Rozdział 13
Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 67.
W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz.
1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz.
679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr
130, poz. 1112) w art. 14 w ust. 1 uchyla się pkt 7.
Art. 68.
1. Przedsiębiorcy prowadzący do dnia wejścia w życie ustawy działalność w zakresie
przewozów kolejowych osób lub rzeczy są obowiązani, w terminie do dnia 31 grudnia 2003
r., spełnić określone w ustawie wymagania do uzyskania licencji i wystąpić do Prezesa UTK z
wnioskiem o udzielenie licencji na wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy.
Dotychczasowe uprawnienia do prowadzenia tej działalności wygasają z dniem 29 lutego
2004 r.
2. Prezes UTK jest obowiązany udzielić lub odmówić udzielenia licencji w terminie do dnia
29 lutego 2004 r.
Art. 69.
Przewoźnicy kolejowi oraz zarządcy obowiązani są uzyskać świadectwa bezpieczeństwa, o
których mowa w art. 18, do dnia 31 grudnia 2003 r., a użytkownicy bocznic kolejowych do
dnia 31 grudnia 2004 r.
Art. 70.
Postępowania sądowe dotyczące zawarcia i wykonywania umów, o których mowa w art. 9
ust. 1 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 76 ust. 1, wszczęte przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, są prowadzone według dotychczasowych przepisów.
Art. 71.
1. Uprawnienia wynikające z decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 76 ust. 1, z zastrzeżeniem
przepisów art. 68, zachowują moc.
2. Do postępowań administracyjnych w sprawach objętych przepisami ustawy, o której mowa
w art. 76 ust. 1, wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
Art. 72.
1. Straż ochrony kolei działająca na podstawie ustawy, o której mowa w art. 76 ust. 1,
zachowuje uprawnienia do wykonywania zadań określonych w tej ustawie na
dotychczasowych zasadach do czasu utworzenia straży ochrony kolei na podstawie niniejszej
ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2004 r.

2. W okresie do dnia 31 grudnia 2005 r. w straży ochrony kolei mogą być zatrudnione osoby
niespełniające wymagań określonych w art. 59 ust. 4 pkt 3, jeżeli mają co najmniej trzyletni
okres zatrudnienia w straży ochrony kolei.
Art. 73.
Minister właściwy do spraw transportu przekaże Prezesowi UTK sprawy wraz z aktami, które
przechodzą do zakresu jego działania i nie zostały zakończone do dnia wejścia w życie
ustawy.
Art. 74.
1. Tworzy się Urząd Transportu Kolejowego.
2. Urząd Transportu Kolejowego jest utworzony w drodze przekształcenia dotychczasowego
Głównego Inspektoratu Kolejnictwa.
3. Znosi się Główny Inspektorat Kolejnictwa.
4. Prezes UTK przejmuje prowadzenie spraw Głównego Inspektora Kolejnictwa, wraz z
aktami spraw niezakończonych do dnia zniesienia Głównego Inspektoratu Kolejnictwa.
5. Pracownicy Głównego Inspektoratu Kolejnictwa stają się pracownikami Urzędu Transportu
Kolejowego.
6. Urząd Transportu Kolejowego przejmuje mienie Głównego Inspektoratu Kolejnictwa.
7. Prezes UTK wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był Główny
Inspektorat Kolejnictwa.
Art. 75.
1. Finansowanie Urzędu Transportu Kolejowego do końca roku kalendarzowego, w którym
przypada jego utworzenie, odbywa się ze środków finansowych przeznaczonych na
funkcjonowanie Głównego Inspektoratu Kolejnictwa oraz z części budżetowej ministra
właściwego do spraw transportu przeznaczonej na zadania realizowane dotychczas przez
ministra właściwego do spraw transportu w zakresie, w którym przeszły do zakresu działania
Prezesa UTK.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokona w budżecie państwa na rok
2003 odpowiednich zmian zapewniających finansowanie Urzędu Transportu Kolejowego w
zakresie niezbędnym do wykonania zadań określonych w niniejszej ustawie.
Art. 76.
1. Traci moc ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 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).

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 3 i 4,
art. 13 ust. 4 i 5, art. 14 ust. 4, art. 16, art. 17 ust. 4, art. 19, art. 22 ust. 10 i 11, art. 41b ust. 3,
art. 46, art. 48 ust. 4-6, art. 51 ust. 2-4 ustawy, o której mowa w ust. 1, zachowują moc do
czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 6 ust. 2, art. 17 ust. 7, art.
20, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 24 ust. 5, art. 25, art. 28 ust. 3, art. 40 ust. 6 i 7,
art. 54, art. 59 ust. 6 pkt 1 i 3 oraz ust. 8, art. 62 ust. 2, 3, 5 i 6 niniejszej ustawy, jednak nie
dłużej niż do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
Art. 77.
Przepisy art. 27 ust. 6 oraz art. 43 ust. 3 stosuje się z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
Art. 78.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

