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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 17 grudnia 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 801) 

 

 

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. O TRANSPORCIE KOLEJOWYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1594, 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.",] 

<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), 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 istniejące uzbrojenie terenu, 

proponowany przebieg linii kolejowej, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla 

planowanych obiektów budowlanych, opracowaną na kopii mapy zasadniczej lub w 

przypadku terenów zamkniętych z wykorzystaniem mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 

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

<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;> 
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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 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.); 

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;> 

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. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), 

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, 
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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., wydaje opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.] 

<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 

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. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.). 
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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 

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 i 3 stosuje się odpowiednio do doręczania i zawiadamiania stron o 

wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydanej przez organ drugiej 

instancji.] 
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<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.> 

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. 

 

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 wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, o którym mowa w ust. 2, stają 

się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna.] 

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

własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego z 

dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna.> 

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 

określonych w ust. 3 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, 

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.> 

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. 
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<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. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do nieruchomości będących przedmiotem własności albo 

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

<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. 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), zwanej dalej "Prawem budowlanym", z uwzględnieniem art. 9 w 

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, 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.> 

 

Art. 9t. 

1. (uchylony). 

[2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 9s ust. 3, została przejęta część nieruchomości, 

a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, 

PLK S.A. nabywają, w drodze umowy, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego 

nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa tę część nieruchomości. 

3. Z dniem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, nabyta na rzecz Skarbu Państwa 

nieruchomość należy do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Z tym dniem starosta na 

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

gospodaruje przedmiotową nieruchomością.] 

<2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 9s ust. 3, została przejęta część 

nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na 

dotychczasowe cele: 
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1) PLK S.A. nabywają, w drodze umowy, na wniosek właściciela lub użytkownika 

wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa tę część 

nieruchomości; 

2) jednostka samorządu terytorialnego nabywa, w drodze umowy, na wniosek 

właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości tę część nieruchomości. 

3. Z dniem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nabyta na rzecz Skarbu 

Państwa nieruchomość należy do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Z tym 

dniem starosta na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami gospodaruje przedmiotową nieruchomością.> 

4. Notariusz sporządzający umowę, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, przesyła wypis aktu notarialnego tej umowy właściwemu staroście. 

5. Cena nabycia nieruchomości, o której mowa w ust. 2, nie może być wyższa od wartości 

rynkowej praw do tej nieruchomości, oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego, 

ustalonej dla dotychczasowego sposobu zagospodarowania. 

[6. Zapłaty ceny nabycia nieruchomości, o której mowa w ust. 3, dokonują na rzecz zbywcy 

PLK S.A. w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2.] 

<6. Zapłaty ceny nabycia nieruchomości, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lub ust. 3, 

dokonują na rzecz zbywcy PLK S.A.  albo jednostka samorządu terytorialnego  w 

ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2.> 

 

Art. 9w. 

[1. Wojewoda nadaje decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej rygor natychmiastowej 

wykonalności na wniosek PLK S.A., uzasadniony interesem społecznym lub 

gospodarczym.] 

<1. Wojewoda nadaje decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej rygor 

natychmiastowej wykonalności na wniosek PLK S.A. lub właściwej jednostki 

samorządu terytorialnego, uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym.> 

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli jest 

to niezbędne do wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w 

rozumieniu Prawa budowlanego. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1: 

[1)   przyznaje PLK S.A. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;] 

<1) przyznaje PLK S.A. albo jednostce samorządu terytorialnego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane;> 

2)   zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych 

pomieszczeń; 

[3)   uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez PLK S.A.] 

<3) uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez PLK S.A. 

albo jednostkę samorządu terytorialnego;> 

<4) uprawnia wojewodę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.> 

<3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, projekt budowlany zawiera projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na mapie z naniesionymi 
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projektami podziałów nieruchomości wynikającymi z decyzji, o której mowa w ust. 

1.> 

[4. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1, dotyczy nieruchomości zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, 

PLK S.A. są obowiązane, w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, do 

wskazania lokalu zamiennego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku gdy faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie następuje po upływie 

terminu, o którym mowa w art. 9q ust. 6, PLK S.A. nie mają obowiązku wskazania lokalu 

zamiennego.] 

<4. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1, dotyczy nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został 

wyodrębniony lokal mieszkalny, PLK S.A. albo jednostka samorządu terytorialnego 

są obowiązane, w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, do 

wskazania lokalu zamiennego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150). 

5. W przypadku gdy faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie następuje po 

upływie terminu, o którym mowa w art. 9q ust. 6, PLK S.A. albo jednostka 

samorządu terytorialnego nie mają obowiązku wskazania lokalu zamiennego.> 

6. Osoba, której wskazano lokal zamienny jest obowiązana do jego opróżnienia najpóźniej w 

dniu upływu terminu, o którym mowa w art. 9q ust. 6. 

 

Art. 9x. 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanowi podstawę do wydania przez 

wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości 

przeznaczonej na pas gruntu pod linię kolejową, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego. 

[2. Jeżeli przeznaczona na pas linii kolejowej nieruchomość stanowiąca własność Skarbu 

Państwa została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta lub użyczona, decyzja o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez PLK S.A. umowy 

dzierżawy, najmu lub użyczenia ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na 

skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie od PLK S.A.] 

