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Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 28 mar-
ca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 16, poz. 94, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç i sposób
uiszczania op∏aty za udzielenie licencji i licencji tym-
czasowej na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
polegajàcej na wykonywaniu przewozów kolejowych
osób lub rzeczy albo na Êwiadczeniu us∏ug trakcyj-
nych.

§ 2. 1. Za udzielenie licencji pobiera si´ op∏at´
w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç w z∏otych
1 750 euro ustalonà przy zastosowaniu obowiàzujàce-
go w dniu udzielenia licencji kursu Êredniego og∏asza-
nego przez Narodowy Bank Polski.

2. Za udzielenie licencji tymczasowej pobiera si´
op∏at´ w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç w z∏o-
tych 175 euro ustalonà przy zastosowaniu obowiàzu-
jàcego w dniu udzielenia licencji kursu Êredniego
og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski.

§ 3. Na wniosek przedsi´biorcy, z∏o˝ony wraz
z wnioskiem o udzielenie licencji, op∏ata za udzielenie
licencji albo licencji tymczasowej rozk∏adana jest na
dwie raty uiszczane w nast´pujàcy sposób:

1) 50 % op∏aty — po dor´czeniu zawiadomienia
o udzieleniu licencji albo licencji tymczasowej;

2) 50 % op∏aty — w terminie 6 miesi´cy od dnia
udzielenia licencji, a w przypadku udzielenia
licencji tymczasowej — nie póêniej ni˝ 30 dni
przed up∏ywem terminu wa˝noÊci tej licencji.

§ 4. Op∏aty, o których mowa w § 2 i § 3 pkt 1, uisz-
cza si´ w terminie 7 dni od dnia dor´czenia zawiado-
mienia o udzieleniu licencji albo licencji tymczasowej,
informujàcego o dacie udzielenia licencji albo licencji
tymczasowej i wysokoÊci op∏aty.

§ 5. Op∏at´ uiszcza si´ na rachunek bankowy Urz´-
du Transportu Kolejowego.

§ 6. Terminy, o których mowa w § 3 pkt 2 i § 4,
uwa˝a si´ za zachowane, je˝eli op∏ata zostanie wp∏a-
cona na rachunek bankowy Urz´du Transportu Kole-
jowego nie póêniej ni˝ w ostatnim dniu terminu.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie op∏aty za
udzielenie licencji na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie transportu kolejowego (Dz. U.
Nr 144, poz. 1402).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 22 paêdziernika 2009 r.

w sprawie op∏aty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie transportu kolejowego

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191,
poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902,
Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,
poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817,
Nr 115, poz. 966 i Nr 157, poz. 1241.




