
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 26 listopada 2010 r.

o publicznym transporcie zbiorowym

(druk nr 1047)

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. – PRAWO PRZEWOZOWE (Dz. U. z 2000 r. Nr 50,

poz. 601, z późn. zm.)

[Art. 4.
Przewoźnik może wydawać regulaminy określające warunki obsługi podróżnych, odprawy
oraz przewozu osób i rzeczy.]

<Art. 4.
Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w
przepisach ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.
U. Nr ..., poz. ...), mogą wydawać regulaminy określające warunki obsługi podróżnych,
odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.>

Art. 6.
[1. Przewóz może być wykonywany przez kilku przewoźników tej samej lub różnej gałęzi

transportu na podstawie jednej umowy przewozu i jednego dokumentu przewozowego;
odpowiedzialność przewoźników jest solidarna.]

<1. Przewóz może być wykonywany przez kilku przewoźników tej samej lub różnych
gałęzi transportu na podstawie jednej umowy przewozu i jednego dokumentu
przewozowego, a w regularnym przewozie osób w publicznym transporcie
zbiorowym, przewoźnicy mogą realizować te przewozy w ramach zintegrowanego
systemu taryfowo-biletowego lub innego wspólnego dokumentu przewozu;
odpowiedzialność przewoźników jest solidarna.>

2. W sprawach nie uregulowanych odrębnie stosuje się przepisy obowiązujące przewoźnika
na przestrzeni wykonywanego przez niego przewozu.

3. Przewoźnik, który zapłacił odszkodowanie, ma roszczenie zwrotne do przewoźnika
ponoszącego odpowiedzialność za okoliczności, z których szkoda wynikła. Jeżeli
okoliczności tych ustalić nie można, odpowiedzialność ponoszą wszyscy przewoźnicy
stosownie do wysokości przypadającego im przewoźnego; od odpowiedzialności jest
wolny przewoźnik, który udowodni, że szkoda nie powstała w czasie wykonywania przez
niego przewozu.
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Art. 8.
1. Obowiązek przewozu może być ograniczony przez:

[1) ministra właściwego do spraw transportu, a w odniesieniu do wojewódzkiego,
powiatowego albo gminnego transportu zbiorowego odpowiednio przez wojewodę,
starostę, wójta albo burmistrza (prezydenta miasta) - ze względu na potrzeby
obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,]

<1) ministra właściwego do spraw transportu, a w odniesieniu do wojewódzkiego,
powiatowego albo gminnego regularnego przewozu osób odpowiednio przez
wojewodę, starostę, wójta albo burmistrza (prezydenta miasta) – ze względu na
potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa albo w przypadku klęski
żywiołowej,>

2) przewoźnika - w razie klęski żywiołowej, przerwy w eksploatacji, szczególnych
trudności spowodowanych przez klienta, z przyczyn ekonomicznych, których
przewoźnik nie mógł przewidzieć, jak również z uwagi na bezpieczeństwo ruchu za
zgodą i na warunkach ustalonych przez:

a) ministra właściwego do spraw transportu albo wojewodę - w odniesieniu do
przewoźników, wobec których odpowiednio minister albo wojewoda pełni
funkcję organu założycielskiego,

b) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - w odniesieniu do
przewoźników, wobec których minister pełni funkcję organu założycielskiego
albo wykonuje uprawnienia z akcji lub udziałów,

c) marszałka województwa albo starostę - w odniesieniu do przewoźników, wobec
których odpowiednio zarząd województwa albo powiatu wykonuje uprawnienia
z akcji lub udziałów,

[d) organ wykonawczy gminy lub powiatu - w odniesieniu do odpowiednio
gminnego lub powiatowego transportu zbiorowego.]

Zgoda nie jest wymagana, jeżeli ograniczenie obowiązku przewozu następuje na okres
nie dłuższy niż 7 dni.

2. Ograniczenia mogą polegać na całkowitym lub częściowym zawieszeniu przewozu,
wyłączeniu z przewozu określonych kategorii przesyłek, relacji przewozowych lub
punktów odprawy, zawieszeniu przewozu we wskazanych dniach albo uzależnieniu
przewozu od spełnienia określonych warunków.

3. Ograniczenia przewozu podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Art. 14.
1. Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków

bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
[2. Przewoźnik powinien podejmować działania ułatwiające korzystanie ze środków

transportowych, punktów odprawy, przystanków i peronów osobom niepełnosprawnym,
w tym również poruszającym się na wózkach inwalidzkich.]

<2. Przewoźnik powinien podejmować działania ułatwiające podróżnym, w
szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom
niepełnosprawnym, korzystanie ze środków transportowych.>
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Art. 15.
1. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w

transporcie.
2. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie

dopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego.
3. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz

mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia
społecznego.

4. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
administracji publicznej może określić, w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe
związane z przewozem osób i bagażu środkami transportu publicznego, z zastrzeżeniem
ust. 5 i 6.

[5. W odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego oraz przewozów osób i bagażu
taksówkami przepisy porządkowe określa rada gminy, a na terenie miasta stołecznego
Warszawy - Rada miasta stołecznego Warszawy.

6. W odniesieniu do powiatowego transportu zbiorowego przepisy porządkowe określa rada
powiatu, a w odniesieniu do wojewódzkiego transportu zbiorowego - sejmik
województwa.]

<5. W odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób oraz przewozów osób i
bagażu taksówkami przepisy porządkowe określa rada gminy, a na terenie miasta
stołecznego Warszawy – Rada miasta stołecznego Warszawy.

6. W odniesieniu do powiatowego regularnego przewozu osób przepisy porządkowe
określa rada powiatu, a w odniesieniu do wojewódzkiego regularnego przewozu
osób – sejmik województwa.>

7. Rada gminy (Rada miasta stołecznego Warszawy) może wprowadzić obowiązek
stosowania dodatkowych oznaczeń i dodatkowego wyposażenia technicznego w
odniesieniu do taksówek.

[Art. 16.
1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd lub spełnienie innych

określonych przez przewoźnika warunków dostępu do środka transportowego, a w razie
ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.

2. W bilecie na przejazd określa się wysokość należności za przejazd oraz dane potrzebne do
ustalenia zakresu uprawnień podróżnego.]

<Art. 16.
1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem

podróży lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika lub organizatora
publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego, a
w razie ich nieustalenia – przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.

2. Na bilecie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się:
1) nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego,
2) relację lub strefę przejazdu,
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3) wysokość należności za przejazd,
4) zakres uprawnień pasażera do ulgowego przejazdu.

3. Na bilecie mogą być umieszczane inne informacje, w tym dane osobowe pasażera,
jeżeli jest to niezbędne dla przewoźnika lub organizatora w regularnym przewozie
osób.

4. Dane i informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, zapisywane są w pamięci
elektronicznej biletu, jeżeli bilet ma formę elektroniczną.>

Art. 17.
1. Podróżny może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed rozpoczęciem

podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu.
2. Zmiana umowy przewozu może dotyczyć:

1) terminu odjazdu,
2) miejscowości przeznaczenia,
3) klasy środka transportowego.

3. W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, podróżny powinien uzyskać od
przewoźnika odpowiednie poświadczenie oraz ewentualnie otrzymać zwrot lub dopłacić
różnicę należności.

4. Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo którego na podstawie art. 15 nie
dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego, przysługuje zwrot
należności stosowny do nie wykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu
części należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od
umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika.

[5. Przepisy ust. 1-4 nie dotyczą komunikacji komunalnej.]
<5. Przepisy ust. 1–4 nie dotyczą komunikacji miejskiej.>

Art. 18.
1. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją

okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy, przewoźnik jest
obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych oraz zapewnić im bez
dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych
środków transportowych (przewóz zastępczy).

2. W razie przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy,
podróżnemu przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd, a ponadto może
on bezpłatnie powrócić do miejsca wyjazdu, chyba że przewoźnik nie ma możliwości
zorganizowania takiego przewozu.

[3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przejazdów odbywanych na podstawie biletów
uprawniających do przejazdów wielokrotnych oraz w zbiorowej komunikacji
komunalnej.]

<3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przejazdów odbywanych na podstawie biletów
uprawniających do przejazdów wielokrotnych oraz w komunikacji miejskiej.>
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[Art. 33a.
1. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymując się identyfikatorem

umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu
osób lub bagażu.

2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej następujące
informacje:

1) nazwę przewoźnika,
2) numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub

bagażu,
3) zdjęcie kontrolującego,
4) zakres upoważnienia,
5) okres ważności,
6) pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika).

3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub osoba
przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową
albo wystawiają wezwanie do zapłaty.

3a. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do
bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona
pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie
do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty
manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika, podlegają
zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku
udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu,
uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

3b. W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał
podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej
stosuje się przepis ust. 3a zdanie drugie.

3c. Przewoźnik może określić w regulaminie przewozu lub taryfie obniżenie wysokości
opłaty dodatkowej w razie natychmiastowego jej uiszczenia lub w terminie wyznaczonym
w wezwaniu do zapłaty.

4. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo:
1) w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego

stwierdzenie tożsamości podróżnego,
2) w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości

podróżnego - zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów
porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalania
tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości
podróżnego,

3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument
uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub
przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go
prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.]
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<Art. 33a.
1. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez

niego upoważniona, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym
miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu.

2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego,
2) numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób

lub bagażu,
3) zdjęcie kontrolującego,
4) zakres upoważnienia,
5) okres ważności,
6) pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika lub organizatora publicznego

transportu zbiorowego).
3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub

organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego
upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo
wystawia wezwanie do zapłaty.

4. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do
bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub organizator publicznego
transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą
należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.
Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty
manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika lub
organizatora publicznego transportu zbiorowego, podlegają zwrotowi, a w
przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu, w przypadku udokumentowania
przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do
bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

5. W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie
miał podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty
dodatkowej stosuje się przepis ust. 4 zdanie drugie.

6. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego może określić w
regulaminie przewozu lub taryfie obniżenie wysokości opłaty dodatkowej w razie
natychmiastowego jej uiszczenia lub w terminie wyznaczonym w wezwaniu do
zapłaty.

7. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez
niego upoważniona ma prawo:

1) w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu
umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,

2) w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć podróżnego i
niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które
mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności
zmierzających do ustalenia jego tożsamości,

3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument
uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub
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przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go
prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza
Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w
miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez
przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez
niego upoważnioną.>

[Art. 34.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, treść rozkładów
jazdy, sposób i terminy ich ogłaszania oraz aktualizacji, jak również warunki ponoszenia
kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz
podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości, mając na uwadze zróżnicowanie
wysokości kosztów przewoźników w zależności od ich udziału w przewozach.]

<Art. 34.
1. Przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób jest obowiązany zgłaszać na

piśmie właściwemu organizatorowi zmiany dotyczące rozkładu jazdy, nie później
niż w terminie 30 dni przed dniem aktualizacji rozkładów jazdy w określonych
terminach.

2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb zatwierdzania rozkładów jazdy,
2) treść rozkładów jazdy,
3) sposób i terminy ogłaszania oraz aktualizacji rozkładów jazdy,
4) warunki ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji

dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej
wiadomości

– mając na uwadze zróżnicowanie wysokości kosztów przewoźników w zależności od
ich udziału w przewozach, a także zróżnicowanie rodzajów środków
transportowych wykorzystywanych w publicznym transporcie zbiorowym.>

Art. 34a.
1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie:
a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo

ulgowego przejazdu,
c) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub

zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie,
d) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy

środka transportu
- mając na uwadze zróżnicowanie wysokości opłat dodatkowych w zależności od
strat poniesionych przez przewoźnika i powodu nałożenia opłaty dodatkowej;
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2) sposób ustalania wysokości przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej,
mając na uwadze ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub
umorzeniem opłaty dodatkowej.

[2. W odniesieniu do transportu zbiorowego, gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
przepisy, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio rada gminy, rada powiatu albo
sejmik województwa, a w mieście stołecznym Warszawie - Rada miasta stołecznego
Warszawy.]

<2. W odniesieniu do gminnego, powiatowego i wojewódzkiego regularnego przewozu
osób, przepisy, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio rada gminy, rada
powiatu albo sejmik województwa, a w mieście stołecznym Warszawie – Rada
miasta stołecznego Warszawy.>

<Rozdział 10a
Przepisy karne

Art. 87a.
Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku
odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania
dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości,

podlega karze grzywny.
Art. 87b.

Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu nie pozostał
w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez
przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez
niego upoważnioną do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów
porządkowych,

podlega karze grzywny.
Art.87c.

Orzekanie w sprawach określonych w art. 87a i 87b następuje w trybie Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.>

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,

poz. 115, z późn. zm.)

Art. 20.
Do zarządcy drogi należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące
informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego;
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2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3) pełnienie funkcji inwestora;
[4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;]
<4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z
wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2.>

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie

innych zadań na rzecz obronności kraju;
7) koordynacja robót w pasie drogowym;
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie

opłat i kar pieniężnych;
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów

oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich

Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów

inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich
wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich

dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie

nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania

drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
19) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których

mowa w art. 39 ust. 7.

Art. 20e.
Przepisów art. 40 ust. 1 i 3 nie stosuje się do zajęcia pasa drogowego przez Inspekcję
Transportu Drogowego w związku z wykonywaniem zadań określonych w art. 20b ust. 4 oraz
art. 20c ust. 1 pkt 1.
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<Art. 20f.
Zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2, jest obowiązany:

1) uwzględniać uchwały rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych; o ostatecznej lokalizacji takiego przystanku
decyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki
bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) udostępnić nieodpłatnie gminie na jej wniosek część pasa drogowego w celu
budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń
służących do obsługi podróżnych.>

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. O UPRAWNIENIACH DO ULGOWYCH

PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO (Dz. U. z

2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.)

