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         Warszawa, 18 lipca 2016 r. 

Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 238) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Z uzasadnienia projektu przedmiotowej ustawy wynika, że „głównym celem regulacji 

jest wprowadzenie do systemu rozwiązań dotyczących uproszczenia oraz przyspieszenia prac 

związanych z przygotowaniem oraz wykonywaniem kolejowych inwestycji 

infrastrukturalnych”. 

W związku z powyższym ustawa przewiduje, że w przypadku zbycia własności 

lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania o wydanie tej decyzji, 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 będzie stanowiło podstawy do wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Ponadto z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia 

postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie będą wydawane decyzje o pozwoleniu 

na budowę dla innych inwestycji, a toczące się postępowania w tych sprawach będą 
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podlegały zawieszeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania 

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

Ustawa wprowadza przepis, w myśl którego podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia 

terenu uzgadniają usunięcie kolizji przebiegu sieci z inwestycją dotyczącą linii kolejowej 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki 

Akcyjnej, zwanych dalej „PLK S.A.”, lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

Brak uzgodnienia w tym terminie oznacza zgodę na usunięcie kolizji w sposób 

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

terytorialnego. 

Ustawa wprowadza możliwość zrzeczenia się prawa do odszkodowania 

za nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy. Zrzeczenie następuje w formie 

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

wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu odszkodowania. Ponadto ustawa wskazuje, iż 

w przypadku zrzeczenia się prawa do odszkodowania za nieruchomości: 

1) przed wszczęciem postępowania ustalającego wysokość odszkodowania – postępowania 

nie wszczyna się; 

2) w trakcie postępowania ustalającego wysokość odszkodowania – postępowanie umarza 

się. 

Przedmiotowa ustawa wprowadza także zmiany, które mają na celu uelastycznienie 

procesu aktualizacji programu wieloletniego obejmującego inwestycje na liniach kolejowych. 

Przewiduje, że przyjęcie przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania planu 

realizacji programu wieloletniego będzie stanowiło jednocześnie jego aktualizację, o ile 

nie zostanie zwiększony łączny limit wydatków z budżetu państwa na realizację programu. 

W związku z tym, wydłużono termin przygotowania sprawozdania (z końca marca na koniec 

maja każdego roku) i wprowadzono obowiązek jego publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw transportu. 

Jednocześnie zostały wskazane elementy, które w szczególności ma zawierać sprawozdanie. 

Ponadto wprowadzona została zmiana, która umożliwi ograniczenie zakazu 

zadrzewiania i zakrzewiania w odległości do 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego. 

Zgoda na ograniczenie powyższego zakazu będzie wydawana przez starostę, w drodze 

postanowienia, po uzgodnieniu z właściwym zarządcą infrastruktury kolejowej. Odstępstwo 



– 3 – 

 

od przedmiotowego zakazu nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego, ani zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu. 

Przedmiotowa ustawa wprowadza zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Zmiana ta rozszerza 

możliwość wskazania przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, środków, które 

nie będą zaliczane do środków publicznych o środki pochodzące z instrumentu „Łącząc 

Europę”. 

Ponadto wprowadza zmianę w ustawie 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), która polega na usunięciu regulacji dotyczącej programu rzeczowo-finansowego 

wykorzystania środków Funduszu Kolejowego na lata 2014-2019 oraz możliwości jego 

aktualizowania przez Radę Ministrów. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2016 r. w efekcie rozpatrzenia  

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 648). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w 23 czerwca 2016 r. na posiedzeniu Komisji 

Infrastruktury. Efekt tej pracy został zawarty w sprawozdaniu wymienionej Komisji (druk 

nr 658). Do przedłożenia poselskiego wprowadzono zmiany o charakterze legislacyjnym. 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu 5 lipca 2016 r. zostały zgłoszone 

3 poprawki. W związku z powyższym projekt został ponownie skierowany do wymienionej 

komisji w celu ich rozpatrzenia (druk nr 658-A). 

Podczas trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu 7 lipca 2016 r. została przyjęta 

poprawka, której celem było usunięcie przepisu niezgodnego z prawem Unii Europejskiej. 

Poprawki, które zostały odrzucone modyfikowały rozwiązania zawarte w art. 57a.  

