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Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o ko-
mercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´-
biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948, z póên. zm.1)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do PKP SA stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlo-
wych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z póên. zm.2)),
zwanej dalej „Kodeksem spó∏ek handlowych”,
je˝eli przepisy ustawy nie stanowià inaczej.”;

2) w art. 14 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94,
z póên. zm.3)).”;

3) w art. 15:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W okresie korzystania przez PLK SA ze

Êrodków publicznych do finansowania in-
westycji infrastrukturalnych akcje tej spó∏ki
nie dajà prawa do dywidendy.”,

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. PLK SA zarzàdza liniami kolejowymi oraz

pozosta∏à infrastrukturà kolejowà, okreÊlo-
nà w przepisach ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym, z wy∏àcze-
niem budynków i budowli przeznaczonych
do obs∏ugi przewozu osób i rzeczy wraz
z zaj´tymi pod nie gruntami.”,

c) po ust. 4a dodaje si´ ust. 4b w brzmieniu:
„4b. Wy∏àczenie, o którym mowa w ust. 4a, nie

obejmuje budowli po∏o˝onych na gruntach
wchodzàcych w sk∏ad linii kolejowych.”;

4) w art. 17:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. PKP SA jest obowiàzana do wnoszenia do

PLK SA w formie wk∏adów niepieni´˝nych

gruntów b´dàcych przedmiotem umowy,
o której mowa w ust. 6, niezw∏ocznie po ure-
gulowaniu stanu prawnego poszczególnych
nieruchomoÊci, z zastrze˝eniem ust. 7a.”,

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

„7a. PLK SA oraz PKP SA okreÊlajà, w drodze
umowy, warunki przygotowania oraz reali-
zacji przez PKP SA lub inne podmioty inwe-
stycji zlokalizowanych na gruntach wcho-
dzàcych w sk∏ad linii kolejowych. Umowy
uwzgl´dniaç b´dà wykonywanie przez
PLK SA obowiàzków zarzàdcy infrastruktu-
ry kolejowej wynikajàcych z przepisów ni-
niejszej ustawy oraz ustawy z dnia 28 mar-
ca 2003 r. o transporcie kolejowym, termin
wniesienia do PLK SA w formie wk∏adu
niepieni´˝nego gruntów obj´tych umowà
oraz warunki korzystania z wybudowanego
obiektu.”;

5) w art. 18:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. PKP SA nie mo˝e bez zgody PLK SA sprze-
daç lub ustanowiç hipoteki na nieruchomo-
Êci stanowiàcej lini´ kolejowà, w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym, i przekaza-
nej PLK SA na podstawie umowy, o której
mowa w art. 17 ust. 6.

2. PKP SA, PLK SA oraz spó∏ki, o których mo-
wa w art. 14 i 19, a tak˝e spó∏ki utworzone
przez PKP do dnia, w którym skuteczny sta∏
si´ wpis PKP SA do rejestru przedsi´bior-
ców, w których Skarb Paƒstwa, PKP SA lub
paƒstwowe osoby prawne posiadajà 100 %
akcji lub udzia∏ów, sà obowiàzane uzyskaç
zgod´ ministra w∏aÊciwego do spraw trans-
portu na dokonanie czynnoÊci prawnej w za-
kresie rozporzàdzenia sk∏adnikami aktywów
trwa∏ych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên.
zm.4)), zaliczonymi do wartoÊci niematerial-
nych i prawnych, rzeczowych aktywów
trwa∏ych lub inwestycji d∏ugoterminowych,
w tym oddania tych sk∏adników do korzysta-
nia innym podmiotom na podstawie umów
prawa cywilnego lub ich wniesienia jako
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z dnia 24 paêdziernika 2008 r.

o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego 
„Polskie Koleje Paƒstwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym

———————
1) 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, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315
i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157,
poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 624 i Nr 193, poz. 1196.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408
i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 524 i Nr 118,
poz. 747. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191,
poz. 1374 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 359 i Nr 144, poz. 902.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144,
poz. 900 i Nr 171, poz. 1056. 
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wk∏adu do spó∏ki, je˝eli wartoÊç rynkowa
przedmiotu rozporzàdzenia przekracza rów-
nowartoÊç w z∏otych kwoty 50 000 euro, ob-
liczonà na podstawie Êredniego kursu og∏o-
szonego przez Narodowy Bank Polski, we-
d∏ug stanu z dnia wystàpienia o zgod´, z za-
strze˝eniem ust. 2b i 6a.”,

b) ust. 2b i 2c otrzymujà brzmienie:

„2b. Nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 2,
czynnoÊç prawna:

1) PKP SA, na której dokonanie jest wyma-
gana zgoda walnego zgromadzenia
PKP SA;

2) PKP SA, polegajàca na zbywaniu budyn-
ków mieszkalnych lub lokali mieszkal-
nych wraz z prawem do odpowiedniej
przynale˝nej do nich cz´Êci gruntu oraz
towarzyszàcymi urzàdzeniami infra-
struktury technicznej, je˝eli odbywa si´
na zasadach okreÊlonych w rozdziale 7;

3) PLK SA, polegajàca na oddaniu, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, do od-
p∏atnego korzystania maszyn lub urzà-
dzeƒ przedsi´biorcom wykonujàcym ro-
boty budowlane na rzecz PLK SA.

