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Na podstawie art. 17 ust. 7 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´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U.
Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. Nr 168, poz. 1198 oraz
z 2007 r. Nr 173, poz. 1220) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przy jeêdzie sk∏adu manewrowego wagonami
naprzód poprzedzanego przez pracownika,
w przypadku gdy nie mo˝e on zajàç miejsca na
pierwszym pchanym wagonie, oraz przy prze-
taczaniu wagonów z towarami niebezpieczny-
mi oznaczonymi nalepkami ostrzegawczymi
nr 8 i 15 oraz cystern oznaczonych pasami ko-
loru pomaraƒczowego, zgodnie z Regulami-
nem mi´dzynarodowego przewozu kolejami
towarów niebezpiecznych (RID), stanowiàcym

za∏àcznik C do Konwencji o mi´dzynarodo-
wym przewozie kolejami (COTIF), sporzàdzonej
w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2007 r.
Nr 100, poz. 674), zwanym dalej „Regulami-
nem RID”, pr´dkoÊç jazd manewrowych nie
powinna przekraczaç 5 km/h, o ile regulamin
techniczny nie przewiduje dalszego zmniejsze-
nia pr´dkoÊci.”;

2) w § 12:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

7) wagony z towarami niebezpiecznymi powin-
ny byç rozmieszczone w pociàgu zgodnie
z postanowieniami Regulaminu RID oraz
z przepisami wewn´trznymi przewoênika
kolejowego wykonujàcego przewóz.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zestawienie pociàgu przy przewozie trans-
portów wojskowych okreÊlajà przepisy i in-
strukcje wojskowe.”;

3) w § 21 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Zabrania si´ prowadzenia pociàgów z jedno-
osobowà dru˝ynà trakcyjnà bez dru˝yny kon-
duktorskiej w czasie przewo˝enia ca∏opociàgo-
wych transportów wojskowych.”.

§ 2. 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 27 lutego 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

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

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra 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 i Nr 19, poz. 100.


