na budow´ lub przebudo-
w´ linii kolejowej, sfinansowane ze
Êrodków publicznych. 

Art. 9m. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale stosuje si´ przepisy usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomoÊciami.”;

5) w art. 10 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Prezes UTK jest organem wyspecjalizowanym
tak˝e w zakresie kontroli zgodnoÊci z zasadni-

czymi wymaganiami wprowadzonych do ob-
rotu kolei linowych do przewozu osób.”; 

6) w art. 13:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Prezes UTK przedstawia corocznie, do koƒ-
ca miesiàca nast´pujàcego po pierwszym
kwartale, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
transportu ocen´ funkcjonowania rynku
transportu kolejowego i stanu bezpieczeƒ-
stwa ruchu kolejowego.”,

b) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Prezes UTK, w zwiàzku z zadaniami okre-
Êlonymi w ust. 1 pkt 6 i ust. 7, mo˝e ˝àdaç
od zarzàdców i przewoêników kolejowych
udzielenia informacji dla celów kontroli
i monitorowania rynku transportu kolejo-
wego. Informacje powinny byç udzielone
bez zb´dnej zw∏oki.”;

7) w art. 14 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zasad uzyskiwania uprawnieƒ i wykonywania
obowiàzków doradcy do spraw bezpieczeƒstwa
przewozu towarów niebezpiecznych kolejà.”; 

8) w art. 29 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmie-
niu:

„1a. Przewoênicy kolejowi sà uprawnieni do mini-
malnego dost´pu do infrastruktury kolejowej
oraz dost´pu na sieci kolejowej do urzàdzeƒ
zwiàzanych z obs∏ugà pociàgów, a tak˝e do
zapewnienia tej obs∏ugi, okreÊlonych w cz´-
Êci I za∏àcznika do ustawy. 

1b. Zarzàdca nie mo˝e odmówiç dost´pu na sieci
kolejowej do urzàdzeƒ zwiàzanych z obs∏ugà
pociàgów, a tak˝e do zapewnienia tej obs∏ugi,
okreÊlonych w cz´Êci I ust. 2 za∏àcznika do
ustawy, chyba ˝e istniejà inne podmioty udo-
st´pniajàce te urzàdzenia i zapewniajàce ob-
s∏ug´ na zasadach rynkowych.”;

9) po art. 29 dodaje si´ art. 29a w brzmieniu:

„Art. 29a. 1. Przewoênikowi kolejowemu majàce-
mu siedzib´ w innym paƒstwie Unii
Europejskiej lub w paƒstwie cz∏on-
kowskim Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro-
nie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, uprawnionemu do
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie transportu kolejowe-
go, na podstawie przepisów obowià-
zujàcych w paƒstwie, w którym znaj-
duje si´ jego siedziba, przys∏uguje
dost´p do infrastruktury kolejowej,
w celu wykonywania mi´dzynarodo-
wych przewozów kolejowych rzeczy,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Dost´p do Transeuropejskiej Kolejowej
Sieci Towarowej (TERFN) przys∏uguje
z uwzgl´dnieniem warunków za∏àczni-
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ka XII Traktatu o przystàpieniu Rzeczy-
pospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. 

3. Przewoênikowi kolejowemu, o któ-
rym mowa w ust. 1, przys∏uguje do-
st´p do infrastruktury kolejowej,
w celu wykonywania przewozów ko-
lejowych rzeczy.”;

10) w art. 30 po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Zmiana obowiàzujàcego rozk∏adu jazdy po-
ciàgów nast´puje o pó∏nocy w drugà sobot´
grudnia, z zastrze˝eniem ust. 5b. 

5b. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie
ze wzgl´du na koniecznoÊç uwzgl´dnienia
zmian regionalnych rozk∏adów jazdy dla prze-
wozu osób, zmiana rozk∏adu jazdy pociàgów
nast´puje o pó∏nocy w drugà sobot´ czerwca.
Zarzàdcy mogà uzgodniç inne daty; w przy-
padku gdy mo˝e to naruszyç ruch mi´dzyna-
rodowy, informujà o tym organy krajowe
w∏aÊciwe w sprawie kontroli granicznej i kon-
troli celnej oraz Komisj´ Europejskà.”;

11) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Regulamin jest og∏aszany, w sposób zwyczajo-
wo przyj´ty, nie póêniej ni˝ na 4 miesiàce
przed up∏ywem terminu sk∏adania wniosków
o przydzia∏ tras pociàgów.”;

12) w art. 33:

a) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Zarzàdca mo˝e stosowaç minimalnà staw-
k´ jednostkowà op∏aty podstawowej. Mini-
malnà stawk´ stosuje si´ na jednakowych
zasadach wobec wszystkich przewoêników
kolejowych osób za korzystanie z infra-
struktury kolejowej zwiàzane z dzia∏alno-
Êcià wykonywanà zgodnie z umowà
o Êwiadczenie us∏ug publicznych. 