<2. Jeżeli przeznaczona na pas linii kolejowej nieruchomość stanowiąca własność 

Skarbu Państwa została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta lub użyczona, decyzja 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez PLK 

S.A. albo jednostkę samorządu terytorialnego umowy dzierżawy, najmu lub 

użyczenia ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania 

umowy przysługuje odszkodowanie od PLK S.A. albo jednostki samorządu 

terytorialnego.> 

3. (uchylony). 
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4. Jeżeli przeznaczona na pas gruntu pod linię kolejową nieruchomość gruntowa stanowiąca 

własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w 

użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa za odszkodowaniem, z dniem w którym 

decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna, ustalonym według zasad 

określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 9y oraz 

art. 9z. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego nabytego w sposób 

inny niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. 

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się do nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym 

PKP S.A. lub PLK S.A. 

 

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, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej 

między PLK S.A. a dotychczasowym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości, a także osobą, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe do 

nieruchomości. 

2. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, 

wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia 

wszczęcia postępowania. 

3. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, 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 uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, 

albo w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Odszkodowanie 

podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości.] 

<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.> 
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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 

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 przez PLK S.A. w terminie 14 dni od dnia, w którym: 

1)   PLK S.A. uzgodniły wysokość odszkodowania z dotychczasowym właścicielem lub 

użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także z osobą, której przysługują 

ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w ust. 1; 

2)   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 
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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. 9w ust. 

4, a także wypłaty należności oraz jednorazowych odszkodowań, o których mowa w art. 5a 

ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1205), stosuje się art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2. 

 

<Art. 9ya. 

1. W przypadku gdy realizacja inwestycji kolejowej wymaga przejścia przez tereny wód 

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

terytorialnego są uprawnione do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji 

inwestycji. 

2. Decyzję o zezwoleniu na nieodpłatne zajęcie pasa drogowego, o której mowa w art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

260, z późn. zm.), wydaje zarządca drogi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

3. Jeżeli decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej został nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności decyzję o zezwoleniu na nieodpłatne zajęcie pasa 

drogowego wydaje się niezwłocznie. 

4. PLK S.A. albo jednostka samorządu terytorialnego nie później niż w terminie 30 dni 

przed planowanym zajęciem terenu wód płynących uzgadnia w drodze pisemnego 

porozumienia z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) zakres, warunki i 

termin tego zajęcia. 

5. W przypadku gdy decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej został nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności, porozumienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera się 

niezwłocznie.  

6. Za szkody powstałe w wyniku działań, o których mowa w ust. 1, przysługuje od PLK 

S.A. albo jednostki samorządu terytorialnego odszkodowanie, ustalone na zasadach 

wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 

Art. 9yb. 

1. Lasy Państwowe zarządzające nieruchomościami, o których mowa w art. 9q ust. 1 pkt 

7, na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) 

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

nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych. 

3. Koszty wycinki drzew i krzewów w wieku do 20 lat oraz ich uprzątnięcia ponosi PLK 

S.A. lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego. 

Art. 9yc. 1. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych. 

2. 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 stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) w zakresie 

obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.> 

 

Art. 9z. 

<1.> Stronie odwołującej się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, na jej wniosek, 

wypłaca się kwotę określoną w tej decyzji. Wypłata tej kwoty nie ma wpływu na 

prowadzone postępowanie odwoławcze. 

<2. Przepisu ust. 1 zdanie pierwsze nie stosuje się, jeżeli stroną odwołującą się od decyzji 

ustalającej wysokość odszkodowania jest podmiot, na wniosek którego została 

wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.> 

 

Art. 9ac. 

1. Wojewoda wydaje pozwolenie na budowę linii kolejowej lub poszczególnych odcinków tej 

linii oraz wszystkich obiektów związanych z jej budową, przebudową i rozbudową, 

położonych w granicach województwa, na zasadach i w trybie przepisów Prawa 

budowlanego oraz doręcza je wnioskodawcy, a pozostałe strony zawiadamia o jego 

wydaniu, w drodze obwieszczenia, 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. 

1a. Przepisy ust. 1 dotyczące sposobu powiadomienia stron stosuje się odpowiednio do 

zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  

<Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy postępowanie dotyczy 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel 

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

spadku.> 

2. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej, 

jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę linii kolejowej. 

Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę linii kolejowej, 

której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sąd administracyjny po upływie 14 

dni od dnia rozpoczęcia budowy linii kolejowej może stwierdzić jedynie, że decyzja 
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narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub w art. 156 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

 

<Art. 9ae. 

Nie można uzależnić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o 

pozwoleniu na budowę linii kolejowej od spełnienia świadczeń lub warunków 

nieprzewidzianych obowiązującymi przepisami.> 

 

Art. 13. 

1. Do zadań Prezesa UTK, w zakresie regulacji transportu kolejowego, należy: 

1)   zatwierdzanie i koordynowanie opłat za korzystanie z przyznanych tras pociągów 

infrastruktury kolejowej pod względem zgodności z zasadami ustalania tych opłat; 

2)   nadzór nad zapewnieniem niedyskryminującego dostępu przewoźników kolejowych do 

infrastruktury kolejowej, w tym przewoźników mających siedzibę w jednym z państw 

członkowskich Unii Europejskiej; 

3)   nadzór nad równoprawnym traktowaniem przez zarządców wszystkich przewoźników 

kolejowych, w szczególności w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie tras 

pociągów i naliczania opłat; 

4)   nadzór nad poprawnością ustalania przez zarządcę opłat podstawowych za korzystanie 

z infrastruktury kolejowej oraz opłat dodatkowych za świadczenie usług dodatkowych; 