Art. 1a.
1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

kolejowego przysługują w klasie 2 wyłącznie w określonych kategoriach pociągów i na
podstawie określonych rodzajów biletów.

2. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów
jednorazowych korzystająca z przejazdu w klasie 1 zobowiązana jest do uiszczenia
dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w
klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.

3. Przewoźnicy wykonujący publiczny transport zbiorowy mogą wprowadzić uprawnienia
do bezpłatnych albo ulgowych przejazdów dla swoich pracowników oraz emerytów i
rencistów i najbliższych członków rodzin.

4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) osobach niezdolnych do samodzielnej egzystencji - należy przez to rozumieć osoby

całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, w
rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I
grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy;

2) dzieciach i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - należy
przez to rozumieć dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do
ukończenia 24 roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub
niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia;

3) opiekunach lub przewodnikach - należy przez to rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a
w przypadku przewodnika osoby niewidomej - osobę, która ukończyła 13 lat, albo
psa - przewodnika;
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<3a) środkach publicznego transportu zbiorowego – należy przez to rozumieć środki
transportu wykorzystywane w transporcie kolejowym lub drogowym, w
przewozie o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w przepisach
ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
Nr..., poz. ...);>

4) uldze 100% - należy przez to rozumieć uprawnienie do uzyskania w kasie biletowej
przewoźnika biletu z ulgą 100% wydawanego nieodpłatnie.

<5. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o środkach publicznego transportu
zbiorowego, w których przysługuje ulga za przejazd, z wyłączeniem komunikacji
miejskiej, przez środki publicznego transportu zbiorowego należy rozumieć środki
określone w ust. 4 pkt 3a.>

Art. 8a.
1. (uchylony).
[1a. Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych

przejazdów pokrywane są z budżetu państwa.
2. Samorządy województw, z zastrzeżeniem ust. 2a, przekazują przewoźnikom wykonującym

krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłaty do tych przewozów z tytułu
stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich, z zastrzeżeniem
ust. 4.

2a. Właściwość miejscową samorządu województwa ustala się według miejsca:
1) zamieszkania lub siedziby przewoźnika - w przypadku przewozów realizowanych na

trasach wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa;
2) wykonywania przewozów - w przypadku przewozów niewykraczających poza obszar

województwa.
3. Kwotę dopłaty, o której mowa w ust. 2, stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży

biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg a wartością
sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.

4. Uprawnienie do otrzymywania dopłat, o których mowa w ust. 2, nabywa przewoźnik,
który:

1) posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym
transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001
r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr
89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz.
1452),

2) stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do
spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do
przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych,

3) zawarł umowę z samorządem województwa określającą zasady przekazywania
przewoźnikom dopłat.

5. Zmiany w programach kas rejestrujących, uwzględniających zasady określone w ust. 3 i 4
pkt 2, wymagają uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw finansów
publicznych.
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6. Zasad finansowania określonych w ust. 1-4 nie stosuje się do przejazdów dzieci do lat 4
objętych ulgą 100%.]

[Art. 8b.
Przewoźnicy kolejowi, wykonujący krajowe przewozy pasażerskie, otrzymują z tytułu
obowiązujących ustawowych ulg dotację przedmiotową na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.
1314 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800).]

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W

GMINACH (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych

gminy.
2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do

ich utrzymania, a w szczególności:
1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i

porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie
odpowiednich jednostek organizacyjnych;

2) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi
gminami:

a) (uchylona),
b) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do

sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,
c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok

zwierzęcych lub ich części,
d) szaletów publicznych;

3) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności
przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu
oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli
nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu
urządzeniach ustawionych na chodniku;

<3a) utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej
obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;>

4) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie
bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;
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5) organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w
odrębnych przepisach;

6) (uchylony);
6a) udostępniają mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo

przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zawierającą:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
7) (skreślony);
8) zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub

ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym
zakresie;

9) znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt.
3. Gminy prowadzą ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w
celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu
pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu
rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców
obowiązków wynikających z ustawy.

Art. 5.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w
przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w
przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię
ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z
wymaganiami określonymi w regulaminie;

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz

nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
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4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów
samochodowych;

5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do

wykonawcy robót budowlanych.
[3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków

komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym
torowisk pojazdów szynowych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących
tereny służące komunikacji publicznej.]

<3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów
szynowych, znajdujących się na terenie gminy, należy do obowiązków
przedsiębiorców użytkujących te torowiska.>

4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu
drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego
przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;

2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników
przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;

3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników,
jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów
samochodowych na takim chodniku.

5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-
4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu
postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i
pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych
umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz lub
prezydent miasta.

7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, wójt
(burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.

8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3-3b.
9. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954).



- 15 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. O GOSPODARCE KOMUNALNEJ (Dz. U. z 1997 r.

Nr 9, poz. 43, z późn. zm.)

Art. 3.
[1. Jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie

zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, z uwzględnieniem
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620), w trybie przepisów z dnia 19
grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100),
przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2003 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778), przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z
późn. zm.) i przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) albo na
zasadach ogólnych.]

<1. Jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać
wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom
prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, z
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w trybie przepisów ustawy z
dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr
19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675), przepisów ustawy z dnia 9 stycznia
2003 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn.
zm.), przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078), przepisów ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873, z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. Nr …, poz. …) albo na zasadach ogólnych.>

2. Jeżeli do prowadzenia danego rodzaju działalności na podstawie innych ustaw jest
wymagane uzyskanie zezwolenia, jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć
wykonywanie zadań wyłącznie podmiotowi posiadającemu wymagane zezwolenie.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O STRAŻACH GMINNYCH (Dz. U. Nr 123, poz. 779,

z późn. zm.)

Art. 11.
1. Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w

przepisach o ruchu drogowym,
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<2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 44
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. Nr ..., poz. ...),>

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń,

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także
ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas

zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich

zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w
miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub
zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także
inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
dla potrzeb gminy.

2. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10, straży przysługuje
prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu
zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do
wykonywania zadań oraz w celu:

1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach

publicznych,
3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania czynności, o
których mowa w ust. 2, uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności obserwowania
i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach
publicznych, a także potrzebę respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i
ochrony praw człowieka.
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USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. O CENACH (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.)

Art. 8.
[1. Rada gminy może ustalać ceny urzędowe za usługi przewozowe transportu zbiorowego

oraz za przewozy taksówkami na terenie gminy. W mieście stołecznym Warszawie
uprawnienia te przysługują Radzie Warszawy.

2. Rada powiatu może ustalać ceny urzędowe za usługi przewozowe transportu zbiorowego
na terenie powiatu.]

<1. Rada gminy może ustalać ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w
gminnych przewozach pasażerskich oraz za przewozy taksówkami na terenie gminy.
W mieście stołecznym Warszawie uprawnienia te przysługują Radzie Warszawy.

2. Rada powiatu może ustalać ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w
powiatowych przewozach pasażerskich.>

3. Rada gminy określa strefy cen (stawki taryfowe) obowiązujące przy przewozie osób i
ładunków taksówkami.

<4. Sejmik województwa może ustalać ceny urzędowe za usługi przewozowe w
publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności
publicznej w wojewódzkich przewozach pasażerskich.>

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr

125, poz. 874, z późn. zm.)

Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) krajowy transport drogowy - podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi
zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się również zespoły pojazdów składające
się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub
zakończenia podróży i przejazdu oraz droga znajdują się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) międzynarodowy transport drogowy - podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za
które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego
i przyczepy lub naczepy, przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i
docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

3) transport drogowy - krajowy transport drogowy lub międzynarodowy transport
drogowy; określenie to obejmuje również:
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a) każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w
stosunku do działalności gospodarczej, niespełniający warunków, o których
mowa w pkt 4,

b) działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
4) niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd

pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez
ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego
przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę
pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający
łącznie następujące warunki:

a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez
przedsiębiorcę lub jego pracowników,

b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami
samochodowymi,

c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są
własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte,
wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione
albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do
przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich
rodzin,

d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
usług turystycznych;

5) niezarobkowy krajowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne
wykonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne
wykonywany z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

6a) przewóz drogowy - transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, a także
inny przewóz drogowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji
niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz
zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z
11.04.2006, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 561/2006";

[7) przewóz regularny - publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach
czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie i w ustawie z dnia
15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn.
zm.);]

<7) międzynarodowy przewóz regularny – publiczny przewóz osób i ich bagażu w
określonych odstępach czasu i określonymi trasami, realizowany w całości lub w
części poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;>

[7a) komunikacja miejska - przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego
transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta albo:

a) miasta i gminy,
b) miast albo miast i gmin sąsiadujących
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- jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny w sprawie
wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze;]

8) linia komunikacyjna - połączenie komunikacyjne na określonej drodze między
przystankami wskazanymi w rozkładzie jazdy, po której odbywają się regularne
przewozy osób;

8a) przystanek - miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej
linii komunikacyjnej, oznaczone w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z
późn. zm.), z informacją o rozkładzie jazdy, z uwzględnieniem godzin odjazdów
środków transportowych przewoźnika drogowego uprawnionego do korzystania z
tego miejsca;

9) przewóz regularny specjalny - niepubliczny przewóz regularny określonej grupy
osób, z wyłączeniem innych osób;

10) przewóz wahadłowy - wielokrotny przewóz zorganizowanych grup osób tam i z
powrotem, między tym samym miejscem początkowym a tym samym miejscem
docelowym, przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) każda grupa osób przewiezionych do miejsca docelowego wraca do miejsca
początkowego,

b) miejsce początkowe i miejsce docelowe oznaczają odpowiednio miejsce
rozpoczęcia usługi przewozowej oraz miejsce zakończenia usługi przewozowej,
z uwzględnieniem w każdym przypadku okolicznych miejscowości leżących w
promieniu 50 km;

11) przewóz okazjonalny - przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego,
przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego;

12) przewóz kabotażowy - przewóz wykonywany pojazdem samochodowym
zarejestrowanym za granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego między
miejscami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13) transport kombinowany - przewóz rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy,
przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie
wymienne lub kontener 20-stopowy lub większy korzysta z drogi w początkowym
lub końcowym odcinku przewozu, a na innym odcinku z usługi kolei, żeglugi
śródlądowej lub transportu morskiego, przy czym odcinek morski przekracza 100 km
w linii prostej; odcinek przewozu początkowego lub końcowego oznacza przewóz:

a) pomiędzy punktem, gdzie rzeczy są załadowane, i najbliższą odpowiednią
kolejową stacją załadunkową dla odcinka początkowego oraz pomiędzy
najbliższą odpowiednią kolejową stacją wyładunkową a punktem, gdzie rzeczy
są wyładowane, dla końcowego odcinka lub

b) wewnątrz promienia nieprzekraczającego 150 km w linii prostej ze
śródlądowego lub morskiego portu załadunku lub wyładunku;

14) międzynarodowy transport kombinowany - transport kombinowany, podczas którego
następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

15) przewoźnik drogowy - przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

16) zagraniczny przewoźnik drogowy - zagraniczny przedsiębiorca uprawniony do
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego na
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podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym znajduje się jego
siedziba;

17) licencja - decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw
transportu lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca do
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu
drogowego;

18) zezwolenie - decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw
transportu lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca
przewoźnika drogowego do wykonywania określonego rodzaju transportu
drogowego;

19) zezwolenie zagraniczne - dokument otrzymany na podstawie umowy
międzynarodowej od właściwego organu innego państwa lub organizacji
międzynarodowej przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany
przewoźnikowi drogowemu i upoważniający go do wykonywania
międzynarodowego transportu drogowego, jednokrotnie lub wielokrotnie, do lub z
terytorium państwa określonego w zezwoleniu lub tranzytem przez jego terytorium;

20) certyfikat kompetencji zawodowych - dokument potwierdzający posiadanie
kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

21) (uchylony).

Art. 18.
[1. Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych wymaga

zezwolenia:
1) w krajowym transporcie drogowym - wydanego, w zależności od zasięgu tych

przewozów odpowiednio przez:
a) wójta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze

gminy,
b) burmistrza albo prezydenta miasta - na wykonywanie przewozów na liniach

komunikacyjnych w komunikacji miejskiej,
c) burmistrza albo prezydenta miasta, któremu powierzono to zadanie na mocy

porozumienia, o którym mowa w art. 4 pkt 7a - na wykonywanie przewozów na
liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach określonych w
art. 4 pkt 7a lit. a albo lit. b,

d) burmistrza albo prezydenta miasta, będącego siedzibą związku międzygminnego,
o którym mowa w art. 4 pkt 7a - na wykonywanie przewozów na liniach
komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek międzygminny,

d1) prezydenta miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym starostą ze
względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie
przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i
sąsiedniego powiatu,

e) starostę, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast
właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na
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wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z
wyłączeniem linii komunikacyjnych określonych w lit. a-d1,

f) marszałka województwa, w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu na
planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na
liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego
powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa,

g) marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
przedsiębiorcy, w uzgodnieniu z marszałkami województw właściwymi ze
względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie
przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co
najmniej jednego województwa;

2) w międzynarodowym transporcie drogowym - wydanego przez ministra właściwego
do spraw transportu.

