
Rozdział 6 

Udostępnianie infrastruktury kolejowej i opłaty za korzystanie z infrastruktury 

kolejowej 

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. 

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. 

4. Z tytułu udostępnienia infrastruktury kolejowej jej zarządca pobiera opłaty, o których 

mowa w art. 33. 

Art. 29a. 

1. Przewoźnikowi kolejowemu mającemu siedzibę w innym państwie Unii Europejskiej lub w 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawnionemu do wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego, na podstawie przepisów 

obowiązujących w państwie, w którym znajduje się jego siedziba, przysługuje dostęp do 

infrastruktury kolejowej, w celu wykonywania międzynarodowych przewozów kolejowych 

rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dostęp do Transeuropejskiej Kolejowej Sieci Towarowej (TERFN) przysługuje z 

uwzględnieniem warunków załącznika XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej 

Polskiej do Unii Europejskiej. 

3. Przewoźnikowi kolejowemu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje dostęp do infrastruktury 

kolejowej, w celu wykonywania przewozów kolejowych rzeczy. 

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. 

2. Zarządca przydziela trasy pociągów przewoźnikom kolejowym, uwzględniając:   

1)  pierwszeństwo przewozu osób oraz obowiązek służby publicznej;   

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. 

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. 

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. 

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. 



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. 

3. Zawarcie umowy ramowej na okres dłuższy niż 5 lat wymaga szczegółowego uzasadnienia 

przez przewoźnika kolejowego istniejącymi kontraktami handlowymi. 

4. Umowy ramowe zawierane na okres dłuższy niż 10 lat są możliwe tylko w wyjątkowych 

przypadkach, w szczególności przy realizacji inwestycji na dużą skalę, zwłaszcza objętych 

zobowiązaniami kontraktowymi. 

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. 32.  

1. Zarządca opracowuje regulamin określający w szczególności:   

1)  tryb składania i rozpatrywania wniosków o przydział tras pociągów;   

2)  charakterystykę infrastruktury kolejowej przeznaczonej do udostępniania przewoźnikom 

kolejowym oraz informacje o warunkach dostępu do niej;   

3)  sposób ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej;   

4)  warunki korzystania z udostępnionej infrastruktury kolejowej;   

5)  zakres usług związanych z udostępnianiem infrastruktury kolejowej i warunki ich 

zapewnienia. 

2. Regulamin jest ogłaszany, w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż na 4 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o przydział tras pociągów. 

3. Wprowadzenie do regulaminu postanowień dotyczących linii kolejowych o znaczeniu 

obronnym wymaga uzgodnienia z Ministrem Obrony Narodowej. 

Art. 33.  

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

infrastruktury kolejowej. 



2. Opłata za korzystanie z infrastruktury kolejowej ustalana jest przy uwzględnieniu kosztów, 

jakie poniesie zarządca w rezultacie przydzielenia i umożliwienia korzystania z 

przydzielonych tras pociągów oraz infrastruktury kolejowej. 

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

dodatkowej. 

4. Opłata podstawowa jest obliczona z uwzględnieniem planowanych przebiegów pociągów i 

stawek jednostkowych ustalonych w zależności od kategorii linii kolejowej i rodzaju pociągu, 

oddzielnie dla przewozu osób i rzeczy. 

4a. 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 publicznych. 

4b. Wysokość minimalnej stawki jednostkowej, o której mowa w ust. 4a, nie może być niższa 

niż koszty zmienne poniesione przez zarządcę w związku z przejazdem określonego pociągu. 

5. Stawka jednostkowa opłaty podstawowej jest określona dla przejazdu jednego pociągu na 

odległość jednego kilometra. 

5a. Zarządca, ustalając stawki jednostkowe opłaty podstawowej, pomniejsza wysokość 

łącznego planowanego kosztu udostępniania infrastruktury kolejowej przewoźnikom 

kolejowym o przewidywane nakłady na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej 

pochodzące z budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. 

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 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, w 

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. W ramach opłaty podstawowej zarządca zapewnia minimalny dostęp do infrastruktury 

kolejowej, określony w części I ust. 1 załącznika do ustawy. 



11. Opłaty dodatkowe są pobierane za świadczone przez zarządcę usługi inne niż wymienione 

w części I ust. 1 załącznika do ustawy, które zarządca będzie świadczył: 

1) zawsze, kiedy żąda tego przewoźnik kolejowy w zgłoszonym wniosku; 

2) tylko wtedy, gdy zostały wymienione w regulaminie, a ich wykonania zażąda przewoźnik 

kolejowy w zgłoszonym wniosku; 

3) tylko wtedy, gdy zostały wymienione w umowie, o której mowa w art. 29 ust. 3. 