5)   rozpatrywanie skarg przewoźników kolejowych dotyczących: 

a)  regulaminu, o którym mowa w art. 32, 

b)  przydzielania tras pociągów i opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej; 

6)   zbieranie i analizowanie informacji dotyczących rynku przewozów kolejowych; 

6a)  opiniowanie projektów planów transportowych w zakresie przewozów pasażerskich w 

transporcie kolejowym; 

6b)  opiniowanie projektów umów o świadczenie usług publicznych; 

6c)  nadzór nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej; 

7)   współdziałanie z właściwymi organami w zakresie: 

a)  przeciwdziałania stosowaniu praktyk monopolistycznych przez zarządców i 

przewoźników kolejowych, 

b)  koordynowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego, 

c)  przestrzegania praw pasażerów; 

8)   nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie; 

9)   wydawanie decyzji w sprawie otwartego dostępu; 

10)  rozpatrywanie spraw dotyczących pasażerskich przewozów okazjonalnych. 

1a. Do zadań Prezesa UTK, w zakresie nadzoru nad podmiotami, których działalność ma 

wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo eksploatacji kolei, należy: 

1)   wydawanie, przedłużanie ważności, zmiana i cofanie autoryzacji bezpieczeństwa, 

certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa, o których mowa w art. 18, 

oraz prowadzenie i aktualizacja rejestrów tych dokumentów; 
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2)   wydawanie, przedłużanie ważności, zawieszanie, przywracanie i cofanie licencji 

maszynisty, aktualizacja danych zawartych w licencji maszynisty, wydawanie 

wtórników licencji maszynisty oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru tych 

dokumentów; 

3)   pełnienie funkcji organu certyfikującego określonego w art. 3 ust. 2 lit. c 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu 

certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym 

wagony towarowe oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (Dz. Urz. UE 

L 122 z 11.05.2011, str. 22, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 

445/2011"; 

3a)  przyznawanie, odmowa przyznania, cofanie, zawieszanie i zmiana zakresu uprawnień 

dla jednostki organizacyjnej do wykonywania badań technicznych koniecznych do 

uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzenia zgodności z 

typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem, a 

także kontrola spełniania przez jednostki organizacyjne uprawnione do wykonywania 

tych czynności wymagań określonych w art. 22g ust. 2; 

4)   kontrola spełniania warunków lub wymagań zawartych w autoryzacjach 

bezpieczeństwa, certyfikatach bezpieczeństwa, świadectwach bezpieczeństwa oraz 

kontrola zgodności działania zarządców lub przewoźników kolejowych z przepisami 

Unii Europejskiej i prawa krajowego w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego; 

5)   nadzór nad ośrodkami szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na 

maszynistów, zwanymi dalej "ośrodkami szkolenia i egzaminowania", oraz podmiotami 

uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania 

w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, 

niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także 

zachowania ich ważności; 

5a)  prowadzenie i aktualizacja: 

a)  rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania, 

b)  listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i 

psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań 

zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji 

maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności; 

6)   kontrola spełniania przez zarządców, przewoźników kolejowych oraz użytkowników 

bocznic kolejowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, a 

w szczególności: 

a)  warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 17 ust. 7, 

b)  warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 20, w tym ważności świadectw sprawności 

technicznej, o których mowa w art. 24, i dokumentów, które powinny znajdować się 

w pojeździe kolejowym będącym w ruchu, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 25 ust. 1, 



- 15 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

c)  warunków, jakie są obowiązani spełniać maszyniści, a także osoby zatrudnione na 

stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu 

kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych , o 

których mowa w art. 22b ust. 1 i art. 22d ust. 1; 

7)   nadzór nad zachowaniem bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz prawidłowym 

utrzymaniem i eksploatacją linii kolejowych oraz bocznic kolejowych; 

8)   analiza raportów w sprawie bezpieczeństwa, o których mowa w art. 17a ust. 4; 

9)   monitorowanie, promowanie, wprowadzanie w życie oraz rozwijanie regulacji 

bezpieczeństwa, łącznie z systemem krajowych zasad bezpieczeństwa. 

1b. Do zadań Prezesa UTK należy także inicjowanie projektów aktów prawnych i ich zmian 

oraz udział w ich przygotowaniu w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i 

bezpieczeństwa eksploatacji kolei. 

2. Do zadań Prezesa UTK w zakresie spójności systemu kolejowego, w tym nadzoru nad 

rozwiązaniami technicznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i 

bezpieczeństwo systemu kolei, należy: 

1)   wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych 

składających się na system kolei; 

[2)   wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji nowego lub zmodernizowanego 

taboru kolejowego jako podsystemu strukturalnego, nieobjętego technicznymi 

specyfikacjami interoperacyjności, zwanymi dalej "TSI";] 

<2) wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych 

zgodnych z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, zwanymi dalej „TSI”, 

oraz pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI;> 

3)   wydawanie, odmowa wydania i cofanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu 

oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru tych świadectw; 

4)   prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o nadanie, zmianę lub 

wycofanie identyfikatora literowego dysponenta (VKM
(27)

) oraz przekazywanie 

informacji w tym zakresie Europejskiej Agencji Kolejowej; 

5)   kontrola przewozu koleją towarów niebezpiecznych; 

6)   prowadzenie i aktualizacja krajowego rejestru pojazdów kolejowych; 

7)   nadawanie i zmiana europejskich numerów pojazdom kolejowym (EVN
(28)

), 

wyrejestrowywanie pojazdów kolejowych oraz dokonywanie zmian pozostałych danych 

rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych; 

7a)  prowadzenie i aktualizacja krajowego rejestru infrastruktury (RINF); 

8)   prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o odstępstwa, 

przekazywanie Komisji Europejskiej dokumentów niezbędnych do otrzymania 

odstępstw, o których mowa w art. 25f. 

