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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 7 lipca 2016 r. 

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr  238) 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. O TRANSPORCIE KOLEJOWYM (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1297 z późn. zm.) 

 

Art. 9o. 

1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje wojewoda, na wniosek PKP Polskich 

Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, zwanych dalej "PLK S.A.", lub właściwej jednostki 

samorządu terytorialnego. 

2. Do postępowania w sprawach o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem 

postępowania administracyjnego", z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 

2a. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w 

przepisach prawa, wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 

dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania. 

3. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zawiera w szczególności: 

1)  mapę w skali co najmniej 1:5000, przedstawiającą proponowany przebieg linii 

kolejowej, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla planowanych obiektów 

budowlanych, opracowaną z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w razie jej 

braku - innej mapy sytuacyjno-wysokościowej w tej samej skali, zaś dla terenów 

zamkniętych z wykorzystaniem treści mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

2)   określenie zmian w dotychczasowym przeznaczeniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu 

terenu, przy czym przez uzbrojenie terenu należy rozumieć wybudowane urządzenia, o 

których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 i 985); 

3)   mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania 

podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3a)  wykaz nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zawierający oznaczenia działek 

według katastru nieruchomości lub map z projektami podziału nieruchomości oraz 

powierzchnie tych działek; 
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4)   opinie: 

a)  ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji 

lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status 

obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 

r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 

oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742), 

b)  dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do morskich portów i 

przystani wraz z obszarami pasa technicznego oraz pasa ochronnego, 

c)  właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych, 

d)  dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do 

inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do 

wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego 

zagrożenia powodzią, 

e)  dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu 

Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe, 

f)  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury 

chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397 

i 774), 

g)  właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty w zakresie zadań 

rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o 

których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w odniesieniu do terenów 

nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

h)  właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) - w odniesieniu do ochrony samorządowych 

obiektów infrastruktury, 

i)  właściwego zarządcy drogi publicznej - w odniesieniu do drogi publicznej, która 

krzyżuje się z linią kolejową, 

j)  właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do projektowanej linii 

kolejowej, która krzyżuje się z linią kolejową tego zarządcy lub jest lokalizowana w 

obszarze kolejowym jego linii. 

4. Właściwy organ, na wniosek PLK S.A. lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, 

wydaje opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako 

brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

5. Opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź 

stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami. 

6. Wojewoda wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym 
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nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony o wszczęciu tego postępowania w drodze 

obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na 

przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, 

a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości jest skuteczne. 

6a. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy 

właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do 

spadku, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się w drodze obwieszczenia w 

urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii 

kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz 

urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. 

7. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje się w terminie 3 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

8. Z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, nieruchomości stanowiące własność 

Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z 

zastrzeżeniem ust. 10. 

9. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 8 jest nieważna. 

10. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do gruntów wnoszonych przez Polskie Koleje Państwowe 

Spółkę Akcyjną, zwane dalej "PKP S.A.", w formie wkładu niepieniężnego do PLK S.A. 

na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje 

Państwowe" (Dz. U. z 2014 r. poz. 1160 oraz z 2015 r. poz. 200). 

<11. W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

innej niż wymieniona w ust. 8, objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, 

nabywca i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych 

nowego właściciela lub użytkownika wieczystego w terminie 7 dni od dnia zbycia. 

Brak terminowego dokonania powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania 

bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy 

do wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

12. Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, w odniesieniu do 

nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania 

takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, 

a toczące się postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu do czasu 

ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej. 
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13. W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie 

postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do 

wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia. 

14. Przepisów ust. 12 i 13 nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu 

publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na 

wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej.> 

 

<Art. 9oa. 

1. Podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu uzgadniają usunięcie kolizji 

przebiegu sieci z inwestycją dotyczącą linii kolejowej w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku PLK S.A. lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Brak uzgodnienia w terminie określonym w ust. 1 oznacza zgodę na usunięcie kolizji 

w sposób i na warunkach zaproponowanych przez PLK S.A. lub właściwą jednostkę 

samorządu terytorialnego.> 

 

Art. 9q. 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zawiera w szczególności: 

1)   linie rozgraniczające teren; 

2)   warunki techniczne realizacji inwestycji; 

3)   warunki wynikające z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska, ochrony 

zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa; 

4)   wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich; 

5)   zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 9s ust. 1; 

6)   określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa do 

wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej, w tym 

dokonania związanej z nią budowy lub przebudowy układu drogowego lub urządzeń 

wodnych, lub założenia i przeprowadzania na nich ciągów drenażowych przewodów i 

urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz 

urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub 

nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i 

urządzeń, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem 

awarii; 

7)   oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości lub map z 

projektami podziału nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub 

właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

1a. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 

ust. 4-7 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

2. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy oraz 

wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym 

nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze 
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nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie 

wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na 

stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. 

Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. 

2a. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym albo w sytuacji, gdy 

właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do 

spadku, zawiadomienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje 

się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze 

względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 

podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. 

3. W zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się 

informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji. 

[4. Przepisy ust. 2-3 stosuje się odpowiednio do doręczenia i zawiadamiania stron o wydaniu 

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydanej przez organ drugiej instancji.] 

<4. Przepisy ust. 2–3 stosuje się odpowiednio do doręczenia i zawiadamiania stron o 

wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydanej przez organ drugiej 

instancji, a także decyzji wydanych na podstawie art. 145, art. 155, art. 156 i art. 161–

163 Kodeksu postępowania administracyjnego.> 

5. Organem odwoławczym od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej jest 

minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej określa termin wydania nieruchomości lub 

opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od 

dnia, kiedy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna. 

<7. Do zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stosuje się odpowiednio 

przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem, że zgodę 

wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej.> 

 

Art. 9s. 

1. Decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zatwierdza się podział nieruchomości. Mapy 

z projektami podziału nieruchomości stanowią integralną część decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej. 

2. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanowią 

linie podziału nieruchomości. 

3. Nieruchomości, o których mowa w art. 9q ust. 1 pkt 7, stają się z mocy prawa własnością: 

1)   Skarbu Państwa - w przypadku wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej złożonego przez PLK S.A., 

2)   jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej złożonego przez tę jednostkę 

-   z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna. 
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3a. Jeżeli na nieruchomości, o której mowa w ust. 3, lub prawie użytkowania wieczystego tej 

nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, z dniem w którym 

decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna, prawa te wygasają. 

[3b. PLK S.A. nabywają z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej stała się ostateczna, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 

nabytych z mocy prawa przez Skarb Państwa, określonych w ust. 3, z wyłączeniem 

nieruchomości, o których mowa w ust. 3e, oraz prawo własności budynków, innych 

urządzeń i lokali znajdujących się na tych nieruchomościach.] 

<3b. PLK S.A. nabywają z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna, prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa przez Skarb Państwa lub 

stanowiących jego własność, z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w ust. 3e, 

oraz prawo własności budynków, innych urządzeń i lokali znajdujących się na tych 

nieruchomościach.> 

3c. Nie pobiera się pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu nabycia prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości w trybie niniejszego rozdziału, a nabycie prawa własności 

budynków, innych urządzeń i lokali znajdujących się na nieruchomościach, o których 

mowa w ust. 3b, następuje nieodpłatnie. 

3d. Dochód z tytułu nabycia praw, o których mowa w ust. 3b, jest zwolniony od podatku 

dochodowego. 

3e. Nieruchomości, na których planowana jest budowa lub przebudowa dróg krajowych, 

określone decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z dniem w którym decyzja ta stała 

się ostateczna, wojewoda oddaje w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad. 

4. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania w przypadkach, o których mowa w 

ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z 

zastrzeżeniem art. 9y i 9z. 

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w 

księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości praw, o których mowa w ust. 3 i 3b. 

6. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do nieruchomości będących przedmiotem własności 

albo użytkowania wieczystego PKP S.A. lub PLK S.A. 

7. Do dnia uzyskania pozwolenia na budowę, nieruchomości, o których mowa w ust. 3, mogą 

być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub osoby, które 

posiadały inne tytuły prawne do nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 9w. 

[8. Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna, PLK 

S.A. lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego uzyskuje prawo do dysponowania 

nieruchomościami, o których mowa w ust. 3, na cele budowlane w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), 

zwanej dalej "Prawem budowlanym", z uwzględnieniem art. 9w ust. 4.] 

<8. Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna, 

PLK S.A. lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego uzyskuje prawo do 

dysponowania nieruchomościami, o których mowa w ust. 3 i 3b, na cele budowlane w 
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rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 

2016 r. poz. 290), zwanej dalej „Prawem budowlanym”, z uwzględnieniem art. 9w ust. 

4.> 

 

Art. 9y. 

1. Za nieruchomości oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w 

art. 9s ust. 3 i 3a oraz art. 9x ust. 4, od podmiotu, na rzecz którego wydawana jest decyzja 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, przysługuje odszkodowanie dotychczasowym 

właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości, a także osobom, którym 

przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości. 

2. Wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia, w 

którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna. 

3. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 

przez rzeczoznawcę majątkowego, według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o 

ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji oraz według jej 

wartości w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Odszkodowanie 

podlega waloryzacji na dzień wypłaty według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości. 

3a. W przypadku, o którym mowa w art. 9s ust. 3a, wysokość odszkodowania 

przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu 

zmniejsza się o kwotę równą wartości wygaśniętych ograniczonych praw rzeczowych. 

3b. Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub 

użytkownikowi wieczystemu, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 3e i 3f, i 

wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych 

ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nie może 

przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 

3c. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 9s ust. 3, lub na prawie użytkowania 

wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z 

tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności 

zabezpieczonej hipoteką, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką. Odszkodowanie 

to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej 

hipoteką wraz z odsetkami. 

3d. Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych w wysokości 

ustalonej na dzień, o którym mowa w ust. 3, wypłaca się osobom, którym te prawa 

przysługiwały. 

3e. Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda 

nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w 

terminie 28 dni od dnia: 

1)   doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o którym mowa w art. 9q ust. 2, 

2)   doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

rygoru natychmiastowej wykonalności albo 
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3)   w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna 

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub 

wartości prawa użytkowania wieczystego. 

3f. W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dotyczy nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony 

lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu 

właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo 

lokalu powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości. 

4. Odszkodowanie jest wypłacane w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu 

odszkodowania, o której mowa w ust. 2, stała się ostateczna. 

5. Jeżeli przejęcie nieruchomości, o których mowa w art. 9s ust. 3, dotyczy przejęcia terenu, 

na którym zlokalizowane są obiekty infrastruktury służące wykonywaniu przez jednostki 

samorządu terytorialnego zadań własnych, zrealizowane przy wykorzystaniu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych, 

odszkodowanie powiększa się o kwotę podlegających zwrotowi środków pochodzących z 

dofinansowania wraz z odsetkami należnymi zgodnie z przepisami regulującymi zasady 

zwrotu dofinansowania. Odszkodowanie w części przenoszącej odszkodowanie należne na 

zasadach wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami przyznaje się pod warunkiem rozwiązującym dokonania przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, w trybie i terminie wynikającym z właściwych 

przepisów, zwrotu dofinansowania wraz z należnymi odsetkami. 

6. Do finansowania wypłaty odszkodowań, o których mowa w ust. 1 i 2, wypłaty ceny 

nabycia nieruchomości, o których mowa w art. 9t, oraz pozostałych kosztów związanych z 

jej nabyciem, kosztów wynikających z realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9 w 

ust. 4, stosuje się przepisy art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2. 

