BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r.
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 39)

U S T A W A z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710,
730, 1214, 1979 i 2020)

Art. 3.
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
[1) linii tramwajowych;]
<1) linii tramwajowych, z wyjątkiem przepisów rozdziału 2b, które stosuje się
odpowiednio do linii tramwajowych lokalizowanych poza pasem drogowym;>
2) transportu szynowego wykonywanego w ramach wewnątrzzakładowego procesu
produkcji, przetwórstwa lub dystrybucji, jednego lub kilku sąsiadujących przedsiębiorstw,
w tym na obszarze górniczym - kopalń odkrywkowych, zwałowisk odpadów, zakładów
hutniczych i koksowni, w trakcie którego pojazdy w nim uczestniczące nie wyjeżdżają
poza obszar przedsiębiorstw lub wyjeżdżają wyłącznie na infrastrukturę prywatną;
3) transportu linowego i linowo-terenowego, z wyjątkiem art. 10 ust. 3 pkt 2 i ust. 3a;
4)

transportu kolejowego wykonywanego na liniach kolejowych o szerokości toru mniejszej
niż 300 mm.

2. Przepisów rozdziałów 2-12, z wyjątkiem art. 5 ust. 1-2b oraz art. 38a-38ba, nie stosuje się
do infrastruktury nieczynnej.
3. Przepisów rozdziałów 2-2b, 4a, 4b, 5b-6b, 7-8, 10 oraz art. 17a-17b, art. 18a-18f, art. 2323j, z wyjątkiem art. 5 ust. 1-2b oraz art. 25g, nie stosuje się do infrastruktury prywatnej
oraz do przedsiębiorców wykonujących na niej przewozy.
4. Przepisów rozdziałów 6, 7 i 9 nie stosuje się do infrastruktury kolejowej znajdującej się na
obszarze warsztatów naprawczych taboru kolejowego, wagonowni lub lokomotywowni.
5. Przepisów rozdziałów 4a, 5a, 5b, 6-6c i 8, art. 5 ust. 3-3e i 6, art. 13 ust. 1, art. 17a, art.
17b, art. 18a-18f, art. 23-23j oraz art. 59-64 nie stosuje się do kolei wąskotorowych.
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-26. Przepisów rozdziałów 2b, 4a, 5b, 7-8 i 10, art. 17a-17b, art. 18a-18f, art. 23-23j, z
wyjątkiem art. 25g i art. 40, nie stosuje się do bocznic kolejowych i przedsiębiorców
wykonujących na nich przewozy.
7. Przepisów rozdziałów 2, 4a-9 i 12, art. 23-23j nie stosuje się do metra. Przepisy rozdziałów
2b i 10 stosuje się odpowiednio.
8. Przepisów rozdziałów 4a i 5a oraz art. 23-23j nie stosuje się do sieci kolejowych, które są
funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko do prowadzenia
przewozów

wojewódzkich

lub

lokalnych

oraz

do

przewoźników

kolejowych

prowadzących działalność wyłącznie w obrębie tych sieci kolejowych.
9. Przepisów rozdziału 4a oraz art. 23-23j nie stosuje się do:
1) infrastruktury kolejowej przewidzianej wyłącznie do użytku lokalnego, turystycznego lub
historycznego;
2) pojazdów

historycznych,

pojazdów

turystycznych

oraz

pojazdów

kolejowych

przeznaczonych wyłącznie do użytku lokalnego.

Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) infrastruktura kolejowa - elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy;
1a) droga kolejowa - tor kolejowy albo tory kolejowe wraz z elementami wymienionymi w
pkt 2-12 załącznika nr 1 do ustawy, o ile są z nimi funkcjonalnie połączone, niezależnie
od tego, czy zarządza nimi ten sam podmiot;
1b) infrastruktura nieczynna - infrastruktura kolejowa, na której zarządca infrastruktury nie
dopuścił ruchu kolejowego;
1c)

infrastruktura prywatna - infrastruktura kolejowa wykorzystywana wyłącznie do
realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób;

1d) kolej wąskotorowa - kolej, której tory mają szerokość mniejszą niż 1435 mm;
1e) pociąg - pojazd kolejowy albo skład pojazdów kolejowych, który spełnia wymagania
określone dla pociągu i któremu zarządca infrastruktury nadał status pociągu;
1f) manewr - zamierzony ruch pojazdu kolejowego albo składu pojazdów kolejowych oraz
związane z nim czynności na drodze kolejowej, z wyjątkiem wjazdu, wyjazdu i przejazdu
pociągu;
2) linia kolejowa - wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa przystosowana
do prowadzenia ruchu pociągów;
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-32a) linia kolejowa o znaczeniu państwowym - istniejąca lub projektowana linia kolejowa,
której budowa, utrzymanie i eksploatacja uzasadniona jest ważnymi względami
gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi lub obronnymi;
2b) linia kolejowa o znaczeniu obronnym - linię kolejową, o znaczeniu państwowym, której
utrzymanie i eksploatację uzasadniają względy obronności państwa, w tym potrzeby Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w czasie podwyższenia
gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, planowaną do objęcia osłoną techniczną;
2c) linia kolejowa o znaczeniu wyłącznie obronnym - linię kolejową, o znaczeniu
państwowym, dla której jedynym kryterium zaliczenia do linii o znaczeniu państwowym
są względy obronności państwa, w tym potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
i wojsk sojuszniczych we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa i w czasie
wojny;
<2d) linia tramwajowa – tor tramwajowy albo tory tramwajowe wraz z obiektami
budowlanymi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącymi całość technicznoużytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu tramwajów oraz obsługi pasażerów,
pieszych i rowerzystów, w tym perony tramwajowe, ciągi piesze, chodniki i drogi
rowerowe;>
3) przyległy pas gruntu - grunty wzdłuż linii kolejowych, usytuowane po obu ich stronach,
przeznaczone do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego;
3a) pas gruntu pod linię kolejową - powierzchnię gruntu wykorzystywaną do budowy lub
przebudowy linii kolejowej określoną w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
4)

sieć kolejowa - układ połączonych ze sobą dróg kolejowych zarządzany przez zarządcę
infrastruktury;

4a) plan transportowy - plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
opracowany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego i ogłoszony zgodnie z
ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2016 i 2435);
5) odcinek linii kolejowej - część linii kolejowej zawartą między stacjami węzłowymi albo
między punktem początkowym lub końcowym linii kolejowej i najbliższą stacją węzłową;
6) pojazd kolejowy - pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach
kolejowych, z napędem lub bez napędu;
6a) (uchylony);
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-46b) dysponent - podmiot będący właścicielem pojazdu kolejowego lub posiadający prawo do
korzystania z niego jako środka transportu, wpisany do krajowego rejestru pojazdów
kolejowych;
6c) podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM(2)) - podmiot
obowiązany do zagwarantowania utrzymania pojazdu kolejowego, wpisany do krajowego
rejestru pojazdów kolejowych, w szczególności przewoźnika kolejowego, zarządcę
infrastruktury lub dysponenta;
6d) podmiot zamawiający - podmiot, który zamawia zaprojektowanie, budowę, odnowienie
lub modernizację podsystemu, w szczególności przewoźnika kolejowego, zarządcę
infrastruktury lub dysponenta;
6e) krajowy rejestr pojazdów kolejowych (NVR(3)) - rejestr pojazdów kolejowych
dopuszczonych do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6f) pojazd kolejowy specjalny - pojazd kolejowy przeznaczony do utrzymania, naprawy lub
budowy

infrastruktury

kolejowej,

lub

przeznaczony

do

prowadzenia

działań

ratowniczych;
6g) krajowy rejestr infrastruktury (RINF) - rejestr infrastruktury kolejowej, a także bocznic
kolejowych eksploatowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6h) pojazd historyczny - pojazd kolejowy:
a) wpisany do inwentarza muzealiów, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 1996 r.
o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669), lub do inwentarza muzeum lub rejestru
zabytków, lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, o których mowa w ustawie z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i
2245), lub
b) będący lokomotywą parową eksploatowaną przed dniem 14 listopada 1997 r., lub
c) spełniający co najmniej jeden z następujących warunków:
– zawiera rozwiązania konstrukcyjne o charakterze unikatowym dokumentujące etapy
rozwoju techniki kolejowej,
– jest związany z wydarzeniami historycznymi lub był użytkowany przez znane postacie
historyczne;
6i)

pojazd turystyczny - pojazd kolejowy wykorzystywany wyłącznie w celach
turystycznych, demonstracyjnych lub rekreacyjnych;

7)

zarządca infrastruktury - podmiot odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą kolejową
albo, w przypadku budowy nowej infrastruktury, podmiot, który przystąpił do jej budowy
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-5w charakterze inwestora; zadania zarządcy infrastruktury mogą wykonywać różne
podmioty;
8) obszar kolejowy - powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której
znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania,
eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy;
8a) dworzec kolejowy - obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych, w którym
znajdują się pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych korzystających z
transportu kolejowego, położony przy linii kolejowej;
9) przewoźnik kolejowy - przedsiębiorca uprawniony na podstawie licencji do wykonywania
przewozów kolejowych lub świadczenia usługi trakcyjnej lub podmiot wykonujący
przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej;
9a) usługa trakcyjna - działalność przewoźnika kolejowego polegającą na zapewnieniu
pojazdu kolejowego z napędem wraz z obsługą maszynistów do wykonywania przewozu
kolejowego albo zapewnienie obsługi maszynistów do prowadzenia pojazdu kolejowego z
napędem;
9b) aplikant - przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych
obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem
zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego,
spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego;
10)

bocznica kolejowa - wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa,
połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służąca do wykonywania
czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo
przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej;

10a) użytkownik bocznicy kolejowej - zarządca infrastruktury, który nie zarządza inną
drogą kolejową niż bocznica kolejowa;
11)

zdolność przepustowa - możliwość eksploatacyjno-ruchowa drogi kolejowej do
wykonania na niej przejazdów pociągów albo manewrów w określonym czasie;

12) trasa pociągu - zdolność przepustowa zarezerwowana dla przejazdu pociągu;
13) typ pojazdu kolejowego - pojazd kolejowy o określonych powtarzalnych rozwiązaniach
konstrukcyjnych;
14) typ budowli - budowlę przeznaczoną do prowadzenia ruchu kolejowego o określonych
powtarzalnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych;
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-614a) typ urządzenia - urządzenie lub system przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego
o określonych powtarzalnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych;
15) świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu - dokument uprawniający do eksploatacji
odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia;
15a) certyfikat zgodności typu - dokument wystawiony przez jednostkę organizacyjną
uprawnioną do przeprowadzenia badań technicznych koniecznych do uzyskania
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu potwierdzający przeprowadzenie tych
badań z wynikiem pozytywnym;
15b) certyfikat zgodności z typem - dokument wystawiony przez jednostkę organizacyjną
uprawnioną do przeprowadzenia badań technicznych koniecznych do stwierdzania
zgodności z typem, potwierdzający, że dane urządzenie, budowla albo pojazd kolejowy są
zgodne z typem, który uprzednio uzyskał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu;
16) (uchylony);
16a) (uchylony);
17) świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego - dokument potwierdzający, że
pojazd kolejowy jest sprawny technicznie;
18) świadectwo bezpieczeństwa - dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego
prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany
podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji
bezpieczeństwa;
18a) certyfikat bezpieczeństwa - dokument potwierdzający posiadanie przez przewoźnika
kolejowego zaakceptowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność
spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa;
18b) autoryzacja bezpieczeństwa - dokument potwierdzający ustanowienie przez zarządcę
infrastruktury systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego
wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania
infrastruktury kolejowej;
19) umowa o świadczenie usług publicznych - umowa o świadczenie usług publicznych w
zakresie publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010
r. o publicznym transporcie zbiorowym;
19a) organizator publicznego transportu kolejowego - organizator publicznego transportu
zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym w zakresie odnoszącym się do pasażerskich przewozów kolejowych;
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-719b) operator publicznego transportu kolejowego - operator publicznego transportu
zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym w zakresie odnoszącym się do pasażerskich przewozów kolejowych;
19c) przewóz o charakterze użyteczności publicznej - przewóz o charakterze użyteczności
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym;
19d) (uchylony);
20) (uchylony);
20a) przewozy wojewódzkie - wojewódzkie przewozy pasażerskie w rozumieniu ustawy z
dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
20b) przewozy lokalne - powiatowe przewozy pasażerskie, powiatowo-gminne przewozy
pasażerskie, gminne przewozy pasażerskie lub metropolitarne przewozy pasażerskie w
rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
21) (uchylony);
22) przewóz technologiczny - przejazd wykonywany na potrzeby zarządcy infrastruktury w
celu jej budowy, naprawy, utrzymania, nadzoru bądź usuwania awarii;
22a) pasażerski przewóz okazjonalny - jednorazowy przewóz w zakresie pasażerskiego
transportu