3. Obowiązek uzyskania świadectw, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotyczy urządzeń 

technicznych podlegających przepisom o dozorze technicznym. 

4. Prezes UTK jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów i realizacji decyzji oraz 

postanowień z zakresu kolejnictwa. 
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4a. Prezes UTK jest właściwy do rozpatrywania skarg w sprawach, o których mowa w art. 

22b ust. 4. 

5. Prezes UTK zatwierdza przepisy wewnętrzne, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3, ust. 2 

pkt 4, ust. 3 pkt 2 i ust. 3a pkt 2. 

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, decyzji lub postanowień z zakresu 

kolejnictwa Prezes UTK wydaje decyzję określającą zakres naruszenia oraz termin 

usunięcia nieprawidłowości. 

6a. W zakresie regulacji transportu kolejowego Prezes UTK wydaje, na wniosek lub z urzędu 

decyzje, którym może w całości lub w części nadać rygor natychmiastowej wykonalności, 

jeżeli wymaga tego interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. 

7. Prezes UTK przedstawia corocznie, w terminie do końca lipca, ministrowi właściwemu do 

spraw transportu ocenę funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

7a. Prezes UTK, w związku z zadaniami określonymi w ust. 1, 2, 4, 6 i 7, może żądać od 

zarządców, przewoźników kolejowych i organizatorów publicznego transportu kolejowego 

udzielenia wszelkich informacji dla celów regulacji, kontroli i monitorowania rynku 

transportu kolejowego. Prezes UTK może także żądać informacji, o których mowa w art. 

5b. Informacje powinny być udzielone w terminie wskazanym przez Prezesa UTK, nie 

krótszym niż 3 dni. 

7b. Prezes UTK, w terminie 30 dni, zgłasza Agencji każde wydanie, przedłużenie, zmianę lub 

cofnięcie autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa. Zgłoszenie powinno 

zawierać nazwę i adres przewoźnika kolejowego lub zarządcy, datę wystawienia, zakres i 

ważność autoryzacji bezpieczeństwa lub certyfikatu bezpieczeństwa, a w przypadku 

cofnięcia - także jego przyczyny. 

7c. Jeżeli Prezes UTK uzna, że obowiązujące specyfikacje europejskie nie spełniają 

zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, informuje o tym 

Komisję Europejską. 

7d. Prezes UTK w ramach nadzoru nad podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania 

badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia 

wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji 

oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności ma prawo: 

1)   wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego badania lekarskie i psychologiczne; 

2)   kontroli dokumentacji medycznej i psychologicznej związanej z wykonanymi 

badaniami i orzekaniem; 

3)   żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień. 

7e. Czynności, o których mowa w ust. 7d, przeprowadza podmiot upoważniony przez Prezesa 

UTK, spełniający wymagania, o których mowa w art. 22a ust. 6 i nie wpisany na listę, o 

której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 3. 

7f. Z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 7d, sporządza się wystąpienie 

pokontrolne, które zawiera opis stanu faktycznego, opis ewentualnych nieprawidłowości i 

wnioski pokontrolne z określeniem terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
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8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

wykonywania kontroli przez Prezesa UTK w ramach wykonywanego nadzoru, mając na 

uwadze skuteczność kontroli oraz właściwe wykorzystanie jej wyników. 

 

Art. 16. 

1. Czynności wykonywane przez Prezesa UTK określone w art. 13 ust. 1a pkt 1-3, pkt 5 oraz 

ust. 2 pkt 1-3, pkt 7 i 8 są odpłatne. Opłacie podlega wykonywanie zadań, o których mowa 

w art. 13 ust. 1a pkt 6, o ile polegają one na wykonywaniu badań i pomiarów. 

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, z tytułu: 

1)   wydawania, przedłużania ważności lub zmiany: 

a)  autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa, świadectwa 

bezpieczeństwa, certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu 

kolejowego (ECM) w zakresie wagonów towarowych - nie może być wyższa niż 

równowartość w złotych 5.500 euro, ustalona przy zastosowaniu kursu średniego 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania tych 

dokumentów, 

b)  świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu: 

–  budowli - nie może być wyższa niż równowartość w złotych 7.000 euro, ustalona 

na zasadach określonych w lit. a, 

–  urządzenia - nie może być wyższa niż równowartość w złotych 7.000 euro, 

ustalona na zasadach określonych w lit. a, 

–  pojazdu kolejowego - nie może być wyższa niż równowartość w złotych 30.000 

euro, ustalona na zasadach określonych w lit. a; 

2)   wydawania, przedłużania ważności, aktualizowania danych zawartych w licencji 

maszynisty oraz wydawania wtórników licencji - nie może być wyższa niż 

równowartość w złotych 150 euro, ustalona na zasadach określonych w pkt 1 lit. a; 

3)   nadzoru nad: 

a)  ośrodkami szkolenia i egzaminowania, 

b)  podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i 

psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań 

zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji 

maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności 

- nie może być wyższa niż równowartość w złotych 2.000 euro rocznie, ustalona przy 

zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

obowiązującego w dniu sporządzenia dokumentu pokontrolnego; 