4b. WysokoÊç minimalnej stawki jednostko-
wej, o której mowa w ust. 4a, nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ koszty zmienne poniesione przez
zarzàdc´ w zwiàzku z przejazdem okreÊlo-
nego pociàgu.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Zarzàdca, ustalajàc stawki jednostkowe
op∏aty podstawowej, pomniejsza wyso-
koÊç ∏àcznego planowanego kosztu udo-
st´pniania infrastruktury kolejowej prze-
woênikom kolejowym o przewidywane na-
k∏ady na remonty i utrzymanie infrastruk-
tury kolejowej pochodzàce z bud˝etu paƒ-
stwa i Funduszu Kolejowego.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Stawki jednostkowe op∏aty podstawowej
og∏asza si´, w sposób zwyczajowo przyj´ty,
w terminie okreÊlonym w art. 32 ust. 2.”,

d) po ust. 9 dodaje si´ ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Zarzàdca mo˝e wprowadzaç zmiany sta-
wek jednostkowych op∏aty podstawowej:

1) w ka˝dym czasie — je˝eli zmiana doty-
czy obni˝enia op∏at;

2) nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 6 miesi´cy
od dnia ich og∏oszenia — je˝eli zmiana
dotyczy podwy˝szenia op∏at.”,

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W ramach op∏aty podstawowej zarzàdca
zapewnia minimalny dost´p do infrastruk-
tury kolejowej, okreÊlony w cz´Êci I ust. 1
za∏àcznika do ustawy.”, 

f) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Op∏aty dodatkowe sà pobierane za Êwiad-
czone przez zarzàdc´ us∏ugi inne ni˝ wy-
mienione w cz´Êci I ust. 1 za∏àcznika do
ustawy, które zarzàdca b´dzie Êwiadczy∏:

1) zawsze, kiedy ˝àda tego przewoênik ko-
lejowy w zg∏oszonym wniosku;

2) tylko wtedy, gdy zosta∏y wymienione
w regulaminie, a ich wykonania za˝àda
przewoênik kolejowy w zg∏oszonym
wniosku;

3) tylko wtedy, gdy zosta∏y wymienione
w umowie, o której mowa w art. 29
ust. 3.”;

13) w art. 34: 

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Op∏ata, o której mowa w art. 33 ust. 2, mo-
˝e byç podwy˝szana z tytu∏u korzystania,
w czasie okresów przepe∏nienia, z linii kole-
jowej lub jej odcinka o niewystarczajàcej
zdolnoÊci przepustowej.

1b. Przez przepe∏nienie, o którym mowa
w ust. 1a, rozumie si´ popyt na zdolnoÊç
przepustowà linii kolejowej lub jej odcinka,
który nie mo˝e byç w pe∏ni zaspokojony
w danym okresie czasu, nawet po dokona-
niu koordynacji ró˝nych zamówieƒ zdolno-
Êci przepustowej.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarzàdca mo˝e przyznawaç ulgi w op∏acie
podstawowej. Ulgi mogà byç przyznane na
czas ograniczony i na okreÊlonym odcinku
infrastruktury kolejowej:

1) w celu rozwijania nowych us∏ug kolejo-
wych lub

2) w celu korzystania z linii kolejowych
o znacznym stopniu niewykorzystania
zdolnoÊci przepustowej, lub