<7. Jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy Skarb Państwa albo 

jednostka samorządu terytorialnego mogą zrzec się w całości lub w części prawa do 

odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w art. 9q ust. 1 pkt 7, w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie to może zostać złożone jedynie do 

czasu wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu odszkodowania. 

8. W przypadku zrzeczenia się prawa do odszkodowania za nieruchomości, o których 

mowa w ust. 1: 

1) przed wszczęciem postępowania ustalającego wysokość odszkodowania – 

postępowania nie wszczyna się; 

2) w trakcie postępowania ustalającego wysokość odszkodowania – postępowanie 

umarza się.> 

 

Art. 25e. 

1. Zarządcy i przewoźnicy kolejowi mogą eksploatować wyłącznie podsystemy strukturalne, 

na które Prezes UTK wydał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji. 

1a. Podsystem strukturalny może być dopuszczony do eksploatacji w systemie kolei na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli: 
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1)   jest zbudowany i zainstalowany w taki sposób, że spełnia zasadnicze wymagania 

dotyczące interoperacyjności systemu kolei oraz jest zapewniona jego zgodność z 

istniejącym systemem kolei, w skład którego wchodzi; 

2)   składniki interoperacyjności, z których jest zbudowany, są właściwie zainstalowane i 

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem; 

3)   urządzenia i budowle ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 22f ust. 14 pkt 2, które 

wchodzą w jego skład, zostały dopuszczone do eksploatacji zgodnie z przepisami 

ustawy. 

<1b. W przypadku podsystemu strukturalnego, który wymaga uzyskania nowego 

zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji po modernizacji, podsystem ten może być 

eksploatowany na parametrach technicznych i eksploatacyjnych sprzed jej 

rozpoczęcia do czasu uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, jednak 

nie dłużej niż przez okres 9 miesięcy od zakończenia modernizacji. Szczegółowe 

zasady i warunki tej eksploatacji zarządca określa w swoim systemie zarządzania 

bezpieczeństwem.> 

2. Na wniosek zainteresowanego producenta podsystemu albo jego upoważnionego 

przedstawiciela, zarządcy, przewoźnika kolejowego, dysponenta, importera, inwestora albo 

podmiotu zamawiającego Prezes UTK wydaje zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji 

podsystemu strukturalnego. Odmowa dopuszczenia do eksploatacji podsystemu 

strukturalnego następuje w drodze decyzji. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się: 

1)   deklarację weryfikacji WE podsystemu; 

2)   certyfikat weryfikacji WE podsystemu; 

3)   dokumentację przebiegu weryfikacji WE podsystemu; 

4)   kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do eksploatacji urządzeń lub 

budowli ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 22f ust. 14 pkt 2, wchodzących w 

skład podsystemu. 

3a. W przypadkach, o których mowa w art. 25d ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 25f ust. 5 pkt 1 i 2 i 

ust. 6 pkt 1, gdy w skład podsystemu nie wchodzą składniki interoperacyjności objęte 

deklaracją WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, 

przepisów ust. 1a pkt 2 i ust. 3 pkt 1-3 nie stosuje się. 

4. Prezes UTK przed wydaniem zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu 

strukturalnego sprawdza jego zgodność z TSI dotyczącymi eksploatacji i utrzymania lub 

przepisami wydanymi na podstawie art. 25t. 

4a. Dokumentacja wymieniona w ust. 3 pkt 3 podlega badaniu przez Prezesa UTK pod kątem 

kompletności. 

5. Prezes UTK nie może zakazywać, ograniczać lub utrudniać budowy, dopuszczania do 

eksploatacji oraz eksploatacji podsystemów strukturalnych tworzących system kolei, które 

spełniają zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei. W 

szczególności nie może wymagać kontroli, które już zostały przeprowadzone: 
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1)   jako część procedury prowadzącej do wydania deklaracji WE zgodności lub 

przydatności do stosowania składnika interoperacyjności oraz deklaracji weryfikacji 

WE podsystemu, określonej we właściwej TSI; 

1a)  jako część procedury prowadzącej do wydania świadectwa dopuszczenia do 

eksploatacji typu dla urządzeń albo budowli ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 

22f ust. 14 pkt 2, które wchodzą w skład podsystemu; 

2)   w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w celu sprawdzenia zgodności z 

takimi samymi wymaganiami, w takich samych warunkach eksploatacji. 