1a. Nie wymaga uzyskania zezwolenia tymczasowe wykonywanie przewozów osób w
przypadku klęsk żywiołowych lub wystąpienia zakłóceń w przewozach wykonywanych
przez podmioty innych gałęzi niż transport drogowy.]

<1. Wykonywanie:
1) przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym –

wymaga zezwolenia wydanego, w zależności od zasięgu tych przewozów,
odpowiednio przez:

a) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta – na wykonywanie przewozów na
obszarze gminy (miasta),

b) burmistrza albo prezydenta miasta, któremu powierzono realizację zadań w
zakresie przewozów – na wykonywanie przewozów na obszarze objętym
porozumieniem,

c) zarząd związku międzygminnego – na linii komunikacyjnej lub sieci
komunikacyjnej na obszarze gmin tworzących związek międzygminny,

d) prezydenta miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym
starostą ze względu na planowany zasięg przewozów – na wykonywanie
przewozów na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu,

e) starostę, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast
właściwymi ze względu na planowany zasięg przewozów – na wykonywanie
przewozów na obszarze powiatu, z wyłączeniem przewozów określonych w
lit. a–d,

f) marszałka województwa, w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze
względu na planowany zasięg przewozów – na wykonywanie przewozów
wykraczających poza obszar jednego powiatu, jednakże niewykraczających
poza obszar województwa,

g) marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miesca zamieszkania
przedsiębiorcy, w uzgodnieniu z marszałkami województw właściwymi ze
względu na planowany zasięg przewozów – na wykonywanie przewozów
wykraczających poza obszar jednego województwa;

2) przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w
międzynarodowym transporcie drogowym – wymaga zezwolenia ministra
właściwego do spraw transportu.



- 22 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1a. Nie wymaga uzyskania zezwolenia:
1) tymczasowe wykonywanie przewozów osób w przypadku klęsk żywiołowych lub

wystąpienia zakłóceń w przewozach wykonywanych przez podmioty innych
gałęzi niż transport drogowy;

2) wykonywanie przewozów regularnych specjalnych organizowanych przez
jednostkę samorządu terytorialnego w krajowym transporcie drogowym – o ile
w środkach transportu znajduje się dokument stwierdzający uprawnienie do ich
wykonywania.>

1b. W przypadku zakłóceń, o których mowa w ust. 1a, przewoźnik drogowy i podmiot, w
zastępstwie którego przewozy są wykonywane, obowiązani są zawrzeć pisemne
porozumienie określające warunki i termin wykonywania tych przewozów oraz zgłosić
ten fakt właściwemu organowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

2. Wykonywanie przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym
transporcie drogowym wymaga zezwolenia wydanego przez organ, o którym mowa w
ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Nie wymaga zezwolenia wykonywanie przewozu okazjonalnego, jeżeli:
1) tym samym pojazdem samochodowym na całej trasie przejazdu przewozi się tę samą

grupę osób i dowozi się ją do miejsca początkowego albo
2) polega on na przewozie osób do miejsca docelowego, natomiast jazda powrotna jest

jazdą bez osób (podróżnych), albo
3) polega on na jeździe bez osób do miejsca docelowego i odebraniu oraz przewiezieniu

do miejsca początkowego grupy osób, która przez tego samego przewoźnika
drogowego została przewieziona na zasadzie określonej w pkt 2.

4. Organ wydający zezwolenia wydaje przedsiębiorcy wypis lub wypisy z zezwoleń w
liczbie określonej we wniosku przedsiębiorcy.

5. Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym
pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z
kierowcą zabrania się:

a) umieszczania i używania w pojeździe taksometru,
b) umieszczania na pojeździe oznaczeń z nazwą, adresem oraz telefonem

przedsiębiorcy,
c) umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.

[Art. 18a.
Przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób, poza uprawnieniami pasażerów do
ulgowych przejazdów określonymi w odrębnych przepisach, uwzględnia także uprawnienia
pasażerów do innych ulgowych przejazdów, jeżeli podmiot, który ustanawia te ulgi, ustali z
przewoźnikiem, w drodze umowy, warunki zwrotu kosztów stosowania tych ulg.

Art. 18b.
1. Przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym wykonywane są według

następujących zasad:
1) do przewozu używane są wyłącznie autobusy odpowiadające wymaganym ze względu

na rodzaj przewozu warunkom technicznym;
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2) rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na
wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach
autobusowych;

3) wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w
rozkładzie jazdy;

4) należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat, a pasażer otrzymuje
potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o
kasach rejestrujących;

5) w kasach dworcowych oraz w autobusie znajduje się dostępny do wglądu pasażerów
opracowany przez przewoźnika lub grupę przewoźników regulamin określający
warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy;

6) cennik opłat został podany do publicznej wiadomości przy kasach dworcowych oraz
w każdym autobusie wykonującym regularne przewozy osób, przy czym cennik opłat
musi także zawierać ceny biletów ulgowych:

a) określone na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 20
czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn.
zm.),

b) wynikających z uprawnień pasażerów do innych ulgowych przejazdów, jeżeli
podmiot, który ustanowił te ulgi, ustalił z przewoźnikiem w drodze umowy
warunki zwrotu kosztów stosowania tych ulg;

7) zgodnie z warunkami przewozu osób określonymi w zezwoleniu, o którym mowa w
art. 18.

2. Podczas wykonywania przewozów regularnych zabrania się:
1) używania do przewozu:

a) innych pojazdów niż autobusy,
b) autobusów nieodpowiadających wymaganym ze względu na rodzaj przewozu

warunkom technicznym;
2) korzystania z przystanków, na których nie została zamieszczona informacja o

realizowanym rozkładzie jazdy zawierająca także nazwę, adres siedziby przewoźnika
i numer telefonu przewoźnika lub niezgodnie z podanymi w tej informacji dniami i
godzinami odjazdów;

3) zabierania i wysadzania pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie
jazdy;

4) pobierania należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do
publicznej wiadomości pasażerów;

5) naruszania warunków przewozu osób określonych w zezwoleniu, o którym mowa w
art. 18.]

Art. 21.
1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 18, wydaje się, na wniosek przedsiębiorcy, na czas nie

dłuższy niż:
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[1) 5 lat - na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych
specjalnych;]

<1) 5 lat – na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych lub
międzynarodowych przewozów regularnych;>

2) rok - na wykonywanie przewozów wahadłowych lub przewozów okazjonalnych.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kserokopię licencji i dokumenty, o

których mowa w art. 22.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zezwolenie przedłuża się, na wniosek

przedsiębiorcy, na okres nieprzekraczający 5 lat, o ile nie zaistniały okoliczności, o
których mowa w art. 23 pkt 2 i art. 24 ust. 4.

Art. 22.
[1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym

transporcie drogowym dołącza się:
1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków

transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości
między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania
codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;

2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i
przystankami;

3) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków,
dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;

4) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach
przystankowych na przystankach;

5) cennik;
6) wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca

zamierza wykonywać przewozy.
1a. Uzyskane przez przewoźnika potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z

przystanków nie może powodować nakładania na przewoźników żadnych opłat za
korzystanie z tych przystanków.]

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w
międzynarodowym transporcie drogowym dołącza się:

1) rozkład jazdy uzgodniony z zagranicznym przewoźnikiem drogowym
przewidzianym do prowadzenia przewozów regularnych na danej linii regularnej,
uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów, przejścia graniczne oraz
długość linii regularnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami;

2) kopię umowy z zagranicznym przewoźnikiem drogowym o wspólnym prowadzeniu
linii regularnej;

3) harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców;
4) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i

przystankami;
5) cennik.
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3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów wahadłowych i
okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym dołącza się:

1) przebieg trasy przewozu dla każdej grupy osób, uwzględniający miejsce początkowe
i docelowe przewozu, długość tej trasy podaną w kilometrach oraz przejścia
graniczne;

2) wykaz terminów przewozów;
3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną trasą przewozu;
4) kopię umowy między organizatorem przewozu a przewoźnikiem drogowym;
5) harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców.

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
w krajowym transporcie drogowym dołącza się:

1) informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z
przewozu;

2) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i
przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w
kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do
wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;

3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i
przystankami;

[4) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków
innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami
lub zarządzającymi.]

<4) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i
przystanków zlokalizowanych przy drogach publicznych z ich właścicielami lub
zarządzającymi.>

5. Do wniosku w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, dołącza się informację
potwierdzającą przekazanie marszałkom właściwych województw schematu połączeń
komunikacyjnych z zaznaczoną trasą przewozu.

[Art. 22a.
1. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1:

1) odmawiają udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów
regularnych w krajowym transporcie drogowym w przypadku, gdy wnioskodawca nie
jest w stanie świadczyć usług będących przedmiotem wniosku, korzystając z
pojazdów pozostających w jego bezpośredniej dyspozycji;

2) mogą odmówić udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów
regularnych w krajowym transporcie drogowym, w przypadku wystąpienia jednej z
następujących okoliczności:

a) zostanie wykazane, że projektowana linia regularna stanowić będzie zagrożenie
dla już istniejących linii regularnych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie te są
obsługiwane tylko przez jednego przewoźnika lub przez jedną grupę
przewoźników,
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b) zostanie wykazane, że wydanie zezwolenia ujemnie wpłynie na rentowność
porównywalnych usług kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą
usług drogowych,

c) wnioskodawca nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego,
krajowych przewozów regularnych na innych obsługiwanych liniach
komunikacyjnych, co najmniej przez 7 dni,

d) wnioskodawca nie przestrzega warunków określonych w posiadanym już
zezwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodnie z posiadanym zezwoleniem.

2. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, mogą odmówić udzielenia zezwolenia lub
zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w przypadku, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i d.

3. Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie
komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności
pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych
przystanków powinno być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego
przewozu osób.

4. Za czynności związane z opracowaniem analizy, o której mowa w ust. 3, organ właściwy
do spraw zezwoleń pobiera opłatę od wnioskodawcy.

5. Analizę, o której mowa w ust. 3, przeprowadza organ właściwy do spraw zezwoleń co
najmniej raz w roku, z uwzględnieniem:

1) istniejącej komunikacji, w tym rodzaju pojazdów, godzin ich odjazdów lub
częstotliwości kursów oraz ich dostosowanie do potrzeb społecznych;

2) dotychczasowego wywiązywania się przewoźników posiadających zezwolenia z
realizacji przewozów i stosowanych taryf;

3) przewidywanych zmian w natężeniu przewozu podróżnych;
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub planu

zagospodarowania przestrzennego województwa.
6. Organ przeprowadzający analizę, o której mowa w ust. 3, zasięga opinii w sprawie

proponowanych zmian w zakresie udzielanych lub zmienianych zezwoleń od organizacji
konsumentów.

7. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1, mogą realizować zadania, o których mowa w
ust. 3, poprzez własne jednostki lub inne wyspecjalizowane podmioty.

8. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat uiszczanych przez
przewoźników drogowych za czynności określone w ust. 3 w wysokości nie wyższej niż 5
zł za każde 1.000 km planowanego rocznego przebiegu danej linii komunikacyjnej oraz
nie mniejszej niż 100 zł za daną linię komunikacyjną, mając na uwadze ilość linii
komunikacyjnych oraz stopień zaspokojenia potrzeb przewozowych, a także sytuację
rynkową na danym terenie w zakresie regularnego przewozu osób.]

<Art. 22a.
Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, mogą odmówić wydania zezwolenia lub
zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego specjalnego, w przypadku
gdy:
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1) wnioskodawca nie jest w stanie świadczyć usług będących przedmiotem
wniosku, korzystając z pojazdów pozostających w jego bezpośredniej
dyspozycji;

2) wnioskodawca nie przestrzega warunków określonych w posiadanym już
zezwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodnie z posiadanym zezwoleniem.>

Art. 41.
1. Opłaty za czynności administracyjne pobiera się z tytułu:

1) udzielenia licencji, zmiany licencji, przedłużenia ważności licencji, wydania wypisu
z licencji, wydania wtórnika licencji, przeniesienia uprawnień wynikających z
licencji oraz wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji;

[2) wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia, przedłużenia ważności zezwolenia,
wydania wypisu z zezwolenia, wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie
przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego
lub przewozu okazjonalnego;]

<2) wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia, przedłużenia ważności zezwolenia,
wydania wypisu z zezwolenia, wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie
przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego, przewozu
okazjonalnego lub międzynarodowego przewozu regularnego;>

3) wydania zezwolenia na przewóz kabotażowy;
4) wydania zezwolenia zagranicznego;
5) wydania zaświadczenia lub zmiany zaświadczenia, wydania wypisu z zaświadczenia

o zgłoszeniu działalności w zakresie przewozów na potrzeby własne;
6) wydania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z
kierowcą;

7) wydania świadectwa kierowcy lub jego zmiany oraz wydania wtórnika świadectwa
kierowcy;

8) wydania formularza jazdy;
9) wydania certyfikatu, o którym mowa w art. 30 ust. 4, lub jego zmiany oraz wydania

wtórnika certyfikatu;
10) wydania decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobierają organy dokonujące tych czynności.
3. Opłaty, o których mowa w art. 40 pkt 2 i pkt 3, pobiera jednostka, o której mowa w art.