kolejowego

mający

na

celu

zaspokojenie

potrzeb

przewozowych

nieprzewidzianych w realizowanych na danej linii przewozach w ramach umowy o
świadczenie usług publicznych lub na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu;
23) rozkład jazdy pociągów - plan, według którego mają się odbywać przejazdy pociągów na
danej sieci kolejowej lub jej części w czasie, w którym on obowiązuje;
24) (uchylony);
25) (uchylony);
26) system kolei - wyróżniona cechami funkcjonalnymi i technicznymi sieć kolejowa i
pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu po tej sieci;
26a) transeuropejski system kolei - sieć kolejową określoną w decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych
wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. Urz. UE L
204 z 05.08.2010, str. 1) oraz pojazdy kolejowe przeznaczone do poruszania się po tej
sieci kolejowej;
27) (uchylony);
28) (uchylony);
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-829) interoperacyjność systemu kolei - zdolność systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i
nieprzerwanego

ruchu

pociągów,

spełniającego

warunki

techniczne,

ruchowe,

eksploatacyjne i prawne, których zachowanie zapewnia dotrzymanie zasadniczych
wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei i umożliwia efektywne
poruszanie się po transeuropejskiej sieci kolejowej;
30) składnik interoperacyjności - podstawowe składniki, grupy składników, podzespoły lub
zespoły, które są włączone lub które mają być włączone do podsystemu, od którego
pośrednio lub bezpośrednio zależy interoperacyjność systemu kolei; składnikiem
interoperacyjności jest również oprogramowanie;
30a) szczególny przypadek - część systemu kolei, dla którego, tymczasowo lub na stałe,
ustalono odrębne przepisy w technicznych specyfikacjach interoperacyjności ze względu
na istniejące ograniczenia geograficzne, topograficzne lub miejskie, lub ze względu na
konieczność zapewnienia zgodności z istniejącym systemem kolei;
30b) punkty otwarte - wskazane w technicznych specyfikacjach interoperacyjności warunki
techniczne odnoszące się do zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności
systemu kolei, do których stosuje się przepisy krajowe;
30c) zaawansowany etap realizacji - etap planowania lub realizacji podsystemu, w trakcie
którego zmiana w zakresie specyfikacji technicznych byłaby nie do zaakceptowania z
uwagi na należycie uzasadnione przeszkody o charakterze prawnym, umownym,
ekonomicznym, finansowym, społecznym lub środowiskowym;
31) podsystem - część systemu kolei o charakterze strukturalnym bądź funkcjonalnym, dla
której ustalono odrębne zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu
kolei;
32) zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei - wymagania
określone w dyrektywie w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie,
dotyczące składników interoperacyjności, podsystemów i ich powiązań, które powinny
być spełnione w transeuropejskim systemie kolei w celu zapewnienia interoperacyjności
systemu kolei;
33) techniczne specyfikacje interoperacyjności - specyfikacje obejmujące podsystemy lub ich
części w celu spełnienia zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu
kolei, ogłaszane przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
33a) specyfikacje europejskie - wspólne techniczne specyfikacje, europejskie aprobaty
techniczne lub krajowe normy stanowiące transpozycję norm europejskich;
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-933b) procedura weryfikacji WE podsystemu - czynności podejmowane przez producenta albo
jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, podmiot zamawiający, wykonawcę modernizacji,
importera, inwestora, dysponenta, zarządcę infrastruktury albo przewoźnika kolejowego,
mające na celu wykazanie, że podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
dotyczącymi

interoperacyjności

systemu

kolei, spełnia wymagania zawarte w

odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych i może zostać
dopuszczony do eksploatacji w systemie kolei;
34) certyfikat weryfikacji WE podsystemu - dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną
potwierdzający, że podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi
interoperacyjności systemu kolei;
34a) pośredni certyfikat weryfikacji WE podsystemu - dokument wydany przez jednostkę
notyfikowaną potwierdzający, że podsystem w całości albo części, na etapie
projektowania lub budowy, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi
interoperacyjności systemu kolei;
34b) certyfikat WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności dokument wydany przez
interoperacyjności

jest

jednostkę notyfikowaną potwierdzający,
zgodny

z

zasadniczymi

wymaganiami

że składnik
dotyczącymi

interoperacyjności systemu kolei lub potwierdzający, że składnik interoperacyjności jest
przydatny do stosowania;
34c) (uchylony);
34d) (uchylony);
34e) (uchylony);
34f) jednostka notyfikowana - podmiot odpowiedzialny za ocenę zgodności lub przydatności
do stosowania składnika interoperacyjności oraz odpowiedzialny za prowadzenie
procedur weryfikacji WE podsystemów;
35) deklaracja weryfikacji WE podsystemu - oświadczenie producenta albo jego
upoważnionego

przedstawiciela

mającego

siedzibę

na

terytorium

państwa

członkowskiego Unii Europejskiej, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji,
importera, inwestora, dysponenta, zarządcy infrastruktury albo przewoźnika kolejowego
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że podsystem, który został poddany
procedurze weryfikacji WE podsystemu, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
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- 10 dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei i spełnia wymagania zawarte w
odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych;
35a) pośrednia deklaracja weryfikacji WE podsystemu - oświadczenie producenta albo jego
upoważnionego

przedstawiciela

mającego

siedzibę

na

terytorium

państwa

członkowskiego Unii Europejskiej, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji,
importera, inwestora, dysponenta, zarządcy infrastruktury albo przewoźnika kolejowego
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że podsystem w całości albo w części,
na etapie projektowania lub budowy, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei i spełnia wymagania zawarte w
odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych;
35b) deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności
- oświadczenie producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę
na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podmiotu zamawiającego,
wykonawcy modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, zarządcy infrastruktury albo
przewoźnika kolejowego stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że składnik
interoperacyjności

jest

zgodny

z

zasadniczymi

wymaganiami

dotyczącymi

interoperacyjności systemu kolei i spełnia wymagania zawarte w odpowiednich
przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych, lub potwierdzające, że składnik
interoperacyjności jest przydatny do stosowania;
35c) deklaracja zgodności z typem - oświadczenie producenta albo jego upoważnionego
przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji, importera, inwestora,
dysponenta, zarządcy infrastruktury, użytkownika bocznicy albo przewoźnika kolejowego
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że dany pojazd kolejowy, urządzenie
albo budowla są zgodne odpowiednio z typem pojazdu, urządzenia albo budowli, który
już otrzymał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji albo świadectwo dopuszczenia
do eksploatacji typu;
36) dopuszczenie do eksploatacji - czynności faktyczne i prawne konieczne do przekazania
podsystemu lub pojazdu kolejowego do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem;
36a) dopuszczenie do eksploatacji typu - czynności faktyczne i prawne konieczne do
dopuszczenia odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia
do użytkowania, kończące się wydaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu;
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- 11 36b) zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji - dokument uprawniający zarządcę
infrastruktury,

przewoźnika

kolejowego,

producenta

albo

jego

upoważnionego

przedstawiciela, importera, podmiot zamawiający, wykonawcę modernizacji, inwestora,
albo dysponenta do eksploatacji podsystemu lub pojazdu kolejowego wprowadzanego po
raz pierwszy do użytkowania;
[36c) terminal towarowy - obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych obejmujący
drogę kolejową, wyposażony w urządzenia ładunkowe, umożliwiający załadunek lub
rozładunek wagonów lub integrację różnych rodzajów transportu w zakresie przewozu
towarów;]
<36c) terminal towarowy – obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych
obejmujący drogę kolejową, umożliwiający załadunek lub rozładunek wagonów lub
integrację różnych rodzajów transportu w zakresie przewozów towarów;>
37) środki publiczne - środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
37a) państwo członkowskie Unii Europejskiej - państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz
państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederację Szwajcarską;
38) Agencja - Europejską Agencję Kolejową ustanowioną rozporządzeniem nr 881/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym Europejską
Agencję Kolejową (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 214);
39) system zarządzania bezpieczeństwem - organizację i działanie przyjęte przez zarządcę
infrastruktury i przewoźnika kolejowego dla zapewnienia bezpieczeństwa;
40) wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI) - informacje statystyczne odnoszące się do
wypadków i incydentów kolejowych, skutków wypadków, bezpieczeństwa technicznego
infrastruktury kolejowej i zarządzania bezpieczeństwem;
41) wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM) - metody oceny bezpieczeństwa ustalone
w celu opisania sposobu oceny poziomu bezpieczeństwa, spełniania wymagań
bezpieczeństwa oraz zgodności z innymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa;
42) wspólne cele bezpieczeństwa (CST) - minimalne poziomy bezpieczeństwa, które
powinny być osiągnięte przez różne części transeuropejskiego systemu kolei i przez
system kolei jako całość, wyrażone w kryteriach akceptacji ryzyka;
43) modernizacja - większe prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub w jego
części, poprawiające całkowite osiągi podsystemu;
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- 12 44) odnowienie - większe prace wymienne w podsystemie lub w części podsystemu, które
nie zmieniają całkowitych osiągów podsystemu;
45) wypadek - niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu
kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub
środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności:
a) kolizje,
b) wykolejenia,
c) zdarzenia na przejazdach,
d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu,
e) pożar pojazdu kolejowego;
46) poważny wypadek - każdy wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem lub innym
zdarzeniem mającym oczywisty wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei lub na
zarządzanie bezpieczeństwem:
a) z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej 5 ciężko rannymi osobami, lub
b) powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej lub
środowiska, które mogą zostać natychmiast oszacowane przez komisję badającą wypadek
na co najmniej 2 miliony euro;
47) incydent - każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek, związane z ruchem
kolejowym i mające wpływ na jego bezpieczeństwo;
48) postępowanie - proces mający na celu zapobieganie wypadkom i incydentom obejmujący
zbieranie i analizę informacji, wyciąganie wniosków dotyczących przyczyn wypadków i
incydentów oraz w uzasadnionych przypadkach opracowanie zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa;
49) interoperacyjne usługi transgraniczne - usługi, których świadczenie wiąże się z
przekroczeniem granic Rzeczypospolitej Polskiej i wymaga przynajmniej dwóch
certyfikatów bezpieczeństwa od przedsiębiorstw kolejowych;
50) tajemnica przedsiębiorstwa - tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637);
51) obiekt infrastruktury usługowej - obiekt budowlany wraz z gruntem, na którym jest
usytuowany, oraz instalacjami i urządzeniami, przeznaczony w całości lub w części do
świadczenia jednej lub większej liczby usług, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2
do ustawy;
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na zarządzaniu

obiektem

infrastruktury usługowej

lub

świadczeniu

na rzecz

przewoźników kolejowych co najmniej jednej z usług, o których mowa w ust. 2 i 3
załącznika nr 2 do ustawy;
[53) stacja pasażerska - obiekt infrastruktury usługowej obejmujący dworzec kolejowy lub
perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dotarcie do peronów, pieszo lub
pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego;
54) operator stacji pasażerskiej - podmiot zarządzający dworcem kolejowym lub peronem;]
<53)

stacja pasażerska – obiekt infrastruktury usługowej obejmujący dworzec

kolejowy wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dostęp do peronu, pieszo
lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego;
54) operator stacji pasażerskiej – podmiot zarządzający stacją pasażerską;>
55) stacja rozrządowa - stacja kolejowa wyposażona w urządzenia do rozrządu wagonów, w
skład której wchodzą urządzenia umożliwiające zestawianie składów pociągów i
wykonywanie manewrów;
56)

tory postojowe - tory przeznaczone specjalnie do tymczasowego postoju pojazdów
kolejowych lub składów pojazdów kolejowych między dwoma okresami ich eksploatacji.