4)   wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji: 

a)  podsystemów strukturalnych, 

[b)  nowego lub zmodernizowanego taboru kolejowego jako podsystemu strukturalnego 

nieobjętego TSI] 

<b) pojazdów kolejowych zgodnych z TSI oraz pojazdów kolejowych 

niezgodnych z TSI> 
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–  nie może być wyższa niż równowartość w złotych 3.000 euro, ustalona na zasadach 

określonych w pkt 1 lit. a; 

5)   nadawania i zmiany europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) - nie może 

być wyższa niż równowartość w złotych 50 euro za pojazd, ustalona na zasadach 

określonych w pkt 1 lit. a; 

6)   wyrejestrowania pojazdu kolejowego - nie może być wyższa niż równowartość w 

złotych 25 euro za pojazd, ustalona na zasadach określonych w pkt 1 lit. a; 

7)   kontroli, o której mowa w art. 13 ust. 1a pkt 6 - nie może być wyższa niż 

równowartość w złotych 5.000 euro, ustalona przy zastosowaniu kursu średniego 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu sporządzenia 

dokumentu pokontrolnego. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa. 

4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, czynności, za które pobierane są 

opłaty, o których mowa w ust. 1, wysokość tych opłat, uwzględniając ust. 2 oraz mając na 

uwadze pracochłonność tych czynności, a także tryb ich pobierania. 

 

<Art. 17b. 

Przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury, podmiot odpowiedzialny za utrzymanie 

pojazdu kolejowego (ECM), producent albo jego upoważniony przedstawiciel, 

dysponent, importer, wykonawca modernizacji, inwestor oraz podmiot zamawiający 

realizują proces zarządzania ryzykiem w zakresie i na zasadach określonych w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej 

metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z 03.05.2013, str. 8). 

 

Art. 17c. 

Jednostki oceniające, o których mowa w art. 3 pkt 14 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, 

wykonują działalność określoną w przepisach tego rozporządzenia na podstawie 

certyfikatu akredytacji wydanego zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności.> 

 

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: 

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; 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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. 

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: 

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 
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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. 25k. 

1. Prezes UTK, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, okresowo sprawdza podsystem 

dopuszczony do eksploatacji w zakresie warunków wymienionych w art. 25e ust. 1 i 

zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei odnoszących się do 

eksploatacji i utrzymania podsystemu. 

[2. W przypadku modernizacji podsystemu strukturalnego objętego zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei zarządca albo przewoźnik 

kolejowy przekazuje Prezesowi UTK dokumentację opisującą projekt.] 

<2. W przypadku modernizacji podsystemu strukturalnego zarządca albo przewoźnik 

kolejowy przekazuje Prezesowi UTK dokumentację opisującą projekt wraz z oceną 

ryzyka dotyczącą wpływu modernizacji na poziom bezpieczeństwa podsystemu, 

przeprowadzoną zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej dotyczącymi wspólnej 

metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.> 

3. W przypadku odnowienia podsystemu strukturalnego objętego zasadniczymi wymaganiami 

dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei zarządca albo przewoźnik kolejowy 

informuje Prezesa UTK o zakresie prac. 

[4. Prezes UTK, w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące, na podstawie dokumentacji, o której 

mowa w ust. 2, wydaje decyzję stwierdzającą, czy w związku z planowanym zakresem prac 

występują przesłanki do wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu 

strukturalnego po modernizacji, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne oraz 

kryteria bezpieczeństwa systemu kolei. 

5. Prezes UTK wydaje zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu 

strukturalnego, gdy przewidywane prace mogą mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa 

podsystemu.] 

<4. Prezes UTK, biorąc pod uwagę dokumentację i ocenę ryzyka, o których mowa w ust. 

2, uwarunkowania techniczne oraz kryteria bezpieczeństwa systemu kolei, w terminie 

nie dłuższym niż 4 miesiące, wydaje decyzję stwierdzającą, czy w związku z 

planowanym zakresem prac niezbędne jest uzyskanie nowego zezwolenia na 

dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego po modernizacji. 
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5. Prezes UTK nakazuje uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji 

dla podsystemu strukturalnego po modernizacji, jeżeli przewidziane prace mogą 

negatywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa podsystemu.> 

6. Jeżeli jest wymagane nowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu oraz 

jeżeli TSI nie została w pełni zastosowana, Prezes UTK przekazuje Komisji Europejskiej 

informacje dotyczące: 

1)   przyczyn niepełnego zastosowania TSI; 

2)   dokumentów zawierających parametry techniczne stosowane zamiast TSI; 

3)   podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie procedury weryfikacji WE 

podsystemu. 

 

Art. 30. 

1. Zarządca planuje trasy pociągów w rozkładzie jazdy pociągów na podstawie wniosków 

przyjętych od przewoźników kolejowych. Wniosek o przydzielenie tras pociągów 

powinien być złożony co najmniej na 6 miesięcy przed dniem wejścia w życie rozkładu 

jazdy pociągów. 

1a. W zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, zarządca planuje trasy pociągów w 

rozkładzie jazdy pociągów na podstawie zawartych umów o świadczenie usług 

publicznych lub decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. 

2. [Zarządca przydziela trasy pociągów przewoźnikom kolejowym uwzględniając:] 

<Zarządca przydziela trasy pociągów przewoźnikom kolejowym, zapewniając jak 

najlepsze wykorzystanie zdolności przepustowej oraz uwzględniając:> 

1)   pierwszeństwo przewozu osób; 

2)   ogłoszone plany transportowe lub zawarte umowy o świadczenie usług publicznych; 

3)   obowiązek wykonywania przewozu nałożony przepisami prawa przewozowego; 

4)   umowy ramowe w zakresie przewozu rzeczy. 