3) gdy wystàpi∏y oszcz´dnoÊci kosztów
w zarzàdzaniu infrastrukturà kolejowà za-
rzàdcy.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Ulgi przyznaje si´ na jednakowych zasadach
dla wszystkich przewoêników kolejowych.”, 

d) uchyla si´ ust. 3 i 4;
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14) w art. 35:

a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) sposób post´powania w przypadku niewy-
starczajàcej zdolnoÊci przepustowej infra-
struktury kolejowej, majàc na uwadze
w szczególnoÊci analiz´ zdolnoÊci przepu-
stowej oraz plan powi´kszenia tej zdolno-
Êci, o których mowa w przepisach Unii Eu-
ropejskiej,”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) szczegó∏owe zasady ustalania op∏at za ko-
rzystanie z infrastruktury kolejowej, w tym
op∏aty podstawowej, minimalnej stawki jed-
nostkowej, podwy˝szania op∏at i udzielania
ulg, majàc na uwadze przepis art. 33
ust. 2,”, 

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) sposób opracowania regulaminu, o którym
mowa w art. 32, z uwzgl´dnieniem obowiàz-
ku przeprowadzenia konsultacji z zaintere-
sowanymi stronami,”; 

15) po art. 38 dodaje si´ art. 38a w brzmieniu:

„Art. 38a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu mo˝e dofinansowaç z bud˝etu paƒ-
stwa lub Funduszu Kolejowego kosz-
ty remontu i utrzymania infrastruktu-
ry kolejowej w celu zmniejszania
kosztów i wysokoÊci op∏at za korzy-
stanie z niej, je˝eli infrastruktura ta
jest udost´pniana przez zarzàdc´ na
zasadach okreÊlonych w ustawie.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, re-
alizowane jest na podstawie umowy
zawartej pomi´dzy ministrem w∏aÊci-
wym do spraw transportu a zarzàdcà
na okres nie krótszy ni˝ 3 lata.

3. Umowa okreÊla w szczególnoÊci obo-
wiàzki zarzàdcy i wielkoÊç dofinanso-
wania.”;

16) w art. 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizowanie i dotowanie regionalnych
kolejowych przewozów osób wykonywa-
nych na podstawie umowy o Êwiadczenie
us∏ug publicznych oraz nabywanie kolejo-
wych pojazdów szynowych nale˝y do zadaƒ
w∏asnych samorzàdu województwa.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organ samorzàdu województwa oraz prze-
woênik kolejowy wybrany do Êwiadczenia
us∏ug publicznych, w trybie przepisów wyda-
nych na podstawie ust. 7, sà obowiàzani za-
wrzeç umow´ ramowà o Êwiadczenie us∏ug
publicznych na okres nie krótszy ni˝ 3 lata,
w terminie 3 miesi´cy od dnia wyboru prze-
woênika.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Umowa ramowa o Êwiadczenie us∏ug pu-

blicznych okreÊla w szczególnoÊci warunki
i tryb zawarcia umowy, o której mowa
w ust. 4b, oraz planowane ∏àczne nak∏ady
finansowe. Ostatecznà wysokoÊç Êrodków
finansowych okreÊla ka˝dorazowo uchwa-
∏a bud˝etowa. Samorzàd województwa
jest obowiàzany do planowania w uchwale
bud˝etowej wydatków na sp∏at´ zobowià-
zaƒ wynikajàcych z umowy ramowej
o Êwiadczenie us∏ug publicznych w kolej-
nych latach obowiàzywania umowy.

4b. Na podstawie umowy ramowej o Êwiad-
czenie us∏ug publicznych zawierana jest
umowa o Êwiadczenie us∏ug publicznych
na okres obowiàzywania rozk∏adu jazdy
pociàgów okreÊlajàca w szczególnoÊci wy-
sokoÊç dotacji, nie póêniej ni˝ w terminie
1 miesiàca przed wejÊciem w ˝ycie rozk∏a-
du jazdy pociàgów.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przewoênik kolejowy prowadzàcy innà dzia-
∏alnoÊç, oprócz przewozów wykonywanych
na podstawie umowy o Êwiadczenie us∏ug
publicznych, jest obowiàzany do:
1) prowadzenia oddzielnej rachunkowoÊci

dla przewozów wykonywanych na pod-
stawie umowy o Êwiadczenie us∏ug pu-
blicznych;

2) nieprzeznaczania Êrodków publicznych
na innà dzia∏alnoÊç ni˝ przewozy wykony-
wane na podstawie umowy o Êwiadcze-
nie us∏ug publicznych.”;

17) po art. 40 dodaje si´ art. 40a w brzmieniu:

„Art. 40a. 1. Kolejowe przewozy osób wykonywane
w po∏àczeniach mi´dzywojewódzkich
pociàgami krajowymi, w których nie
obowiàzuje rezerwacja miejsc, sà doto-
wane jako us∏ugi publiczne z bud˝etu
paƒstwa. Przewozy te mogà byç rów-
nie˝ dotowane z dochodów w∏asnych
jednostek samorzàdu terytorialnego. 

