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Poz. 961

961

z dnia 25 listopada 2009 r.

l

KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY

go
v.p

w sprawie
prawie niestosowania niektórych przepisów Unii Europejskiej dotyczących praw
pra
i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449
oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 157, poz. 1241
i Nr 190, poz. 1473) na podstawie upoważnienia Rady
Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. ogłaszam, co następuje:

2) art. 4, art. 5, art. 8 ust. 1, art. 9, art. 11, art. 12,
art. 16, art. 19,, art
art.. 20 ust. 1,
1 art
art. 21 ust. 2
2, art. 22,
art.
rt. 23, art. 2
24,
4, art.
art 26, art. 27, art.
art 28 i art. 29 — do
połącze pasażerskich oraz połącze
połączeń ze
krajowych połączeń
stacjami położonymi poza granicami Unii Europejskiej — do dnia 30 czerwca 2011
201 r.

ww
w.

rcl
.

Korzystając z uprawnienia przysługującego na
podstawie art. 2 ust. 4—6 rozporządzenia (WE)
nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315
z 03.12.2007, str. 14), Rada Ministrów w dniu 24 listopada 2009 r. podjęła decyzję, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będą stosowane przepisy tego
rozporządzenia, z wyjątkiem:

1) art. 4, art. 5, art. 8 ust. 1, art. 9,, art.
art. 11, art.
art 12,
art. 16, art. 19, art. 20 ust. 1, art. 21
1 ust. 2, art. 22,
art. 23, art. 24, art. 26, art. 27,
27 art. 28 i art.. 29 — d
do
miejskich,
iejskich, podmiejskich i regionalnych kolejowych
w osób;
przewozów
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