2c. Z wnioskiem o wyra˝enie zgody, o której
mowa w ust. 2, wyst´pujà spó∏ki: PKP SA,
PLK SA lub spó∏ki, o których mowa
w art. 14 i 19, a tak˝e spó∏ki utworzone
przez PKP do dnia, w którym skuteczny sta∏
si´ wpis PKP SA do rejestru przedsi´bior-
ców, w których Skarb Paƒstwa, PKP SA lub
paƒstwowe osoby prawne posiadajà 100 %
akcji lub udzia∏ów, okreÊlajàc:

1) przedmiot rozporzàdzenia z wyszczegól-
nieniem danych ewidencyjnych identy-
fikujàcych sk∏adniki aktywów trwa∏ych;

2) wartoÊç rynkowà przedmiotu rozporzà-
dzenia;

3) sposób rozporzàdzenia;

4) podmiot, na rzecz którego nastàpi roz-
porzàdzenie;

5) uzasadnienie gospodarcze czynnoÊci
prawnej.”,

c) uchyla si´ ust. 6,

d) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Do dokonywania przez PLK SA albo
PKP SA czynnoÊci prawnych w trybie art. 9
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym, polegajàcych na
nieodp∏atnym przej´ciu przez w∏aÊciwà
miejscowo jednostk´ samorzàdu teryto-
rialnego lub wskazanego przez nià przed-
si´biorc´ linii kolejowej lub odcinka linii
kolejowej w zarzàdzanie, w celu jej dalszej
eksploatacji na okres nie d∏u˝szy ni˝ trzy la-
ta, zgoda ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu nie jest wymagana. Zgoda
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu
jest wymagana do kolejnej czynnoÊci
prawnej dotyczàcej tego samego przed-
miotu rozporzàdzenia.”, 

e) ust. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

„7. CzynnoÊci prawne dokonane z naruszeniem
ust. 2 i 6a sà niewa˝ne.

8. PKP SA i PLK SA nie mogà sprzedawaç, wno-
siç do spó∏ek lub oddawaç do odp∏atnego 
korzystania innym podmiotom budynków
mieszkalnych b´dàcych ich w∏asnoÊcià, z za-
strze˝eniem przepisów ust. 9 i rozdzia∏u 7.”,

f) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:

„9. PKP SA wniesie do PLK SA w formie wk∏adu
niepieni´˝nego, w uzgodnionych wzajemnie
terminach i na uzgodnionych warunkach,
budynki wraz z zaj´tymi pod nie gruntami,
niezb´dne do zarzàdzania infrastrukturà ko-
lejowà, eksploatacji i utrzymania infrastruk-
tury kolejowej, w których znajdujà si´ lokale
mieszkalne, po∏o˝one na gruntach wchodzà-
cych w sk∏ad linii kolejowej.”;

6) po art. 18 dodaje si´ art. 18a—18c w brzmieniu:

„Art. 18a. 1. Linie kolejowe nieb´dàce liniami
o znaczeniu paƒstwowym mogà byç
przez PLK SA albo PKP SA w porozu-
mieniu z PLK SA, za zgodà ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu,
przekazywane nieodp∏atnie na w∏as-
noÊç jednostce samorzàdu terytorial-
nego, w terminie nieprzekraczajàcym
12 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku
przez t´ jednostk´ w celu wykonywa-
nia przewozów kolejowych, przy za-
chowaniu istniejàcego po∏àczenia
z siecià kolejowà.

2. Jednostka samorzàdu terytorialnego
wyst´puje o przekazanie, o którym
mowa w ust. 1, odpowiednio do
PLK SA albo PKP SA.

3. Do wniosku PLK SA albo PKP SA
o wyra˝enie zgody przez ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu na
przekazanie nieodp∏atne na w∏asnoÊç
jednostce samorzàdu terytorialnego
linii kolejowych, o których mowa
w ust. 1, nie stosuje si´ art. 18 ust. 2c
pkt 2 i ust. 2d pkt 1 lit. b. We wniosku
nale˝y wskazaç wartoÊç ksi´gowà
przedmiotu rozporzàdzenia ustalonà
na dzieƒ podj´cia uchwa∏y zarzàdu
spó∏ek o przekazaniu linii kolejowej.

4. Zmiana sposobu wykorzystania prze-
kazanych linii kolejowych przez jed-
nostk´ samorzàdu terytorialnego
w okresie 10 lat od dnia ich przekaza-
nia wymaga uzyskania zgody ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu. Do
wniosku jednostki samorzàdu teryto-
rialnego o t´ zmian´ stosuje si´ odpo-
wiednio art. 18 ust. 2c pkt 1, 3—5,
ust. 2d pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3, ust. 2e i 4.

5. W przypadku niewyra˝enia zgody,
o której mowa w ust. 4, jednostka
samorzàdu terytorialnego jest obo-
wiàzana zwróciç t´ nieruchomoÊç od-
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powiednio PKP SA lub PLK SA w sta-
nie niepogorszonym, a w przypadku
wyra˝enia zgody — jest obowiàzana
przekazaç PKP SA lub PLK SA kwot´
za nieruchomoÊç obliczonà wed∏ug
wartoÊci rynkowej, z uwzgl´dnieniem
stanu i cen nieruchomoÊci z dnia wy-
ra˝enia zgody przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw transportu.

