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Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. 

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

ustaw 

(druk nr 801) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz 

niektórych innych ustaw, zmierza do usprawnienia procedur służących realizacji inwestycji 

dotyczących linii kolejowych. Zmiany mają na celu przede wszystkim ułatwienie 

prowadzenia postępowań administracyjnych i przyjmowania dokumentów programowych 

związanych z realizacją procesu inwestycyjnego na kolei.  

W dotychczasowym stanie prawnym decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

wydaje wojewoda, na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej - PLK S.A. 

(art. 9o ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym).  

W noweli zaproponowano, aby decyzje takie wydawane były także na wniosek 

jednostki samorządu terytorialnego. 

Na skutek takiego zabiegu legislacyjnego, jednostki samorządu terytorialnego staną się 

podmiotami praw i obowiązków określonych w rozdziale 2b ustawy o transporcie 

kolejowym, regulującym szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących 

linii kolejowych. 

Obowiązujące przepisy nie przewidują rozwiązań umożliwiających korzystanie przez 

podmioty realizujące inwestycje kolejowe z prawa do zajęcia nieruchomości na czas 

realizacji inwestycji, bez konieczności dokonywania ich podziałów i wywłaszczenia na rzecz 

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  
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W art. 9ya - 9yc dodawanych do ustawy o transporcie kolejowym zaproponowano, aby 

w przypadku, gdy realizacja inwestycji kolejowej wymagać będzie przejścia przez tereny wód 

płynących bądź dróg publicznych, PLK S.A. lub właściwa jednostka samorządu 

terytorialnego, mogły je nieodpłatnie zająć na czas realizacji inwestycji. Decyzję o 

zezwoleniu na nieodpłatne zajęcie pasa drogowego, wyda zarządca drogi w terminie 30 dni 

od dnia złożenia wniosku. 

Jeżeli niezbędne będzie zajęcie terenu wód płynących, PLK S.A. albo jednostka 

samorządu terytorialnego nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym jego zajęciem, 

uzgodni zakres, warunki i termin zajęcia w drodze pisemnego porozumienia z odpowiednimi 

organami zarządzającymi wodami. 

Za szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości, przysługiwać ma od PLK S.A. 

albo jednostki samorządu terytorialnego odszkodowanie, ustalone na zasadach wynikających 

z Kodeksu cywilnego. 

Z kolei Lasy Państwowe zarządzające nieruchomościami objętymi decyzją o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej, będą obowiązane do dokonania nieodpłatnie wycinki drzew i 

krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w odrębnym porozumieniu między 

Lasami Państwowymi a PLK S.A. lub właściwą jednostką samorządu terytorialnego.  Drewno 

pozyskane z wycinki drzew i krzewów, stanie się nieodpłatnie własnością Lasów 

Państwowych.  

Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjątkiem drzew i krzewów wpisanych do rejestru 

zabytków, nie znajdzie zastosowania ustawa o ochronie przyrody, w zakresie obowiązku 

uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. 

W art. 1 w pkt 11 noweli dodano do ustawy o transporcie kolejowym art. 9ae, 

zmierzający do wyeliminowania praktyki polegającej na uzależnianiu wydania decyzji o 

ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej od 

spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzialnych obowiązującymi przepisami prawa. 

W art. 1 w pkt 14 noweli, rozszerzono ustawę o transporcie kolejowym o art. 17b i art. 

17c - przepisy o charakterze wykonawczym w stosunku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 

402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w 

zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. 



– 3 – 

 

UE L 121 z 03.05.2013, str. 8). Rozporządzenie (UE) nr 402/2013 nałożyło na państwa 

członkowskie Unii Europejskiej obowiązek określenia sposobu potwierdzania kompetencji 

podmiotów ubiegających się o status jednostki oceniającej ryzyko w transporcie kolejowym.  

Zmiana art. 38 ustawy o transporcie kolejowym (art. 1 pkt 18 noweli), umożliwia 

finansowanie lub współfinansowanie ze środków publicznych zakupu lub modernizacji 

pojazdów kolejowych PKP PLK. S.A. przeznaczonych do diagnostyki, utrzymania, naprawy 

lub budowy infrastruktury kolejowej, oraz przeznaczonych do prowadzenia działań 

ratowniczych.  

W art. 1 w pkt 20 noweli zmodyfikowano art. 38c ustawy o transporcie kolejowym. 

Przepis ten dotyczy realizacji inwestycji kolejowych w ramach programu wieloletniego, a w 

swoim dotychczasowym brzmieniu nastręczał szeregu problemów praktycznych. 