2. Z bud˝etu paƒstwa mogà byç tak˝e
dotowane jako us∏ugi publiczne prze-
wozy osób wykonywane w po∏àcze-
niach mi´dzynarodowych na obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Umow´ o Êwiadczenie us∏ug publicz-
nych, o których mowa w ust. 1, zawie-
ra z przewoênikiem kolejowym mini-
ster w∏aÊciwy do spraw transportu,
jednostka samorzàdu terytorialnego,
jednostki samorzàdu terytorialnego
∏àcznie albo minister w∏aÊciwy do
spraw transportu i jednostka (jednost-
ki) samorzàdu terytorialnego ∏àcznie.

4. Umow´ o Êwiadczenie us∏ug publicz-
nych, o których mowa w ust. 2, zawie-
ra z przewoênikiem kolejowym mini-
ster w∏aÊciwy do spraw transportu.
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5. Do us∏ug publicznych, o których mo-
wa w ust. 1 i 2, stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 40 ust. 4—5 i 7.”;

18) uchyla si´ art. 41; 

19) w art. 59:

a) w ust. 6 uchyla si´ pkt 2,

b) uchyla si´ ust. 7;

20) w art. 66 w ust. 1 po pkt 4 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) nie udzieli∏ informacji, o których mowa
w art. 13 ust. 7a.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z póên.
zm.6)) po art. 40 dodaje si´ art. 40a w brzmieniu:

„Art. 40a. Ilekroç w przepisach niniejszego rozdzia∏u
jest mowa o decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu, rozumie si´
przez to tak˝e decyzj´ o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej w rozumieniu ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. Nr 86, poz. 789, z póên. zm.7)).”.

Art. 3. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-
nie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1266 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462) po art. 5 do-
daje si´ art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. Ustawy nie stosuje si´ do gruntów rolnych
i leÊnych obj´tych decyzjami o ustaleniu lo-
kalizacji linii kolejowej, z tym ˝e okreÊlone
w ustawie nale˝noÊci oraz jednorazowe od-
szkodowania w razie dokonania przedwcze-
snego wyr´bu drzewostanu w odniesieniu
do gruntów leÊnych i zadrzewionych prze-
znacza si´ na Fundusz LeÊny w Dyrekcji Ge-
neralnej Lasów Paƒstwowych — z tytu∏u
wy∏àczenia gruntów Skarbu Paƒstwa, zarzà-
dzanych przez Paƒstwowe Gospodarstwo
LeÊne „Lasy Paƒstwowe”.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komer-
cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´bior-
stwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948, z póên. zm.8)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 15:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Akcje PLK S.A. b´dàce w∏asnoÊcià PKP S.A.
i Skarbu Paƒstwa nie mogà byç zbywane,
z zastrze˝eniem ust. 8a.”,

b) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Akcje PLK S.A. b´dàce w∏asnoÊcià PKP S.A.
mogà byç zbywane wy∏àcznie na rzecz Skar-
bu Paƒstwa.”; 

2) po art. 40 dodaje si´ art. 40a w brzmieniu:

„Art. 40a. PKP S.A. mo˝e dokonywaç, na warun-
kach okreÊlonych w art. 9 ust. 2 pkt 2 i 3
oraz ust. 3—6 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
Nr 86, poz. 789, z póên. zm.9)), likwidacji
linii kolejowej lub odcinka linii kolejo-
wej, niepodlegajàcej wniesieniu w for-
mie wk∏adu niepieni´˝nego do PLK S.A.
jako zb´dnej dla jej dzia∏alnoÊci.”.

Art. 5. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
mo˝e przekazaç w latach 2006 i 2007 cz´Êç Êrodków
przeznaczonych na budow´, przebudow´, remonty,
utrzymanie, ochron´ i zarzàdzanie infrastrukturà trans-
portu làdowego, o których mowa w art. 5 i 11 ustawy
z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury
transportu làdowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251), na do-
finansowanie kolejowych przewozów osób wykonywa-
nych w po∏àczeniach mi´dzywojewódzkich pociàgami
krajowymi, w których nie obowiàzuje rezerwacja
miejsc, oraz w po∏àczeniach mi´dzynarodowych na ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, mo-
˝e dotyczyç wy∏àcznie przewozów Êwiadczonych jako
us∏ugi publiczne.

