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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie sposobu ustalania op∏at za czynnoÊci wykonywane przez Prezesa Urz´du Transportu Kolejowego
w zakresie interoperacyjnoÊci kolei
Na podstawie art. 25p ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86,
poz. 789, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób ustalania
op∏at za czynnoÊci Prezesa Urz´du Transportu Kolejowego zwiàzane z:
1) autoryzacjà jednostek certyfikujàcych, jednostek
kontrolujàcych i laboratoriów;
2) rozpatrywaniem wniosków zwiàzanych z niestosowaniem technicznych specyfikacji interoperacyjnoÊci dla podsystemów i sk∏adników interoperacyjnoÊci;
3) obowiàzkowym okresowym sprawdzeniem podsystemów oddanych do eksploatacji w zakresie spe∏niania warunków wymienionych w art. 25e ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
oraz zasadniczych wymagaƒ dotyczàcych inteoperacyjnoÊci kolei odnoszàcych si´ do eksploatacji
i utrzymania podsystemu;
4) analizà dokumentacji projektu planowanego odtworzenia lub modernizacji podsystemu strukturalnego obj´tego zasadniczymi wymaganiami dotyczàcymi interoperacyjnoÊci kolei dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej.
§ 2. 1. Op∏aty za czynnoÊci, o których mowa w § 1,
okreÊla Prezes Urz´du Transportu Kolejowego w cennikach og∏aszanych, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urz´dowym ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.
2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, zawierajà kwot´ podatku od towarów i us∏ug, je˝eli czynnoÊci, o których mowa w § 1, sà opodatkowane podatkiem od towarów i us∏ug.
3. Zmiany wysokoÊci op∏at okreÊlonych w cennikach, o których mowa w ust. 1, mogà byç dokonywa————————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r.
Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.

ne nie cz´Êciej ni˝ raz na szeÊç miesi´cy, zgodnie
z przepisami § 3.
§ 3. 1. Op∏aty za czynnoÊci, o których mowa w § 1
pkt 1, 3 i 4, ró˝nicuje si´ odpowiednio do rodzaju i zakresu wykonywanych czynnoÊci.
2. Op∏ata za czynnoÊci, o których mowa w § 1
pkt 2, jest sta∏a, a podstaw´ do okreÊlenia jej wysokoÊci stanowi pracoch∏onnoÊç wykonywanych czynnoÊci.
3. Podstaw´ do okreÊlania wysokoÊci op∏at za
czynnoÊci, o których mowa w § 1 pkt 1, stanowià
w szczególnoÊci:
1) zakres autoryzacji;
2) pracoch∏onnoÊç wykonywanych czynnoÊci.
4. Podstaw´ do okreÊlania wysokoÊci op∏at za
czynnoÊci, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, stanowià
w szczególnoÊci:
1) rodzaj wykonywanych czynnoÊci, w tym stopieƒ
ich skomplikowania;
2) pracoch∏onnoÊç wykonywanych czynnoÊci.
5. Na sum´ kosztów pracoch∏onnoÊci sk∏adajà si´
w szczególnoÊci koszty:
1) wst´pnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy jego kompletnoÊci oraz rejestracji
wniosku (op∏ata wst´pna);
2) przeprowadzenia szczegó∏owej analizy dokumentacji;
3) podró˝y s∏u˝bowych, je˝eli sà one niezb´dne dla
przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych lub uczestniczenia w badaniach;
4) uzyskania ekspertyz lub przeprowadzenia badaƒ
dodatkowych, jeÊli jest to niezb´dne;
5) przygotowania protoko∏u z wykonanych czynnoÊci.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