Art. 9o.
1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje wojewoda, na wniosek PKP Polskich
Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, zwanych dalej "PLK S.A.", lub właściwej jednostki
samorządu terytorialnego.
2. Do postępowania w sprawach o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60), zwanej dalej
"Kodeksem postępowania administracyjnego", z zastrzeżeniem przepisów niniejszej
ustawy.
2a. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w
przepisach prawa, wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14
dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpoznania.
3. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zawiera w szczególności:
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- 14 [1) mapę w skali co najmniej 1:5000, przedstawiającą proponowany przebieg linii kolejowej,
z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla planowanych obiektów budowlanych, opracowaną
z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w razie jej braku - innej mapy sytuacyjnowysokościowej w tej samej skali, zaś dla terenów zamkniętych z wykorzystaniem treści
mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne;]
<1) mapę w skali co najmniej 1:5000, opracowaną z wykorzystaniem treści mapy
zasadniczej, a w razie jej braku – innej mapy sytuacyjno-wysokościowej w tej samej
skali, a w przypadku terenów zamkniętych z wykorzystaniem treści mapy, o której
mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i
kartograficzne:
a) przedstawiającą proponowany przebieg linii kolejowej, z zaznaczeniem terenu
niezbędnego dla planowanych obiektów budowlanych,
b) określającą oznaczenie terenu objętego inwestycją, w tym przebieg linii
rozgraniczającej teren obejmujący nieruchomości, o których mowa w art. 9q ust. 1
pkt 7 i art. 9s ust. 6, oraz oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ma wywołać skutek w postaci ograniczenia
w korzystaniu z nieruchomości, o którym mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6 i art. 9s ust. 9,
a także terenów, o których mowa w art. 9ya ust. 1;>
2) określenie zmian w dotychczasowym przeznaczeniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu
terenu, przy czym przez uzbrojenie terenu należy rozumieć wybudowane urządzenia, o
których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 i 492);
3) mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania
podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
[3a) wykaz nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zawierający oznaczenia działek według
katastru nieruchomości lub map z projektami podziału nieruchomości oraz powierzchnie
tych działek;]
<3a)

wykaz nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego albo stanowią ich własność,
w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ma wywołać
skutek, o którym mowa w art. 9s ust. 3b i 3e, zawierający oznaczenia działek według
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powierzchnie tych działek;>
3b) wykaz nieruchomości, zawierający oznaczenia działek według katastru nieruchomości
lub map z projektami podziału nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej ma wywołać skutek w postaci ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości, o którym mowa w art. 9s ust. 9;
4) opinie:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych
na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056),
<aa)

Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do inwestycji dotyczących

linii kolejowych o znaczeniu obronnym i linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie
obronnym oraz inwestycji lokalizowanych w całości albo w części na terenach
zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa, ustalonych na podstawie
art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
przez Ministra Obrony Narodowej, lub w ich strefach ochronnych, o których
mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,>
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do morskich portów i
przystani wraz z obszarami pasa technicznego oraz pasa ochronnego,
c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
d) (uchylona),
e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu
Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe,
f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury
chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami,
g) właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty w zakresie zadań
rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w odniesieniu do terenów
nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego,
h) właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) - w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów
infrastruktury,
i) właściwego zarządcy drogi publicznej - w odniesieniu do drogi publicznej, która
krzyżuje się z linią kolejową,
j) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do projektowanej linii
kolejowej, która krzyżuje się z linią kolejową tego zarządcy lub jest lokalizowana w
obszarze kolejowym jego linii.
4. Właściwy organ, na wniosek PLK S.A. lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego,
wydaje opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako
brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
5. Z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b, opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, zastępują uzgodnienia,
pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi
przepisami.
5a. Wojewoda uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej z
dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
5b. Uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej, o którym
mowa w ust. 5a, dokonuje się w drodze decyzji, o której mowa w art. 166 ust. 5 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125),
w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej. W przypadku niezajęcia stanowiska przez dyrektora regionalnego zarządu
gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we wskazanym
terminie uzgodnienie uznaje się za dokonane.
5c. Stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o uzgodnieniu projektu decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej są wnioskodawca oraz inwestor.
6. Wojewoda wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym
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nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony o wszczęciu tego postępowania w
drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na
przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin

oraz urzędu

wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany
w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
6a. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy
właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do
spadku, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się w drodze obwieszczenia w
urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii
kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz
urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.
7. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje się w terminie 3 miesięcy od dnia
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
8. Z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, nieruchomości stanowiące własność
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 8 jest nieważna.
10. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do gruntów wnoszonych przez Polskie Koleje Państwowe
Spółkę Akcyjną, zwane dalej "PKP S.A.", w formie wkładu niepieniężnego do PLK S.A.
na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji,
restrukturyzacji

i

prywatyzacji

przedsiębiorstwa

państwowego

"Polskie

Koleje

Państwowe" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311 oraz z 2019 r. poz. 492).
11. W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości innej
niż wymieniona w ust. 8, objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, nabywca i zbywca są
zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub
użytkownika wieczystego w terminie 7 dni od dnia zbycia. Brak terminowego dokonania
powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub
użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania na
podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.
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nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej
decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące
się postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu do czasu ostatecznego
zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej.
13. W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia
sprzeciwu od zgłoszenia.
14. Przepisów ust. 12 i 13 nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu
publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek
którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej.
Art. 9q.
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zawiera w szczególności:
[1) linie rozgraniczające teren;]
<1) oznaczenie terenu inwestycji, w tym linii rozgraniczających teren;>
2) warunki techniczne realizacji inwestycji;
3) warunki wynikające z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska, ochrony
zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa;
4) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich;
5) zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 9s ust. 1;
[6) określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa do
wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej, w tym
dokonania związanej z nią budowy lub przebudowy układu drogowego lub urządzeń
wodnych, lub założenia i przeprowadzania na nich ciągów drenażowych przewodów i
urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz
urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub
nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i
urządzeń, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem
awarii;
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- 19 7) oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości lub map z
projektami podziału nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub
właściwej jednostki samorządu terytorialnego;]
<6) określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa
do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej, w
szczególności dokonania związanej z nią budowy lub przebudowy układu
drogowego, w tym zjazdu do nieruchomości, lub urządzeń wodnych, lub
założenia i przeprowadzania na nich ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń
służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz
urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub
nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów
i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem
awarii;
7) oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości lub map
z projektami podziału nieruchomości:
a) które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu
terytorialnego,
b) w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ma wywołać
skutek, o którym mowa w art. 9s ust. 3b i 3e.>
8)

oznaczenie nieruchomości, według katastru nieruchomości lub map z projektami
podziału nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej ma wywołać skutek w postaci ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomości, o którym mowa w art. 9s ust. 9.

1a. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 124
ust. 4-7 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy oraz
wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym
nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze
nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie
wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na
stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.
Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
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właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do
spadku, zawiadomienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje
się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze
względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach
podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.
3. W zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się
informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.
4. Przepisy ust. 2-3 stosuje się odpowiednio do doręczenia i zawiadamiania stron o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydanej przez organ drugiej instancji, a
także decyzji wydanych na podstawie art. 145, art. 155, art. 156 i art. 161-163 Kodeksu
postępowania administracyjnego.
5. Organem odwoławczym od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej jest
minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej określa termin wydania nieruchomości lub
opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od
dnia, kiedy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna.
7. Do zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stosuje się odpowiednio przepis
art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem że zgodę wyraża
wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej.
Art. 9s.
1. Decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zatwierdza się podział nieruchomości. Mapy
z projektami podziału nieruchomości stanowią integralną część decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej.
2. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanowią
linie podziału nieruchomości.
3. Nieruchomości, o których mowa w art. 9q ust. 1 pkt 7, stają się z mocy prawa własnością:
1) Skarbu Państwa - w przypadku wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej złożonego przez PLK S.A.,
2) jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej złożonego przez tę jednostkę
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3a. Jeżeli na nieruchomości, o której mowa w ust. 3, lub prawie użytkowania wieczystego tej
nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, z dniem w którym
decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna, prawa te wygasają.
3b. PLK S.A. nabywają z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej stała się ostateczna, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych nabytych z mocy prawa przez Skarb Państwa lub stanowiących jego
własność, z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w ust. 3e, oraz prawo własności
budynków, innych urządzeń i lokali znajdujących się na tych nieruchomościach.
3c. Nie pobiera się pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu nabycia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości w trybie niniejszego rozdziału, a nabycie prawa własności
budynków, innych urządzeń i lokali znajdujących się na nieruchomościach, o których
mowa w ust. 3b, następuje nieodpłatnie.
3d. Dochód z tytułu nabycia praw, o których mowa w ust. 3b, jest zwolniony od podatku
dochodowego.
3e. Nieruchomości, na których planowana jest budowa lub przebudowa dróg krajowych,
określone decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z dniem w którym decyzja ta
stała się ostateczna, wojewoda oddaje w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
4. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania w przypadkach, o których mowa w
ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z
zastrzeżeniem art. 9y i 9z.
5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w
księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości praw, o których mowa w ust. 3 i 3b.
6. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do nieruchomości będących przedmiotem własności
albo użytkowania wieczystego PKP S.A. lub PLK S.A.
7. Do dnia uzyskania pozwolenia na budowę, nieruchomości, o których mowa w ust. 3, mogą
być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub osoby, które
posiadały inne tytuły prawne do nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 9w.
[8. Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna, PLK
S.A. lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego uzyskuje prawo do dysponowania
nieruchomościami, o których mowa w ust. 3, 3b i 9, na cele budowlane w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
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uwzględnieniem art. 9w ust. 4.]
<8. Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna,
PLK S.A. lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego uzyskuje prawo do
dysponowania nieruchomościami, o których mowa w ust. 3, 3b i 9 oraz art. 9q ust. 1
pkt 6, na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem
budowlanym”, z uwzględnieniem art. 9w ust. 4.>
9. W odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
oznaczonych zgodnie z art. 9q ust. 1 pkt 8, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren
nieruchomości w związku z prowadzeniem inwestycji kolejowej obejmującej budowę lub
przebudowę tunelu, a także prace związane z jego konserwacją, utrzymaniem lub
usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ograniczy,
za odszkodowaniem, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na
budowę lub przebudowę tunelu oraz związanych z nim układu drogowego lub urządzeń
wodnych, ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów,
pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a
także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń
niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.
10. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 9, przysługuje właścicielom lub użytkownikom
wieczystym nieruchomości, oznaczonych zgodnie z art. 9q ust. 1 pkt 8, od podmiotu, na
rzecz którego wydawana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
<10a. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 9, ustala wojewoda, w drodze
decyzji, w terminie nie dłuższym niż 180 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna.>
[11. Do ustalenia odszkodowań, o których mowa w ust. 9, stosuje się art. 9y ust. 2, 3 i 4.
Koszty ustalenia wysokości odszkodowania pokrywa podmiot, na rzecz którego wydawana
jest decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.]
<11. Do ustalenia odszkodowań, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy art. 9y ust.
3 i 4. Koszty ustalenia wysokości odszkodowania pokrywa podmiot, na rzecz którego
wydawana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.>
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[1. Stronie odwołującej się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, na jej wniosek,
wypłaca się kwotę określoną w tej decyzji. Wypłata tej kwoty nie ma wpływu na
prowadzone postępowanie odwoławcze.]
<1. Na wniosek osoby uprawnionej wypłaca się zaliczkę w wysokości 70%
odszkodowania określonego w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. W
przypadku odwołania osoby uprawnionej od decyzji ustalającej wysokość
odszkodowania wypłata zaliczki nie ma wpływu na prowadzone postępowanie
odwoławcze. Wypłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 30 dni od dnia
złożenia wniosku.>
<1a. Osoba uprawniona, której wypłacono zaliczkę, jej spadkobierca albo następca
prawny są obowiązani do zwrotu zaliczki po jej waloryzacji na dzień zwrotu, jeżeli
decyzja o lokalizacji linii kolejowej została zmieniona w części dotyczącej tej osoby,
uchylona w całości lub w części dotyczącej tej osoby lub stwierdzono jej
nieważność.>
2. Przepisu ust. 1 zdanie pierwsze nie stosuje się, jeżeli stroną odwołującą się od decyzji
ustalającej wysokość odszkodowania jest podmiot, na wniosek którego została wydana
decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Art. 9ac.
1. Wojewoda wydaje pozwolenie na budowę linii kolejowej lub poszczególnych odcinków tej
linii oraz wszystkich obiektów związanych z jej budową, przebudową i rozbudową,
położonych w granicach województwa, na zasadach i w trybie przepisów Prawa
budowlanego oraz doręcza je wnioskodawcy, a pozostałe strony zawiadamia o jego
wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych
ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu
wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.
1a. Przepisy ust. 1 dotyczące sposobu powiadomienia stron stosuje się odpowiednio do
zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy postępowanie dotyczy nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik
wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.
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jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od
dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę linii kolejowej.
Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę linii kolejowej,
której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sąd administracyjny po upływie 14
dni od dnia rozpoczęcia budowy linii kolejowej może stwierdzić jedynie, że decyzja
narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub w art. 156 Kodeksu
postępowania administracyjnego.
4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
<5. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w
sprawach dotyczących linii tramwajowej realizowanej w trybie niniejszego rozdziału
jest właściwy wojewoda.
6. Organem nadzoru budowlanego pierwszej instancji w sprawach dotyczących linii
tramwajowej realizowanej w trybie niniejszego rozdziału jest właściwy wojewódzki
inspektor nadzoru budowlanego.>
<Art. 9ag.
1. Zadanie polegające na przebudowie lub budowie drogi publicznej, sieci lub
urządzenia wodnego w zakresie wynikającym z konieczności ich dostosowania do
inwestycji dotyczących linii kolejowych realizowane jest przez PLK S.A. albo
właściwą jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia z
właściwym zarządcą drogi publicznej, sieci lub urządzenia wodnego, w którym
określa się w szczególności termin przejęcia obowiązku utrzymania drogi publicznej,
sieci lub urządzenia wodnego przez właściwego zarządcę.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, może realizować właściwy zarządca drogi
publicznej, sieci lub urządzenia wodnego, w trybie określonym w przepisach
odrębnych, na koszt PLK S.A. lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie porozumienia, które określa w szczególności warunki finansowania
zadania przez PLK S.A. albo właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.>

