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Zagadnienie	złożone

Regulowane przez różneprzepisy:

- Ustawa o transporcie kolejowym
- Kodeks cywilny
- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
- Prawo budowlane
- Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów
- Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- I wiele innych…



Ustawa o transporcie kolejowym

• Reguluje kwestie związane z eksploatacją bocznicy kolejowej, w tym:

• Rozpoczęciem eksploatacji

• Obowiązkami, które należy spełniać w toku eksploatacji



Definicja	bocznicy	i	użytkownika

• 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

• użytkownik bocznicy kolejowej - podmiot działający w obrębie
bocznicy kolejowej, będący jej właścicielem lub władającym na
podstawie innego tytułu prawnego



Warunki	formalne

• Uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa

• Postępowanie przed Prezesem UTK



Warunki	formalne	cd…

• Dokumenty wymagane do wydania świadectwa bezpieczeństwa:
• wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i
typów urządzeń
• wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki prowadzenia
ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury na bocznicy kolejowej,
oraz zasady i wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem i
eksploatacją pojazdów kolejowych, albo oświadczenie o stosowaniu
regulacji wewnętrznych zarządcy, z którym bocznica jest połączona
lub przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę



Warunki	formalne	cd…

• oświadczenie o posiadaniu świadectw sprawności technicznej
eksploatowanych pojazdów kolejowych
• oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio
związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego
oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych
zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie i
wydanych na jej podstawie przepisach
• regulamin pracy bocznicy kolejowej uzgodniony przez zarządcę
infrastruktury kolejowej, z którą bocznica kolejowa jest połączona



Warunki	formalne

• Prawo do władania nieruchomością, na której znajduje się bocznica
kolejowa:

• Odpis zwykły księgi wieczystej
• Umowa sprzedaży, darowizny nieruchomości (forma aktu
notarialnego)
• Umowa najmu, dzierżawy, użyczenia (zwykła forma pisemna)



Przepisy	wewnętrzne	– brak	obowiązku	
zatwierdzania	przez	Prezesa	UTK

• Kluczowe znaczenie w tej sprawie ma stanowisko Prezesa UTK





Procedura	wydania	świadectwa

• Wniosek i załączniki podpisane przez osobę upoważnioną (CEIDG, KRS);

• Wniosek i załączniki podpisane przez pełnomocnika (radca prawny);

• Opłata skarbowa od pełnomocnictwa17 zł

• Termin wydania decyzji

• Badanie wniosku pod względem formalnym i materialnym



Przeniesienie	świadectwa	bezpieczeństwa

• Zdaniem UTK – niedopuszczalne

• Nie wynika to wprost z przepisów

• Przepisy kodeksu spółek handlowych dopuszczają w określonych
sytuacjach

• Łączenie, podział, przekształcenia spółek – w tych sytuacjach jest to
możliwe



Co	po	wydaniu	świadectwa?

• Legalne prowadzenie bocznicy kolejowej – dopiero po uzyskaniu
świadectwa bezpieczeństwa.

• dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu
kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany
podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu
bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa





Kontrola	z	UTK

• Kontrola regulowana:

• Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej;

• Rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie trybu wykonywania
kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.



Ustawa	o	swobodzie	działalności	
gospodarczej:

• Kontrola na podstawie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli –
ZASADA

• Kontrola bez zawiadomienia -WYJĄTEK



Kontrola	bez	zawiadomienia

•5) przeprowadzenie kontroli jest
uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem
życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;

•6) przedsiębiorca nie ma adresu
zamieszkania lub adresu siedziby lub
doręczanie pism na podane adresy było
bezskuteczne lub utrudnione.



przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim
zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego

• Sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli
czynności z naruszeniem przepisów
• na piśmie do UTK
• 3 dni robocze
• wstrzymanie czynności kontrolnych
• Postanowienie o kontynuowaniu lub odstąpieniu od czynności
kontrolnych



Protokół	z	kontroli	

• Umotywowane zastrzeżenia

• Podpisanie protokołu



Decyzja	administracyjna

• Tylko na podstawieprotokołu i innych dowodów
• Prezes UTK jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów i realizacji decyzji oraz
postanowieńz zakresu kolejnictwa.

• Prezes UTK nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie nieprawidłowości w określonym
terminie w razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących obowiązków
użytkowników bocznic kolejowych w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, w
szczególności:

• 1) zasad prowadzeniaruchu kolejowego i sygnalizacji;
• 2) warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, w tym ważności świadectw
sprawności technicznej, i dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe
kolejowym będącymw ruchu,;

• 3) warunków, jakie są obowiązani spełniać maszyniści, a także osoby zatrudnione na
stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu
kolejowego oraz prowadzeniemokreślonychrodzajówpojazdówkolejowych.



