
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

SPRA WOZDANIE 

Druk nr 2220 

KOMISJI INFRASTRUKTURY 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o transporcie kolejowym, ustawy 
o komercjalizacji, restrukturyzacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
"Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy 
o Funduszu Kolejowym (druk nr 2191). 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. l i art. 40 ust. l regulaminu Sejmu skierowała 

w dniu 7 marca 2014 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Infrastruktury- do pierwszego 

czytania. 

Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 

projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 13 i 19 marca 2014 r. 

wnosi: 

Wy s o ki S ej m uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

1-1 Stanisław Lamczyk 1-1 Stanisław Żmijan 
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Projekt 

USTAWA 

z dnia .............................. 2014 r. 

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, 
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje 

Państwowe" oraz ustawy o Funduszu Kolejowym 

Art. l. 
W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, 
poz. 94, z późn. zm. 1

)) wprowadza się następujące zmiany: 
l) wart. 33: 

a) uchyla się ust. 5a, 

b) po ust. 8 dodaje się ust 8a i 8b w brzmieniu: 

"8a. W przypadku odmowy zatwierdzenia stawek, o których mowa w ust. 
7, w całości albo w części: 

l) obowiązują odpowiednio stawki zatwierdzone w ostatniej decyzji 
Prezesa UTK dotyczącej danego zarządcy; 

2) zarządca, po wprowadzeniu zmian wynikających ze stwierdzo
nych niezgodności, ponownie przekazuje stawki Prezesowi UTK 
do zatwierdzenia; przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

8b. W przypadku, o którym mowa w ust. 8a: 

l) pkt l nie stosuje się przepisów ust. 9 i 9a; 

2) pkt 2 nie stosuje się terminu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 9, 
a także przepisu ust. 9a. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej 
ogłasza się w terminie 7 dni od dnia wydania ostatecznej decyzji 
przez Prezesa UTK. Stawki zatwierdzone zgodnie z ust. 8a pkt 2 
obowiązują nie wcześniej niż 30 dni od dnia ich ogłoszenia."; 

2) wart. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Koszty utrzymania infrastruktury kolejowej, z zastrzeżeniem ust. l pkt 2, 
pokrywane są przez zarządcę, z tym że mogą być one pokrywane z budżetu 
państwa, przezjednostki samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł."; 

3) art. 38a otrzymuje brzmienie: 

I) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 
1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r. Nr l, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, 
Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, 
Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233 poz. 1381, z 
2012 r. poz. 460 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628, 1033 i 1152. 
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"Art. 38a. l. Minister właściwy do spraw transportu może dofinansować z bu
dżetu państwa lub z Funduszu Kolejowego: 

l) koszty remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej, jeżeli 
infrastruktura ta jest udostępniana przez zarządcę na zasadach 
określonych w ustawie; 

2) działalność zarządcy, która nie może być sfinansowana z 
opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. 

2. Zadania i działalność, o których mowa w ust. l, realizowane są na 
podstawie umowy zawartej, na okres nie krótszy niż 5 lat, pomię
dzy ministrem właściwym do spraw transportu a zarządcą. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa w szczególności: 

l) wskazanie zadań i działalności, o których mowa w ust. l ; 

2) obowiązki zarządcy; 

3) wielkość dofinansowania, w tym na zmniejszenie kosztów i 
wysokości opłat za korzystanie z infrastruktury; umowa mo
że określać wielkość dofinansowania na cele, o których mo
wa wart. 33 ust. 5c; 

4) zasady rozliczenia dofinansowania; 

5) zachęty do zmniejszania kosztów zapewniania infrastruktury i 
poziomu opłat za dostęp.". 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyza
cji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2000 r. Nr 
84, poz. 948, z późn. zm.2

) wart. 15 uchyla się ust. 7. 

Art. 3. 
W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, 
poz. 61, z późn. zm 3)) uchyla się art. 3c. 

Art. 4. 
U stawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

2> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 
1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 
203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, 
poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 
1196 i Nr 206, poz. 1289, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, z 2010 r. Nr 108, poz. 686 i Nr 247, poz. 1651 
oraz z 20 II r. Nr 168, poz. l 002. 

J) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 115, poz. 
966, z 2010 r. Nr 108, poz. 686 i Nr 247, poz. 1651, z 2011 r. Nr 187, poz. 1113 oraz z 2013 r. poz. 
1646. 