6. Prezes UTK może wymagać przeprowadzenia dodatkowych kontroli, gdy stwierdzi, że 

podsystem strukturalny objęty deklaracją weryfikacji WE podsystemu, której towarzyszy 

dokumentacja techniczna, nie jest zgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 25ta 

ust. 1, w szczególności nie spełnia zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności 

systemu kolei określonych w TSI. 

7. Prezes UTK informuje ministra właściwego do spraw transportu o dodatkowych kontrolach 

oraz przedstawia przyczyny ich przeprowadzenia. Informacje te minister właściwy do 

spraw transportu przekazuje Komisji Europejskiej. 

8. Prezes UTK, składając informację, o której mowa w ust. 7, określa, czy fakt nieosiągnięcia 

pełnej zgodności z przepisami wydanymi na podstawie art. 25ta ust. 1 oraz z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei określonymi w TSI jest 

wynikiem: 

1)   nieprzestrzegania zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu 

kolei zawartych w TSI albo nieprawidłowego stosowania danej TSI; 

2)   nieadekwatności danej TSI. 

 

Art. 38c. 

1. Inwestycje obejmujące linie kolejowe zarządzane przez PLK S.A. są prowadzone w ramach 

programu wieloletniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 

2. Program wieloletni ustanawia się na okres nie krótszy niż 3 lata. 

3. Program wieloletni zawiera elementy, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 

349), oraz: 

1)   listę wszystkich inwestycji realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych, 

których dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, wraz z określeniem 

łącznego kosztu każdej z tych inwestycji i przyporządkowaniem jej do grupy 

inwestycji finansowanych z określonych źródeł; 

2)   zestawienie wszystkich źródeł finansowania w podziale na lata realizacji inwestycji 

ujętych w programie, z wyszczególnieniem grup inwestycji finansowanych z 

określonych źródeł. 

4. Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza szczegółowy plan realizacji programu 

wieloletniego, zawierający rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji, w 

szczególności określenie planowanych wydatków wraz z podziałem źródeł finansowania 
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na określone inwestycje w poszczególnych latach realizacji tego programu. Udzielenie 

zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, następuje na podstawie 

szczegółowego planu realizacji programu wieloletniego. 

5. Zatwierdzenie planu realizacji programu wieloletniego, o którym mowa w ust. 4, następuje 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz w zakresie 

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z ministrem właściwym do 

spraw rozwoju regionalnego. 

[6. W terminie do dnia 31 marca każdego roku minister właściwy do spraw transportu składa 

Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania planu realizacji programu wieloletniego za 

rok poprzedni.] 

<6. W terminie do dnia 31 maja każdego roku minister właściwy do spraw transportu, 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz w 

zakresie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z ministrem 

właściwym do spraw rozwoju regionalnego, składa Radzie Ministrów sprawozdanie 

z wykonania planu realizacji programu wieloletniego za rok poprzedni. 

Sprawozdanie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie jego treści w 

Biuletynie Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę ministra 

właściwego do spraw transportu.> 

<7. Zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 6, jest określony w programie, 

o którym mowa w ust. 1. Sprawozdanie zawiera w szczególności: 

1) dane o wykonaniu finansowym i rzeczowym realizowanych inwestycji, 

2) zaktualizowane zestawienie wszystkich źródeł finansowania programu w podziale 

na lata realizacji programu. 

8. Rada Ministrów, poprzez przyjęcie sprawozdania, wyraża zgodę na aktualizację 

programu w zakresie wskazanym w sprawozdaniu, z zastrzeżeniem, że aktualizacja 

ta nie może zwiększyć łącznego limitu wydatków z budżetu państwa na realizację 

programu. Przepisy art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 i 

831) stosuje się odpowiednio. Nie stosuje się przepisów art. 18, 19 i 19a ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.> 

 

<Art. 57a. 