38 ust. 2 i ust. 3.
4. Minister właściwy do spraw transportu może, w drodze rozporządzenia, upoważnić, na

określonych warunkach, do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w
międzynarodowym transporcie drogowym, o których mowa w ust. 1, jednostkę określoną
w art. 17 ust. 2 lub polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające
międzynarodowych przewoźników drogowych, mając na względzie usprawnienie
procedur pobierania opłat.
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5. Minister właściwy do spraw transportu może w drodze rozporządzenia, upoważnić, na
określonych warunkach, do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis z licencji na
wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, jednostkę określoną w art. 17
ust. 2, mając na względzie usprawnienie procedur zwrotu opłaty.

Art. 50.
Do zadań Inspekcji należy kontrola:

1) dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na
potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych;

<1a) dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu
zbiorowego;>

[2) dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub
przewozów na potrzeby własne, o których mowa w art. 1;]

<2) dokumentów przewozowych określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r.
– Prawo przewozowe, a także innych dokumentów przewozowych związanych z
wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne, o
których mowa w art. 1;>

3) ruchu drogowego w zakresie transportu, o którym mowa w art. 1, na zasadach
określonych w przepisach działu V ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym, a w tym stanu technicznego pojazdów;

4) przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i
obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy;

5) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt;
6) przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych;
7) wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem

zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością
ich oznakowania w zakresie określonym w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn.
zm.);

8) kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika
pojazdu mechanicznego.

Art. 80.
1. Tworzy się centralną ewidencję naruszeń stwierdzonych w wyniku przeprowadzanych

kontroli, zwaną dalej "ewidencją".
[2. W ewidencji gromadzi się dane i informacje o przedsiębiorcach i kierowcach oraz

popełnianych przez nich naruszeniach, o których mowa w ust. 1.]
<2. W ewidencji gromadzi się:

1) dane o przedsiębiorcach oraz o kierowcach:
a) imię i nazwisko lub oznaczenie przedsiębiorcy,
b) imię i nazwisko kierowcy,
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c) adres zamieszkania lub oznaczenie siedziby przedsiębiorcy oraz adres
zamieszkania kierowcy,

d) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej tego numeru –
nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu,
który wydał ten dokument,

e) numer identyfikacji statystycznej REGON;
2) informacje dotyczące uprawnienia do wykonywania przewozów:

a) rodzaj, zakres oraz datę uzyskania uprawnienia,
b) numer uprawnienia,
c) nazwę organu, który wydał uprawnienie;

3) informacje dotyczące stwierdzonych naruszeń, o których mowa w art. 92 i 92a.>
[2a. Ewidencja obejmuje również informacje o przeprowadzonych kontrolach, w trakcie

których nie stwierdzono naruszeń, o których mowa w ust. 1.]
3. Ewidencję prowadzi w systemie telefonicznym lub elektronicznym Główny Inspektor,

który jest administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.
<4. Główny Inspektor udostępnia zainteresowanym organom uprawnionym do

wydawania licencji, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych,
zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne,
zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego lub potwierdzeń
zgłoszenia przewozu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 listopada 2010
r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr ..., poz. ...), dane i informacje, o
których mowa w ust. 2, dotyczące naruszeń dokonanych na obszarze właściwości
tych organów lub naruszeń dokonanych przez przewoźników, którym organy te
wydały dokumenty.>

Art. 83.
1. Organ, który udzielił licencji lub zezwolenia, może nałożyć na przewoźnika drogowego

obowiązek przedstawienia w oznaczonym terminie informacji i dokumentów
potwierdzających, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w licencji lub
zezwoleniu.

2. Na żądanie ministra właściwego do spraw transportu lub organu właściwego w sprawach
licencji lub zezwoleń przewoźnik drogowy obowiązany jest przekazywać informacje
związane z działalnością transportową dotyczące stosowanych cen i taryf oraz liczby
przewiezionych osób lub masy przewiezionych rzeczy.

[3. Organy, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1, obowiązane
są przedstawiać ministrowi właściwemu do spraw transportu, co najmniej dwa razy w
roku, w terminach do dnia 15 stycznia oraz do dnia 15 lipca, informacje dotyczące liczby
i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń.]

<3. Organy, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz art. 33 ust.
8, są obowiązane przedstawiać ministrowi właściwemu do spraw transportu, co
najmniej dwa razy w roku, w terminach do dnia 15 stycznia oraz do dnia 15 lipca,
informacje dotyczące liczby i zakresu udzielonych licencji, zezwoleń i zaświadczeń
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na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz liczby wypisów z tych dokumentów,
a także liczby licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.>

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do jednostki uprawnionej do egzaminowania w
zakresie wymaganym do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych.

5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych i
informacji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, sposób i terminy ich przedstawiania, mając
na względzie konieczność monitorowania rynku przewozów drogowych.

Art. 87.
1. Podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, z

zastrzeżeniem ust. 4, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie
uprawnionego organu kontroli, kartę opłaty drogowej, kartę kierowcy, zapisy urządzenia
rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe
przerwy i czas odpoczynku oraz zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w
art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz.
879, z 2005 r. Nr 180, poz. 1497 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661), a ponadto:

1) wykonując transport drogowy - wypis z licencji;
2) wykonując przewóz drogowy osób:

[a) przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych -
odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym
rozkładem jazdy,]

<a) przy wykonywaniu przewozu regularnego specjalnego
i międzynarodowego przewozu regularnego – odpowiednie zezwolenie lub
wypis z zezwolenia wraz z aktualnym rozkładem jazdy i formularz jazdy,
jeżeli są one wymagane,>

b) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub
okazjonalnych - odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy,

c) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne -
formularz jazdy,

d) oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę
kserokopię decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, jeżeli została wydana[;]<,>

<e) dokumenty wymagane w publicznym transporcie zbiorowym;>
3) wykonując przewóz drogowy rzeczy - dokumenty związane z przewożonym

ładunkiem, a także:
a) odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie

drogowym,
b) dokumenty wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
c) świadectwo wymagane zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach

szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach
transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie
dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254),
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d) zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie,
naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych
przepisach,

e) dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt,
f) dokumenty wymagane przy przewozie odpadów,
g) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów

bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany;
4) w międzynarodowym transporcie drogowym - świadectwo kierowcy, jeżeli jest

wymagane.
1a. (uchylony).
1b. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego przez zagranicznego

przewoźnika kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany ponadto mieć przy
sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli dowód uiszczenia opłaty, o
której mowa w art. 43 ust. 1, jeżeli jest wymagana.

2. Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest
obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli,
oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie, określonych w
ust. 1, wypis zaświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 10.

3. Przedsiębiorca lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2, wykonujący przewozy na
potrzeby własne, odpowiedzialni są za wyposażenie kierowcy wykonującego transport
drogowy lub przewóz na potrzeby własne w wymagane dokumenty.

4. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca taksówki
jest obowiązany mieć przy sobie i okazać na żądanie licencję.

5. Podmiot wykonujący przewozy drogowe lub przewóz, o którym mowa w art. 3 ust. 2,
przechowuje przez okres jednego roku, licząc od dnia otrzymania, przekazane mu przez
organy kontrolne dokumenty i protokoły z wyników kontroli przeprowadzonych na jego
terenie lub podczas kontroli drogowej w zakresie czasu jazdy i czasu postoju,
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, wykonujących przewóz na jego
rzecz.

Art. 89.
1. Do kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87, oraz warunków w nich określonych,

z zastrzeżeniem ust. 2, uprawnieni są:
1) funkcjonariusze Policji;
2) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego;
3) funkcjonariusze celni;
4) funkcjonariusze Straży Granicznej;
5) upoważnieni pracownicy zarządców dróg publicznych - z wyłączeniem

dokumentów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i ust. 4;
6) inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy - w odniesieniu do zapisów urządzenia

rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy oraz czas jazdy i postoju;
[7) upoważnieni pracownicy właściwego organu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 - w

odniesieniu do przewozów regularnych i regularnych specjalnych.]
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<7) upoważnieni pracownicy właściwego organu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 –
w odniesieniu do przewozów regularnych specjalnych i międzynarodowych
przewozów regularnych;>

<8) strażnicy straży gminnych – w odniesieniu do publicznego transportu
zbiorowego w zakresie określonym ustawą z dnia 26 listopada  2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym.>

2. Upoważnieni pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, nie są uprawnieni do
kontroli zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas
postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku oraz zaświadczeń i oświadczeń, o
których mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

3. Kontrole drogowe wykonuje się w odpowiednim miejscu i czasie tak, aby utrudnić
kierowcom prowadzącym pojazdy omijanie punktów kontroli, oraz bez dyskryminacji ze
względu na:

1) kraj rejestracji pojazdu;
2) kraj zamieszkania kierowcy;
3) kraj siedziby przedsiębiorstwa;
4) początkowy i docelowy punkt podróży;
5) rodzaj tachografu: analogowy lub cyfrowy.

4. Uprawnione osoby do kontroli zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość
jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku zaopatrzeni są
w:

1) wykaz podstawowych elementów podlegających kontroli na drodze i na terenie
podmiotu wykonującego przewozy drogowe;

2) standardowe wyposażenie.
5. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w
drodze rozporządzenia:

1) (uchylony);
2) wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do tej kontroli;
3) sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących

okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku
kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także
wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz
podstawowych elementów, które jej podlegają;

4) rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych
przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich
przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego;

5) system oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie
występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych
przerw i czasu odpoczynku kierowców

- uwzględniając przepisy Unii Europejskiej, opracowania i wytyczne Komisji
Europejskiej, względną liczbę i wagę popełnianych naruszeń przepisów rozporządzenia
Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących
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stosowanych w transporcie drogowym oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz
potrzebę zapewnienia efektywności i skuteczności kontroli przewozów drogowych.

Art. 92.
1. Kto wykonuje przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem,

naruszając obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub przepisów:
1) o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,

<1a) o publicznym transporcie zbiorowym;>
2) o czasie pracy kierowców,
3) o odpadach,
4) o ochronie zwierząt,
5) o ruchu drogowym oraz w zakresie ochrony środowiska, okresowych ograniczeń

ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych ich rodzajów,
6) o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
7) wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych,
8) wspólnotowych dotyczących przewozów drogowych

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 15.000 złotych.
2. Suma kar pieniężnych nałożonych podczas jednej kontroli nie może przekroczyć kwoty:

1) 15.000 złotych - w odniesieniu do kontroli drogowej;
2) 30.000 złotych - w odniesieniu do kontroli w przedsiębiorstwie.

3. Jeżeli czyn będący naruszeniem przepisów, o których mowa w ust. 1, wyczerpuje
jednocześnie znamiona wykroczenia, stosuje się wyłącznie przepisy niniejszej ustawy.

4. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości
kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do ustawy.

Art. 95.
1. Uprawniony do kontroli zatrzymuje, za pokwitowaniem, dokumenty podlegające kontroli

i kieruje lub usuwa pojazd, na koszt przedsiębiorcy, na najbliższy parking strzeżony do
czasu:

1) uiszczenia kary pieniężnej, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4;
2) usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
3) ustąpienia zakazów lub ograniczeń ruchu, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 5.

2. W zakresie postępowania w związku z usuwaniem pojazdu stosuje się odpowiednio
przepisy prawa o ruchu drogowym.

3. Zwrot pojazdu z parkingu następuje po przedstawieniu przez kontrolowanego organowi,
który karę nałożył, dowodu uiszczenia kary pieniężnej oraz usunięcia przyczyny
skierowania pojazdu na parking.

4. Jeżeli kara pieniężna nie zostanie uiszczona i pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w
ciągu 30 dni od dnia nałożenia kary pieniężnej, stosuje się odpowiednio przepisy działu II
rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
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administracji (Dz. U. 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) dotyczące egzekucji
należności pieniężnych z ruchomości.

<Art. 95a.
1. Kto, będąc przedsiębiorcą:

1) nie zgłasza na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkich zmian danych,
o których mowa w art. 8 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia ich powstania,

2) nie zwraca licencji lub wypisów z licencji organowi, który udzielił licencji w
terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się
ostateczna

– podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł.
2. Kary, o których mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji administracyjnej organ

właściwy w sprawach udzielenia licencji.
3. Od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, przysługuje

odwołanie do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który karę nałożył, w
terminie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorcy tej decyzji.

4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód organu właściwego w
sprawach udzielenia licencji.>

[Rozdział 11a
Przepisy karne

Art. 96a.
1. Kto nie wypełnia obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 4, podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów Kodeksu

postępowania w sprawach o wykroczenia.]

ZAŁĄCZNIK

Lp.  Wyszczególnienie naruszeń  Wysokość
kary w zł

I  II  III
UWAGA: Lp. 1-2.8. pominięto

2.9.  Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie
drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu:

 1. umieszczania lub używania w pojeździe taksometru  5.000

 2. umieszczania na pojeździe oznaczeń z nazwą, adresem lub
   telefonem przedsiębiorcy

 5.000
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 3. umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń
   technicznych

 5.000

<2a. WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM
PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PUBLICZNEGO TRANSPORTU

ZBIOROWEGO
2a.1. Wykonywanie regularnego przewozu osób bez wymaganego

zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu
zbiorowego albo potwierdzenia zgłoszenia przewozu w
publicznym transporcie zbiorowym

6.000

2a.2. Wykonywanie regularnego przewozu osób przez podmiot
posiadający zaświadczenie na wykonywanie publicznego
transportu zbiorowego albo potwierdzenie zgłoszenia przewozu
w publicznym transporcie zbiorowym, bez obowiązującego
rozkładu jazdy

2.000

2a.3. Wykonywanie regularnego przewozu osób z naruszeniem
warunków określonych w zaświadczeniu na wykonywanie
publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzeniu
zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym,
dotyczących:

 1. dni

 2. godzin odjazdu i przyjazdu

 3. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków

2.000

500

3.000>
UWAGA: Lp. 3-13.2. pominięto

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. O TRANSPORCIE KOLEJOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr

16, poz. 94, z późn. zm.)