Art. 18b. Linie kolejowe nieb´dàce liniami o zna-
czeniu paƒstwowym zb´dne dla dzia∏al-
noÊci PLK SA mogà byç przez PLK SA
albo PKP SA w porozumieniu z PLK SA,
za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu, sprzedawane przedsi´bior-
com w trybie okreÊlonym w przepisach
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z póên.
zm.5)), z zastrze˝eniem art. 18a.

Art. 18c. Przy wyra˝aniu zgody, o której mowa
w art. 18a i 18b, minister w∏aÊciwy do
spraw transportu bierze pod uwag´ po-
lityk´ paƒstwa w zakresie infrastruktury
kolejowej.”;

7) po art. 19 dodaje si´ art. 19a w brzmieniu:

„Art. 19a. W spó∏ce, o której mowa w art. 14 i 19,
a tak˝e w spó∏ce utworzonej przez PKP
do dnia, w którym skuteczny sta∏ si´
wpis PKP SA do rejestru przedsi´bior-
ców, w której PKP SA dysponuje
wszystkim g∏osami na zgromadzeniu
wspólników albo walnym zgromadze-
niu, cz∏onków zarzàdu powo∏uje i odwo-
∏uje zgromadzenie wspólników albo
walne zgromadzenie.”;

8) w art. 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. OÊwiadczenia woli sk∏adane spó∏ce przez
PKP SA wymagajà zachowania formy pisem-
nej pod rygorem niewa˝noÊci. Przepisów
art. 173 § 2 i art. 303 § 3 Kodeksu spó∏ek hand-
lowych nie stosuje si´.”;

9) art. 20a otrzymuje brzmienie:

„Art. 20a. Do zbywania akcji lub udzia∏ów nale˝à-
cych do PKP SA w spó∏kach wykonujà-
cych przewozy pasa˝erskie i przewozy
towarowe na linii szerokotorowej, wpi-
sanych do rejestru przed dniem wpisa-
nia do rejestru PKP SA, stosuje si´ od-
powiednio art. 20 ust. 3 i 4, z zastrze˝e-
niem art. 20c.”;

10) po art. 20a dodaje si´ 20b i 20c w brzmieniu:

„Art. 20b. W przypadku zbycia akcji lub udzia∏ów
spó∏kom, o których mowa w art. 14, 15

i 19, a tak˝e spó∏kom utworzonym przez
PKP do dnia, w którym skuteczny sta∏ si´
wpis PKP SA do rejestru przedsi´bior-
ców, nabywanych przez te spó∏ki w celu
umorzenia, nie stosuje si´ przepisów
ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 6.

Art. 20c. Finansowanie kosztów zwiàzanych ze
zbyciem akcji lub udzia∏ów spó∏ek,
o których mowa w art. 14 i 19 ustawy,
oraz akcji lub udzia∏ów nale˝àcych do
PKP SA w spó∏kach wykonujàcych prze-
wozy pasa˝erskie i przewozy towarowe
na linii szerokotorowej wpisanych do
rejestru przed dniem wpisania do reje-
stru PKP SA, na zasadach okreÊlonych
przepisami dzia∏u IV rozdzia∏u 1 ustawy,
o której mowa w art. 2 ust. 6, mo˝e od-
bywaç si´ ze Êrodków:

1) bud˝etu paƒstwa, w przypadku gdy
zbycia dokonuje minister w∏aÊciwy
do spraw transportu;

2) PKP SA, w przypadku gdy zbycia do-
konuje PKP SA na podstawie pe∏no-
mocnictwa udzielonego przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw transportu;

3) zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy za-
granicznej;

4) spó∏ki, której akcje lub udzia∏y sà zby-
wane, na podstawie umowy zawartej
pomi´dzy tà spó∏kà a zbywajàcym.”;

11) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. PKP SA jest uprawniona do publicznej
sprzeda˝y wymagalnych wierzytelnoÊci
po cenie rynkowej.”;

12) uchyla si´ art. 30;

13) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. Przy sprzeda˝y wierzytelnoÊci PKP SA
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.6))

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418,
Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107,
poz. 721 i Nr 208, poz. 1532 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1109.

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

z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117,
poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22,
poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114,
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130,
poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60,
poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r.
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172,
poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462,
Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133,
poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538,
Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 116,
poz. 731 i Nr 163, poz. 1012.
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o zmianie wierzyciela, z tym ˝e sprzeda˝
nie mo˝e byç dokonana na rzecz d∏u˝ni-
ka, jego zst´pnych i wst´pnych, podmio-
tu zale˝nego lub dominujàcego, w rozu-
mieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wpro-
wadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spó∏kach publicznych (Dz. U. Nr 184,
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 235, poz. 1734 oraz z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056).”;

14) art. 33a otrzymuje brzmienie:

„Art. 33a. Wszystkie Êrodki finansowe pochodzà-
ce z kredytów, po˝yczek lub obligacji
przeznaczone na cele wymienione
w art. 32 ust. 2 i 13, a tak˝e Êrodki finan-
sowe gromadzone przez PKP SA na
specjalnych rachunkach bankowych
przeznaczone na sp∏at´ tych kredytów,
po˝yczek lub wykup obligacji oraz odse-
tek od tych zobowiàzaƒ i innych kosz-
tów zwiàzanych z tymi zobowiàzaniami,
nale˝nych podmiotom uprawnionym
z tytu∏u tych kredytów, po˝yczek lub ob-
ligacji, nie podlegajà egzekucji.”;

15) uchyla si´ art. 33b;

16) po art. 37a dodaje si´ art. 37b w brzmieniu:

„Art. 37b. 1. Je˝eli grunty, o których mowa
w art. 37a ust. 1, nie majà za∏o˝onej
ksi´gi wieczystej lub zbioru doku-
mentów, przy potwierdzaniu nabycia
praw, o których mowa w art. 37a
ust. 1 i 2, przyjmuje si´ inne doku-
menty stwierdzajàce prawa do tych
gruntów oraz dane z katastru nieru-
chomoÊci s∏u˝àce do jej oznaczenia.