2a. (uchylony). 

2b. Zarządca przed dokonaniem przydziału tras pociągów w rozkładzie jazdy dla przewozu 

osób dokonuje, w miarę potrzeby, koordynacji połączeń z udziałem zainteresowanych 

przewoźników. 

2c. (uchylony). 

[3. W przypadku rozpatrywania wniosków o równych priorytetach zarządca powinien w 

drodze konsultacji z wnioskodawcami przyjąć w rozkładzie jazdy pociągów rozwiązanie 

najkorzystniejsze pod względem wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowej.] 

4. Zarządca powiadamia wnioskodawców o przydzielonej trasie nie później niż na miesiąc 

przed dniem wejścia w życie rozkładu jazdy pociągów i jednocześnie przekazuje go 

właścicielowi dworca lub zarządzającemu dworcem. Od dnia powiadomienia nie można 

zmienić rozkładu jazdy dla przewozu osób, z zastrzeżeniem ust. 5b, 5f i 7. 

5. Rozkład jazdy pociągów jest ustalany raz w roku. 

5a. Zmiana obowiązującego rozkładu jazdy pociągów następuje o północy w drugą sobotę 

grudnia, z zastrzeżeniem ust. 5b. 
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5b. Zmiany rozkładu jazdy nieprzewidziane w trakcie jego tworzenia są wprowadzane z 

inicjatywy zarządcy infrastruktury lub na wniosek przewoźnika. Zmiana rozkładu jazdy 

pociągów następuje o północy w drugą sobotę czerwca. Zarządcy mogą uzgodnić inne 

daty; w przypadku gdy może to naruszyć ruch międzynarodowy, informują o tym organy 

krajowe właściwe w sprawie kontroli granicznej i kontroli celnej oraz Komisję Europejską. 

5c. Zarządca podaje rozkład jazdy dla przewozu osób do publicznej wiadomości w formie 

ogłoszenia na swojej stronie internetowej oraz na peronach, nie później niż w terminie 21 

dni przed dniem jego wejścia w życie. Zarządca, niezwłocznie po wprowadzeniu zmian w 

rozkładzie jazdy dla przewozu osób, aktualizuje go, a informację o aktualizacji przekazuje 

właścicielowi dworca lub zarządzającemu dworcem. 

5d. Właściciel dworca lub zarządzający dworcem podaje rozkład jazdy dla przewozu osób do 

publicznej wiadomości w formie ogłoszeń w miejscu powszechnie dostępnym w budynku 

dworca, nie później niż w terminie określonym w ust. 5c. Przepis stosuje się odpowiednio 

do aktualizacji rozkładu jazdy dla przewozu osób, której dokonuje się niezwłocznie po 

otrzymaniu informacji od zarządcy. 

5e. Przewoźnik kolejowy podaje do publicznej wiadomości rozkład jazdy na zasadach i w 

terminie określonych w: 

1)   art. 2 ust. 2 oraz 

2)   przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 

- ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe. 

5f. Zmiany w rozkładzie jazdy dla przewozu osób wynikające z inwestycji, remontów lub 

utrzymania linii kolejowych wprowadzane są nie częściej niż raz w miesiącu. 

6. Trasy pociągów są przydzielane wnioskodawcom na czas obowiązywania rozkładu jazdy 

pociągów, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Przydział tras pociągów na okres krótszy niż czas obowiązywania rozkładu jazdy 

pociągów, na które przewoźnik złożył wnioski w innym niż określony w ust. 1 terminie, 

może nastąpić wyłącznie w miarę wolnej zdolności przepustowej. 

8. Zarządca dokonuje przydziału tras pociągów w rozkładzie jazdy pociągów w ramach 

posiadanej zdolności przepustowej, ustalonej przy uwzględnieniu ograniczeń 

wynikających z rezerwacji przez zarządcę zdolności dla własnych przewozów 

technologicznych. 

9. Sposób ustalania zdolności przepustowej potrzebnej dla własnych przewozów 

technologicznych zarządca określa w regulaminie. 

10. W przypadku naruszenia terminów i zasad określonych w ust. 1, 4, 5a, 5c-5f, zarządca, 

przewoźnik kolejowy oraz właściciel dworca lub zarządzający dworcem obowiązani są 

niezwłocznie przekazać stosowną informację Prezesowi UTK, wraz z wyjaśnieniem 

przyczyn naruszenia. 

11. W przypadku zmiany rozkładu jazdy na podstawie ust. 5b lub ust. 7, przepis ust. 10 

stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 38. 

1. Z budżetu państwa są finansowane: 
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1)   inwestycje wynikające z umów i porozumień międzynarodowych; 

2)   inwestycje, remonty, eksploatacja i utrzymanie linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie 

obronnym; 

3)   koszty przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe o znaczeniu 

państwowym. 

1a. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, należą w szczególności: 

1)   wypłaty odszkodowań, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2; 

2)   wypłaty ceny nabycia nieruchomości, o których mowa w art. 9t, oraz pozostałe koszty 

związane z jej nabyciem; 

3)   wypłaty należności oraz jednorazowych odszkodowań, o których mowa w art. 5a ust. 2 

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 

4)   koszty wskazania lokalu zamiennego wynikające z realizacji obowiązku, o którym 

mowa w art. 9w ust. 4. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być również finansowane ze środków zarządcy i 

jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł. 

