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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. 

o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

 

(druk nr 251) 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893) 

 

[Art. 78. 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym 

transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i 

w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, 

jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.] 

 

<Art. 78. 

1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym 

transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, 

morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie 

posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r. 

2. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r., wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 

2017 r.> 

 

Art. 79. 

1. Działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i 

wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia [31 

grudnia 2016 r.] <31 grudnia 2017 r.>, w krajowym transporcie drogowym. Do dnia [31 

grudnia 2016 r.] <31 grudnia 2017 r.> przepisy art. 30-37 nie mają zastosowania do 

regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym. 

2. Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego 

regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie 

dłuższy niż do dnia [31 grudnia 2016 r.] <31 grudnia 2017 r.> 

3. Organ właściwy w sprawach zezwoleń na wykonywanie krajowych regularnych 

przewozów osób w transporcie drogowym w okresie, o którym mowa w ust. 2, może 

odmówić wydania nowego zezwolenia, zmiany zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia, 

jeżeli na podstawie uchwalonego planu transportowego na usługę objętą zezwoleniem 
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została podpisana umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego. 

4. Do umów, na podstawie których może być wykonywana dotychczasowa działalność w 

zakresie krajowego regularnego przewozu osób, stosuje się przepisy art. 8 ust. 3 

rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. 

 

Art. 80. 

Do dnia [31 grudnia 2016 r.] <31 grudnia 2017 r.> na sfinansowanie utraconych 

przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w 

transporcie kolejowym operatorowi przysługuje rekompensata, o której mowa w art. 56 ust. 1, 

w postaci dotacji przedmiotowej z budżetu państwa. 

 

Art. 81. 

Operator publicznego transportu zbiorowego wykonujący przewozy w transporcie kolejowym 

stosuje kasy rejestrujące, o których mowa w art. 57 ust. 1, od dnia [1 stycznia 2017 r.] 

<1 stycznia 2018 r.> 

 

Art. 82. 

1. Organizator publicznego transportu zbiorowego wydaje zaświadczenie na wykonywanie 

publicznego transportu zbiorowego podmiotowi, który zawarł umowę na wykonywanie 

regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przed dniem wejścia w 

życie ustawy. Zaświadczenie wydaje się przed dniem wygaśnięcia zezwolenia na 

wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, na okres 

ważności umowy. 

2. Operator publicznego transportu zbiorowego, który w okresie od dnia wejścia w życie 

ustawy do dnia [31 grudnia 2016 r.] <31 grudnia 2017 r.> zawarł umowę o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, zwolniony 

jest z obowiązku posiadania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w 

krajowych transporcie drogowym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym. 

 

Art. 85. 

1. Przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia o zamiarze wykonywania przewozu w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym do organizatora publicznego 

transportu zbiorowego, właściwego ze względu na zasięg przewozów, od dnia 1 lipca 2016 

r. 

2. Potwierdzenie zgłoszenia przewozu wydane na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w 

ust. 1, uprawnia przedsiębiorcę do wykonywania przewozu w ramach publicznego 

transportu zbiorowego na określonej w tym potwierdzeniu linii komunikacyjnej od dnia 

[1 stycznia 2017 r.] <1 stycznia 2018 r.> 
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Art. 87. 

1. W terminie do dnia [31 grudnia 2016 r.] <31 grudnia 2017 r.> podmioty prowadzące 

działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób są obowiązane uwzględniać 

uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego w transporcie drogowym i kolejowym, zgodnie z dotychczasowymi 

przepisami. 

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, finansowanie ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego odbywa się na zasadach określonych w przepisach 

dotychczasowych. 

3. Umowy określające zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do utraconych 

przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych, zawarte na podstawie art. 8a ust. 4 pkt 3 

ustawy, o której mowa w art. 68, zachowują ważność przez okres, na który zostały 

zawarte, jednak nie dłużej niż do dnia [31 grudnia 2016 r.] <31 grudnia 2017 r.> 

 

Art. 90. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r., z wyjątkiem art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 68 pkt 

2 i 3 oraz art. 73 pkt 1 lit. a, pkt 2-8, pkt 10 lit. a i pkt 11 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 

[1 stycznia 2017 r.] <1 stycznia 2018 r.> 