2. W przypadku gruntów, dla których ze
wzgl´du na brak ksi´gi wieczystej,
zbioru dokumentów albo innych do-
kumentów nie mo˝na ustaliç osób,
którym przys∏ugujà do nich prawa
rzeczowe, informacj´ o zamiarze po-
twierdzenia nabycia praw, o których
mowa w art. 37a ust. 1 i 2, wojewoda
podaje do publicznej wiadomoÊci
w drodze obwieszczenia zawierajàce-
go w szczególnoÊci wykaz nierucho-
moÊci, przez które przebiega linia ko-
lejowa, uwzgl´dniajàc numer ewi-
dencyjny dzia∏ki, numer obr´bu ewi-
dencyjnego, powierzchni´ i po∏o˝e-
nie nieruchomoÊci. Obwieszczenie
podaje si´ do publicznej wiadomoÊci
w urz´dach gmin w∏aÊciwych ze
wzgl´du na przebieg linii kolejowej,
w prasie o zasi´gu ogólnopolskim
oraz na stronach internetowych urz´-
du wojewódzkiego i urz´dów gmin
w∏aÊciwych ze wzgl´du na przebieg
linii kolejowej.

3. Je˝eli w terminie 2 miesi´cy od dnia
og∏oszenia obwieszczenia, o którym

mowa w ust. 2, w prasie o zasi´gu
ogólnopolskim nie zg∏oszà si´ osoby,
którym przys∏ugujà prawa rzeczowe
do nieruchomoÊci okreÊlonych w ob-
wieszczeniu, wojewoda wydaje decy-
zj´, o której mowa w art. 37a ust. 4.
Decyzj´ og∏asza si´ w sposób okreÊ-
lony w ust. 2. Dor´czenie decyzji
uwa˝a si´ za dokonane po up∏ywie
14 dni od dnia jej og∏oszenia w prasie
o zasi´gu ogólnopolskim.”;

17) art. 40 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 40. 1. Je˝eli w PKP SA ponad po∏owa akcji
nale˝y do Skarbu Paƒstwa, zbycie
sk∏adników aktywów trwa∏ych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci nast´puje
w drodze przetargu, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. PKP SA mo˝e zbyç sk∏adniki aktywów
trwa∏ych bez przeprowadzenia przetar-
gu, w przypadku gdy:

1) nabywcà jest jednostka samorzàdu
terytorialnego lub Skarb Paƒstwa,
a przedmiotem zbycia sà nierucho-
moÊci przeznaczone na cele publicz-
ne w planie zagospodarowania
przestrzennego lub w decyzji o loka-
lizacji inwestycji celu publicznego;

2) nabywcà jest w∏aÊciwa miejscowo
gmina, a przedmiotem zbycia sà
urzàdzenia infrastruktury technicz-
nej w rozumieniu art. 143 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,
z póên. zm.7)) wraz z zaj´tymi pod
nie gruntami, je˝eli urzàdzenia te
nie mogà byç odr´bnym przedmio-
tem obrotu cywilnoprawnego;

3) przedmiotem zbycia jest sk∏adnik
aktywów trwa∏ych, którego wartoÊç
rynkowa nie przekracza równowar-
toÊci w z∏otych kwoty 5 000 euro,
z zastrze˝eniem pkt 4;

4) przedmiotem zbycia jest nierucho-
moÊç lub jej cz´Êci, jeÊli mogà po-
prawiç warunki zagospodarowania
nieruchomoÊci przyleg∏ej, stanowià-
cej w∏asnoÊç lub oddanej w u˝ytko-
wanie wieczyste osobie, która za-
mierza t´ nieruchomoÊç lub jej cz´-
Êci nabyç, je˝eli nie mogà byç zagos-
podarowane jako odr´bne nierucho-
moÊci, której wartoÊç rynkowa nie
przekracza równowartoÊci w z∏otych
kwoty 15 000 euro;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,
z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220,
poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r.
Nr 59, poz. 369. 
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5) zbycie akcji albo udzia∏ów nast´puje
na zasadach okreÊlonych w art. 20
ust. 3 i 4 oraz art. 20a ustawy;

6) przedmiotem zbycia sà akcje albo
udzia∏y w spó∏kach innych ni˝ okreÊ-
lone w art. 14, art. 19 i art. 20a usta-
wy, a tak˝e inne sk∏adniki finanso-
wych aktywów trwa∏ych albo licen-
cje, patenty lub inne prawa w∏asno-
Êci przemys∏owej, je˝eli odmienny
ni˝ przetarg tryb zbycia okreÊla
uchwa∏a walnego zgromadzenia
lub statut PKP SA;

7) zbycie nast´puje w post´powaniu
likwidacyjnym, na zasadach okreÊ-
lonych uchwa∏à walnego zgroma-
dzenia i z zachowaniem odr´bnych
przepisów;