3. Koszty utrzymania infrastruktury kolejowej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2, są finansowane 

przez zarządcę, z tym że mogą być one finansowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego i z innych źródeł lub dofinansowane z budżetu państwa. 

4. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w 

danym roku określa ustawa budżetowa. 

[5. Inwestycje obejmujące pozostałe linie kolejowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 

finansowane są przez zarządcę; mogą być one dofinansowywane z budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł.] 

<5. Inwestycje obejmujące pozostałe linie kolejowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 

finansowane są przez zarządcę; mogą być one dofinansowywane z budżetu państwa, 

budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł.> 

6. Ze środków publicznych mogą być finansowane lub współfinansowane wydatki w zakresie 

zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów 

pasażerskich oraz wydatki na budowę informatycznego systemu rozliczeń sprzedaży 

biletów na przejazd środkami transportu publicznego różnych przewoźników, w tym biletu 

wspólnego. 

6a. Ze środków publicznych mogą być finansowane lub współfinansowane wydatki na 

budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakresie bezpośrednio związanym z 

obsługą podróżnych. 

<6b. Ze środków publicznych mogą być finansowane lub współfinansowane wydatki 

PLK S.A. w zakresie zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do 

diagnostyki, utrzymania, naprawy lub budowy infrastruktury kolejowej oraz do 

prowadzenia działań ratowniczych.> 

7. Ze środków publicznych mogą być finansowane lub współfinansowane inwestycje 

kolejowe, wynikające z programów rozwoju infrastruktury transportowej, oraz zakup 

pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozu rzeczy na podstawie jednej umowy o 



- 24 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

przewóz przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu (transport 

intermodalny). 

8. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb, sposób i warunki 

finansowania, współfinansowania inwestycji, o których mowa w ust. 6 i 7, kierując się 

zasadami uczciwej konkurencji, zrównoważonego rozwoju transportu i efektywności 

ekonomicznej. 

9. Zarządca może zaciągnąć kredyty, pożyczki lub może emitować obligacje w kraju i za 

granicą, z przeznaczeniem na finansowanie prac przygotowawczych oraz zadań 

inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego, o którym mowa w art. 

38c. 

10. Na zobowiązania PLK S.A. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 

wyemitowanych obligacji z przeznaczeniem na finansowanie prac przygotowawczych oraz 

zadań inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane przez Skarb Państwa 

gwarancje i poręczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach 

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 

2012 r. poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 198), z wyjątkiem art. 2a ust. 2 tej ustawy. 

11. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 10, są zwolnione z opłat prowizyjnych. 

 

Art. 38b. 

1. W przypadku finansowania lub dofinansowania z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego inwestycji, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 5, zarządca przyznaje 

przewoźnikom kolejowym ulgę w opłacie podstawowej na określonych liniach kolejowych 

lub ich odcinkach. 

2. Wartość przyznanej ulgi, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć wielkości środków 

finansowych przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji określonych 

w ust. 1. 

3. Wielkość sfinansowania lub dofinansowania inwestycji i wysokość ulgi, o której mowa w 

ust. 1, określa się w umowie o realizacji zadań inwestycyjnych zawieranej między 

jednostką samorządu terytorialnego a zarządcą. 

<4. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być finansowane lub 

dofinansowane koszty działalności zarządcy zarządzającego infrastrukturą kolejową 

obejmującą linie kolejowe o zasięgu miejskim, podmiejskim lub regionalnym.> 

 

[Art. 38c. 

1. Inwestycje obejmujące linie kolejowe są prowadzone w ramach programu wieloletniego w 

rozumieniu przepisów o finansach publicznych. 

2. Program wieloletni określa rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji 

kolejowych, na okres nie krótszy niż 3 lata. Program wieloletni obejmuje wszystkie 

inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków finansowych, których dysponentem jest 

minister właściwy do spraw transportu. Program wieloletni zawiera w szczególności 

harmonogram przygotowania i realizacji poszczególnych inwestycji z podziałem na roczne 
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etapy oraz wskazuje wszystkie źródła finansowania inwestycji. W programie wieloletnim 

wskazuje się, czy dana inwestycja dotyczy linii kolejowej o znaczeniu państwowym oraz czy 

dana inwestycja jest współfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej. 

3. W terminie do końca maja każdego roku minister właściwy do spraw transportu składa 

Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania programu wieloletniego.] 

 

<Art. 38c. 

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

ramach programu wieloletniego w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. 

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

3. Program wieloletni zawiera elementy, o których mowa w przepisach dotyczących 

prowadzenia polityki rozwoju, 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 na określone inwestycje w poszczególnych latach realizacji tego 

programu. Udzielenie zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu 

państwa w rozumieniu przepisów 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.> 
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USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 

późn. zm.)  

 

Art. 35. 

1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego właściwy organ sprawdza: 

1)   zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w 

przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w 

szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której 

mowa w art. 71 ust. 1 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; 

2)   zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi; 

3)   kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, 

pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o 

której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, 

oraz dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 6; 

4)   wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 

ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia 

budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego 

sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7. 

2. (uchylony). 

3. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ nakłada 

postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich 

usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia 

projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. 

4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie 

może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5. Właściwy organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i 

udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do 

którego orzeczono nakaz rozbiórki. 

6. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w 

terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego 

stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, 

karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu 

państwa. 