12. Z opłat podstawowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej na liniach kolejowych o 

znaczeniu wyłącznie obronnym zwolnione są wojskowe jednostki budżetowe. 

Art. 34.  

1. Zarządca może podwyższyć opłatę, o której mowa w art. 33 ust. 2, jeżeli:   

1)  udokumentuje, że poniósł lub będzie musiał ponieść wydatki z tytułu: 

a)    powiększenia niewystarczającej zdolności przepustowej określonej linii kolejowej, 

b)    niekorzystnego oddziaływania ruchu pociągów na środowisko pod warunkiem, że 

zwiększenie opłaty będzie porównywalne do stosowanych przez konkurencyjne gałęzie 

transportu, 

c)    podnoszących efektywność inwestycji w zakresie rozwoju sieci kolejowej zakończonych 

lub rozpoczętych w okresie nie dłuższym niż 15 lat przed wejściem w życie ustawy;   

2)  podwyższenie dotyczy kolejowych międzynarodowych przewozów towarów, jednak tylko 

pod warunkiem stosowania, przewidzianych w regulaminie, niedyskryminacyjnych zasad 

zapewniających utrzymanie konkurencyjności kolei na rynku przewozów międzynarodowych 

i nieeliminowania z tego rynku przewoźników kolejowych, którzy wskutek zwiększenia 

opłaty musieliby zaniechać wykonywania kolejowych przewozów międzynarodowych. 

1a. Opłata, o której mowa w art. 33 ust. 2, może być podwyższana z tytułu korzystania, w 

czasie okresów przepełnienia, z linii kolejowej lub jej odcinka o niewystarczającej zdolności 

przepustowej. 

1b. Przez przepełnienie, o którym mowa w ust. 1a, rozumie się popyt na zdolność 

przepustową linii kolejowej lub jej odcinka, który nie może być w pełni zaspokojony w 

danym okresie czasu, nawet po dokonaniu koordynacji różnych zamówień zdolności 

przepustowej. 

2. Zarządca może przyznawać ulgi w opłacie podstawowej. Ulgi mogą być przyznane na czas 

ograniczony i na określonym odcinku infrastruktury kolejowej: 

1)w celu rozwijania nowych usług kolejowych lub 

2) w celu korzystania z linii kolejowych o znacznym stopniu niewykorzystania zdolności 

przepustowej, lub 

3) gdy wystąpiły oszczędności kosztów w zarządzaniu infrastrukturą kolejową zarządcy. 

2a. Ulgi przyznaje się na jednakowych zasadach dla wszystkich przewoźników kolejowych. 

3. [uchylony] 

4. [uchylony] 

Art. 35.  



Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:   

1)  warunki dostępu i korzystania przez przewoźników kolejowych z infrastruktury 

kolejowej,  

1a) sposób postępowania w przypadku niewystarczającej zdolności przepustowej 

infrastruktury kolejowej, mając na uwadze w szczególności analizę zdolności przepustowej 

oraz plan powiększenia tej zdolności, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej, 

2)  tryb składania i rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 30 ust. 1,   

3)  rodzaj usług, o których mowa w art. 33 ust. 11,   

4) szczegółowe zasady ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, w tym opłaty 

podstawowej, minimalnej stawki jednostkowej, podwyższania opłat i udzielania ulg, mając na 

uwadze przepis art. 33 ust. 2, 

5)  zakres przedmiotowy zagadnień, które w szczególności wymagają uregulowania umową, o 

której mowa w art. 31,   

6) sposób opracowania regulaminu, o którym mowa w art. 32, z uwzględnieniem obowiązku 

przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami, 

7)  formy współdziałania zarządców w zakresie, o którym mowa w pkt 1-3, jeżeli zarządzana 

przez nich infrastruktura kolejowa umożliwia wzajemne przekazywanie pociągów, dzięki 

połączeniu, o którym mowa w art. 7- przy zapewnieniu niedyskryminacyjnego dostępu 

przewoźników kolejowych do infrastruktury kolejowej. 

Art. 36.  

Przepisów art. 29-35 nie stosuje się do infrastruktury kolejowej:   

1)  przeznaczonej wyłącznie do przewozów osób wykonywanych przez przewoźnika 

kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym 

przewoźnikom;   

2)  przeznaczonej do użytku właściciela w celu wykonywania przewozów rzeczy wyłącznie 

dla jego własnych potrzeb;   

3)  obejmującej linie kolejowe o szerokości torów innej niż 1.435 mm. 

 