3. WysokoÊç dofinansowania, o którym mowa
w ust. 1, okreÊla si´ w umowie o Êwiadczenie us∏ug
publicznych, o której mowa w art. 40a ust. 3 lub 4
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 35 ustawy wymienionej
w art. 1 zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie prze-
pisów wykonawczych wydanych na podstawie upo-
wa˝nienia w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 9 w zakresie
dotyczàcym art. 29a ust. 3, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,
Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419. 

7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r.
Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173,
poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362
i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63. 

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6,
poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 120, poz. 1252 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1315
i Nr 184, poz. 1539.

————————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r.
Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173,
poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362
i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63.



I. Us∏ugi,  które majà byç Êwiadczone na rzecz
przewoêników kolejowych

1. Minimalny dost´p do infrastruktury kolejowej
obejmuje:

1) obs∏ug´ wniosku o przyznanie zdolnoÊci prze-
pustowej infrastruktury kolejowej;

2) prawo u˝ytkowania przyznanej infrastruktury
kolejowej;

3) korzystanie z rozjazdów i w´z∏ów kolejowych
w zakresie koniecznym dla przejazdu pociàgu
po przyznanej trasie;

4) sterowanie ruchem pociàgów, w tym sygnali-
zacj´, kontrol´, odprawianie i ∏àcznoÊç oraz do-
starczanie informacji o ruchu pociàgów;

5) udost´pnienie informacji wymaganej do wdro-
˝enia lub prowadzenia przewozów, dla których
zosta∏a przyznana zdolnoÊç przepustowa infra-
struktury kolejowej.

2. Dost´p na sieci kolejowej do urzàdzeƒ zwiàza-
nych z obs∏ugà pociàgów, a tak˝e zapewnienie tej
obs∏ugi obejmujàce korzystanie z:

1) urzàdzeƒ zasilania w pràd trakcyjny, je˝eli jest
on dost´pny;

2) urzàdzeƒ zaopatrzenia w paliwo;

3) stacji pasa˝erskich, ich budynków i innych
urzàdzeƒ;

4) terminali towarowych;

5) stacji rozrzàdowych;

6) torów i urzàdzeƒ do formowania sk∏adów po-
ciàgów;

7) torów postojowych;

8) obrzàdzania i innych udogodnieƒ technicznych.

II. Us∏ugi, które mogà byç Êwiadczone na rzecz
przewoêników kolejowych 

1. Us∏ugi dodatkowe obejmujà w szczególnoÊci:

1) korzystanie z pràdu trakcyjnego;

2) podgrzewanie sk∏adów pociàgów pasa˝er-
skich;

3) dostaw´ paliwa, prace manewrowe i pozosta∏e
us∏ugi Êwiadczone w celu obs∏ugi urzàdzeƒ;

4) kontrakty dostosowane do indywidualnych po-
trzeb klienta polegajàce na:

a) sprawowaniu kontroli nad transportem ∏a-
dunków niebezpiecznych,

b) udzielaniu pomocy w prowadzeniu pocià-
gów nadzwyczajnych.

2. Us∏ugi pomocnicze obejmujà w szczególnoÊci:

1) dost´p do sieci telekomunikacyjnej;

2) dostarczanie uzupe∏niajàcych informacji;

3) kontrol´ technicznà taboru.
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USTAWA

z dnia 16 grudnia 2005 r.

o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej

Art. 1. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o orga-
nizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospo-
darce rybnej (Dz. U. Nr 34, poz. 291 i Nr 96, poz. 959)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa: 

1) zatwierdza i przyjmuje dokument sta-
tystyczny, o którym mowa w art. 4

ust. 1 rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1984/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r.
wprowadzajàcego system w odnie-
sieniu do statystycznego monitoro-
wania handlu tuƒczykiem b∏´kit-
nop∏etwym, w∏ócznikiem i opastu-
nem wewnàtrz Wspólnoty (Dz. Urz.
UE L 295 z 13.11.2003, str. 1; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 4,