Art. 2.
Przepisy ustawy stosuje się także do:

1) metra, z wyjątkiem rozdziałów 2, 2b, 4a-9 i 12, art. 13 ust. 1, art. 14a oraz art. 18 ust.
1; przepisy rozdziału 10 stosuje się odpowiednio;

2) bocznic kolejowych, z wyjątkiem rozdziałów 2b, 4a, 5a-8 i 10;
[3) infrastruktury kolejowej obejmującej linie kolejowe o szerokości torów mniejszej niż

1.435 mm i przewoźników kolejowych korzystających z tej infrastruktury kolejowej, z
wyjątkiem rozdziałów 4a, 6-8, art. 5 ust. 3-6, art. 9, art. 13 ust. 1 oraz art. 59-64.]



- 36 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

<3) infrastruktury kolejowej obejmującej linie kolejowe o szerokości torów
mniejszej niż 1.435 mm i przewoźników kolejowych korzystających z tej
infrastruktury kolejowej, z wyjątkiem rozdziałów 4a, 5b–8, art. 5 ust. 3–6, art.
9, art. 13 ust. 1 oraz art. 59–64.>

Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) infrastruktura kolejowa - linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia
wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym,
przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania
niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury;

1a) droga kolejowa - nawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem i budowlami
inżynieryjnymi oraz gruntem, na którym jest usytuowana;

2) linia kolejowa - droga kolejowa mająca początek i koniec wraz z przyległym pasem
gruntu, na którą składają się odcinki linii, a także budynki, budowle i urządzenia
przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajętymi pod nie gruntami;

2a) 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;

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 linii kolejowych będących własnością
zarządcy infrastruktury lub zarządzanych 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 26 listopada 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr …, poz. …);>

5) odcinek linii kolejowej - część linii kolejowej zawartą między stacjami węzłowymi
albo między punktem początkowym lub końcowym linii kolejowej i najbliższą stacją
węzłową;
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6) pojazd kolejowy - pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po
torach kolejowych;

6a) pojazd trakcyjny - pojazd kolejowy z napędem własnym;
7) zarządca infrastruktury - podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu

infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie; funkcje zarządcy
infrastruktury kolejowej lub jej części 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 - usytuowany na obszarze kolejowym obiekt budowlany lub
zespół obiektów budowlanych do obsługi podróżnych lub usług towarzyszących tej
obsłudze, który może również obejmować urządzenia do wykonywania czynności
związanych z prowadzeniem ruchu pociągów;

9) przewoźnik kolejowy - przedsiębiorcę, który na podstawie licencji wykonuje
przewozy kolejowe lub świadczy usługę trakcyjną;

9a) usługa trakcyjna - działalność przedsiębiorcy polegającą na zapewnieniu pojazdu
trakcyjnego wraz z obsługą do wykonania przewozu kolejowego;

10) bocznica kolejowa - droga kolejowa połączona z linią kolejową i służąca do
wykonywania załadunku i wyładunku wagonów lub wykonywania czynności
utrzymaniowych pojazdów kolejowych lub postoju pojazdów kolejowych oraz
przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej; w
skład bocznicy kolejowej wchodzą również urządzenia sterowania ruchem
kolejowym oraz inne urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
które są na niej usytuowane;

10a) użytkownik bocznicy kolejowej - podmiot działający w obrębie bocznicy kolejowej,
będący jej właścicielem lub władającym na podstawie innego tytułu prawnego;

11) trasa pociągu - określenie, w rozkładzie jazdy, położenia pociągu w funkcji czasu
jazdy, służące do oceny wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowej;

12) zdolność przepustowa - możliwość eksploatacyjno-ruchową linii kolejowej lub jej
części do wykonania na niej przejazdów pociągów w określonym czasie;

13) typ pojazdów kolejowych - pojazdy kolejowe o takich samych rozwiązaniach
konstrukcyjnych;

14) typ budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego - budowle
i urządzenia lub systemy o takich samych parametrach technicznych i
eksploatacyjnych;

15) świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego - dokument
uprawniający do użytkowania danego typu pojazdu kolejowego w przewozach
kolejowych;

16) świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli albo typu urządzeń
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego - dokument uprawniający do
użytkowania danego typu budowli albo typu urządzeń do prowadzenia ruchu
kolejowego;

17) świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego - dokument potwierdzający,
że pojazd kolejowy jest sprawny technicznie;
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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 ustanowienie przez
przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność
spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa zawartych w technicznych
specyfikacjach interoperacyjności i innych przepisach prawa wspólnotowego i prawa
krajowego;

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 - umowę, zawartą między właściwym
organem administracji publicznej a przewoźnikiem kolejowym, zawierającą elementy
określone w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie
kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia
Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12. 2007, str.
1);]

<19) umowa o świadczenie usług publicznych – umowa o świadczenie usług
publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu
ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;>

<19a) organizator publicznego transportu kolejowego – organizator publicznego
transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym w zakresie odnoszącym się do pasażerskich
przewozów kolejowych;

19b) operator publicznego transportu kolejowego – operator publicznego
transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 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 26 listopada 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym;

19d) umowa o udostępnienie infrastruktury kolejowej – umowa zawarta pomiędzy
zarządcą infrastruktury a przewoźnikiem określająca trasy przejazdów, zasady
korzystania z infrastruktury oraz standard jakości dostępu do infrastruktury;>

[20) regionalne przewozy pasażerskie - przewozy pasażerskie w granicach jednego
województwa lub realizujące połączenia z sąsiednimi województwami do
najbliższych stacji węzłowych położonych na ich obszarze;]

<20a) wojewódzkie przewozy pasażerskie – wojewódzkie przewozy pasażerskie w
rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym;>

21) (uchylony);
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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) umowa ramowa - umowę zawartą pomiędzy przewoźnikiem kolejowym i zarządcą
infrastruktury w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych
obejmującą okres dłuższy niż rok, bez określenia szczegółowych tras pociągów;

25) transport wewnątrzzakładowy - transport wykonywany w ramach procesu produkcji
przedsiębiorstwa bez udziału przewoźnika kolejowego oraz bez należących do niego
pojazdów kolejowych, w tym na obszarze górniczym - kopalń odkrywkowych oraz
zwałowisk odpadów;

26) system kolei - wyróżniona cechami funkcjonalnymi i technicznymi sieć kolejowa i
pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu po tej sieci;

27) transeuropejski system kolei dużych prędkości - sieć kolejowa określona w Decyzji
nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie
wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci
transportowej (Dz. Urz. WE L 228 z 9.09.1996 r.), w skład której wchodzą:

a) linie kolejowe specjalnie wybudowane dla ruchu odbywającego się z prędkością
równą lub większą niż 250 km/h,

b) linie kolejowe zmodernizowane dla ruchu odbywającego się z prędkością
większą niż 200 km/h,

c) linie kolejowe stanowiące połączenia pomiędzy liniami, o których mowa w lit. a
i b, oraz stacjami kolejowymi w centrach miast,

d) pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu odbywającego się po liniach, o których
mowa w lit. a-c;

28) transeuropejski system kolei konwencjonalnej - sieć kolejowa określona w Decyzji
nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie
wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci
transportowej (Dz. Urz. WE L 228 z 9.09.1996 r.), w skład której wchodzą:

a) linie kolejowe przeznaczone do ruchu pociągów poruszających się z prędkością
nie większą niż 200 km/h, do przewozu osób lub rzeczy,

b) budowle, budynki i urządzenia przeznaczone do obsługi przewozu osób lub
rzeczy, w tym terminale transportu kombinowanego przeznaczone do obsługi
przewozu rzeczy,

c) linie kolejowe stanowiące połączenia pomiędzy liniami, o których mowa w lit. a,
oraz infrastrukturą kolejową, o której mowa w lit. b,

d) pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu na liniach, o których mowa w lit. a i c,
obejmujące elektryczne i spalinowe pociągi zespolone, elektryczne i spalinowe
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pojazdy trakcyjne, wagony pasażerskie i wagony towarowe, w tym wagony
przeznaczone do przewozu samochodów ciężarowych;

29) interoperacyjność kolei - zdolność transeuropejskiego systemu kolei dużych
prędkości i transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej do bezpiecznego i
niezakłóconego ruchu pociągów na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej,
polegająca na spełnieniu zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności
kolei;

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 kolei; składnikiem
interoperacyjności jest również oprogramowanie;

31) podsystem - grupa składników interoperacyjności wyróżniona pod względem
strukturalnym lub funkcjonalnym;

32) zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności kolei - wymagania określone w
dyrektywach w sprawie interoperacyjności kolei, dotyczące składników
interoperacyjności, podsystemów i ich powiązań, które powinny być spełnione w
transeuropejskim systemie kolei dużych prędkości i w transeuropejskim systemie
kolei konwencjonalnej - dla zapewnienia interoperacyjności kolei;

33) techniczne specyfikacje interoperacyjności - szczegółowe wymagania techniczne i
funkcjonalne, procedury i metody oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami
dotyczącymi interoperacyjności kolei, warunki eksploatacji i utrzymania dotyczące
składników interoperacyjności i podsystemów transeuropejskiego systemu kolei
dużych prędkości i transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej, określane i
ogłaszane przez Komisję Europejską;

34) certyfikat zgodności podsystemu - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę
certyfikującą potwierdzający, że podsystem jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei;

34a) pośredni certyfikat zgodności podsystemu - dokument wydany przez notyfikowaną
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że podsystem na etapie jego projektowania i
budowy jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności
kolei;

35) deklaracja weryfikacji zgodności podsystemu - oświadczenie producenta lub jego
upoważnionego przedstawiciela, importera, inwestora, zarządcy infrastruktury albo
przewoźnika kolejowego stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że
podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi
interoperacyjności kolei;

35a) pośrednia deklaracja weryfikacji zgodności podsystemu - oświadczenie producenta
lub jego upoważnionego przedstawiciela, importera, inwestora, zarządcy
infrastruktury albo przewoźnika kolejowego stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że podsystem na etapie jego projektowania i budowy jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei;

36) oddanie do eksploatacji - przekazanie podsystemu lub składnika interoperacyjności
po raz pierwszy do użytkowania w transeuropejskim systemie kolei dużych
prędkości lub w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnej odpowiednio
przewoźnikowi kolejowemu albo zarządcy infrastruktury przez inwestora, importera,
producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, a w przypadku gdy zarządca
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infrastruktury lub przewoźnik kolejowy pełni jednocześnie funkcję inwestora,
producenta lub importera - rozpoczęcie użytkowania podsystemu lub składnika
interoperacyjności;

37) środki publiczne - środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych;

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 29.04.2004; 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 wymagania bezpieczeństwa (CST) - minimalne poziomy bezpieczeństwa,
które powinny być osiągnięte przez różne części systemu kolejowego
(transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i transeuropejskiego systemu
kolei konwencjonalnej) i przez system jako całość, wyrażone w kryteriach akceptacji
ryzyka;

43) modernizacja - wszelkie prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub w
jego części, poprawiające całkowite osiągi podsystemu;

44) odnowienie - wszelkie 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 - wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem pociągu lub
innym podobnym zdarzeniem:

a) z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej pięcioma ciężko
rannymi 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,
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mający oczywisty wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei lub na zarządzanie
bezpieczeństwem;

47) incydent - każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek, związane z
ruchem pociągów 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) otwarty dostęp – uprawnienie do wykonywania kolejowych przewozów
pasażerskich na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.>

Art. 5a.
Do zadań z zakresu zarządzania infrastrukturą kolejową o znaczeniu obronnym, przepisów
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr
19, poz. 100) nie stosuje się.

<Art. 5b.
Na wniosek organizatora publicznego transportu kolejowego zarządca przygotowuje i
przedstawia informacje:

1) niezbędne do opracowania projektu planu transportowego;
2) dotyczące przepustowości infrastruktury danej trasy i standardu jakości

dostępu danej linii kolejowej oraz zakres planowanych remontów oraz
inwestycji infrastruktury kolejowej służące do określenia warunków umowy o
świadczenie usług publicznych.

Art. 5c.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb
udzielania przez zarządcę infrastruktury organizatorowi publicznego transportu
kolejowego informacji, o których mowa w art. 5b, mając na uwadze potrzebę
zapewnienia danych niezbędnych do opracowania planu transportowego oraz do
określenia warunków umowy o świadczenie usług publicznych, a także konieczność
przeprowadzenia właściwych analiz.>

Art. 9.
1. Likwidacji linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej dokonuje zarządca na warunkach

określonych w ust. 2-6.
2. Zarządca, który po przyznaniu tras pociągów, w trybie określonym w art. 29, stwierdzi, że

wpływy za udostępnianie infrastruktury kolejowej nie pokrywają kosztów udostępniania
infrastruktury kolejowej na tych trasach:

1) powiadamia zainteresowanych przewoźników kolejowych o zamiarze likwidacji linii
kolejowej lub odcinka linii kolejowej w następnym rozkładzie jazdy pociągów, jeżeli
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rezultaty analizy wniosków o przyznanie tras pociągów, które zostaną zgłoszone,
potwierdzą deficytowość tej linii kolejowej lub tego odcinka linii kolejowej;

2) informuje właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których
zlokalizowana jest linia kolejowa lub odcinek linii kolejowej o zamiarze ich
likwidacji;

3) występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw transportu o wyrażenie
zgody na likwidację linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej; w przypadku linii
kolejowej o znaczeniu państwowym ze względów obronnych zgoda powinna być
wyrażona w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

3. Postępowanie likwidacyjne może być wstrzymane, jeżeli właściwy miejscowo organ
samorządu terytorialnego lub wskazany przez niego przedsiębiorca:

1) zapewni środki finansowe na pokrycie kosztów niepokrytych przychodami z
udostępniania przewoźnikom kolejowym linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej;

2) zawrze umowę o nieodpłatne przejęcie linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej w
zarządzanie w celu jej dalszej eksploatacji;

[3) przystąpi do spółki przewozów regionalnych, która przejmie, w celu dalszej
eksploatacji, przewidzianą do likwidacji linię kolejową lub odcinek linii kolejowej,
jako wkład niepieniężny.]

