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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.

Nadzór nad niedyskryminującym
traktowaniem aplikantów

Zostałeś niesprawiedliwie lub dyskryminująco potraktowany
przez zarządcę w dostępie do infrastruktury kolejowej,
postanowienia regulaminu sieci są dyskryminujące? Twierdzisz,
że zarządca dopuszcza się dyskryminacji podczas prowadzenia
ruchu kolejowego lub organizacji planowanych i
nieplanowanych prac odnowieniowych i utrzymaniowych?
Twierdzisz, że naruszone zostały regulacje dotyczące
niezależności i bezstronności zarządcy? Złóż skargę na
niesprawiedliwe i dyskryminujące traktowanie przez zarządcę w
zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej do Prezesa UTK.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PREZESA
UTK?

Aplikanci, którzy korzystają z infrastruktury kolejowej

KIM JEST APLIKANT?

Aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe
ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące
przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany
uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności
organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor,
nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego.

CZEGO MOGĄ DOTYCZYĆ SKARGI
APLIKANTÓW?

Zgodnie z art. 13 ust.3c pkt.1 Prezes UTK rozpatruje skargi
aplikantów dotyczące:

regulaminu sieci,



dostępu do infrastruktury kolejowej, w tym
przydzielania zdolności przepustowej,

systemu pobierania opłat za udostępnianie
infrastruktury kolejowej,

prowadzenia ruchu kolejowego,

planowanych i nieplanowanych prac w zakresie
odnowienia lub utrzymania infrastruktury kolejowej,

naruszenia przepisów dotyczących niezależności i
bezstronności zarządcy.

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO SKARGI?

Do skargi należy dołączyć wszelkie dowody (np. pisma,
zestawienia, wyciągi i inne materiały) na potwierdzenie
podniesionych w skardze zarzutów.

A CO, JEŚLI USTANOWIŁEŚ PEŁNOMOCNIKA?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 dokumentu pełnomocnictwa;

 dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego
pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę
skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie
z właściwością miejscową.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE PREZES UTK PO
OTRZYMANIU SKARGI?

analizuje złożoną skargę pod kątem zasadności
wszczęcia postępowania administracyjnego;

w uzasadnionych przypadkach zawiadamia o
wszczęciu postępowania administracyjnego;

złożoną przez przewoźnika skargę traktuje się jako
materiał dowodowy w sprawie i dołącza się go do akt
postępowania administracyjnego.

https://utk.gov.pl/pl/wolnytekst/13582,Informacja-o-oplatach-i-numerach-rachunkow-bankowych.html#skarbowe


udziela pisemnej odpowiedzi na skargę

 GDZIE ZŁOŻYĆ SKARGĘ?
osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego;

wysłać wniosek pocztą na adres Urzędu Transportu
Kolejowego;

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

ILE BĘDZIESZ CZEKAŁ?
do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania
administracyjnego,

do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
administracyjnego – jeśli sprawa jest szczególnie
skomplikowana.

JAKĄ DECYZJĘ MOŻE WYDAĆ PREZES UTK?

Prezes UTK może wydać decyzję, w której wskaże naruszenie
przepisów z zakresu kolejnictwa oraz określi termin usunięcia
naruszenia.

KIEDY TERMIN NA ROZPATRZENIE SPRAWY
MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU?

Jeżeli zajdzie konieczność przedłożenia dodatkowych
dokumentów lub informacji.

ILE I W JAKIM MOMENCIE ZAPŁACISZ?
17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta;

10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa
UTK czynności urzędowej.

Przelewy zrób na rachunek bankowy, a potwierdzenie
przelewów dołącz do wniosku.

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
https://utk.gov.pl/pl/wolnytekst/13582,Informacja-o-oplatach-i-numerach-rachunkow-bankowych.html#skarbowe


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/akty-prawne-i-orzecznic/akty-prawne/akty-prawne-rzeczpospol/15872,Ustawy.html#uotk
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