8) przeniesienie w∏asnoÊci rzeczy lub
praw majàtkowych nast´puje w za-
mian za wygaÊni´cie zaleg∏oÊci po-
datkowych na warunkach okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.8)). 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób i tryb organizowania przez
PKP SA przetargów oraz rokowaƒ na
zbycie aktywów trwa∏ych, w tym:

1) sposób zamieszczania og∏oszeƒ
o przetargu i dane, które powinny
byç zamieszczone w og∏oszeniu,

2) wymagania, jakie powinien spe∏-
niaç oferent oraz jakim powinna
odpowiadaç oferta,

3) termin sk∏adania ofert oraz zakoƒ-
czenia przetargu,

4) sposób sporzàdzania oraz treÊç
protoko∏u z przeprowadzonego
przetargu,

5) warunki, w których dopuszcza si´
odstàpienie od przetargu lub obni-
˝enie ceny,

6) tryb post´powania przy przeprowa-
dzaniu rokowaƒ po odstàpieniu od
przetargu 

— z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci
ochrony interesu Skarbu Paƒstwa.

4. W uzasadnionych przypadkach, kieru-
jàc si´ interesem spó∏ki, PKP SA mo˝e
dokonaç zbycia Êrodków, o których
mowa w ust. 2, na zasadach okreÊlo-
nych w ust. 1.”;

18) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie podlegajà sprzeda˝y lokale mieszkalne
znajdujàce si´ w budynkach wykorzystywanych
do celów zarzàdzania infrastrukturà kolejowà
lub eksploatacji i utrzymania infrastruktury ko-
lejowej, a tak˝e lokale mieszkalne w budynkach
mieszkalnych znajdujàcych si´ na gruntach
wchodzàcych w sk∏ad linii kolejowej.”;

19) w art. 42 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) po Êmierci najemcy, je˝eli sà osobami wy-
mienionymi w art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywil-
nego;”,

b) pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) je˝eli sà lub by∏y pracownikami:

a) przedsi´biorstw paƒstwowych lub jed-
nostek organizacyjnych, 

b) podmiotów utworzonych z zak∏adów lub
jednostek organizacyjnych wydzielo-
nych z przedsi´biorstw paƒstwowych
po dniu 1 sierpnia 1990 r.

— które wykonywa∏y lub nadal wykonujà
zadania na rzecz zbywcy lub jego poprzed-
nika prawnego, bàdê te˝, gdy budynki,
w których sà oni najemcami lokali, by∏y
budowane w ramach wspólnych inwesty-
cji tych podmiotów wraz ze zbywcà lub je-
go poprzednikiem prawnym;”,

c) uchyla si´ ust. 2;

20) w art. 43:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. O przeznaczeniu do sprzeda˝y lokali miesz-
kalnych PKP SA zawiadamia na piÊmie oso-
by, o których mowa w art. 42, wyznaczajàc
trzymiesi´czny termin na z∏o˝enie pisemne-
go oÊwiadczenia o zamiarze nabycia lokalu
mieszkalnego, liczony od dnia dor´czenia
zawiadomienia osobie zainteresowanej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W razie niez∏o˝enia oÊwiadczeƒ przez osoby,
o których mowa w art. 42, PKP SA mo˝e nie-
odp∏atnie przekazaç spó∏dzielni mieszkanio-
wej budynek mieszkalny lub niesprzedane lo-
kale mieszkalne wraz z prawem do odpo-
wiedniej przynale˝nej do nich cz´Êci gruntu.”;

21) w art. 44:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 6 % za ka˝dy rok pracy najemcy w PKP,
PKP SA oraz w przedsi´biorstwach paƒ-
stwowych, jednostkach organizacyjnych
i podmiotach, o których mowa w art. 42
ust. 1 pkt 3 i 3a,”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Na wniosek osoby uprawnionej, zamiast za-
liczonego jej okresu pracy lub najmu
uwzgl´dnia si´ okres pracy lub najmu na-
jemcy, je˝eli jest korzystniejszy.”;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz
z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888 i Nr 180,
poz. 1109.
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22) po art. 46 dodaje si´ art. 46a w brzmieniu:

„Art. 46a. 1. W razie niez∏o˝enia pisemnych
oÊwiadczeƒ woli w trybie art. 43 przez
osoby, o których mowa w art. 42,
PKP SA mo˝e nieodp∏atnie przekazaç
gminie budynki mieszkalne lub nie-
sprzedane lokale mieszkalne wraz
z prawem do odpowiedniej przynale˝-
nej do nich cz´Êci gruntu oraz towa-
rzyszàcymi urzàdzeniami infrastruktu-
ry technicznej. 

2. PKP SA sk∏ada gminie w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia nieru-
chomoÊci, o których mowa w ust. 1,
propozycj´ ich przekazania wraz z:

1) pe∏nymi odpisami z ksiàg wieczy-
stych, urzàdzonych dla przekazy-
wanych nieruchomoÊci, w szcze-
gólnoÊci potwierdzajàcymi prawo
PKP SA do gruntów oraz w∏asnoÊç
po∏o˝onych na nich budynków i in-
nych urzàdzeƒ;

2) dokumentacjà budowy i dokumen-
tacjà powykonawczà budynków
i urzàdzeƒ, a tak˝e ksià˝kà obiektu
budowlanego, a w razie ich braku
— inwentaryzacjà budynków i urzà-
dzeƒ;

3) informacjà o tym, kiedy i jakie re-
monty lub modernizacje zosta∏y
w przekazanych obiektach przepro-
wadzone w okresie ostatnich 10 lat.