<Art. 13aa.
1. Prezes UTK, na wniosek lub z urzędu, może, w drodze postanowienia, w niezbędnym
zakresie ograniczyć prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego do akt
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przedsiębiorstwa, jak również innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie
przepisów odrębnych.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również informacji uzyskanych od
organów regulacyjnych pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz
od Komisji Europejskiej w ramach konsultacji, o których mowa w art. 13 ust. 3a pkt
1 lit. a, lub współpracy, o której mowa w art. 15a.
3. Na postanowienie wydane na podstawie ust. 1 przysługuje zażalenie.
4. Wniosek o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego składa się wraz z
uzasadnieniem oraz wersją dokumentu niezawierającą informacji objętych
ograniczeniem, o którym mowa w ust. 1, ze stosowną adnotacją.
5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 4, Prezes UTK wzywa
wnioskodawcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku
nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez
rozpoznania.
6. Stronom oraz podmiotom zainteresowanym udostępnia się materiał dowodowy
niezawierający informacji objętych ograniczeniem, o którym mowa w ust. 1, ze
stosowną adnotacją.>
Art. 14a.
1. (uchylony).
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Do skargi, o której mowa w art. 13 ust. 3c pkt 4, pasażer powinien dołączyć następujące
dokumenty:
[1)

kopię skargi lub reklamacji skierowanej do przewoźnika kolejowego, operatora stacji
pasażerskiej, sprzedawcy biletów, organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego
nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz.
2361 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1629);]

<1) kopię skargi lub reklamacji skierowanej do przewoźnika kolejowego, operatora
stacji pasażerskiej, zarządzającego peronem, sprzedawcy biletów, organizatora
turystyki

lub

przedsiębiorcy

ułatwiającego

nabywanie
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- 26 turystycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o
imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 548);>
2) odpowiedź podmiotu, o którym mowa w pkt 1, na skargę lub reklamację, jeżeli została
udzielona;
3) bilet na daną trasę, a w przypadku biletu elektronicznego - dane umożliwiające
identyfikację warunków zawartej umowy przewozu, w szczególności numer biletu, datę i
godziny przewozu oraz rodzaj pociągu, lub potwierdzenie rezerwacji;
4) inne istotne dokumenty potwierdzające naruszenie prawa pasażerów w ruchu kolejowym.
5a. Do skargi pasażer może dołączyć wniosek o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem,
o którym mowa w art. 16a, w zakresie i trybie określonych w rozdziale 3a. W takim
przypadku Prezes UTK przekazuje Rzecznikowi, o którym mowa w art. 16a,
dokumentację sprawy w zakresie niezbędnym do rozpoznania wniosku.
6. (uchylony).
Art. 22d.
1. [Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i
bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów
kolejowych: dyżurny ruchu, nastawniczy, kierownik pociągu, ustawiacz, manewrowy,
rewident taboru, automatyk, toromistrz, dróżnik przejazdowy, prowadzący pojazdy
kolejowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz pomocnik maszynisty pojazdów
trakcyjnych, są obowiązani:]
<Pracownicy

zatrudnieni

na

stanowiskach

bezpośrednio

związanych

z

prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem
określonych

rodzajów

pojazdów

kolejowych:

dyżurny

ruchu, nastawniczy,

zwrotniczy, kierownik pociągu, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, automatyk,
toromistrz, dróżnik przejazdowy oraz prowadzący pojazdy kolejowe, o których
mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 2, są obowiązani:>
1) posiadać wymagane wykształcenie,
2) spełniać wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne,
3) posiadać wymagane przygotowanie zawodowe,
4) zdać egzamin kwalifikacyjny
- określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 pkt 1.
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właściwemu uprawnionemu organowi dokumentu upoważniającego do wykonywania
czynności na stanowiskach, o których mowa w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) dla stanowisk, o których mowa w ust. 1, warunki, jakie są obowiązani spełniać
zatrudnieni na tych stanowiskach, a także warunki i sposób oceny ich zdolności
fizycznych i psychicznych, jednostki uprawnione do oceny zdolności fizycznej i
psychicznej oraz tryb orzekania o tej zdolności,
2) sposób powoływania i tryb pracy komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje
pracowników zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, wzory
dokumentów potwierdzających te kwalifikacje i upoważniających do wykonywania
czynności

na

tych

stanowiskach,

wysokość

wynagrodzenia

członków

komisji

egzaminacyjnych oraz wysokość opłat związanych ze stwierdzeniem kwalifikacji
pracowników, uwzględniając przepis ust. 4, a także sposób uiszczania tych opłat
- mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, właściwych
kwalifikacji osób zatrudnionych na tych stanowiskach, odpowiednich warunków
przeprowadzania oceny zdolności fizycznej i psychicznej, nakład pracy członków komisji
egzaminacyjnej oraz ich kwalifikacje, a także koszty rzeczowe i osobowe związane ze
stwierdzaniem kwalifikacji pracowników.
4. Wysokość opłaty związanej ze stwierdzeniem kwalifikacji pracowników zatrudnionych na
stanowiskach, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć równowartości w złotych
30 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego, ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski, obowiązującego w dniu wydania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje
pracownika.
Art. 30e.
1. Zarządca podaje do publicznej wiadomości rozkład jazdy pociągów pasażerskich w formie
ogłoszenia na swojej stronie internetowej nie później niż w terminie 21 dni przed dniem
jego wejścia w życie.
[2. Zarządca nie później niż w terminie 21 dni przed dniem wejścia w życie rozkładu jazdy
pociągów pasażerskich przekazuje go w postaci elektronicznej właściwym operatorom
stacji pasażerskich.
3. Operator stacji pasażerskiej podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń w miejscu
powszechnie dostępnym w budynku dworca kolejowego oraz na peronach lub przy
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tej stacji obowiązujący do kolejnej planowanej jego zmiany, nie później niż w terminie 10
dni przed dniem jego wejścia w życie.]
<2. Zarządca, nie później niż w terminie 21 dni przed dniem wejścia w życie rozkładu
jazdy pociągów pasażerskich, przekazuje go w postaci elektronicznej właściwym
zarządcom lub operatorom stacji pasażerskich.
3. Rozkład jazdy pociągów pasażerskich zatrzymujących się na danej stacji pasażerskiej
lub peronie obowiązujący do kolejnej planowanej jego zmiany podaje do publicznej
wiadomości, w formie ogłoszeń w miejscu powszechnie dostępnym, nie później niż w
terminie 10 dni przed dniem jego wejścia w życie:
1) w budynku dworca kolejowego lub przy drogach stanowiących infrastrukturę
umożliwiającą pasażerom dotarcie do peronów – zarządzający nimi operator stacji
pasażerskiej;
2) na peronie lub przy drodze dojścia do peronu – zarządzający nimi podmiot.>
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zmian rozkładu jazdy pociągów pasażerskich.
5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do rozkładu jazdy pociągu pasażerskiego, dla którego
aplikant we wniosku o przydzielenie trasy pociągu określił, że rozkład jazdy pociągu nie
jest podawany do publicznej wiadomości.

Art. 36e.
1. Operator określa wysokość opłat, które pobiera od przewoźników kolejowych za dostęp do
obiektu.
[2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, nie mogą przekraczać kosztów udostępniania obiektu
ponoszonych przez operatora powiększonych o rozsądny zysk określony jako stopa zwrotu
z kapitału własnego ustalona przez operatora, uwzględniająca ewentualne ryzyka, w
szczególności związane z przychodami, oraz średnią stopę zwrotu dla danego sektora w
ostatnich latach, nie większą niż 10%.]
<2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, nie mogą przekraczać kosztów udostępniania
obiektu ponoszonych przez operatora powiększonych o rozsądny zysk, rozumiany
jako stopa zwrotu z własnego kapitału uwzględniająca ewentualne ryzyko ponoszone
przez operatora, nie większy niż 10% w skali roku.>
[3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do infrastruktury portowej w rozumieniu ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933).]
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[Stacje pasażerskie]
<Stacje pasażerskie i perony>

Art. 36j.
1. Udostępnianie stacji pasażerskiej polega na:
1) umożliwieniu korzystania przez podróżnych ze stacji pasażerskiej;
2) udostępnianiu przewoźnikom kolejowym, na zasadach określonych w rozdziale 6a:
[a) powierzchni przeznaczonej do odprawy podróżnych lub umieszczenia dodatkowych
informacji handlowych lub]
<a) powierzchni przeznaczonej do obsługi podróżnych, w tym powierzchni przed
kasami, poczekalni, powierzchni stanowiącej dostęp do peronów z drogi publicznej
lub dworca kolejowego, a także powierzchni służącej do umieszczania dodatkowych
informacji dla pasażerów lub>
b) systemu sprzedaży biletów obsługiwanego przez operatora stacji pasażerskiej.
[2. Operator stacji pasażerskiej może nie udostępniać podróżnym dworca kolejowego lub
peronu. W takim przypadku odpowiednio dworzec kolejowy lub peron nazywa się
nieczynnym.]
<2. Operator stacji pasażerskiej może nie udostępniać podróżnym dworca kolejowego,
jeżeli stacja pasażerska nie jest udostępniana przewoźnikom w sposób określony w
ust. 1 pkt 2. W takim przypadku dworzec kolejowy nazywa się nieczynnym.>

<Art. 36la.
Do peronów stosuje się przepisy art. 36j ust. 1 pkt 1, art. 36k ust. 1 i art. 36l.>

[Art. 38ba.
1. Zarządca drogi kolejowej, dla której nie zapewniono dofinansowania, o którym mowa w
art. 38a, ani finansowania lub dofinansowania, o którym mowa w art. 38b, a który po
przydzieleniu jej zdolności przepustowej stwierdzi, że wpływy za udostępnianie drogi
kolejowej nie pokryją kosztów jej udostępniania, może rozpocząć procedurę
przygotowania likwidacji drogi kolejowej.
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- 30 2. Procedura

przygotowania

likwidacji

drogi

kolejowej

polega

na

jednoczesnym

poinformowaniu w formie pisemnej o zamiarze likwidacji drogi kolejowej w następnym
okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy:
1) zainteresowanych aplikantów;
2) właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których
zlokalizowana jest droga kolejowa, oraz ministra właściwego do spraw transportu.
3. Procedura przygotowania likwidacji drogi kolejowej zostaje wstrzymana, jeżeli organ, o
którym mowa w ust. 2 pkt 2:
1) zapewni środki finansowe na dofinansowanie działalności zarządcy, o której mowa w art.
38a ust. 1, lub
2) zawrze z zarządcą umowę o przejęcie drogi kolejowej w zarządzanie, lub
3) przystąpi do spółki przewozów wojewódzkich lub lokalnych, która przejmie, w celu dalszej
eksploatacji, przewidzianą do likwidacji drogę kolejową jako wkład niepieniężny.
4. W przypadku gdy nie została wstrzymana procedura przygotowania likwidacji drogi
kolejowej w trybie, o którym mowa w ust. 3, zarządca może rozpocząć likwidację drogi
kolejowej w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania pisemnej informacji, o której mowa
w ust. 2.
5. Na uzasadniony wniosek zarządcy minister właściwy do spraw transportu może wydać, w
drodze decyzji, zgodę na likwidację drogi kolejowej w terminie wcześniejszym niż
określony w ust. 4.
6. Nie jest dozwolona likwidacja linii kolejowej o znaczeniu państwowym.]