<3) przystąpi do spółki wojewódzkich przewozów pasażerskich, która przejmie, w
celu dalszej eksploatacji, przewidzianą do likwidacji linię kolejową lub odcinek
linii kolejowej, jako wkład niepieniężny.>

4. W przypadku gdy nie została wstrzymana likwidacja linii kolejowej lub odcinka linii
kolejowej w trybie, o którym mowa w ust. 3, zgodę na likwidację linii kolejowej lub
odcinka linii kolejowej wydaje w terminie 3 miesięcy od dnia skierowania wniosku, o
którym mowa w ust. 2 pkt 3:

1) dla linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych o znaczeniu państwowym - Rada
Ministrów, w drodze rozporządzenia, biorąc pod uwagę względy gospodarcze,
społeczne, obronne lub ekologiczne;

2) dla pozostałych linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych - minister właściwy
do spraw transportu, w drodze decyzji.

5. Jeżeli przychody ze sprzedaży gruntów i środków trwałych należących do likwidowanych
linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych, o których mowa w art. 6 ust. 1, będą
mniejsze od kosztów likwidacji, różnicę pokrywa budżet państwa.

6. Wysokość środków budżetowych na likwidację linii kolejowych lub odcinków linii
kolejowych, o których mowa w ust. 5, w danym roku określa ustawa budżetowa.

Art. 13.
1. Do zadań Prezesa UTK, w zakresie regulacji transportu kolejowego, należy:

1) zatwierdzanie i koordynowanie opłat za korzystanie z przyznanych tras pociągów
infrastruktury kolejowej pod względem zgodności z zasadami ustalania tych opłat;

2) nadzór nad zapewnieniem niedyskryminującego dostępu przewoźników kolejowych
do infrastruktury kolejowej, w tym przewoźników mających siedzibę w jednym z
państw członkowskich Unii Europejskiej;
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3) nadzór nad równoprawnym traktowaniem przez zarządców wszystkich
przewoźników kolejowych, w szczególności w zakresie rozpatrywania wniosków o
udostępnienie tras pociągów i naliczania opłat;

4) nadzór nad poprawnością ustalania przez zarządcę opłat podstawowych za
korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz opłat dodatkowych za świadczenie usług
dodatkowych;

5) rozpatrywanie skarg przewoźników kolejowych dotyczących:
a) regulaminu, o którym mowa w art. 32,
b) przydzielania tras pociągów i opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej;

6) zbieranie i analizowanie informacji dotyczących rynku przewozów kolejowych;
7) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie:

a) przeciwdziałania stosowaniu praktyk monopolistycznych przez zarządców i
przewoźników kolejowych,

b) koordynowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego;
8) nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie[.]<;>
<9) wydawanie decyzji w sprawie otwartego dostępu;
10) rozpatrywanie spraw dotyczących pasażerskich przewozów okazjonalnych.>

2. Do zadań Prezesa UTK, w zakresie nadzoru technicznego nad eksploatacją linii
kolejowych i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, należy:

1) wydawanie, przedłużanie, zmiana i cofanie autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów
bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa, o których mowa w art. 18, oraz
prowadzenie rejestrów tych dokumentów;

1a) kontrola spełniania warunków i wymagań zawartych w autoryzacjach
bezpieczeństwa, certyfikatach bezpieczeństwa i świadectwach bezpieczeństwa oraz
kontrola zgodności działania zarządców i przewoźników kolejowych z przepisami
prawa wspólnotowego i prawa krajowego w zakresie bezpieczeństwa;

1b) zezwalanie na dopuszczenie do eksploatacji nowego lub znacznie zmodyfikowanego
taboru kolejowego, nieobjętego jeszcze Technicznymi Specyfikacjami
Interoperacyjności, zwanymi dalej "TSI";

1c) wydawanie, przedłużanie ważności, zawieszanie i cofanie licencji maszynisty,
aktualizowanie danych zawartych w licencji, wydawanie wtórników licencji oraz
prowadzenie rejestru tych dokumentów;

2) wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectw dopuszczenia do
eksploatacji typu pojazdu kolejowego oraz prowadzenie rejestru tych świadectw;

3) kontrola spełniania przez zarządców, przewoźników kolejowych oraz użytkowników
bocznic kolejowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego,
a w szczególności:

a) zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, o których mowa w art. 17
ust. 7,

b) warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, o których mowa w
art. 20, w tym ważności świadectw sprawności technicznej, o których mowa w
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art. 24, i dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym
będącym w ruchu, o których mowa w art. 25,

c) warunków, jakie powinni spełniać maszyniści, osoby zatrudnione na
stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem
ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych
oraz pojazdów kolejowych metra, o których mowa w art. 22-22d,

d) zasad uzyskiwania uprawnień i wykonywania obowiązków doradcy do spraw
bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją, o których mowa w
art. 27 i 28;

4) nadzór nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz
prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją linii kolejowych oraz bocznic kolejowych;

5) nadzór nad bezpieczeństwem przewozu koleją towarów niebezpiecznych;
6) powoływanie komisji i nadawanie uprawnień doradcom do spraw bezpieczeństwa

przewozu koleją towarów niebezpiecznych;
7) (uchylony);
8) monitorowanie, promowanie, wprowadzanie w życie oraz rozszerzanie zakresu

regulacji bezpieczeństwa, łącznie z systemem krajowych zasad bezpieczeństwa;
9) prowadzenie krajowego rejestru pojazdów kolejowych;

10) analiza raportów w sprawie bezpieczeństwa, o których mowa w art. 17a ust. 4.
3. Obowiązek uzyskania świadectw, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie dotyczy urządzeń

technicznych podlegających przepisom o dozorze technicznym.
4. Prezes UTK jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów i realizacji decyzji oraz

postanowień z zakresu kolejnictwa.
4a. Prezes UTK jest właściwy do rozpatrywania skarg w sprawach, o których mowa w art.

22b ust. 4.
5. Prezes UTK zatwierdza opracowane przez zarządców, przewoźników kolejowych oraz

użytkowników bocznic kolejowych przepisy wewnętrzne, o których mowa w art. 19.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, decyzji lub postanowień z zakresu

kolejnictwa Prezes UTK wydaje decyzję określającą zakres naruszenia oraz termin
usunięcia nieprawidłowości.

6a. W zakresie regulacji transportu kolejowego Prezes UTK wydaje, na wniosek lub z
urzędu decyzje, którym może w całości lub w części nadać rygor natychmiastowej
wykonalności, jeżeli wymaga tego interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

7. Prezes UTK przedstawia corocznie, w terminie do końca lipca, ministrowi właściwemu
do spraw transportu ocenę funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu
bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

7a. Prezes UTK, w związku z zadaniami określonymi w ust. 1 pkt 6 i ust. 7, może żądać od
zarządców i przewoźników kolejowych udzielenia informacji dla celów kontroli i
monitorowania rynku transportu kolejowego. Informacje powinny być udzielone bez
zbędnej zwłoki.

7b. Prezes UTK, w terminie 30 dni, zgłasza Agencji każde wydanie, przedłużenie, zmianę
lub cofnięcie autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa. Zgłoszenie
powinno zawierać nazwę i adres przewoźnika kolejowego lub zarządcy, datę
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wystawienia, zakres i ważność autoryzacji bezpieczeństwa lub certyfikatu
bezpieczeństwa, a w przypadku cofnięcia - także jego przyczyny.

8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb
wykonywania kontroli przez Prezesa UTK w ramach wykonywanego nadzoru, mając na
uwadze skuteczność kontroli oraz właściwe wykorzystanie jej wyników.

Art. 18.
1. Dokumentem uprawniającym:

1) zarządcę do zarządzania infrastrukturą kolejową jest autoryzacja bezpieczeństwa;
2) przewoźnika kolejowego do uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej jest

certyfikat bezpieczeństwa;
3) zarządców do zarządzania infrastrukturą kolejową, o której mowa w ust. 2,

przewoźników kolejowych do wykonywania przewozów, o których mowa w ust. 3, i
użytkowników bocznic kolejowych do eksploatacji tych bocznic, jest świadectwo
bezpieczeństwa;

4) maszynistę do prowadzenia pociągu lub pojazdu kolejowego są: licencja maszynisty
oraz świadectwo maszynisty.

[2. Z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa zwolnieni są zarządcy, których linie
kolejowe są funkcjonalnie oddzielone od reszty systemu kolejowego i przeznaczone do
prowadzenia pasażerskich przewozów aglomeracyjnych i regionalnych oraz zarządcy
prywatnej infrastruktury kolejowej, która jest wyłącznie użytkowana przez właścicieli do
prowadzenia własnych przewozów towarowych.]

<2. Z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa zwolnieni są zarządcy, których
linie kolejowe są funkcjonalnie oddzielone od reszty systemu kolejowego i
przeznaczone do prowadzenia pasażerskich przewozów aglomeracyjnych i
wojewódzkich przewozów pasażerskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
listopada  2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz zarządcy prywatnej
infrastruktury kolejowej, która jest wyłącznie użytkowana przez właścicieli do
prowadzenia własnych przewozów towarowych.>

3. Z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa zwolnieni są przewoźnicy kolejowi
wykonujący wyłącznie przewozy po liniach kolejowych, o których mowa w ust. 2.

4. (uchylony).

Art. 25u.
1. Do czasu pracy pracowników kolei wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne,

tj. członków obsługi pociągu oddelegowanych do wykonywania interoperacyjnych usług
transgranicznych na czas dłuższy niż godzina dziennie, stosuje się przepisy Umowy
zbiorowej zawartej między Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) a
Stowarzyszeniem Kolei Europejskich (CER) w sprawie niektórych aspektów warunków
pracy pracowników wykonujących pracę w trasie, biorących udział w świadczeniu
interoperacyjnych usług transgranicznych, stanowiącej załącznik do dyrektywy Rady
2005/47/WE z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie umowy między Stowarzyszeniem Kolei
Europejskich (CER) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie
niektórych aspektów warunków pracy pracowników wykonujących pracę w trasie,
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uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych w sektorze
kolejowym (Dz. Urz. UE L 195 z 27.07.2005, str. 15).

[2. Przepisy Umowy zbiorowej, o której mowa w ust. 1, stosuje się również do czasu pracy
pracowników kolei wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne w ramach
regionalnych transgranicznych przewozów pasażerskich, transgranicznych przewozów
towarowych w odległości nie większej niż 15 kilometrów od granicy oraz przewozów
między granicznymi stacjami kolejowymi: Rzepin, Tuplice, Zebrzydowice.

3. Przez regionalne transgraniczne przewozy pasażerskie, o których mowa w ust. 2, rozumie
się regionalne przewozy pasażerskie z przekroczeniem granic Rzeczypospolitej Polskiej.]

<2. Przepisy Umowy zbiorowej, o której mowa w ust. 1, stosuje się również do czasu
pracy pracowników kolei wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne w
ramach transgranicznych przewozów pasażerskich, transgranicznych przewozów
towarowych w odległości nie większej niż 15 kilometrów od granicy oraz przewozów
między granicznymi stacjami kolejowymi: Rzepin, Tuplice, Zebrzydowice.

3. Przez transgraniczne przewozy pasażerskie, o których mowa w ust. 2, rozumie się
wojewódzkie przewozy pasażerskie, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26
listopada  2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym realizowane w strefie
transgranicznej.>

4. Przepisy Umowy zbiorowej, o której mowa w ust. 1, stosuje się również do czasu pracy
pracowników kolei wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne w pociągach,
które zaczynają i kończą bieg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a korzystają z
infrastruktury kolejowej innego państwa obcego, nie zatrzymując się na jego terytorium.

<Rozdział 5b
Przewozy kolejowe o charakterze użyteczności publicznej

Art. 28p.
Umowy o świadczenie usług publicznych zawierane są przez organizatorów publicznego
transportu kolejowego wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w
obowiązujących planach transportowych.

Rozdział 5c
Otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych

Art. 28q.
Przewóz osób w transporcie kolejowym niebędący przewozem o charakterze
użyteczności publicznej może być wykonywany przez przewoźnika kolejowego na
podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Art. 28r.
1. Wykonywanie przewozów w ramach otwartego dostępu możliwe jest w zakresie

niewpływającym w znaczącym stopniu na warunki ekonomiczne usług
świadczonych na tej samej linii w ramach umowy o świadczenie usług publicznych.
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2. Decyzję w sprawie wykonywania przez przewoźnika kolejowego przewozów w
ramach otwartego dostępu na danej trasie wydaje, za opłatą, Prezes UTK na
podstawie wniosku złożonego przez przewoźnika kolejowego, po przeprowadzeniu
analizy wpływu działalności określonej we wniosku na warunki ekonomiczne usług
świadczonych na tej samej linii na podstawie umowy o świadczenie usług
publicznych.