3. NieruchomoÊci, o których mowa
w ust. 1, mogà byç te˝ przekazane
w razie braku dokumentacji, o której
mowa w ust. 2 pkt 2. W tym przypad-
ku PKP SA ponosi uzasadnione kosz-
ty sporzàdzenia inwentaryzacji bu-
dynków i urzàdzeƒ wchodzàcych
w sk∏ad nieruchomoÊci, której nie
wykonano do dnia jej przekazania.

4. Przekazania nieruchomoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, dokonuje si´
w drodze umowy zawartej w formie
aktu notarialnego.

5. Od dnia zawarcia umowy przechodzà
na gmin´ wierzytelnoÊci zwiàzane
z przekazywanymi nieruchomoÊcia-
mi, w tym wierzytelnoÊci z tytu∏u za-
leg∏ych czynszów.

6. PKP SA wyp∏aca gminie kaucje
mieszkaniowe wniesione przez na-
jemców, najpóêniej w dniu zawarcia
umowy, w takiej wysokoÊci, w jakiej
nale˝a∏oby je w tym dniu zwróciç na-
jemcom, powiadamiajàc ich o tym.

7. Umowy najmu lokali mieszkalnych,
mieszczàcych si´ w przekazanych
gminie budynkach, przekszta∏cajà si´,
z mocy prawa, z dniem przekazania
— w umowy najmu zawarte na czas
nieoznaczony. Do umów tych majà

zastosowanie przepisy ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-
go (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266,
z póên. zm.9)).

8. PKP SA pomniejsza kapita∏ zapasowy
o wartoÊç ksi´gowà netto przekazy-
wanych nieruchomoÊci, o których
mowa w ust. 1.”;

23) w art. 47a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1, stosuje si´ równie˝ do spó∏dziel-
ni mieszkaniowej i gminy, którym na podsta-
wie art. 43 ust. 4, art. 46a lub art. 81 ust. 1 zo-
sta∏y przekazane nieruchomoÊci wraz z budyn-
kami mieszkalnymi b´dàcymi dotychczas
w posiadaniu PKP lub PKP SA, a lokale miesz-
kalne zajmujà osoby okreÊlone w art. 42
ust. 1.”;

24) w art. 50 uchyla si´ ust. 4;

25) po art. 74 dodaje si´ art. 74a i 74b w brzmieniu:

„Art. 74a. 1. Dzia∏alnoÊç socjalnà dla emerytów
i rencistów b´dàcych by∏ymi pracow-
nikami PKP i ich rodzin prowadzà, na
zasadach okreÊlonych w przepisach
ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏a-
dowym funduszu Êwiadczeƒ socjal-
nych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335,
z póên. zm.10)), spó∏ki utworzone na
podstawie art. 14, 15 i 19 oraz spó∏ki,
o których mowa w art. 78a, z wy∏àcze-
niem PKP PR. Przepis art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏a-
dowym funduszu Êwiadczeƒ socjal-
nych stosuje si´ odpowiednio.

2. Dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1,
przejmuje spó∏ka, która przej´∏a dzia-
∏alnoÊç jednostki organizacyjnej PKP,
w której pracownik by∏ zatrudniony
bezpoÊrednio przed przejÊciem na
emerytur´ lub rent´.

Art. 74b. Spó∏ki, o których mowa w art. 74a, wy-
kupujà dla emerytów i rencistów by∏ych
pracowników PKP i ich rodzin upraw-
nienia do ulgowych kolejowych Êwiad-
czeƒ przejazdowych, na zasadach okreÊ-
lonych w zak∏adowym uk∏adzie zbioro-
wym obowiàzujàcym w spó∏ce.”.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r.
Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz
z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218. 

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139,
poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518
i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113,
poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213,
poz. 2081, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2007 r. Nr 69,
poz. 467 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 522.
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Art. 2. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94,
z póên. zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 4 po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:

„8a) dworzec kolejowy — usytuowany na obsza-
rze kolejowym obiekt budowlany lub zespó∏
obiektów budowlanych do obs∏ugi podró˝-
nych lub us∏ug towarzyszàcych tej obs∏udze,
który mo˝e równie˝ obejmowaç urzàdzenia
do wykonywania czynnoÊci zwiàzanych
z prowadzeniem ruchu pociàgów;”;

2) w art. 13 po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W zakresie regulacji transportu kolejowego
Prezes UTK wydaje, na wniosek lub z urz´du
decyzje, którym mo˝e w ca∏oÊci lub w cz´Êci
nadaç rygor natychmiastowej wykonalnoÊci,
je˝eli wymaga tego interes spo∏eczny lub wy-
jàtkowo wa˝ny interes strony.”;

3) w art. 17a:

a) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawienie wspólnych wskaêników bez-
pieczeƒstwa (CSI);”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wspólne
wskaêniki bezpieczeƒstwa (CSI), które Pre-
zes Urz´du Transportu Kolejowego zamiesz-
cza w rocznym raporcie w sprawie bezpie-
czeƒstwa, na podstawie wskaêników otrzy-
mywanych od zarzàdców i przewoêników
kolejowych, a tak˝e sposób ich obliczania
i zestawiania, kierujàc si´ potrzebà zwi´ksze-
nia poziomu bezpieczeƒstwa kolei.”;

4) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Âwiadectwa sprawnoÊci technicznej dla pojaz-
dów kolejowych wykonujàcych przewozy
technologiczne oraz dla wieloczynnoÊciowych
i ci´˝kich maszyn do robót budowlanych wy-
daje eksploatujàcy te pojazdy lub zarzàdca.”;

5) w art. 30:

a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) potrzeb´ skoordynowania ruchu pociàgów
dla przewozu osób;”,

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

„2a. Organizatorzy i przewoênicy kolejowi wy-
konujàcy przewozy osób, przed z∏o˝eniem
zarzàdcy wniosków o przydzielenie tras po-
ciàgów, sà obowiàzani do wzajemnego
uzgodnienia skoordynowania pociàgów,
majàc na uwadze potrzeby podró˝nych.