<Art. 38ba.
1. Zarządca, który po przydzieleniu zdolności przepustowej w trybie określonym w
rozdziale 6 stwierdzi, że wpływy za udostępnianie infrastruktury kolejowej oraz
dofinansowanie, o którym mowa w art. 38a ust. 1, i finansowanie lub
dofinansowanie, o którym mowa w art. 38b, nie pokrywają kosztów udostępniania
tej infrastruktury, może rozpocząć procedurę przygotowania likwidacji linii
kolejowej lub odcinka linii kolejowej.
2. Procedura przygotowania likwidacji linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej polega
na:
1) dokonaniu analizy możliwości zmniejszenia kosztów zarządzania infrastrukturą
kolejową;
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kolejowej;
3) powiadomieniu zainteresowanych aplikantów i przewoźników kolejowych o
zamiarze likwidacji linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej;
4) poinformowaniu właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego, na
obszarze których zlokalizowana jest linia kolejowa lub odcinek linii kolejowej, w
szczególności organizatorów przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym, o zamiarze likwidacji linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej;
5) poinformowaniu ministra właściwego do spraw transportu o zamiarze likwidacji linii
kolejowej lub odcinka linii kolejowej.
3. Procedura przygotowania likwidacji linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej może
być wstrzymana, jeżeli:
1) właściwa jednostka samorządu terytorialnego lub wskazany przez nią zarządca
zawrze umowę o nieodpłatne przejęcie linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej w
zarządzanie w celu ich dalszej eksploatacji;
2) minister właściwy do spraw transportu zapewni środki na dofinansowanie, o którym
mowa w art. 38a ust. 1.
4. W przypadku gdy nie została wstrzymana procedura przygotowania likwidacji linii
kolejowej lub odcinka linii kolejowej, po upływie 3 miesięcy od dokonania czynności,
o których mowa w ust. 2, zarządca może wystąpić z wnioskiem do ministra
właściwego do spraw transportu o wyrażenie zgody na likwidację linii kolejowej lub
odcinka linii kolejowej.
5. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na likwidację
linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej albo odmawia wydania zgody, w terminie 3
miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, biorąc pod uwagę
względy gospodarcze, społeczne, obronne lub ekologiczne.
6. Do likwidacji bocznicy kolejowej lub jej odcinka przepisy ust. 1–5 stosuje się
odpowiednio.
7. W przypadku linii kolejowych o znaczeniu państwowym decyzja ministra właściwego
do spraw transportu jest wydawana po uprzednim usunięciu linii kolejowej lub
odcinka linii kolejowej z wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.>
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1. Inwestycje obejmujące linie kolejowe zarządzane przez PLK S.A. są prowadzone w ramach
programu wieloletniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych.
2. Program wieloletni ustanawia się na okres nie krótszy niż 3 lata.
3. Program wieloletni zawiera elementy, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669), oraz:
1) listę wszystkich inwestycji realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych,
których dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, wraz z określeniem
łącznego kosztu każdej z tych inwestycji i przyporządkowaniem jej do grupy inwestycji
finansowanych z określonych źródeł;
2) zestawienie wszystkich źródeł finansowania w podziale na lata realizacji inwestycji
ujętych w programie, z wyszczególnieniem grup inwestycji finansowanych z określonych
źródeł.
4. Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza szczegółowy plan realizacji programu
wieloletniego, zawierający rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji, w
szczególności określenie planowanych wydatków wraz z podziałem źródeł finansowania
na określone inwestycje w poszczególnych latach realizacji tego programu. [Udzielenie
zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, następuje na
podstawie szczegółowego planu realizacji programu wieloletniego.]
5. Zatwierdzenie planu realizacji programu wieloletniego, o którym mowa w ust. 4, następuje
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz w zakresie
projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z ministrem właściwym do
spraw rozwoju regionalnego.
<5a. Udzielenie zapewnienia finansowania lub dofinansowania w rozumieniu przepisu
art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych następuje
wraz z zatwierdzeniem szczegółowego planu realizacji programu wieloletniego, w
zakresie kwot wydatków i źródeł finansowania wskazanych w tym planie w
odniesieniu do projektów realizowanych przez PLK S.A., z udziałem środków
określonych w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 5c tej ustawy w ramach programu wieloletniego, o
którym mowa w ust. 1.>
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porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz w zakresie
projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z ministrem właściwym do
spraw rozwoju regionalnego, składa Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania planu
realizacji programu wieloletniego za rok poprzedni. Sprawozdanie podaje się do
publicznej wiadomości przez ogłoszenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej
urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw transportu.
7. Zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 6, jest określony w programie, o którym
mowa w ust. 1. Sprawozdanie zawiera w szczególności:
1) dane o wykonaniu finansowym i rzeczowym realizowanych inwestycji,
2) zaktualizowane zestawienie wszystkich źródeł finansowania programu w podziale na lata
realizacji programu.
8. Rada Ministrów, poprzez przyjęcie sprawozdania, wyraża zgodę na aktualizację programu
w zakresie wskazanym w sprawozdaniu, z zastrzeżeniem że aktualizacja ta nie może
zwiększyć łącznego limitu wydatków z budżetu państwa na realizację programu. Przepisy
art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) stosuje się odpowiednio. Nie
stosuje się przepisów art. 18, 19 i 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.
Art. 53.
1. Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w
sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć
miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu kolejowego.
2. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy
obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza
niż 20 m, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Odległości, o których mowa w ust. 2, dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki
społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych, budynków związanych z wielogodzinnym
pobytem dzieci i młodzieży powinny być zwiększone, w zależności od przeznaczenia
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odrębnych przepisach.
[4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia
ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi przewozu osób i rzeczy.]
<4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do budynków i budowli przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi
przewozu osób i rzeczy, w tym do dróg pieszych i rowerowych, oraz do budynków
lub budowli istniejących, stanowiących zabytki w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.>

Art. 59.
1. Zarządca lub kilku zarządców wspólnie [w uzgodnieniu z ministrem właściwym] <za zgodą
ministra właściwego> do spraw transportu wydaną w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych tworzą straż ochrony kolei, działającą na zasadach
określonych w niniejszym rozdziale, oraz powołują komendanta straży ochrony kolei.
2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje się w drodze decyzji.
3. Koszty związane z funkcjonowaniem straży ochrony kolei pokrywane są przez zarządcę
lub zarządców.
4. Funkcjonariuszem straży ochrony kolei może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
4) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej;
5) cieszy się nienaganną opinią;
6) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
7) nie była karana za przestępstwa umyślne.
5. Dopuszczenie funkcjonariusza straży ochrony kolei do wykonywania zadań z użyciem
broni palnej następuje na wniosek komendanta straży ochrony kolei, w drodze decyzji,
wydanej przez właściwy organ Policji.
6. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres działania oraz sposób organizacji straży ochrony kolei,
2) (uchylony),
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zasady oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz tryb i jednostki uprawnione
do orzekania o tej zdolności
- biorąc pod uwagę zadania oraz zasady działania straży ochrony kolei.
7. (uchylony).
8. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe obowiązujące na
obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, uwzględniając warunki
i wymagania funkcjonowania transportu kolejowego.

Art. 66.
1. Karze pieniężnej podlega:
1) przedsiębiorca, który:
a) prowadzi działalność bez wymaganego dokumentu, o którym mowa w art. 17e lub art. 43,
b) wykonuje przewozy na drodze kolejowej, której zarządca nadał status infrastruktury
nieczynnej,
c) nie zastosował się do postanowień decyzji Prezesa UTK w sprawie przeprowadzenia
badań na sieci kolejowej, o której mowa w art. 23b ust. 8a;
2) zarządca, który:
a) nie nadał drodze kolejowej wykorzystywanej wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej
właściciela lub zarządcy statusu infrastruktury prywatnej,
b) nie przedstawił organizatorowi publicznego transportu kolejowego informacji, o których
mowa w art. 5b,
c) eksploatuje drogę kolejową bez wymaganego dokumentu, o którym mowa w art. 17d,
d) nie zapewnił niedyskryminacyjnego traktowania aplikantów,
e) nie dokonał modyfikacji odmowy albo nie cofnął odmowy rozpatrzenia wniosku o
przydzielenie zdolności przepustowej zgodnie z wytycznymi określonymi przez Prezesa
UTK w decyzji, o której mowa w art. 30a ust. 2,
f) nie opublikował regulaminu sieci w terminie określonym w art. 32 ust. 3 lub nie
uwzględnił w nim wszystkich wymaganych elementów,
g) nie przekazał Prezesowi UTK w terminie określonym w art. 33 ust. 14 projektu cennika, o
którym mowa w art. 33 ust. 13,
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art. 36p ust. 2,
i) nie umożliwił aplikantom wyrażenia swoich poglądów dotyczących treści planu
biznesowego zarządcy[;] <,>
<j) z naruszeniem art. 38ba dokonał likwidacji:
– linii kolejowej lub jej odcinka,
– bocznicy kolejowej lub jej odcinka;>
3) przewoźnik kolejowy, który nie poinformował w wymaganym terminie Prezesa UTK o
zmianie mającej wpływ na jego sytuację prawną, o której mowa w art. 48 ust. 1;
4) zarządca lub przewoźnik kolejowy, który:
a) nieterminowo przedłożył Prezesowi UTK raport w sprawie bezpieczeństwa, o którym
mowa w art. 17a ust. 4,
b) uniemożliwia szkolenie lub dostęp do zaplecza szkoleniowego pracownikom innego
przewoźnika kolejowego lub zarządcy,
c) nie zgłosił Komisji i Prezesowi UTK wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 28g
ust. 1, o zaistniałym poważnym wypadku, wypadku lub incydencie,
d) utrudnia pracę Komisji i komisji kolejowej;
5) zarządca, przewoźnik kolejowy lub przedsiębiorca wykonujący przewozy w obrębie
bocznicy kolejowej, którzy nie przekazali w terminie Prezesowi UTK oświadczeń, o
których mowa w art. 22ca ust. 1 pkt 1;
6) zarządca, przewoźnik kolejowy, operator stacji pasażerskiej, <zarządzający peronem,>
sprzedawca biletów, organizator turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie
powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o
imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, który nie przestrzega lub
narusza obowiązujące go przepisy art. 4, art. 5 i art. 7-29 rozporządzenia nr
1371/2007/WE;
7) zarządca, przewoźnik kolejowy lub operator stacji pasażerskiej<, lub zarządzający
peronem>, który:
a) nie podaje rozkładu jazdy dla przewozu osób lub jego zmiany do publicznej wiadomości w
terminie i na zasadach, o których mowa w art. 30e,
b) naruszył zakaz stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy
pasażerów w transporcie kolejowym, o którym mowa w art. 14b ust. 1,
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których mowa w art. 15;
8) dysponent, który, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 25ga ust. 3, nie poinformował
Prezesa UTK o wszelkich zmianach danych dotyczących pojazdu kolejowego
zarejestrowanego w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych w zakresie danych objętych
tym rejestrem, w tym o zaistnieniu okoliczności powodującej konieczność wykreślenia
pojazdu kolejowego z prowadzonego przez siebie rejestru pojazdów kolejowych;
9) podmiot, który nie udzielił informacji, o których mowa w art. 13 ust. 3a pkt 3, albo
udzielił tej informacji z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 3b.
2. Za naruszanie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów ust. 1 Prezes UTK nakłada, w
drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy,
osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, z uwzględnieniem ust. 2a i 2d.
2a. Prezes UTK odstępuje od nałożenia kary, o której mowa w ust. 2, jeżeli skutki naruszenia
przez przedsiębiorcę przepisu ust. 1 zostały przez niego usunięte niezwłocznie.
2aa. Prezes UTK, uwzględniając zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu
oraz jego możliwości finansowe, może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w
wysokości stanowiącej równowartość do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu:
1) decyzji, o których mowa w art. 13b ust. 1, art. 14 ust. 1-3 oraz art. 25m ust. 1 i 2, albo
2) wyroków sądowych w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w art. 29 ust. 1.
2ab. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2aa, nakłada się, licząc od daty wskazanej w
decyzji nakładającej karę.
2ac. (uchylony).
2b. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UTK uwzględnia zakres naruszenia przepisu,
dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe.
2c. Nie nakłada się kar, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jeżeli przewoźnik kolejowy, zarządca,
operator stacji pasażerskiej, <zarządzający peronem,> sprzedawca biletów, organizator
turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych w
rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych, przed dniem wydania decyzji, o której mowa w art. 13b ust. 1,
dobrowolnie usunął naruszenie lub wypełnił obowiązki wynikające z rozporządzenia nr
1371/2007/WE.
2d. Wysokość kary, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 9, nie może przekraczać
równowartości 20 000 euro.
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zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych.
3. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1 i 2 Prezes UTK może nałożyć karę
pieniężną na kierownika zarządcy i przewoźnika kolejowego, z tym że kara ta może być
wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego wynagrodzenia miesięcznego.
4. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym i stanowią
dochód budżetu państwa.
Art. 77a.
Przepisy rozdziału 2b tracą moc z dniem [31 grudnia 2020 r.] <31 grudnia 2030 r.>

U S T A W A z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019
r. poz. 1460, z późn. zm.)
<Art. 47977a.
W postępowaniach w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego stosuje się
przepisy art. 47933 § 1, 2 oraz 3–5.>

USTAWA

z dnia 10 maja 1990 r.  Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie

terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. poz. 191, z późn. zm.)

