
          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 6 grudnia 2018 r. 

Poz. 2280 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)

 

z dnia 23 listopada 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej
2)

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. 

zm.
3)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania 

infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 755) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 w ust. 8 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) informacją o trasach pociągów wstępnie opracowanych dla pozostałych aplikantów na odcinku, na którym 

występuje kolizja tras, bez ujawniania tożsamości pozostałych aplikantów, chyba że zainteresowani aplikanci 

wyrażą zgodę na takie ujawnienie;”; 

2) w § 21: 

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Zarządca określa w regulaminie sieci wzór, według którego ustala się wartość współczynnika różnicu-

jącego średnią stawkę w zależności od masy pociągu. Jako alternatywne rozwiązanie zarządca może ustalić prze-

działy masy pociągu, nie mniejsze niż 10 ton i nie większe niż 100 ton, dla których ustala współczynniki różnicu-

jące średnią stawkę w zależności od masy pociągu.”, 

b) ust. 17 otrzymuje brzmienie: 

„17. W odniesieniu do przewozów innych niż określone w ust. 16 zarządca może określić w regulaminie 

sieci wartość składnika stawki wyższą niż 0 zł/pociągokilometr, jeżeli na podstawie analizy rynku wykazał, że taka 

wartość składnika nie spowoduje przejęcia przewozów przez transport samochodowy ani nie spowoduje zwięk-

szenia udziału w rynku przez transport samochodowy. System pobierania opłat uwzględnia wzrosty produktyw-

ności osiągnięte przez przewoźników kolejowych w ostatnim zakończonym roku.”, 

c) po ust. 17 dodaje się ust. 17a w brzmieniu: 

„17a. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, zarządca określa segmenty rynku, w których przewoźnicy 

kolejowi obecnie nie działają, ale mogą świadczyć usługi, albo mogą zwiększyć udział w rynku w okresie obo-

wiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów. W tych segmentach rynku zarządca ustala wartość stawki zwią-

zanej z rodzajem wykonywanych przewozów w wysokości 0 zł/pociągokilometr.”; 

                                                           
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176). 
2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE 

z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, 

str. 32, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2015, str. 32, Dz. Urz. UE L 159 z 16.06.2016, str. 23, Dz. Urz. UE L 352 z 23.12.2016, str. 1 

oraz Dz. Urz. UE L 295 z 14.11.2017, str. 69). 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 oraz z 2018 r. poz. 650, 927, 1338, 

1629 i 2245. 
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3) w § 27 w ust. 1 w pkt 19 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. h w brzmieniu: 

„h) informacje na temat zmian opłat, w których sprawie zarządca infrastruktury podjął już decyzję, oraz zmian 

przewidywanych w ciągu najbliższych pięciu lat, jeżeli zarządca posiada takie informacje;”. 

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do przydzielania zdolności przepustowej w ramach rocz-

nego rozkładu jazdy pociągów obowiązującego od dnia 15 grudnia 2019 r. 

2. Do dnia 12 grudnia 2020 r. zarządca infrastruktury może stosować przepisy dotychczasowe w zakresie dotyczącym 

systemu pobierania opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk 
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