2b. Zarzàdca, przed dokonaniem przydzia∏u
tras pociàgów w rozk∏adzie jazdy dla prze-
wozu osób, dokonuje, w miar´ potrzeby na
organizowanych z udzia∏em zaintereso-

wanych przewoêników konferencjach roz-
k∏adów jazdy, koordynacji wzajemnego
uzgodnienia dogodnych dla pasa˝erów po-
∏àczeƒ, z uwzgl´dnieniem odpowiednich
przerw mi´dzy przejazdami pociàgów ró˝-
nych przewoêników na tych samych liniach
kolejowych.

2c. Zarzàdca dokonuje przydzia∏u tras pocià-
gów, o których mowa w ust. 2b, z uwzgl´d-
nieniem pierwszeƒstwa po∏àczeƒ mi´dzy-
wojewódzkich i potrzeby ich skoordynowa-
nia z regionalnymi przewozami pasa˝erski-
mi, wynikajàcej z interesu podró˝nych.”;

6) w art. 33:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Op∏ata podstawowa za korzystanie z infra-
struktury kolejowej ustalana jest przy
uwzgl´dnieniu kosztów, jakie bezpoÊrednio
poniesie zarzàdca jako rezultat wykonywa-
nia przez przewoênika kolejowego przewo-
zów pociàgami.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Op∏ata za korzystanie z infrastruktury kolejo-
wej stanowi sum´ op∏aty podstawowej
i op∏at dodatkowych.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W ramach op∏aty podstawowej zarzàdca
pobiera okreÊlonà odr´bnie op∏at´ za:

1) minimalny dost´p do infrastruktury ko-
lejowej obejmujàcy us∏ugi, o których
mowa w cz´Êci I ust. 1 za∏àcznika do
ustawy;

2) dost´p do urzàdzeƒ zwiàzanych z obs∏u-
gà pociàgów obejmujàcy us∏ugi, o któ-
rych mowa w cz´Êci I ust. 2 za∏àcznika
do ustawy.”,

d) ust. 4 i 4a otrzymujà brzmienie:

„4. Op∏ata podstawowa za minimalny dost´p
do infrastruktury kolejowej jest obliczana ja-
ko iloczyn przebiegów pociàgów i stawek
jednostkowych ustalonych w zale˝noÊci od
kategorii linii kolejowej i rodzaju pociàgu,
oddzielnie dla przewozu osób i rzeczy.

4a. Zarzàdca mo˝e zastosowaç minimalnà
stawk´ jednostkowà op∏aty podstawowej za
minimalny dost´p do infrastruktury kolejo-
wej. Minimalnà stawk´ stosuje si´ na jedna-
kowych zasadach wobec wszystkich prze-
woêników kolejowych osób za korzystanie
z infrastruktury kolejowej zwiàzane z dzia∏al-
noÊcià wykonywanà zgodnie z umowà
o Êwiadczenie us∏ug publicznych.”,

e) uchyla si´ ust. 4b,

f) po ust. 4b dodaje si´ ust. 4c w brzmieniu:

„4c. Op∏ata podstawowa za dost´p do urzàdzeƒ
zwiàzanych z obs∏ugà pociàgów obliczana
jest jako iloczyn zamówionych us∏ug i odpo-
wiadajàcych im stawek jednostkowych usta-
lonych odr´bnie dla rodzajów us∏ug okreÊlo-
nych w cz´Êci I ust. 2 za∏àcznika do ustawy.”,

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191,
poz. 1374 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 359 i Nr 144, poz. 902.
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g) ust. 5 i 5a otrzymujà brzmienie:

„5. Stawka jednostkowa op∏aty podstawowej za
minimalny dost´p do infrastruktury kolejo-
wej jest okreÊlana dla przejazdu jednego po-
ciàgu na odleg∏oÊç jednego kilometra.

5a. Zarzàdca, ustalajàc stawki jednostkowe
op∏aty podstawowej, pomniejsza wyso-
koÊç planowanych kosztów udost´pniania
infrastruktury kolejowej przewoênikom ko-
lejowym o przewidywanà dotacj´ na re-
monty i utrzymanie infrastruktury kolejo-
wej pochodzàcà z bud˝etu paƒstwa lub jed-
nostek samorzàdu terytorialnego oraz
o przewidywane Êrodki pochodzàce z Fun-
duszu Kolejowego.”,

h) uchyla si´ ust. 5b,

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

„5c. Wzrost stawek jednostkowych op∏aty pod-
stawowej dla kolejowych przewozów osób
wykonywanych na podstawie umowy
o Êwiadczenie us∏ug publicznych, w okre-
sie obowiàzywania rozk∏adu jazdy pocià-
gów, o którym mowa w art. 30 ust. 5, nie
mo˝e przekraczaç planowanego poziomu
wskaênika inflacji przyj´tego w projekcie
ustawy bud˝etowej na dany rok.”,

j) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Stawki jednostkowe op∏aty podstawowej
og∏asza si´, w sposób zwyczajowo przyj´ty,
nie póêniej ni˝ dwa miesiàce po terminie
okreÊlonym w art. 32 ust. 2.”,

k) uchyla si´ ust. 10,

l) 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 za∏àcznika do ustawy,
które zarzàdca b´dzie Êwiadczy∏ wtedy, gdy
zosta∏y wymienione w regulaminie, a ich
wykonania za˝àda przewoênik kolejowy
w zg∏oszonym wniosku.”;