Art. 17a.
1. Gminy są zobowiązane do przekazywania wojewodom spisów inwentaryzacyjnych
nieruchomości, które stały się własnością gmin z mocy prawa na podstawie art. 5 ust. 1 i
2.
2. Termin przekazywania, o którym mowa w ust. 1, upływa z dniem 31 grudnia 2005 r.
[3. W stosunku do nieruchomości, o których mowa w ust. 1, nieobjętych spisami przekazanymi
do dnia 31 grudnia 2005 r., wojewoda wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie
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się odpowiednio.]

U S T A W A z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311 oraz z 2019 r. poz.
492 i 1495)
Art. 18.
1. PKP SA nie może bez zgody PLK SA sprzedać lub ustanowić hipoteki na nieruchomości
stanowiącej linię kolejową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym, i przekazanej PLK SA na podstawie umowy, o której mowa w art.
17 ust. 6.
2. PKP SA, PLK SA oraz spółki, o których mowa w art. 14 i 19, a także spółki utworzone
przez PKP do dnia, w którym skuteczny stał się wpis PKP SA do rejestru
przedsiębiorców, w których Skarb Państwa, PKP SA lub państwowe osoby prawne
posiadają 100% akcji lub udziałów, są obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do
spraw transportu na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami
aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), zaliczonymi do wartości
niematerialnych

i

prawnych,

rzeczowych

aktywów

trwałych

lub

inwestycji

długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na
podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki, jeżeli
wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty
50 000 euro, obliczoną na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski, według stanu z dnia wystąpienia o zgodę, z zastrzeżeniem ust. 2b i 6a.
2a. Do czynności prawnych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się art. 38-41 ustawy z dnia
16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2b. Nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 2, czynność prawna:
1) PKP SA, na której dokonanie jest wymagana zgoda walnego zgromadzenia PKP SA;
2) PKP SA, polegająca na zbywaniu budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wraz
z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu oraz towarzyszącymi
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rozdziale 7;
3) PLK SA, polegająca na oddaniu, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, do odpłatnego
korzystania maszyn lub urządzeń przedsiębiorcom wykonującym roboty budowlane na
rzecz PLK SA.
2c. Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, występują spółki: PKP SA, PLK
SA lub spółki, o których mowa w art. 14 i 19, a także spółki utworzone przez PKP do
dnia, w którym skuteczny stał się wpis PKP SA do rejestru przedsiębiorców, w których
Skarb Państwa, PKP SA lub państwowe osoby prawne posiadają 100% akcji lub
udziałów, określając:
1) przedmiot rozporządzenia z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych identyfikujących
składniki aktywów trwałych;
2) wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia;
3) sposób rozporządzenia;
4) podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie;
5) uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej.
2d. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2c, dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające:
a) prawo do przedmiotu rozporządzenia,
b) wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia, o której mowa w ust. 2c pkt 2: wycenę
rzeczoznawcy

albo

oświadczenie

wnioskodawcy

-

jeżeli

wartość

przedmiotu

rozporządzenia można ustalić na podstawie opublikowanych cenników lub notowań
giełdowych albo jeżeli koszt wyceny przewyższa 20% wartości bilansowej przedmiotu
rozporządzenia;
2) projekt umowy, na podstawie której ma być dokonane rozporządzenie;
3) inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.
2e. Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest wyrażana na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok.
Zgoda może zostać wydana z zastrzeżeniem warunków.
3. Nie podlega sprzedaży mienie wchodzące w skład linii kolejowej o państwowym
znaczeniu, będącej własnością PKP SA, PLK SA lub Skarbu Państwa.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 2, lub odmowa zgody wyrażana jest w drodze decyzji
administracyjnej.
5. (uchylony).
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[6a. Do dokonywania przez PLK SA albo PKP SA czynności prawnych w trybie art. 38ba ust.
3 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, polegających na
nieodpłatnym przejęciu przez właściwą miejscowo jednostkę samorządu terytorialnego
linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej w zarządzanie, w celu jej dalszej eksploatacji na
okres nie dłuższy niż trzy lata, zgoda ministra właściwego do spraw transportu nie jest
wymagana. Zgoda ministra właściwego do spraw transportu jest wymagana do kolejnej
czynności prawnej dotyczącej tego samego przedmiotu rozporządzenia.]
<6a. Do dokonywania przez PLK SA albo PKP SA czynności prawnych polegających na
nieodpłatnym

przejęciu

przez

właściwą

miejscowo

jednostkę

samorządu

terytorialnego albo wskazanego przez nią zarządcę linii kolejowej lub odcinka linii
kolejowej w zarządzanie, w celu jej dalszej eksploatacji na okres nie dłuższy niż 3
lata, zgoda ministra właściwego do spraw transportu nie jest wymagana. Zgoda
ministra właściwego do spraw transportu jest wymagana do kolejnej czynności
prawnej dotyczącej tego samego przedmiotu rozporządzenia lub okresu dłuższego
niż 3 lata.>
7. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ust. 2 i 6a są nieważne.
8. PKP SA i PLK SA nie mogą sprzedawać, wnosić do spółek lub oddawać do odpłatnego
korzystania innym podmiotom budynków mieszkalnych będących ich własnością, z
zastrzeżeniem przepisów ust. 9 i rozdziału 7.
9. PKP SA wniesie do PLK SA w formie wkładu niepieniężnego, w uzgodnionych wzajemnie
terminach i na uzgodnionych warunkach, budynki wraz z zajętymi pod nie gruntami,
niezbędne do zarządzania infrastrukturą kolejową, eksploatacji i utrzymania infrastruktury
kolejowej, w których znajdują się lokale mieszkalne, położone na gruntach wchodzących
w skład linii kolejowej.
Art. 18a.
[1. Linie kolejowe niebędące liniami o znaczeniu państwowym mogą być przez PLK SA albo
PKP SA w porozumieniu z PLK SA, za zgodą ministra właściwego do spraw transportu,
przekazywane nieodpłatnie na własność jednostce samorządu terytorialnego, w terminie
nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez tę jednostkę w celu
wykonywania przewozów kolejowych, przy zachowaniu istniejącego połączenia z siecią
kolejową.]
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albo PKP SA w porozumieniu z PLK SA, za zgodą ministra właściwego do spraw
transportu, przekazywane nieodpłatnie na własność lub oddane do korzystania na
podstawie umów prawa cywilnego jednostce samorządu terytorialnego w celu
wykonywania przewozów kolejowych, przy zachowaniu istniejącego połączenia z
siecią kolejową.>
2. Jednostka samorządu terytorialnego występuje o przekazanie, o którym mowa w ust. 1,
odpowiednio do PLK SA albo PKP SA.
[3. Do wniosku PLK SA albo PKP SA o wyrażenie zgody przez ministra właściwego do spraw
transportu na przekazanie nieodpłatne na własność jednostce samorządu terytorialnego
linii kolejowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 18 ust. 2c pkt 2 i ust. 2d pkt
1 lit. b. We wniosku należy wskazać wartość księgową przedmiotu rozporządzenia
ustaloną na dzień podjęcia uchwały zarządu spółek o przekazaniu linii kolejowej.
4. Zmiana sposobu wykorzystania przekazanych linii kolejowych przez jednostkę samorządu
terytorialnego w okresie 10 lat od dnia ich przekazania wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw transportu. Do wniosku jednostki samorządu terytorialnego o tę
zmianę stosuje się odpowiednio art. 18 ust. 2c pkt 1, 3-5, ust. 2d pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3, ust.
2e i 4.]
<3. Do wniosku PLK SA albo PKP SA o wyrażenie zgody przez ministra właściwego do
spraw transportu na przekazanie nieodpłatnie na własność lub oddanie do
korzystania

na

podstawie

umów

prawa

cywilnego

jednostce

samorządu

terytorialnego linii kolejowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów
art. 18 ust. 2c pkt 2 i ust. 2d pkt 1 lit. b. We wniosku należy wskazać wartość
księgową przedmiotu rozporządzenia ustaloną na dzień podjęcia uchwały zarządu
spółek o przekazaniu lub oddaniu do korzystania linii kolejowej.
4. Zmiana sposobu wykorzystania przekazanych linii kolejowych przez jednostkę
samorządu terytorialnego wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw
transportu. Do wniosku jednostki samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio
art. 18 ust. 2c pkt 1 i 3–5, ust. 2d pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 oraz ust. 2e i 4.>
5. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4, jednostka samorządu
terytorialnego jest obowiązana zwrócić tę nieruchomość odpowiednio PKP SA lub PLK
SA w stanie niepogorszonym, a w przypadku wyrażenia zgody - jest obowiązana
przekazać PKP SA lub PLK SA kwotę za nieruchomość obliczoną według wartości
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 43 rynkowej, z uwzględnieniem stanu i cen nieruchomości z dnia wyrażenia zgody przez
ministra właściwego do spraw transportu.
<6. Roszczenie dotyczące zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości albo zwrotu
kwoty odpowiadającej wartości nieruchomości przekazanej na podstawie umowy, o
której mowa w ust. 1, podlega ujawnieniu w księdze wieczystej. Podstawą wpisu
roszczenia do ksiąg wieczystych przekazywanych nieruchomości jest umowa, o
której mowa w ust. 1.>
<Rozdział 4d
Zasady przekazywania skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału
zakładowego PLK SA

Art. 33w.
1. W latach 2020–2024 minister właściwy do spraw finansów publicznych może
przekazać PLK SA, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, skarbowe
papiery wartościowe z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PLK
SA.
2. Łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w
ust. 1, nie może przekroczyć w:
1) 2020 r. – 4 900 000 000 zł;
2) 2021 r. – 2 300 000 000 zł;
3) 2022 r. – 1 200 000 000 zł;
4) 2023 r. – 1 200 000 000 zł;
5) 2024 r. – 1 700 000 000 zł.
3. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PLK SA zostaną objęte przez Skarb
Państwa.
Art. 33x.
Do podwyższenia kapitału zakładowego PLK SA stosuje się przepisy ustawy z dnia 15
września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Art. 33y.
1. Minister właściwy do spraw budżetu określi w liście emisyjnym warunki emisji
skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich
wynikających.
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1) datę emisji;
2) powołanie podstawy prawnej emisji;
3) jednostkową wartość nominalną w złotych;
4) cenę i sposób jej ustalenia;
5) stopę procentową lub sposób jej obliczania;
6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności
ubocznych;
7) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej
emisji;
8) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.
3. Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania
skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w
kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.
4. Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 98 i art.
102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473) oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej
ustawy.
Art. 33z.
1. Skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w art. 33w ust. 1, PLK SA może
posiadać do terminu ich wykupu albo podejmować czynności w zakresie
rozporządzania nimi za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić zgody na
rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w art. 33w
ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia stabilności finansów
publicznych oraz poziom deficytu i długu sektora finansów publicznych oraz sektora
instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej
(Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1 i Dz. Urz. UE L 207 z 04.08.2015, str. 35).
3. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych mogą być
przeznaczone wyłącznie na finansowanie inwestycji realizowanych przez PLK SA w
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sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.>

