
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,



t. 6, str. 51), zwanego dalej „rozporzà-
dzeniem 1984/2003”;

2) zatwierdza dokument statystyczny,
o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozpo-
rzàdzenia 1984/2003, i przesy∏a jego
kopi´ paƒstwu cz∏onkowskiemu b´-
dàcemu paƒstwem bandery statku
rybackiego;

3) zatwierdza i przyjmuje certyfikat po-
wrotnego wywozu, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 rozporzàdzenia
1984/2003, oraz przesy∏a jego kopi´
paƒstwu b´dàcemu paƒstwem ban-
dery statku rybackiego lub paƒstwem
wywozu, zgodnie z art. 6 ust. 3 tego
rozporzàdzenia;

4) przekazuje Komisji Europejskiej infor-
macje, o których mowa w art. 5 ust. 4
i art. 8—10 rozporzàdzenia 1984/2003;

5) wydaje formularze dokumentacji po-
∏owów, o których mowa w art. 6 roz-
porzàdzenia Rady (WE) nr 1035/2001
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiajàce-
go system dokumentacji po∏owów
dla Dissostichus spp. (Dz. Urz.
WE L 145 z 31.05.2001, str. 1; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne
rozdz. 11, t. 37, str. 299; Dz. Urz.
UE L 97 z 15.04.2003, str. 1; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne
rozdz. 11, t. 46, str. 178), zwanego
dalej „rozporzàdzeniem 1035/2001”; 

6) przyjmuje informacje, o których mo-
wa w art. 8 ust. 2 lit. d rozporzàdzenia
1035/2001; 

7) przekazuje numer potwierdzenia,
o którym mowa w art. 9 rozporzàdze-
nia 1035/2001; 

8) przyjmuje dokumenty i kopie doku-
mentów, o których mowa  w art. 10
ust. 3, art. 11 i art. 12 ust. 3 rozporzà-
dzenia 1035/2001; 

9) przekazuje Komisji Europejskiej i in-
nym paƒstwom cz∏onkowskim infor-
macje, o których mowa w art. 13
ust. 3 rozporzàdzenia 1035/2001;

10) zatwierdza dokumentacj´, o której
mowa w art. 15 ust. 1 i art. 16 rozpo-
rzàdzenia 1035/2001; 

11) przekazuje Komisji Europejskiej in-
formacje, o których mowa w art. 15
ust. 3 rozporzàdzenia 1035/2001;

12) przekazuje Sekretariatowi Komisji
do Spraw Zachowania ˚ywych
Zasobów Morskich Antarktyki
(CCAMLR) i Komisji Europejskiej ko-
pie dokumentów lub dokumentacji
po∏owów, o których mowa w art. 20
rozporzàdzenia 1035/2001;

13) dokonuje notyfikacji, o której mowa
w art. 21 rozporzàdzenia 1035/2001;

14) przekazuje Komisji Europejskiej da-
ne, o których mowa w art. 22 rozpo-
rzàdzenia 1035/2001; 

15) wydaje zatwierdzonà dokumentacj´
po∏owów, o której mowa w art. 22a
rozporzàdzenia 1035/2001.

2. Okr´gowy inspektor rybo∏ówstwa mor-
skiego: 

1) sprawuje nadzór nad przestrzega-
niem przepisów Unii Europejskiej
w zakresie wprowadzania na rynek
produktów rybnych  oraz przepisów
ustawy w zakresie okreÊlonym
w art. 5 i 6;

2) kontroluje nale˝yte wype∏nianie oraz
posiadanie wymaganej dokumenta-
cji po∏owów w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 4 i 5 rozporzàdze-
nia 1035/2001;

3) dokonuje zatwierdzenia dokumen-
tacji po∏owów, o którym mowa
w art. 12 ust. 1 tiret pierwsze rozpo-
rzàdzenia 1035/2001.”;

2) w art. 31 w ust. 1 w pkt 3 na koƒcu dodaje si´ prze-
cinek i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu: 

„4) b´dàc do tego zobowiàzanym, nie posiada lub
nienale˝ycie wype∏nia dokumentacj´ po∏owów
dla Dissostichus spp., okreÊlonà w art. 3
lit. b rozporzàdzenia 1035/2001”.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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