Za przyjęciem w całości projektu ustawy opowiedziało się 442 posłów, 5 było przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
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III. Uwagi szczegółowe 

1. W art. 1 w pkt 5, w art. 9y poprzez dodanie ust. 7 i 8 wprowadzona została regulacja 

dotycząca możliwości zrzeczenia się prawa do odszkodowania za nieruchomości przez Skarb 

Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. W dodawanym ust. 7 ustawodawca wskazuje, 

na możliwość zrzeczenia się w całości lub w części prawa do odszkodowania 

za nieruchomości, o których mowa w art. 9q ust. 1 pkt 7. Natomiast w ust. 8 mówi 

o zrzeczeniu się prawa do odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 1 

(art. 9y).  

A zatem ustawodawca posługuje się odesłaniami do różnych przepisów w celu 

sprecyzowania rodzaju nieruchomości, w odniesieniu do których określone podmioty mogą 

się zrzec w całości lub w części prawa do odszkodowania. 

W związku z powyższym należy wyjaśnić zaistniałe rozbieżności oraz rozważyć 

wprowadzenie odpowiedniej poprawki w tym zakresie. 

Propozycja poprawki : 

– w art. 1 w pkt 5, w ust. 8 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 9q ust. 1 pkt 7”; 

2. W art. 1 w pkt 7 w lit. b, w ust. 7 wskazano, że zakres sprawozdania, o którym mowa 

w ust. 6, jest określony w programie, o którym mowa w ust. 1. Przepis do którego następuje 

odesłanie dotyczące zakresu sprawozdania (art. 38c. ust. 1) mówi, że 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.).  

Należy zauważyć, że sprawozdanie dotyczy wykonania planu realizacji programu 

wieloletniego za rok poprzedni. Elementy, jakie w szczególności ma zawierać sprawozdanie 

są określone w zdaniu drugim ust. 7. Program wieloletni nie jest aktem normatywnym, a tym 

samym zdanie pierwsze w ust. 7 nie zawiera treści normatywnej i jako takie jest zbędne. 

W związku z tym wydaje się zasadnym rozważenie przyjęcia poprawki w celu usunięcia 

zbędnego fragmentu przepisu. 

Propozycja poprawki : 

– w art. 1 w pkt 7 w lit. b, w ust. 7 skreśla się zdanie pierwsze; 

3. Art. 1 pkt 7 lit. b, ust. 8 precyzuje, że 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 
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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. 

W myśl art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ 

opracowujący projekty określonych dokumentów może odstąpić od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień 

danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Przepis ten ma 

być stosowany odpowiednio. 

Natomiast art. 18, 19 i 19a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju określają 

zasady opracowywania projektu programu rozwoju, których nie stosuje się w tym przypadku. 

W związku z powyższym pojawia się pytanie o zasadność umieszczenia tych regulacji 

w przepisie, który dotyczy przyjmowania sprawozdania przez Radę Ministrów. 

Wydaje się, że regulacje te mogą mieć odpowiednie zastosowanie bądź też nie stosuje się ich 

do ustanawiania programu wieloletniego. 

4. Art. 1 pkt 8. W myśl art. 57a ust. 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. Ustawa o transporcie kolejowym posługuje się 

pojęciem „zarządca infrastruktury”. Jednocześnie w jej art. 4 pkt 7 została zawarta 

definicja tego wyrażenia. 

Zgodnie z § 10 zasad techniki prawodawczej do oznaczenia jednakowych pojęć używa 

się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. 

W związku z powyższym wydaje się zasadnym rozważenie przyjęcia poprawki w celu 

zastosowania terminologii, jaką posłuje się ustawa a tym samym doprecyzowanie pojęcia 

„zarządca”. Niezależnie od powyższego należy rozważyć przyjęcie poprawki o charakterze 

językowym. 

Propozycja poprawki : 

– w art. 1 w pkt 8, w art. 57a w ust. 2 wyrazy „właściwego zarządcy” zastępuje się wyrazami 

„z właściwym zarządcą infrastruktury”; 
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5. Propozycja poprawki o charakterze językowym i doprecyzowującym oraz poprawki 

redakcyjnej: 

– w art. 1 w pkt 1, w ust. 13 wyraz „od” zastępuje się wyrazami „do tego”; 

– w art. 6 w ust. 2 wyrazy „ust. 7-8” zastępuje się wyrazami „ust. 7 i 8”. 
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Główny legislator 