W art. 4 noweli zaproponowano zmiany w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o 

komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie 

Koleje Państwowe”. Zmierzają one do rozszerzenia możliwości przeznaczenia środków 

uzyskanych ze zbycia akcji lub udziałów spółek utworzonych przez PKP S.A. lub 

Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Koleje Państwowe” (PKP).  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 83. posiedzeniu w dniu 17 grudnia b.r. pochodziła z 

przedłożenia komisyjnego. Projekt wpłynął do Sejmu w dniu 10 lipca 2014 r. (druk sejmowy 

nr 2791) i został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury.  

Przyjęto wszystkie poprawki zgłoszone do ustawy w drugim czytaniu.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) W art. 9yb ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym (art. 1 pkt 8 noweli), posłużono się 

określeniem Lasy Państwowe, które jest skrótem utworzonym w ustawie o lasach i tylko 

na jej potrzeby. W innych aktach prawnych należy się posługiwać pełną nazwą - 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe albo wprowadzić własny skrót. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 8, w art. 9yb w ust. 1 wyrazy „Lasy Państwowe” zastępuje się wyrazami 

„Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (Lasy Państwowe)”; 
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2) Zgodnie z art. 9yb ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym (art. 1 pkt 8 noweli), drewno 

pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się nieodpłatnie 

własnością Lasów Państwowych. Art. 32 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że Lasy 

Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Z kolei w myśl 

art. 44
1
 Kodeksu cywilnego, własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie 

państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. 

A'contrario, Lasy Państwowe nie mogą nabyć własności drewna, ponieważ nie 

posiadają osobowości prawnej. Podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia 

państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych, jest natomiast w 

stosunkach cywilnoprawnych Skarb Państwa (art. 34 Kodeksu cywilnego).  

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 8, w art. 9yb ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, stanowi 

własność Skarbu Państwa.”; 

 

3) W art. 1 w pkt 20 noweli, w art. 38c ustawy o transporcie kolejowym posłużono się 

ogólnym odesłaniem do przepisów o finansach publicznych oraz przepisów o 

dotyczących prowadzenia polityki rozwoju. Taki zabieg legislacyjny jest niezgodny z 

dyrektywą zawartą w § 156 Zasad techniki prawodawczej, która nakazuje jednoznacznie 

wskazywać przepis lub przepisy prawne, do których się odsyła. Do przepisów 

określonych przedmiotowo można odesłać wyjątkowo, jeżeli daną instytucję prawną 

reguluje się całościowo, a wyczerpujące wymienienie przepisów prawnych, do których 

się odsyła, nie jest możliwe. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 20, w art. 38c: 

a) w ust. 1 wyrazy „w rozumieniu przepisów o finansach publicznych” zastępuje się 

wyrazami „w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach 

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

b) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „o których mowa w przepisach 

dotyczących prowadzenia polityki rozwoju” zastępuje się wyrazami „o których 
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mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2009 r. poz. 84, Nr 712, z późn. zm.)”, 

c) w ust. 4 wyrazy „w rozumieniu przepisów o finansach publicznych” zastępuje się 

wyrazami „w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych”;  

 

4) W art. 10 noweli zaproponowano, aby wchodziła ona w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. Czternastodniowe vacatio legis spełnia co prawda minimalne wymogi 

wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych, może być jednak uznane za zbyt krótkie zważywszy 

na obszerność nowej regulacji i związane z tym problemy w zakresie dostosowania 

działalności prowadzonej przez adresatów ustawy do zmienionego stanu prawnego. 

Zgodnie z jednolitym stanowiskiem Trybunał Konstytucyjnego, wynikająca z art. 2 

Konstytucji RP zasada państwa prawnego, a zwłaszcza zasady zaufania obywatela do 

państwa, pewności prawa oraz ochrony praw nabytych nakazują takie wprowadzanie w 

życie nowych przepisów, by ich adresaci dysponowali dostateczną ilością czasu na 

odpowiednie pokierowanie swoimi sprawami i dostosowanie się do zmienionej sytuacji 

prawnej. Należy mieć na względzie, ze analizowana ustawa ma istotny wpływ na 

sytuację prawną jej adresatów, a w szczególności na funkcjonowanie jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

Poprawki o charakterze terminologicznym: 

1) w art. 1 w pkt 1 w lit. b w tiret trzecim, w lit. i oraz j wyrazy „w odniesieniu” zastępuje 

się wyrazami „- w odniesieniu”; 

2) w art. 1 w pkt 8, w art. 9yb w ust. 3 wyraz  „ponosi” zastępuje się wyrazem „ponoszą”; 

3) w art. 6 skreśla się wyrazy „w różnym przypadku i liczbie” oraz wyrazy „użytymi w 

odpowiednim przypadku i liczbie”. 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