Art. 39.
1. PKP SA gospodaruje mieniem, w szczególności przez wnoszenie do spółek, sprzedaż,
oddawanie do odpłatnego korzystania w drodze umów prawa cywilnego, a także przez
zbywanie mienia zbędnego, z zastrzeżeniem ust. 2 <i 3a>.
2. Gospodarowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi regulują przepisy
rozdziału 7 oraz przepisy art. 81.
3. Mienie PKP SA może być przekazane nieodpłatnie, w drodze umowy, na własność
jednostkom

samorządu

terytorialnego,

na

cele

związane

z

inwestycjami

infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych tych jednostek w dziedzinie
transportu.
<3a. Grunty pozostałe po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach kolejowych
wraz z zabudowaną infrastrukturą mogą być przekazane w użyczenie jednostkom
samorządu terytorialnego na cele transportowe za zgodą ministra właściwego do
spraw transportu wyrażoną w drodze decyzji.
3b. Z wnioskiem o wyrażenie zgody na użyczenie, o którym mowa w ust. 3a, może
wystąpić PKP SA, określając we wniosku:
1) przedmiot

rozporządzenia

z

wyszczególnieniem

danych

ewidencyjnych

identyfikujących grunt;
2) jednostkę samorządu terytorialnego, na rzecz której nastąpi użyczenie;
3) uzasadnienie czynności prawnej.
3c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3b, dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające prawo do gruntu;
2) projekt umowy użyczenia;
3) inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.>
4. Mienie, którego zagospodarowanie, na zasadach określonych w ust. 1 i ust. 2, nie jest
możliwe, a względy ekonomiczne nie uzasadniają jego utrzymywania, może zostać
zlikwidowane lub przekazane nieodpłatnie Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu
terytorialnego lub państwowym jednostkom organizacyjnym.
4a. Nieruchomości PKP SA mogą być:
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celu włączenia do Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017
r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 756);
2) przedmiotem zamiany z nieruchomościami, w stosunku do których, na mocy ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Krajowy Zasób
Nieruchomości wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu
Państwa.
5. PKP SA może pomniejszyć kapitał zapasowy o wartość księgową netto przekazywanego
mienia w postaci środków trwałych.
<Art. 39d.
Mienie PKP SA lub PLK SA, inne niż określone w art. 39b, będące jednocześnie
zabytkiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami może zostać oddane w drodze umowy do korzystania, w tym
nieodpłatnego, jednostce samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej
posiadającej osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie sprawowania
opieki nad zabytkami będącymi wytworami techniki kolejowej, realizowanej w sposób
określony w art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami. Przepisy art. 39b ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.>

U S T A W A z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510
oraz z 2019 r. poz. 1123)
Art. 3.
1. Fundusz:
1) gromadzi środki finansowe na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy linii
kolejowych, remonty i utrzymanie linii kolejowych, likwidację zbędnych linii kolejowych
oraz wydatki bieżące PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej związane z
zadaniami zarządcy infrastruktury kolejowej;
2) finansuje realizację zadań, o których mowa w pkt 1.
2. (uchylony).
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innymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek, a także na pokrycie kosztów emisji i
wykupu obligacji, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz spłaty zobowiązań wynikających z
wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń, o których
mowa w art. 7 ust. 2.
3a. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na sfinansowanie nabycia od Polskich Kolei
Państwowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej "PKP SA", przez Skarb Państwa,
reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, akcji PKP Polskich Linii
Kolejowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej "PKP PLK SA".
3b. Nabycie akcji, o których mowa w ust. 3a, następuje na podstawie umowy zawartej między
Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw transportu, a
PKP SA. Wartość tych akcji określa się według ich wartości nominalnej.
3c. (uchylony).
3d. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie zakupu
i modernizacji przez PKP PLK SA pojazdów kolejowych przeznaczonych do diagnostyki,
utrzymania, naprawy lub budowy infrastruktury kolejowej oraz do prowadzenia działań
ratowniczych.
3e. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie działalności zarządców
infrastruktury kolejowej, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie z
infrastruktury kolejowej.
3f. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3e, odbywa się na podstawie przepisów rozdziału
7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z
późn. zm.).
4. Środki

Funduszu

w

latach

2009-2015

przeznacza

się

na

finansowanie

lub

współfinansowanie przez samorządy województw, zwane dalej "województwami", zadań
w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do
przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług
publicznych, o której mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym.
4a. Środki

Funduszu

w

latach

2016-2020

przeznacza

się

na

finansowanie

lub

współfinansowanie przez województwa, zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz
napraw

pojazdów

kolejowych

przeznaczonych

do
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przewozów

pasażerskich

- 48 wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w rozumieniu
przepisu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
5. Wielkość środków, o których mowa w ust. 4, w danym roku budżetowym wynosi 100 mln
zł, z zastrzeżeniem ust. 6. Środki te województwa otrzymują w częściach równych.
6. W 2009 r. wielkość środków na zadania określone w ust. 4 wynosi 200 mln zł.
7. Wielkość środków, o których mowa w ust. 4a, w danym roku budżetowym wynosi 110 mln
zł. Z tej kwoty 100 mln zł otrzymują województwa zgodnie z zasadami określonymi w
ust. 8, natomiast 10 mln zł przypada w równych częściach województwom, które
otrzymały przy takim podziale kwotę niższą niż 3 mln zł rocznie.
8. Środki, o których mowa w ust. 4a, będą każdego roku dzielone między województwa
zgodnie z udziałem procentowym każdego z nich w łącznej kwocie części wyrównawczej
subwencji ogólnej przyznanej województwom w 2015 r. na podstawie art. 24 ustawy z
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016
r. poz. 198, 1609 i 1985).
<9. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie
przez województwa zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw
pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych
na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, o której mowa w art. 4 pkt 19
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, pod warunkiem
zapewnienia organizowania przez te województwa wojewódzkich przewozów
pasażerskich w transporcie kolejowym, w szczególności zapewniających połączenia
komunikacyjne między sąsiednimi województwami, uwzględnionych w planie
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w
art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i …), opracowanym przez ministra właściwego do spraw
transportu.>
Art. 11a.
1. Minister właściwy do spraw transportu informuje pisemnie województwa o tym, w jakiej
wysokości środki Funduszu przeznaczy na zadania, o których mowa w [art. 3 ust. 4 i 4a]
<art. 3 ust. 4, 4a i 9>, w danym roku budżetowym, do dnia 15 marca roku
poprzedzającego dany rok budżetowy.
2. Województwa, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, przedkładają corocznie,
do dnia 15 kwietnia roku poprzedzającego dany rok budżetowy, ministrowi właściwemu
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- 49 do spraw transportu projekty planów rzeczowo-finansowych wydatkowania środków, o
których mowa w ust. 1. W projekcie planu rzeczowo-finansowego ujmuje się wyłącznie
zadania określone przez zarząd województwa w drodze uchwały, przedkładanej łącznie z
projektem planu.
3. Minister właściwy do spraw transportu zgłasza zastrzeżenia, jeżeli środki nie są
przeznaczane na zadania, o których mowa w [art. 3 ust. 4 i 4a] <art. 3 ust. 4, 4a i 9>, do
dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego dany rok budżetowy.
4. Województwa przedkładają ministrowi właściwemu do spraw transportu plany rzeczowofinansowe uwzględniające zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, w terminie do dnia 15
maja roku poprzedzającego dany rok budżetowy.
5. W przypadku gdy województwo nie uwzględni w planie rzeczowo-finansowym zastrzeżeń,
o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu przyjmuje plan
rzeczowo-finansowy z pominięciem wydatków niezgodnych z zadaniami określonymi w
[art. 3 ust. 4 i 4a] <art. 3 ust. 4, 4a i 9>, o czym informuje województwo w terminie do
dnia 30 maja roku poprzedzającego dany rok budżetowy.
6. Środki niewykorzystane przez województwa w danym roku budżetowym mogą być
wykorzystane w latach następnych, jednakże nie później niż w 2021 r. Środki
niewykorzystane do końca 2021 r. podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu.
<6a. Środki niewykorzystane przez województwa w danym roku budżetowym mogą być
wykorzystane w latach następnych na realizację zadań, o których mowa w art. 3
ust. 9.>
7. Województwa składają ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych coroczne sprawozdanie z wydatkowania
przyznanych w planie finansowym Funduszu, o którym mowa w art. 9a, środków
przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu,
modernizacji oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów
pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w
terminie do dnia 28 lutego roku następnego.
8. Niezłożenie przez województwo sprawozdania w terminie określonym w ust. 7 powoduje
wstrzymanie wypłaty środków z Funduszu do czasu jego przekazania.
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- 50 U S T A W A z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019
r. poz. 2475)
Art. 4.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) decyzja o przyznaniu otwartego dostępu - uprawnienie przewoźnika do wykonywania
regularnego przewozu osób w ramach otwartego dostępu w transporcie kolejowym,
określonego w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020);
2) dworzec - miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym znajdują się w
szczególności: przystanki komunikacyjne, punkt sprzedaży biletów oraz punkt informacji
dla podróżnych;
3) gminne przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu
zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin
sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek
międzygminny; inne niż przewozy powiatowe, powiatowo-gminne, metropolitalne,
wojewódzkie i międzywojewódzkie;
4)

komunikacja miejska - gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach
administracyjnych miasta albo:

a) miasta i gminy,
b) miast, albo
c) miast i gmin sąsiadujących
- jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu
wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, a także metropolitalne przewozy
pasażerskie;
5) linia komunikacyjna - połączenie komunikacyjne na:
a) sieci dróg publicznych albo
b) liniach kolejowych, innych szynowych, linowych, linowo-terenowych, albo
c) akwenach morskich lub wodach śródlądowych
- wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania pasażerów na liniach
komunikacyjnych, po których odbywa się publiczny transport zbiorowy;
5a) metropolitalne przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu
zbiorowego wykonywany w granicach związku metropolitalnego; inne niż gminne,
powiatowe, powiatowo-gminne, wojewódzkie i międzywojewódzkie;
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- 51 6) międzynarodowe przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu
zbiorowego wykonywany z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, z
wyłączeniem przewozów realizowanych w strefie transgranicznej;
7) międzywojewódzkie przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego
transportu zbiorowego wykonywany z przekroczeniem granicy województwa; inne niż
przewozy gminne, powiatowe, powiatowo-gminne, metropolitalne i wojewódzkie;
8) operator publicznego transportu zbiorowego - samorządowy zakład budżetowy oraz
przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii
komunikacyjnej określonej w umowie;
9) organizator publicznego transportu zbiorowego - właściwa jednostka samorządu
terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie
publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze; organizator publicznego
transportu zbiorowego jest "właściwym organem", o którym mowa w przepisach
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007;
9a) autobus zeroemisyjny - autobus zeroemisyjny w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1124, 1495, 1527 i 1716);
10) powiatowe przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu
zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i
niewykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych
powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły
związek powiatów; inne niż przewozy gminne, powiatowo-gminne, metropolitalne,
wojewódzkie i międzywojewódzkie;
10a) powiatowo-gminne przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego
transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych gmin i powiatów,
które utworzyły związek powiatowo-gminny; inne niż przewozy gminne, powiatowe,
metropolitalne, wojewódzkie i międzywojewódzkie;
11) przewoźnik - przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, a w transporcie
kolejowym - na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu;
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- 52 12) przewóz o charakterze użyteczności publicznej - powszechnie dostępna usługa w
zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operatora publicznego
transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb
przewozowych społeczności na danym obszarze;
13) przystanek komunikacyjny - miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania
pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informacje dotyczące
w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto, w transporcie
drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.);
14) publiczny transport zbiorowy - powszechnie dostępny regularny przewóz osób
wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach
komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej;
15) rekompensata - środki pieniężne lub inne korzyści majątkowe przyznane operatorowi
publicznego transportu zbiorowego w związku ze świadczeniem usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego;
16) sieć komunikacyjna - układ linii komunikacyjnych obejmujących obszar działania
organizatora publicznego transportu zbiorowego lub część tego obszaru;
17) strefa transgraniczna - obszar co najmniej jednej gminy, powiatu lub co najmniej jednego
województwa, na którym operator publicznego transportu zbiorowego świadczy usługi w
zakresie publicznego transportu zbiorowego, położony bezpośrednio przy granicy
Rzeczypospolitej Polskiej i obszar odpowiedniej jednostki administracyjnej położonej
poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium sąsiedniego państwa;
18) transport drogowy - transport w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym;
19)

transport inny szynowy - przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po
szynach lub torach kolejowych, w tym tramwajem lub metrem, lub przewóz osób
środkiem transportu poruszającym się po jednej szynie lub na poduszkach powietrznych
lub magnetycznych, inny niż transport kolejowy i transport linowo-terenowy;

