
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 19 lutego 2015 r. 

Poz. 232 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I RO ZWOJU
1)

 

z dnia 6 lutego 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa 

Na podstawie art. 18f ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. 

zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bez-

pieczeństwa (Dz. U. Nr 230, poz. 1682) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Do wniosku przewoźnika kolejowego o uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa załącza się: 

1) dokumenty wymienione w pkt 7.1 i 7.2 załącznika III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 653/2007 z dnia 

13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa 

i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 

w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parla-

mentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 153 z 14.06.2007, str. 9, z późn. zm.); 

2) wymagane dokumenty konieczne do uzyskania sieciowej części certyfikatu bezpieczeństwa, określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18e ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.”; 

2) uchyla się § 3 i § 5. 

§ 2. Do postępowań w sprawie uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. 

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak 

                                                           
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

(Dz. U. poz. 1257). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 644, 768 i 962 oraz z 2015 r. poz. 200. 




