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POWIĄZANE
INFORMACJE

Przypomnienie o
obowiązku
zawierania umów
o przydzielenie
zdolności
przepustowej
oraz umów o
wykorzystanie
zdolności
przepustowej
W sytuacji, gdy aplikanci
nie osiągnęli
porozumienia z PKP PLK
w sprawie zawarcia
umowy o przydzielenie
zdolności przepustowej,
mogą złożyć wniosek do
Prezesa UTK o wydanie
decyzji zastępującej tę
umowę. W przypadku
braku porozumienia przy
zawarciu umowy o
wykorzystanie zdolności
przepustowej, wniosek o
wydanie decyzji
zastępującej tę umowę
może złożyć zarówno
przewoźnik kolejowy, jak
i zarządca.

Decyzja w sprawie wykorzystania
zdolności przepustowej
(zastępująca umowę)

Nie możesz osiągnąć porozumienia z zarządcą
infrastruktury/przewoźnikiem kolejowym co do kwestii spornych
umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej, wystąp
do Prezesa UTK o wydanie decyzji w sprawie wykorzystania
zdolności przepustowej, która zastępuje umowę o
wykorzystanie zdolności przepustowej na podstawie art. 30d
ustawy o transporcie kolejowym.

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ DO PREZESA UTK O
WYDANIE DECYZJI?

Zarządca lub przewoźnik kolejowy, który ma być jej stroną.

CO NALEŻY ZROBIĆ ŻEBY PREZES UTK
WYDAŁ DECYZJĘ?

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek (pismo) o wydanie
decyzji w sprawie wykorzystania zdolności przepustowej, która
zastępuje umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej
z uwagi na nieosiągnięcie przez strony (zarządcę infrastruktury i
przewoźnika) porozumienia co do kwestii spornych umowy. 

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione w
Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki.
Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika,
którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca
zdolność do czynności prawnych.

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?
projekt umowy o wykorzystanie zdolności



przepustowej;

aktualne stanowiska stron umowy z zaznaczeniem
tych części umowy, co do których strony nie doszły do
porozumienia.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE PREZES UTK PO
OTRZYMANIU WNIOSKU:

Zawiadamia przewoźnika kolejowego i zarządcę infrastruktury o
wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w
sprawie zawarcia umowy o wykorzystanie zdolności
przepustowej.

JAKĄ DECYZJĘ MOŻE WYDAĆ PREZES UTK?

Decyzję, w sprawie wykorzystania zdolności przepustowej, która
zastąpi umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej.
W decyzji tej Prezes UTK określa warunki umowy ustalone przez
strony oraz rozstrzyga kwestie sporne, co do których strony nie
doszły do porozumienia.

CZY DECYZJI NADAJE SIĘ RYGOR
NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI?

Tak, decyzja otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalności.

KIEDY DECYZJA WYGASA?

Decyzja wygasa w przypadku zawarcia umowy o wykorzystanie
zdolności przepustowej.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego;

wysłać wniosek pocztą na adres Urzędu Transportu
Kolejowego;

wysłać elektronicznie, opatrując wniosek
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

https://utk.gov.pl/pl/urzad/kontakt/7828,Kontakt.html
https://utk.gov.pl/pl/urzad/kontakt/7828,Kontakt.html
https://utk.gov.pl/pl/urzad/kontakt/7828,Kontakt.html


ILE I W JAKIM MOMENCIE ZAPŁACISZ?
10 zł opłaty skarbowej (od wnioskodawcy) od
dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej
na podstawie wniosku (wydanie decyzji w sprawie
wykorzystania zdolności przepustowej, która zastępuje
umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej). Zrób
przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie
przelewu dołącz do wniosku;

17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta.
Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie
przelewu dołącz do wniosku

ILE BĘDZIESZ CZEKAŁ
do 30 dni od wniesienia wniosku,

do 2 miesięcy od wniesienia wniosku – jeśli sprawa jest
szczególnie skomplikowana.

KIEDY TERMIN NA ROZPATRZENIE SPRAWY
MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU?

Jeżeli zajdzie konieczność przedłożenia dodatkowych
dokumentów lub informacji.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o transporcie kolejowym

Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa o opłacie skarbowej

Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej

 

https://utk.gov.pl/pl/wolnytekst/5536,Numery-kont-dla-wnoszenia-oplat.html
https://utk.gov.pl/pl/wolnytekst/5536,Numery-kont-dla-wnoszenia-oplat.html
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https://utk.gov.pl/pl/akty-prawne-i-orzecznic/akty-prawne/akty-prawne-rzeczpospol/15872,Ustawy.html#kpa
https://utk.gov.pl/pl/akty-prawne-i-orzecznic/akty-prawne/akty-prawne-rzeczpospol/15872,Ustawy.html#uos
https://utk.gov.pl/pl/akty-prawne-i-orzecznic/akty-prawne/akty-prawne-rzeczpospol/15872,Ustawy.html#uuzie
https://utk.gov.pl/pl/akty-prawne-i-orzecznic/akty-prawne/akty-prawne-rzeczpospol/15872,Ustawy.html#uuzie