20) transport kolejowy - przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po torach
kolejowych, z wyłączeniem środków, które służą do przewozu osób w transporcie innym
szynowym;
21) transport linowy - przewóz osób środkiem transportu poruszającym się za pomocą
napowietrznej liny ciągnącej;
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szynach lub po jednej szynie za pomocą liny napędowej;
23) transport morski - przewóz osób środkiem transportu morskiego po morskich wodach
wewnętrznych lub po morzu terytorialnym;
24) umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - umowa
między organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem publicznego
transportu zbiorowego, która przyznaje temu operatorowi prawo i zobowiązuje go do
wykonywania określonych usług związanych z wykonywaniem przewozu o charakterze
użyteczności publicznej;
[25) wojewódzkie przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu
zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch powiatów i
niewykraczający

poza

granice

jednego

województwa,

a

w

przypadku

linii

komunikacyjnych w transporcie kolejowym także przewóz do najbliższej stacji w
województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub
techniczne odwrócenie biegu pociągu, oraz przewóz powrotny; inne niż przewozy gminne,
powiatowe, powiatowo-gminne, metropolitalne i międzywojewódzkie;]
<25)

wojewódzkie przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego

transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej
dwóch powiatów i niewykraczający poza granice jednego województwa, a w
przypadku linii komunikacyjnych w transporcie kolejowym także przewóz do
najbliższej stacji w województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu
odbycia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu pociągu, oraz przewóz
powrotny lub przewóz do stacji w województwie sąsiednim, położonej nie dalej niż
30 km od granicy województwa; inne niż przewozy gminne, powiatowe, powiatowogminne, metropolitalne i międzywojewódzkie;>
26) zintegrowany system taryfowo-biletowy - rozwiązanie polegające na umożliwieniu
wykorzystywania przez pasażera biletu, uprawniającego do korzystania z różnych
środków transportu na obszarze właściwości organizatora publicznego transportu
zbiorowego;
27) zintegrowany węzeł przesiadkowy - miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka
transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w
szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów,
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komunikacyjną lub siecią komunikacyjną;
28) zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego - proces rozwoju transportu
uwzględniający oczekiwania społeczne dotyczące zapewnienia powszechnej dostępności
do usług publicznego transportu zbiorowego, zmierzający do wykorzystywania różnych
środków transportu, a także promujący przyjazne dla środowiska i wyposażone w
nowoczesne rozwiązania techniczne środki transportu;
29) żegluga śródlądowa - przewóz osób środkiem transportu wodnego śródlądowego po
wodach śródlądowych.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) jednostce samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć również związek
międzygminny,

związek

powiatów,

związek

powiatowo-gminny

lub

związek

metropolitalny;
2) rozkładzie jazdy - należy przez to rozumieć również rozkład rejsu w transporcie morskim
oraz w żegludze śródlądowej;
3) przystanku komunikacyjnym - należy przez to rozumieć również port lub przystań
usytuowane na wodach morskich lub wodach śródlądowych;
4) umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - należy
przez to rozumieć również akt wewnętrzny określający warunki wykonywania usług w
zakresie publicznego transportu zbiorowego przez samorządowy zakład budżetowy.

Art. 9.
1. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwany dalej "planem
transportowym", w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze
użyteczności publicznej, opracowuje:
1) gmina:
a) licząca co najmniej 50 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci
komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich,
b) której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy
porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie co najmniej 80 000
mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym
obszarze;
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zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin tworzących
związek międzygminny;
3) powiat:
a) liczący co najmniej 80 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci
komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich,
b) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy
porozumienia między powiatami, których obszar liczy łącznie co najmniej 120 000
mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym
obszarze;
4) związek powiatów obejmujący obszar liczący co najmniej 120 000 mieszkańców - w
zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze powiatów
tworzących związek powiatów;
4a) związek powiatowo-gminny obejmujący obszar liczący co najmniej 80 000 mieszkańców
- w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin lub
powiatów tworzących związek powiatowo-gminny;
4b) związek metropolitalny:
a) w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w metropolitalnych
przewozach pasażerskich,
b) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy
porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego - w zakresie linii komunikacyjnej
albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze,
c) w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin wchodzących
w skład związku metropolitalnego;
5) województwo:
a) w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach
pasażerskich,
b) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy
porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg
linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - w zakresie linii komunikacyjnej albo
sieci komunikacyjnej na danym obszarze;
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- 56 6) minister właściwy do spraw transportu - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci
komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich
w transporcie kolejowym.
<1a. Plan transportowy opracowywany przez ministra właściwego do spraw transportu
obejmuje także wyznaczone w uzgodnieniu z województwami linie komunikacyjne w
wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym zapewniające
połączenie

komunikacyjne

między

sąsiednimi

województwami,

które

mają

szczególne znaczenie dla dostępności sieci komunikacyjnej i spójności połączeń
komunikacyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Minister właściwy do spraw
transportu nie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym.>
2. Plan transportowy może być opracowany przez właściwego organizatora na obszarze
liczącym mniejszą liczbę mieszkańców niż określona w ust. 1 pkt 1-4.
3. Plan transportowy uchwalony przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego
stanowi akt prawa miejscowego.
Art. 12.
1. Plan transportowy określa w szczególności:
1) sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze
użyteczności publicznej;
2) ocenę i prognozy potrzeb przewozowych;
3) przewidywane finansowanie usług przewozowych;
4) preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu;
5) zasady organizacji rynku przewozów;
6) pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności
publicznej;
7) przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera;
8)

linie komunikacyjne, na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, oraz planowany termin
rozpoczęcia ich użytkowania.

1a. Jeżeli plan transportowy przewiduje wykorzystanie autobusów zeroemisyjnych lub
autobusów napędzanych gazem ziemnym, określa także:
1) geograficzne położenie stacji gazu ziemnego;
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- 57 2) geograficzne położenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w
rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych, zwanej dalej "infrastrukturą ładowania";
3) miejsce przyłączenia do:
a) sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej - planowanej infrastruktury ładowania lub
b) sieci dystrybucyjnej gazowej - planowanej stacji gazu ziemnego, lub
c) magazynu energii, o którym mowa w art. 3 pkt 10k ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.).
2. Przy opracowywaniu planu transportowego należy uwzględnić w szczególności:
1) stan zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia odpowiednio:
a) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
b) planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
c) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
2) sytuację społeczno-gospodarczą danego obszaru;
3) wpływ transportu na środowisko;
4) potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności
potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej, w zakresie
usług przewozowych;
[5) potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych w
międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich;]
<5) potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych
w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich, a także linii
komunikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1a;>
6) rentowność linii komunikacyjnych;
7) w zakresie transportu kolejowego - dane dotyczące przepustowości infrastruktury oraz
standard jakości dostępu otrzymane od zarządcy infrastruktury kolejowej.
2a. Przy opracowywaniu planu transportowego gminy należy uwzględnić również wyniki
analizy, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych, sporządzonej przez tę gminę.
2b. Jeżeli wyniki analizy, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych, sporządzonej przez gminę wskazują na
zasadność

wykorzystania

w

publicznym

transporcie
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- 58 zeroemisyjnych, projekt planu transportowego, w zakresie wykorzystania tych autobusów,
podlega

konsultacjom

elektroenergetycznego

odpowiednio
oraz

operatorem

z

operatorem
systemu

systemu

dystrybucyjnego

dystrybucyjnego
gazowego, w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
2c. W toku konsultacji, o których mowa w ust. 2b:
1) operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przedstawia ocenę technicznych
i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci infrastruktury ładowania w miejscach
wskazanych w projekcie planu transportowego jako jej lokalizacje oraz możliwości
dostawy energii elektrycznej do sieci z magazynu energii stanowiącego część tej
infrastruktury;
2) operator systemu dystrybucyjnego gazowego przedstawia ocenę technicznych i
ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci stacji gazu ziemnego w miejscach
wskazanych w projekcie planu transportowego jako lokalizacje instalacji służących do
zaopatrywania pojazdów publicznego transportu zbiorowego.
3. W przypadku opracowywania planu transportowego w zakresie transportu kolejowego
organizator występuje do zarządcy infrastruktury kolejowej z wnioskiem o przedstawienie
informacji niezbędnych do opracowania projektu planu transportowego.
4. Do planu transportowego opracowywanego przez ministra właściwego do spraw transportu
nie mają zastosowania przepisy ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 lit. b-d.
5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
zakres planu transportowego z podziałem na część tekstową i graficzną, uwzględniając
skalę opracowań kartograficznych, stosowane oznaczenia i nazewnictwo oraz rodzaj
transportu, którym będzie wykonywany przewóz.

Art. 13.
1. Marszałek województwa przedstawia sejmikowi województwa do uchwalenia projekt
planu transportowego:
1) uzgodniony z marszałkami sąsiednich województw,
2) zaopiniowany

przez

zarząd

związku

metropolitalnego

położonego

na

terenie

województwa, o ile jest utworzony,
3) zaopiniowany przez zarząd sąsiedniego związku powiatów lub związku powiatowogminnego, o ile jest utworzony
- w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości.
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uchwalenia projekt planu transportowego:
1) zaopiniowany przez marszałka właściwego województwa;
2) uzgodniony ze starostą sąsiadujących powiatów, zarządem sąsiedniego związku powiatów
lub związku powiatowo-gminnego, o ile jest utworzony w zakresie linii komunikacyjnych
przebiegających na obszarze ich właściwości.
2. Starosta, zarząd związku powiatów lub zarząd związku powiatowo-gminnego, o ile jest
utworzony, przedstawia odpowiednio radzie powiatu albo zgromadzeniu związku
powiatów albo zgromadzeniu związku powiatowo-gminnego do uchwalenia projekt planu
transportowego:
1) uzgodniony

ze

starostą

sąsiedniego

powiatu,

zarządem

sąsiedniego

związku

metropolitalnego lub związku powiatów lub związku powiatowo-gminnego, o ile jest
utworzony,
2) zaopiniowany przez zarząd sąsiedniego związku międzygminnego, o ile jest utworzony
- w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości.
3. Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd związku międzygminnego przedstawia
odpowiednio radzie gminy albo zgromadzeniu związku międzygminnego do uchwalenia
projekt planu transportowego uzgodniony z właściwymi organami sąsiednich gmin,
zarządem sąsiadującego związku metropolitalnego, związku międzygminnego lub
zarządem sąsiedniego związku powiatowo-gminnego, o ile jest utworzony, w zakresie
linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości.
4. Gmina licząca mniej niż 50 000 osób, może zgłosić potrzeby transportowe dotyczące linii
komunikacyjnych wykraczających poza obszar swojej właściwości, bezpośrednio do
starosty albo marszałka województwa właściwego ze względu na przebieg tych linii
komunikacyjnych.
5. Plan transportowy jest podawany do publicznej wiadomości przez jego ogłoszenie we
właściwym dla organizatora dzienniku urzędowym, a w przypadku gdy organizatorem jest
związek międzygminny, związek powiatów, związek powiatowo-gminny albo związek
metropolitalny - w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarach gmin albo powiatów
tworzących te związki oraz w dzienniku urzędowym województwa, na którego obszarze
działa związek międzygminny, związek powiatów, związek powiatowo-gminny albo
związek metropolitalny.
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transportowy

w

zakresie

linii

komunikacyjnej

lub

sieci

komunikacyjnej

w

międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie
kolejowym, uwzględniając zakres niezbędnych danych, które powinny zostać określone w
tym planie.]
<6. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, plan
transportowy w zakresie:
1) linii

komunikacyjnej

lub

sieci

komunikacyjnej

w

międzywojewódzkich

i

międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym,
2) linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie
kolejowym, o których mowa w art. 9 ust. 1a
– uwzględniając zakres niezbędnych danych, które powinny zostać określone w tym
planie, oraz potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa.>

Art. 24.
1. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego może
dotyczyć:
1) linii komunikacyjnej albo
2) linii komunikacyjnych albo
3) sieci komunikacyjnej.
2. W przypadku, gdy organizator w celu organizowania przewozów o charakterze
użyteczności publicznej ma obowiązek opracowania planu transportowego, umowa o
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego może dotyczyć linii
komunikacyjnej, linii komunikacyjnych albo sieci komunikacyjnej ujętych w planie
transportowym obowiązującym na obszarze właściwości danego organizatora.
<2a. W przypadku gdy organizatorem jest województwo, umowa o świadczenie usług w
zakresie publicznego transportu zbiorowego może dotyczyć linii komunikacyjnych, o
których mowa w art. 9 ust. 1a.>
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego zawieranej w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4.
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