3. Decyzja o przyznaniu otwartego dostępu jest wydawana na okres nieprzekraczający
5 lat.

4. Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi dochód budżetu państwa.
Art. 28s.

W decyzji o przyznaniu otwartego dostępu określa się w szczególności:
1) przedsiębiorcę, jego siedzibę i adres;
2) linię kolejową lub linie kolejowe, na których mają być realizowane przewozy w

ramach otwartego dostępu;
3) okres, na jaki decyzja została wydana;
4) warunki oraz zakres wykorzystywania dostępu do linii kolejowej lub linii

kolejowych.
Art. 28t.

1. Prezes UTK może odmówić wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu w
przypadku stwierdzenia, że działalność określona we wniosku przez przewoźnika
kolejowego wpływa w znaczącym stopniu na warunki ekonomiczne usług
świadczonych na tej samej linii w ramach umowy o świadczenie usług publicznych.

2. Prezes UTK cofa decyzję o przyznaniu otwartego dostępu w przypadku:
1) wystąpienia rażącego naruszenia warunków określonych w decyzji;
2) zaprzestania wykonywania przewozów przez co najmniej 6 miesięcy z przyczyn

leżących po stronie przewoźnika kolejowego.
3. Decyzja o przyznaniu otwartego dostępu wygasa w przypadku:

1) cofnięcia uprawnienia do podejmowania i wykonywania działalności w zakresie
transportu kolejowego;

2) likwidacji albo ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, któremu decyzja została
wydana;

3) upływu okresu, na jaki decyzja została wydana;
4) złożenia stosownego wniosku przez przewoźnika, któremu decyzja została

wydana.
Art. 28u.

W przypadku odwołań od decyzji, o których mowa w art. 28r ust. 2 oraz art. 28t,
przepis art. 14 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 28w.
Prezes UTK dokonuje okresowej kontroli działalności przewoźników kolejowych
wykonujących usługę w ramach otwartego dostępu w zakresie warunków jej
wykonywania określonych w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.
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Art. 28x.
1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) dokumenty i informacje, jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o
przyznaniu otwartego dostępu;

2) wysokość opłaty za wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu, która nie
może być wyższa niż równowartość w złotych 5.000 euro.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister uwzględnia:
1) zakres danych i informacji niezbędnych do wydania decyzji o przyznaniu

otwartego dostępu;
2) zakres i pracochłonność czynności do przeprowadzenia analizy, o której mowa

w art. 28r ust. 2;
3) okres ważności decyzji o przyznaniu otwartego dostępu;
4) zasięg wykonywanego przewozu.

Rozdział 5d
Przewozy okazjonalne

Art. 28y.
Okazjonalny przewóz na linii kolejowej realizowany jest w granicach wolnej
przepustowości infrastruktury.

Art. 28z.
1. Podmiot zainteresowany realizowaniem przewozu okazjonalnego składa wniosek do

zarządcy co najmniej na 7 dni przed planowanym przewozem.
2. Zarządca, w ramach dostępnej przepustowości infrastruktury, uwzględnia wniosek i

określa szczegóły wykonania przewozu.>

Art. 29.
1. Udostępnianie infrastruktury kolejowej polega na przydzielaniu przewoźnikowi

kolejowemu trasy pociągu na liniach kolejowych oraz umożliwieniu mu korzystania z
niezbędnej infrastruktury kolejowej, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. Przewoźnicy kolejowi są uprawnieni do minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej
oraz dostępu na sieci kolejowej do urządzeń związanych z obsługą pociągów, a także do
zapewnienia tej obsługi, określonych w części I załącznika do ustawy.

1b. Zarządca nie może odmówić dostępu na sieci kolejowej do urządzeń związanych z
obsługą pociągów, a także do zapewnienia tej obsługi, określonych w części I ust. 2
załącznika do ustawy, chyba że istnieją inne podmioty udostępniające te urządzenia i
zapewniające obsługę na zasadach rynkowych.

<1c. Przewoźnik kolejowy nabywa prawo do korzystania z przydzielonych w rozkładzie
jazdy tras pociągów po zawarciu umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej.
W zakresie pasażerskich przewozów kolejowych zarządca zawiera umowę o
udostępnienie infrastruktury z przewoźnikiem kolejowym, który zawarł umowę o
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świadczenie usług publicznych albo uzyskał decyzję o przyznaniu otwartego
dostępu.

1d. Przydzielenie trasy przejazdów pociągu przez zarządcę infrastruktury w zakresie
pasażerskich przewozów kolejowych możliwe jest na podstawie:

1) umowy o świadczenie usług publicznych;
2) decyzji o przyznaniu otwartego dostępu;
3) zgody na wykonanie przewozu okazjonalnego.>

2. Zarządca jest obowiązany do udostępniania infrastruktury kolejowej na podstawie
wniosków składanych zgodnie z regulaminem przydzielania tras pociągów i korzystania
z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych, o
którym mowa w art. 32, zwanym dalej "regulaminem", z zachowaniem zasady równego
ich traktowania.

[3. Przewoźnik kolejowy nabywa prawo do korzystania z przydzielonych i wyznaczonych w
rozkładzie jazdy pociągów tras pociągów po zawarciu odpowiedniej umowy z zarządcą.]

<3a. W zakresie pasażerskich przewozów kolejowych zarządca w okresie
obowiązywania umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej albo umowy
ramowej obowiązany jest zachować parametry linii kolejowej i czas przejazdu
pociągów zgodnie z danymi przekazanymi organizatorom publicznego transportu
kolejowego w trybie art. 5b.>

4. Z tytułu udostępnienia infrastruktury kolejowej jej zarządca pobiera opłaty, o których
mowa w art. 33.

Art. 30.
1. Zarządca planuje trasy pociągów w rozkładzie jazdy pociągów na podstawie wniosków

przyjętych od przewoźników kolejowych. Wniosek o przydzielenie tras pociągów
powinien być złożony co najmniej na 6 miesięcy przed dniem wejścia w życie rozkładu
jazdy pociągów.

<1a. W zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, zarządca planuje trasy pociągów
w rozkładzie jazdy pociągów na podstawie zawartych umów o świadczenie usług
publicznych lub decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.>

[2. Zarządca przydziela trasy pociągów przewoźnikom kolejowym, uwzględniając:
1) pierwszeństwo przewozu osób oraz obowiązek służby publicznej;

1a) potrzebę skoordynowania ruchu pociągów dla przewozu osób;
2) obowiązek wykonania przewozu nałożony przepisami prawa przewozowego;
3) udostępnienie tras pociągów, które w poprzednim rozkładzie jazdy pociągów były

wykorzystywane przez tego samego przewoźnika kolejowego;
4) umowy ramowe.]

<2. Zarządca przydziela trasy pociągów przewoźnikom kolejowym uwzględniając:
1) pierwszeństwo przewozu osób;
2) ogłoszone plany transportowe lub zawarte umowy o świadczenie usług

publicznych;
3) obowiązek wykonywania przewozu nałożony przepisami prawa przewozowego;
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4) umowy ramowe w zakresie przewozu rzeczy.>
[2a. Organizatorzy i przewoźnicy kolejowi wykonujący przewozy osób, przed złożeniem

zarządcy wniosków o przydzielenie tras pociągów, są obowiązani do wzajemnego
uzgodnienia skoordynowania pociągów, mając na uwadze potrzeby podróżnych.]

[2b. Zarządca, przed dokonaniem przydziału tras pociągów w rozkładzie jazdy dla przewozu
osób, dokonuje, w miarę potrzeby na organizowanych z udziałem zainteresowanych
przewoźników konferencjach rozkładów jazdy, koordynacji wzajemnego uzgodnienia
dogodnych dla pasażerów połączeń, z uwzględnieniem odpowiednich przerw między
przejazdami pociągów różnych przewoźników na tych samych liniach kolejowych.]

<2b. Zarządca przed dokonaniem przydziału tras pociągów w rozkładzie jazdy dla
przewozu osób dokonuje, w miarę potrzeby, koordynacji połączeń z udziałem
zainteresowanych przewoźników.>

[2c. Zarządca dokonuje przydziału tras pociągów, o których mowa w ust. 2b, z
uwzględnieniem pierwszeństwa połączeń międzywojewódzkich i potrzeby ich
skoordynowania z regionalnymi przewozami pasażerskimi, wynikającej z interesu
podróżnych.]

3. W przypadku rozpatrywania wniosków o równych priorytetach zarządca powinien w
drodze konsultacji z wnioskodawcami przyjąć w rozkładzie jazdy pociągów rozwiązanie
najkorzystniejsze pod względem wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowej.

4. Zarządca powiadamia wnioskodawców o przydzielonej trasie nie później niż na miesiąc
przed dniem wejścia w życie rozkładu jazdy pociągów.

5. Rozkład jazdy pociągów jest ustalany raz w roku.
5a. Zmiana obowiązującego rozkładu jazdy pociągów następuje o północy w drugą sobotę

grudnia, z zastrzeżeniem ust. 5b.
[5b. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie ze względu na konieczność uwzględnienia

zmian regionalnych rozkładów jazdy dla przewozu osób, zmiana rozkładu jazdy
pociągów następuje o północy w drugą sobotę czerwca. Zarządcy mogą uzgodnić inne
daty; w przypadku gdy może to naruszyć ruch międzynarodowy, informują o tym organy
krajowe właściwe w sprawie kontroli granicznej i kontroli celnej oraz Komisję
Europejską.]

<5b. Zmiany rozkładu jazdy nieprzewidziane w trakcie jego tworzenia są wprowadzane
z inicjatywy zarządcy infrastruktury lub na wniosek przewoźnika. Zmiana rozkładu
jazdy pociągów następuje o północy w drugą sobotę czerwca. Zarządcy mogą
uzgodnić inne daty; w przypadku gdy może to naruszyć ruch międzynarodowy,
informują o tym organy krajowe właściwe w sprawie kontroli granicznej i kontroli
celnej oraz Komisję Europejską.>

6. Trasy pociągów są przydzielane wnioskodawcom na czas obowiązywania rozkładu jazdy
pociągów, z zastrzeżeniem ust. 7.

[7. Przydział tras pociągów na czas krótszy, niż czas obowiązywania rozkładu jazdy
pociągów, może nastąpić wyłącznie w związku z nieoczekiwaną zmianą popytu na usługi
przewozowe i w miarę wolnej zdolności przepustowej.]

<7. Przydział tras pociągów na okres krótszy niż czas obowiązywania rozkładu jazdy
pociągów, na które przewoźnik złożył wnioski w innym niż określony w ust. 1 terminie,
może nastąpić wyłącznie w miarę wolnej zdolności przepustowej.>
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8. Zarządca dokonuje przydziału tras pociągów w rozkładzie jazdy pociągów w ramach
posiadanej zdolności przepustowej, ustalonej przy uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z rezerwacji przez zarządcę zdolności dla własnych przewozów
technologicznych.

9. Sposób ustalania zdolności przepustowej potrzebnej dla własnych przewozów
technologicznych zarządca określa w regulaminie.

Art. 31.
[1. Sposób i warunki korzystania z tras pociągów przydzielonych w rozkładzie jazdy

pociągów określa umowa, o której mowa w art. 29 ust. 3.]
<1. Sposób i warunki korzystania z tras pociągów przydzielonych w rozkładzie jazdy

pociągów określa umowa, o której mowa w art. 29 ust. 1c.>
2. Umowa zawierana jest na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów, z tym że na

uzasadniony wniosek przewoźnika kolejowego może być zawarta umowa ramowa na
czas dłuższy niż okres obowiązywania jednego rozkładu jazdy pociągów, nie dłuższy niż
5 lat, która może być przedłużana na kolejne okresy 5-letnie.

3. Zawarcie umowy ramowej na okres dłuższy niż 5 lat wymaga szczegółowego
uzasadnienia przez przewoźnika kolejowego istniejącymi, długoterminowymi umowami
handlowymi lub poniesionymi albo planowanymi inwestycjami.

4. Umowy ramowe mogą być zawierane na okres 15 lat w wyjątkowych, uzasadnionych
przypadkach, w przypadku usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury
kolejowej wymagającej długoterminowych inwestycji.

4a. Umowy ramowe zawierane na okres dłuższy niż 15 lat mogą być zawierane jedynie w
wyjątkowych przypadkach, w szczególności gdy usługi są świadczone z wykorzystaniem
infrastruktury kolejowej wymagającej długoterminowych inwestycji na dużą skalę oraz
gdy inwestycje takie objęte są zobowiązaniami umownymi, w tym wieloletnim planem
amortyzacji.

5. Postanowienia umów ramowych nie mogą uniemożliwiać korzystania z danej linii
kolejowej innym przewoźnikom kolejowym.

6. Umowa ramowa jest zatwierdzana przez Prezesa UTK.
7. Ogólne istotne postanowienia każdej umowy ramowej powinny być, na życzenie,

udostępniane wszystkim ubiegającym się o przydział tras pociągów, z zachowaniem
tajemnicy handlowej.

8. Zarządca jest obowiązany do nieujawniania informacji handlowych uzyskanych od
wnioskodawców.

9. Korzystanie z linii kolejowej nie może naruszać zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
bezpiecznego przewozu osób i rzeczy oraz ochrony środowiska, a także ochrony
zabytków.

Art. 33.
1. Zarządca określa wysokość opłat za korzystanie przez przewoźników kolejowych z

infrastruktury kolejowej.
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2. Opłata podstawowa za korzystanie z infrastruktury kolejowej ustalana jest przy
uwzględnieniu kosztów, jakie bezpośrednio poniesie zarządca jako rezultat wykonywania
przez przewoźnika kolejowego przewozów pociągami.