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od odległości i 

warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 54. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ani zakłócać działania urządzeń służących do 

prowadzenia tego ruchu. 

2. Zgody na odstępstwo, o którym mowa w ust. 1, udziela starosta w drodze 

postanowienia, po uzgodnieniu właściwego zarządcy, mając na uwadze 

bezpieczeństwo ruchu kolejowego.> 
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USTAWA z dnia dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 

r. poz. 885, z późn. zm.) 

 

Art. 5. 

1. Środkami publicznymi są: 

1)   dochody publiczne; 

2)   środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z 

pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA); 

3)   środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż 

wymienione w pkt 2; 

4)   przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: 

a)  ze sprzedaży papierów wartościowych, 

b)  z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu 

terytorialnego, 

c)  ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, 

d)  z otrzymanych pożyczek i kredytów, 

e)  z innych operacji finansowych; 

5)   przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez 

nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł. 

1a. Do przychodów budżetu państwa, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. e, zalicza się także 

środki przekazane z rachunków depozytowych Ministra Finansów, o których mowa w art. 

83a, na inne rachunki Ministra Finansów. 

2. Dochodami publicznymi są: 

1) daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku 

przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków 

państwowych, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na 

rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych 

oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw; 

2)   inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 

jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub 

umów międzynarodowych; 

3)   wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów 

publicznych; 

4)   dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w 

szczególności: 

a)  wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, 

b)  odsetki od środków na rachunkach bankowych, 

c)  odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych, 

d)  dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych; 
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5)   spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów 

publicznych; 

6)   odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych; 

7)   kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych 

poręczeń i gwarancji; 

8)   dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w 

rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a i b. 

3. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się: 

1) środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z 

wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b; 

2) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o 

których mowa w pkt 5 lit. c i d: 

a)  Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 

b)  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

c)  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 

3)   środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki 

Przejściowe; 

4)  środki na realizację wspólnej polityki rolnej; 

5)   środki przeznaczone na realizację: 

a)  programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, 

b)  programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w 

sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. 

Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa, 

c)  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, 

d)  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009; 

5a)  środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; 

5b) środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 

5c) środki pochodzące z instrumentu "Łącząc Europę", o którym mowa w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 

ustanawiającym instrument "Łącząc Europę", zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 

913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. 

Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.); 

6)   inne środki. 

[4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, środki publiczne niezaliczane do 

środków, o których mowa w ust. 3 pkt 6, oraz termin, w którym środki te powinny być 

wydatkowane, uwzględniając źródło ich pochodzenia, przeznaczenie oraz beneficjentów 

tych środków.] 
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<4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, środki publiczne 

niezaliczane do środków, o których mowa w ust. 3 pkt 5c i 6, oraz termin, w którym 

środki te powinny być wydatkowane, uwzględniając źródło ich pochodzenia, 

przeznaczenie oraz beneficjentów tych środków.> 

5. (uchylony). 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. O ZMIANIE USTAWY O FINANSACH 

PUBLICZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. z 2013 r. poz. 1646 i z 

2014 r. poz. 911) 

 

[Art. 12. 

1. Rada Ministrów zatwierdza program rzeczowo-finansowy wykorzystania środków 

Funduszu Kolejowego na lata 2014-2019 opracowany zgodnie z art. 9 ustawy wymienionej 

w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1, może być aktualizowany przez Radę Ministrów na 

wniosek ministra właściwego do spraw transportu. 

3. Minister właściwy do spraw transportu, zarządcy infrastruktury oraz Bank Gospodarstwa 

Krajowego dostosują umowy zawarte odpowiednio na podstawie art. 10 i art. 12 ustawy 

wymienionej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, do art. 10 i art. 12 ustawy 

wymienionej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.] 

 

 