Decyzje	Prezesa	UTK

Prezes UTK, w drodze decyzji:

1) wstrzymuje ruch kolejowy lub wprowadza jego ograniczenia na
bocznicy kolejowej w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób i rzeczy;

2) wyłącza z eksploatacji pojazd kolejowy lub ogranicza jego
eksploatację, gdy nie został on dopuszczony do eksploatacji zgodnie
z przepisami ustawy lub nie spełnia wymagań określonych w
przepisach



Rygor	natychmiastowej	wykonalności

• Art. 108. [Rygor natychmiastowej wykonalności]
• § 1. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor
natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na
ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa
narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes
społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku
organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od
strony stosownego zabezpieczenia.
• § 2. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji
również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na
które służy stronie zażalenie.



Decyzja	do	wykonania	natychmiast

• decyzję taką należy wykonać natychmiast
• brak wykonania może oznaczać kolejną decyzję nakładającą karę
• decyzja może być doręczona w piątek popołudniu i już podlega
wykonaniu nawet jeżeli z punktu widzenia struktury danego
przedsiębiorstwa nie mogła jeszcze dotrzeć do osoby, która faktycznie
odpowiada za bocznicę kolejową.



Odwołanie	od	decyzji	UTK

• Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy

• Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

• Skarga do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów



WDROŻENIE	DYREKTYWY	2012/34/UE	

w	sprawie	utworzenia	jednolitego	obszaru	

kolejowego



Nowe	zagadnienia

• Nowe	pojęcie	bocznicy	kolejowej

• Bocznica	kolejowa	a	infrastruktura	kolejowa

• Użytkownik	bocznicy	kolejowej	a	zarządca	infrastruktury	kolejowej



Nowe	kluczowe definicje:

• zarządca infrastruktury - podmiot odpowiedzialny za zarządzanie
infrastrukturą kolejową albo, w przypadku budowy nowej
infrastruktury, podmiot, który przystąpił do jej budowy w charakterze
inwestora; funkcje zarządcy infrastruktury mogą wykonywać różne
podmioty;
• infrastruktura nieczynna - infrastruktura kolejowa, która nie jest
eksploatowana;
• infrastruktura prywatna - infrastruktura kolejowa wykorzystywana
wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub zarządcy
innych niż przewóz osób;



Nowe	kluczowe definicje:

• obiekt infrastruktury usługowej - obiekt budowlany, wraz z gruntem,
na którym jest usytuowany, oraz instalacjami i urządzeniami,
przeznaczony w całości lub w części do świadczenia jednej lub
większej liczby usług, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 1 do
ustawy;
• operator obiektu infrastruktury usługowej – podmiot wykonujący
działalność polegającą na zarządzaniu obiektem infrastruktury
usługowej lub świadczeniu na rzecz przewoźników kolejowych co
najmniej jednej z usług, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 1 do
ustawy;



Nowe	kluczowe definicje:

• bocznica kolejowa - wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga
kolejowa, połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową,
służąca do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub
postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania
pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej;
• użytkownik bocznicy kolejowej - zarządca infrastruktury, który nie
zarządza inną drogą kolejową niż bocznica kolejowa;



Zakres	zastosowania	ustawy	do	bocznic	
kolejowych
Na obecnymetapie projektu do bocznic kolejowych nie mają zastosowania:

• Szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii
kolejowych
• Warunki zapewnienia interoperacyjności systemu kolei na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
• Przewozy kolejowe o charakterze użyteczności publicznej
• Finansowanie transportu kolejowego
• Licencjonowanie transportu kolejowego
• Ochrona porządku na obszarze kolejowym
• Artykuły: 17a-17b; 18a-18f; 23-23j.



Obowiązki	zarządcy	infrastruktury	–
użytkownika	bocznicy	kolejowej
• Do funkcji zarządcy infrastruktury, zwanego dalej „zarządcą”, należy w
szczególności:
• 1) zarządzanie infrastrukturą kolejową polegające na:

• b) ustanawianiu bocznicy kolejowej poprzez określenie jej
elementów;

• c) znoszeniu statusu linii kolejowej i bocznicy kolejowej;



Warunki	formalne	eksploatacji	bocznicy	
kolejowej

• Nadal wymagane będzie świadectwo bezpieczeństwa

• Przewoźnik może objąć eksploatowaną bocznicę kolejową
certyfikatem bezpieczeństwa



Dokumenty	niezbędne	do	wydania	
świadectwa	bezpieczeństwa
• wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i
typów urządzeń
• oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio
związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego
zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie i
wydanych na jej podstawie przepisach;
• wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki prowadzenia
ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury na bocznicy kolejowej
albo oświadczenie o stosowaniu przepisów wewnętrznych innego
zarządcy;



Dokumenty	niezbędne	do	wydania	
świadectwa	bezpieczeństwa
• w przypadku eksploatacji własnych pojazdów kolejowych:
• a) wykaz przepisów wewnętrznych, określających zasady i wymagania
organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych
albo oświadczenie o stosowaniu przepisów wewnętrznych przewoźnika
kolejowego,
• b) oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności
technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych;
• c) oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio
związanych z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów 21kolejowych
zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie i
wydanych na jej podstawie przepisach.
• regulamin pracy bocznicy kolejowej uzgodniony przez zarządcę
infrastruktury kolejowej, z którą bocznica kolejowa jest połączona.;



Infrastruktura	usługowa

Nowość w ustawie o transporcie kolejowym.