3. Opłata za korzystanie z infrastruktury kolejowej stanowi sumę opłaty podstawowej i opłat
dodatkowych.

3a. W ramach opłaty podstawowej zarządca pobiera określoną odrębnie opłatę za:
1) minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej obejmujący usługi, o których mowa w

części I ust. 1 załącznika do ustawy;
2) dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów obejmujący usługi, o których

mowa w części I ust. 2 załącznika do ustawy.
4. Opłata podstawowa za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej jest obliczana jako

iloczyn przebiegów pociągów i stawek jednostkowych ustalonych w zależności od
kategorii linii kolejowej i rodzaju pociągu, oddzielnie dla przewozu osób i rzeczy.

[4a. Zarządca może zastosować minimalną stawkę jednostkową opłaty podstawowej za
minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej. Minimalną stawkę stosuje się na
jednakowych zasadach wobec wszystkich przewoźników kolejowych osób za korzystanie z
infrastruktury kolejowej związane z działalnością wykonywaną zgodnie z umową o
świadczenie usług publicznych.]

4b. (uchylony).
4c. Opłata podstawowa za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów obliczana jest

jako iloczyn zamówionych usług i odpowiadających im stawek jednostkowych
ustalonych odrębnie dla rodzajów usług określonych w części I ust. 2 załącznika do
ustawy.

<4d. Zarządca może stosować minimalną stawkę jednostkową opłaty podstawowej.
Minimalną stawkę stosuje się na jednakowych zasadach wobec wszystkich
przewoźników kolejowych osób za korzystanie z infrastruktury kolejowej związane
z działalnością wykonywaną zgodnie z umową o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego, o której mowa w przepisach o publicznym
transporcie zbiorowym.>

5. Stawka jednostkowa opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury
kolejowej jest określana dla przejazdu jednego pociągu na odległość jednego kilometra.

5a. Zarządca, ustalając stawki jednostkowe opłaty podstawowej, pomniejsza wysokość
planowanych kosztów udostępniania infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym
o przewidywaną dotację na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej pochodzącą z
budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz o przewidywane środki
pochodzące z Funduszu Kolejowego.

5b. (uchylony).
[5c. Wzrost stawek jednostkowych opłaty podstawowej dla kolejowych przewozów osób

wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w okresie
obowiązywania rozkładu jazdy pociągów, o którym mowa w art. 30 ust. 5, nie może
przekraczać planowanego poziomu wskaźnika inflacji przyjętego w projekcie ustawy
budżetowej na dany rok.]

<5d. Wzrost stawek jednostkowych opłaty podstawowej dla kolejowych przewozów osób
wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 listopada  2010 r. o
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publicznym transporcie zbiorowym, w okresie obowiązywania rozkładu jazdy
pociągów, o którym mowa w art. 30 ust. 5, nie może przekraczać planowanego
poziomu wskaźnika inflacji przyjętego w projekcie ustawy budżetowej na dany
rok.>

6. Zarządca jest obowiązany podać do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo
przyjęty, odrębnie dla przewozu osób i przewozu rzeczy, wysokości i rodzaje stawek
opłaty podstawowej oraz opłat dodatkowych.

7. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowe, poza opłatami za
korzystanie z prądu trakcyjnego, wraz z kalkulacją ich wysokości przekazuje się
Prezesowi UTK.

8. Prezes UTK w terminie 30 dni od dnia otrzymania stawek, o których mowa w ust. 7,
zatwierdza je albo odmawia ich zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności z
zasadami, o których mowa w ust. 2-6, art. 34 oraz przepisami wydanymi na podstawie
art. 35.

9. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej ogłasza się, w sposób zwyczajowo przyjęty, nie
później niż dwa miesiące po terminie określonym w art. 32 ust. 2.

9a. Zarządca może wprowadzać zmiany stawek jednostkowych opłaty podstawowej:
1) w każdym czasie - jeżeli zmiana dotyczy obniżenia opłat;
2) nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia - jeżeli zmiana

dotyczy podwyższenia opłat.
10. (uchylony).
11. Opłaty dodatkowe są pobierane za świadczone przez zarządcę usługi inne niż wymienione

w części I załącznika do ustawy, które zarządca będzie świadczył wtedy, gdy zostały
wymienione w regulaminie, a ich wykonania zażąda przewoźnik kolejowy w zgłoszonym
wniosku.

12. Z opłat podstawowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej na liniach kolejowych o
znaczeniu wyłącznie obronnym zwolnione są wojskowe jednostki budżetowe.

Art. 37.
1. Zarządcy i przewoźnicy kolejowi prowadzą gospodarkę finansową na zasadach

określonych w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem przepisów niniejszego
rozdziału.

2. Zarządcy wyodrębnią, w ramach prowadzonej rachunkowości:
[1) ewidencję kosztów ponoszonych na realizację zadań, o których mowa w art. 39 ust.

1 i art. 40 ust. 1, oraz ewidencję przychodów, o których mowa w art. 40 ust. 1;]
2) ewidencję kosztów linii kolejowych, z podziałem na koszty budowy, utrzymania,

prowadzenia ruchu pociągów i administrowania tymi liniami.

[Art. 39.
1. Przewoźnicy kolejowi wykonujący przewozy pasażerskie na obszarze kraju otrzymują z

budżetu państwa dotację przedmiotową na wyrównanie utraconych przychodów z tytułu
obowiązujących ustawowych ulg taryfowych w krajowych przewozach pasażerskich.

2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.
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Art. 40.
1. Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych na

podstawie umowy o świadczenie usług publicznych oraz nabywanie kolejowych pojazdów
szynowych należy do zadań własnych samorządu województwa.

2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Organ samorządu województwa oraz przewoźnik kolejowy wybrany do świadczenia usług

publicznych, w trybie przepisów wydanych na podstawie ust. 7, są obowiązani zawrzeć
umowę ramową o świadczenie usług publicznych na okres nie krótszy niż 3 lata, w
terminie 3 miesięcy od dnia wyboru przewoźnika.

4a. Umowa ramowa o świadczenie usług publicznych określa w szczególności warunki i tryb
zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4b, oraz planowane łączne nakłady finansowe.
Ostateczną wysokość środków finansowych określa każdorazowo uchwała budżetowa.
Samorząd województwa jest obowiązany do planowania w uchwale budżetowej
wydatków na spłatę zobowiązań wynikających z umowy ramowej o świadczenie usług
publicznych w kolejnych latach obowiązywania umowy.

4b. Na podstawie umowy ramowej o świadczenie usług publicznych zawierana jest umowa o
świadczenie usług publicznych na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów
określająca w szczególności wysokość dotacji, nie później niż w terminie 1 miesiąca
przed wejściem w życie rozkładu jazdy pociągów.

5. Przewoźnik kolejowy prowadzący inną działalność, oprócz przewozów wykonywanych na
podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, jest obowiązany do:

1) prowadzenia oddzielnej rachunkowości dla przewozów wykonywanych na podstawie
umowy o świadczenie usług publicznych;

2) nieprzeznaczania środków publicznych na inną działalność niż przewozy
wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

6. (uchylony).
7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady organizowania

zadań, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz tryb wyboru przewoźników kolejowych, kierując
się zasadami uczciwej konkurencji i ochroną interesów konsumentów, w szczególności:
kryteria ustalania zapotrzebowania na przewozy kolejowe, dopuszczalne formy
organizacyjne wykonywania przewozów kolejowych oraz kryteria oferty przewoźników
kolejowych.

Art. 40a.
1. Kolejowe przewozy osób wykonywane w połączeniach międzywojewódzkich pociągami

krajowymi, w których nie obowiązuje rezerwacja miejsc, są dotowane jako usługi
publiczne z budżetu państwa, a wykonywane w połączeniach międzywojewódzkich
pociągami krajowymi z rezerwacją miejsc mogą być dotowane jako usługi publiczne z
budżetu państwa. Przewozy te mogą być również dotowane z dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego.

2. Z budżetu państwa mogą być także dotowane jako usługi publiczne przewozy osób
wykonywane w połączeniach międzynarodowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
w trakcie których pasażer ma możliwość:

1) rozpoczęcia i zakończenia podróży na obszarze kraju albo
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2) rozpoczęcia podróży na obszarze kraju i zakończenia jej w innym kraju na trasie
objętej rozkładem jazdy pociągów bez konieczności dokonywania przesiadek albo

3) rozpoczęcia podróży w innym kraju na trasie objętym rozkładem jazdy pociągów i
zakończenia jej na obszarze kraju bez konieczności dokonywania przesiadek.

3. Umowę o świadczenie usług publicznych, o których mowa w ust. 1, zawiera z
przewoźnikiem kolejowym minister właściwy do spraw transportu, jednostka samorządu
terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego łącznie albo minister właściwy do
spraw transportu i jednostka (jednostki) samorządu terytorialnego łącznie.

4. Umowę o świadczenie usług publicznych, o których mowa w ust. 2, zawiera z
przewoźnikiem kolejowym minister właściwy do spraw transportu.

5. Do usług publicznych, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art.
40 ust. 4-5 i 7.]

Art. 66.
1. Karze pieniężnej podlega:

1) zarządca, który:
a) wbrew obowiązkowi nie opracował lub nie opublikował cennika stawek opłaty

podstawowej oraz opłat dodatkowych lub stosuje opłaty za udostępnienie
infrastruktury kolejowej naliczone niezgodnie z zasadami określonymi w art. 33,

b) zarządzając infrastrukturą kolejową, nie zapewnia przedsiębiorcom
wykonującym przewozy kolejowe równego dostępu do infrastruktury kolejowej,

c) wbrew obowiązkowi nie opracował regulaminu lub nie opublikował go w
terminie przewidzianym ustawą oraz nie określił w regulaminie wszystkich
wymagań, o których mowa w art. 32[;]<,>

<d) nie przedstawi organizatorowi publicznego transportu kolejowego
informacji, o których mowa w art. 5b,

e) wbrew ustawowym przesłankom wyraził zgodę na realizowanie przejazdu
okazjonalnego;>

2) zarządca lub przewoźnik kolejowy, który:
a) nie udzielił informacji, o których mowa w art. 13 ust. 7a,
b) nieterminowo przedkłada Prezesowi UTK raporty w sprawie bezpieczeństwa, o

których mowa w art. 17a ust. 4,
c) nie zgłosił Komisji wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 28g, o

zaistniałym poważnym wypadku lub incydencie,
d) utrudnia pracę Komisji;

3) zarządca, przewoźnik kolejowy lub użytkownik bocznicy kolejowej, który:
a) prowadzi działalność bez dokumentu uprawniającego, o którym mowa w art. 18,
b) uniemożliwia szkolenie lub dostęp do zaplecza szkoleniowego pracownikom

innego przewoźnika kolejowego, zarządcy lub użytkownika bocznicy kolejowej;
4) przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury kolejowej, właściciel dworca

kolejowego bądź zarządzający dworcem, sprzedawca biletów, operator turystyczny,
który nie przestrzega lub narusza przepisy art. 4, art. 5, art. 8 ust. 1, art. 9, art. 11, art.
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12, art. 16, art. 19, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2, art. 22, art. 23, art. 24, art. 26, art. 27,
art. 28 i art. 29 rozporządzenia nr 1371/2007/WE.

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 zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. Prezes UTK może odstąpić od nałożenia kary, o której mowa w ust. 2, jeżeli skutki
naruszenia przez przedsiębiorcę przepisu ust. 1 zostały przez niego usunięte w terminie
określonym w decyzji wydanej na podstawie art. 13 ust. 6.

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 4, jeżeli przewoźnik kolejowy,
zarządca infrastruktury kolejowej, właściciel dworca kolejowego lub zarządzający
dworcem, sprzedawca biletów, operator turystyczny przed dniem wydania decyzji przez
Prezesa UTK dobrowolnie usunął naruszenie lub wypełnił obowiązki wynikające z
rozporządzenia nr 1371/2007/WE.

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.

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z

2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228)

Art. 91.
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu

zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne,
zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na
środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego
wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny
ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale w terminie nie krótszym niż 14
dni, zamawiający wypłaca nagrody dla wykonawców, którzy podczas dialogu
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewidział takie nagrody.

<8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena
obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień
publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej
oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego.>

Art. 142.
1. Umowę zawiera się na czas oznaczony.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub

ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie
spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu
czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub
zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.

3. Jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający, w terminie 3
dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa Urzędu o zamiarze zawarcia umowy
na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku umów:
1) kredytu i pożyczki;
2) rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;
3) ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;
4) (uchylony)[.]<;>
<5) o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.>
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USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O CZASIE PRACY KIEROWCÓW (Dz. U. Nr 92, poz.

879, z późn. zm.)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) transport drogowy - transport drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001
r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.);

2) przewóz drogowy - przewóz drogowy w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr
561/2006;

[3) przewóz regularny - przewóz regularny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001
r. o transporcie drogowym;]

<3) przewóz regularny – międzynarodowy przewóz regularny w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z
2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) oraz publiczny transport zbiorowy w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr …, poz. ...);>

4) stanowisko pracy kierowcy:
a) siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki,

oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności
filie, przedstawicielstwa i oddziały,

b) pojazd, który kierowca prowadzi,
c) każde inne miejsce, w którym kierowca wykonuje czynności związane z

wykonywanymi przewozami drogowymi;
5) tydzień - okres pomiędzy godziną 0000 w poniedziałek i godziną 2400 w niedzielę;
6) dzienny okres odpoczynku - okres odpoczynku kierowcy, w rozumieniu

rozporządzenia (WE) nr 561/2006;
7) podróż służbowa - każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na

polecenie pracodawcy:
a) przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, lub
b) wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania

przewozu drogowego.