7) w art. 38:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ze Êrodków publicznych mogà byç finanso-
wane lub wspó∏finansowane wydatki w za-
kresie zakupu i modernizacji pojazdów kole-
jowych przeznaczonych do wykonywania
przewozów pasa˝erskich oraz wydatki na
budow´ informatycznego systemu rozliczeƒ
sprzeda˝y biletów na przejazd Êrodkami
transportu publicznego ró˝nych przewoêni-
ków, w tym biletu wspólnego.”;

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Ze Êrodków publicznych mogà byç finan-
sowane lub wspó∏finansowane wydatki na
budow´ lub przebudow´ dworców kolejo-
wych w zakresie bezpoÊrednio zwiàzanym
z obs∏ugà podró˝nych.”;

8) w art. 38a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Umowa okreÊla w szczególnoÊci obowiàzki za-
rzàdcy i wielkoÊç dofinansowania, w tym na
cele, o których mowa w art. 33 ust. 5c.”;

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

„Art. 38b. 1. W przypadku finansowania lub do-
finansowania z bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego inwestycji,
o których mowa w art. 38 ust. 1 i 5,
zarzàdca przyznaje przewoênikom ko-
lejowym ulg´ w op∏acie podstawo-
wej na okreÊlonych liniach kolejo-
wych lub ich odcinkach. 

2. WartoÊç przyznanej ulgi, o której mo-
wa w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç
wielkoÊci Êrodków finansowych prze-
znaczonych na finansowanie lub do-
finansowanie inwestycji okreÊlonych
w ust. 1.

3. WielkoÊç sfinansowania lub dofinan-
sowania inwestycji i wysokoÊç ulgi,
o której mowa w ust. 1, okreÊla si´
w umowie o realizacji zadaƒ inwe-
stycyjnych zawieranej mi´dzy jed-
nostkà samorzàdu terytorialnego
a zarzàdcà.”;

10) w art. 40a ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Kolejowe przewozy osób wykonywane w po∏à-
czeniach mi´dzywojewódzkich pociàgami kra-
jowymi, w których nie obowiàzuje rezerwacja
miejsc, sà dotowane jako us∏ugi publiczne
z bud˝etu paƒstwa, a wykonywane w po∏àcze-
niach mi´dzywojewódzkich pociàgami krajo-
wymi z rezerwacjà miejsc mogà byç dotowane
jako us∏ugi publiczne z bud˝etu paƒstwa. Prze-
wozy te mogà byç równie˝ dotowane z docho-
dów w∏asnych jednostek samorzàdu teryto-
rialnego. 

2. Z bud˝etu paƒstwa mogà byç tak˝e dotowane
jako us∏ugi publiczne przewozy osób wykony-
wane w po∏àczeniach mi´dzynarodowych na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w trakcie
których pasa˝er ma mo˝liwoÊç:

1) rozpocz´cia i zakoƒczenia podró˝y na obsza-
rze kraju albo

2) rozpocz´cia podró˝y na obszarze kraju i za-
koƒczenia jej w innym kraju na trasie obj´tej
rozk∏adem jazdy pociàgów bez koniecznoÊci
dokonywania przesiadek albo

3) rozpocz´cia podró˝y w innym kraju na trasie
obj´tym rozk∏adem jazdy pociàgów i zakoƒ-
czenia jej na obszarze kraju bez koniecznoÊci
dokonywania przesiadek.”.

Art. 3. Do osób, które na podstawie art. 43 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 1, otrzyma∏y zawiado-
mienie na piÊmie wyznaczajàce szeÊciomiesi´czny
termin do z∏o˝enia oÊwiadczenia o zamiarze nabycia
lokalu mieszkalnego, stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe.
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Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 17a ust. 11 ustawy, o której
mowa w art. 2, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝y-
cie przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie art. 17a ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 2,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak, ni˝ przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 5. Przepisy wydane na postawie art. 19 ust. 5
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397,
z póên. zm.12)) stosuje si´ do sposobu i trybu orga-

nizowania przez PKP SA przetargów na sprzeda˝
sk∏adników aktywów trwa∏ych do czasu wejÊcia
w ˝ycie przepisów wydanych na podstawie art. 40
ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez okres 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy. 

Art. 6. Przepisów art. 2 pkt 6 nie stosuje si´ do ob-
liczania op∏at za korzystanie z infrastruktury kolejo-
wej w okresie obowiàzywania rozk∏adu jazdy pocià-
gów 2008/2009 chyba, ˝e zmiana b´dzie powodo-
wa∏a obni˝enie stawek jednostkowych op∏aty podsta-
wowej.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418,
Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107,
poz. 721 i Nr 208, poz. 1532 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1109.