Zwiększenie konkurencyjności rynku transportu kolejowego.

Umożliwienie wszystkim uczestnikom rynku (najczęściej przewoźnikom)
korzystania z określonych obiektów.

Wpis do działalności regulowanej.



Infrastruktura	usługowa

Bocznica kolejowa a infrastruktura usługowa

Udostępnianie infrastruktury usługowej

Operator infrastruktury usługowej

Nie każda bocznica będzie obiektem infrastruktury usługowej



Udostępnianie	infrastruktury	usługowej

• Udostępnianie obiektu infrastruktury usługowej polega na

umożliwieniu przewoźnikom kolejowym, na ich wniosek, korzystania z

usług, do świadczenia których obiekt został specjalnie przystosowany.

W przypadku, gdy wymaga tego specyfika świadczonych usług,

udostępnianie obiektu obejmuje również korzystanie z obiektu



Rodzaje	usług	- obowiązkowe

• 1) dostęp do stacji pasażerskiej;
• 2) dostęp do terminala towarowego;
• 3) dostęp do stacji rozrządowej oraz stacji manewrowowej;
• 4) dostęp do torów postojowych;
• 5) dostęp do punktów zaplecza technicznego,
• 6) dostęp do stanowisk techniczneych w tym stanowisk do czyszczenia i
mycia taboru;
• 7) dostęp do infrastruktury portów morskich i śródlądowych z dostępem do
torów kolejowych;
• 8) dostęp do kolejowe stacje paliw i instalacje do tankowania na tych
stacjach.



Rodzaje	usług	- dodatkowe

• 1) przetwarzanie prądu na prąd trakcyjny;
• 2) podgrzewanie składów pociągów pasażerskich;
• 3) dostawa paliwa, prace manewrowe i pozostałe usługi świadczone w
celu obsługi urządzeń;
• 4) usługi świadczone na podstawie umów dostosowanych do
indywidualnych potrzeb przewoźnika kolejowego dotyczące:-
przekazywania informacji i obserwacji pociągu z przesyłką zawierającą
towar niebezpieczny,- opracowania warunków i zarządzania przewozu
oraz nadzoru nad przewozem przesyłek nadzwyczajnych;



Obowiązki	operatora	obiektu

• Sporządzenie statutu obiektu – co powinien zawierać statut –
publikacja statutu na stronie internetowej – obowiązek posiadania
strony internetowej

• Określenie czy obiekt przeznaczony jest do udostępniania

• Kiedy obiekt może nie być przeznaczony do udostępniania



Dzierżawa	obiektu	infrastruktury	usługowej

• Ingerencjaw prawa właściciela

• Ustawowe zobligowanie do zawarcia umowy dzierżawy



Wnioski	o	udostępnienie	obiektu

• Operator określa sposób składania wniosków

• Operator rozpatruje wnioski w terminie do 14 dni

• Prezes UTK może zgodzić się na rozpatrzenie wniosku w dłuższym
terminie



Odmowa	dostępu	do	obiektu	infrastruktury	
usługowej
• Operator może odmówić przewoźnikowi kolejowemu dostępu do obiektu,
jeżeli wykaże, że:
• 1) przewoźnik ten może wykonać planowany przewóz kolejowy na
porównywalnych ekonomicznie warunkach korzystając z innego
udostępnianego obiektu, z wyjątkiem sytuacji, gdy przewoźnik poinformuje
operatora, że operator wskazanego obiektu odmówił mu do niego dostępu,
lub
• 2) pozytywne rozpatrzenie wniosku wiązałyby się z koniecznością
poniesienia przez operatora nakładów lub
• 3) ze względu na brak wystarczającej zdolności przepustowej pozytywne
rozpatrzenie wniosku uniemożliwiłoby temu operatorowi realizację
uzasadnionych potrzeb własnych lub wykonanie zobowiązań wynikających z
umów zawartych uprzednio z innymi przewoźnikami kolejowymi.



Rejestr	obiektów	infrastruktury	usługowej

• Rejestr obiektów infrastruktury usługowej prowadzi Prezes UTK

• Zawiera dane dotyczące:

• 1) właścicieli obiektu;
• 2) zarządzających obiektem;
• 3) operatorów;
• 4) sieci kolejowych, z którymi obiekt jest połączony;
• 5) zakresu usług, które mogą być świadczone obiekcie.



Dziękuję	za	uwagę

www.jakubtomczak.pl

www.prawokolei.pl

Tel.	600	935	204