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia 

podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 
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<6b. W przypadku złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w 

zakresie realizacji inwestycji kolejowej termin, o którym mowa w ust. 6, wynosi 45 

dni, licząc od dnia złożenia wniosku.> 

7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w 

ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega ona ściągnięciu w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 oraz z 2014 r. poz. 40 i 1101)  

 

[Art. 5a. 

1. Ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej, z tym że określone w ustawie należności oraz jednorazowe 

odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu w odniesieniu do 

gruntów leśnych i zadrzewionych przeznacza się na Fundusz Leśny w Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych - z tytułu wyłączenia gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez 

Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". 

2. Należności oraz jednorazowe odszkodowania, w wysokości ustalonej przez organy 

właściwe w sprawach ochrony gruntów leśnych, PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka 

Akcyjna przekazują na rachunek bankowy Funduszu, o którym mowa w ust. 1, po nabyciu 

przez spółkę prawa użytkowania wieczystego gruntów w danym obrębie ewidencji 

gruntów, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 września 2000 r. O KOMERCJALIZACJI, RESTRUKTURYZACJI I 

PRYWATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO „POLSKIE KOLEJE 

PAŃSTWOWE” (Dz. U. z 2014 r. poz. 1160)  

 

Art. 20d. 

1. Środki ze zbycia akcji lub udziałów pomniejszone o wpłatę, o której mowa w art. 63 ust. 2, 

PKP SA przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego. 
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[2. Środki, o których mowa w ust. 1, wraz z oprocentowaniem są przeznaczane na spłatę 

zobowiązań PKP SA wynikających z: 

1)   obligacji, kredytów lub pożyczek, objętych poręczeniem lub gwarancją Skarbu 

Państwa; 

2)   obligacji, kredytów lub pożyczek, przeznaczonych na spłatę poręczonych lub 

gwarantowanych przez Skarb Państwa zobowiązań PKP SA; 

3)   wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń 

udzielonych za zobowiązania PKP SA. 

3. W przypadku wykonania przez PKP SA wszystkich swoich zobowiązań, o których mowa w 

ust. 2, pozostałe na rachunku środki mogą być przeznaczone przez PKP SA na 

podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach, utworzonych na podstawie przepisów art. 

14, 15 i 19, z przeznaczeniem na rozwój tych spółek.] 

<2. Środki, o których mowa w ust. 1, wraz z oprocentowaniem są przeznaczane na: 

1) spłatę zobowiązań PKP SA wynikających z obligacji, kredytów lub pożyczek, 

objętych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa; 

2) spłatę zobowiązań PKP SA wynikających z obligacji, kredytów lub pożyczek, 

przeznaczonych na spłatę poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa 

zobowiązań PKP SA; 

3) spłatę zobowiązań PKP SA wynikających z wykonania przez Skarb Państwa 

obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych za zobowiązania PKP SA; 

4) sfinansowanie wydatków w zakresie inwestycji lub remontów dworców 

kolejowych; 

5) podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach, w których PKP SA posiada akcje 

lub udziały, z przeznaczeniem na rozwój tych spółek lub udzielanie pożyczek na 

rzecz tych spółek. 

3. W okresie spłaty zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, wykorzystanie 

środków, o których mowa w ust. 1, wraz z oprocentowaniem, przez PKP SA na cele, o 

których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody 

ministra właściwego do spraw transportu.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. O FUNDUSZU KOLEJOWYM (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1201 i 1559)  

 

Art. 3. 

1. Fundusz: 

1)   gromadzi środki finansowe na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy 

linii kolejowych, remonty i utrzymanie linii kolejowych, likwidację zbędnych linii 

kolejowych oraz wydatki bieżące PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej 

związane z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową; 
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2)   finansuje realizację zadań, o których mowa w pkt 1. 

2. (uchylony). 

3. Środki Funduszu przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz 

innymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek, a także na pokrycie kosztów emisji i 

wykupu obligacji, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz spłaty zobowiązań wynikających z 

wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń, o których 

mowa w art. 7 ust. 2. 

3a. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na sfinansowanie nabycia od Polskich Kolei 

Państwowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej "PKP SA", przez Skarb Państwa, 

reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, akcji PKP Polskich Linii 

Kolejowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej "PKP PLK SA". 

3b. Nabycie akcji, o których mowa w ust. 3a, następuje na podstawie umowy zawartej między 

Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw transportu, a 

PKP SA. Wartość tych akcji określa się według ich wartości nominalnej. 

3c. Prawa i obowiązki z akcji, o których mowa w ust. 3a, objętych przez Skarb Państwa w 

wyniku nabycia wykonuje minister właściwy do spraw transportu. 

<3d. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie 

zakupu i modernizacji przez PKP PLK SA pojazdów kolejowych przeznaczonych do 

diagnostyki, utrzymania, naprawy lub budowy infrastruktury kolejowej oraz do 

prowadzenia działań ratowniczych.> 

4. Środki Funduszu w latach 2009-2015 przeznacza się na finansowanie lub 

współfinansowanie przez samorządy województw, zwane dalej "województwami", zadań 

w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do 

przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług 

publicznych, o której mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.). 

5. Wielkość środków, o których mowa w ust. 4, w danym roku budżetowym wynosi 100 mln 

zł, z zastrzeżeniem ust. 6. Środki te województwa otrzymują w częściach równych. 

6. W 2009 r. wielkość środków na zadania określone w ust. 4 wynosi 200 mln zł. 

 

 

 

 

USTAWA 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 

2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)  

 

Uwaga: użyte w art. 64 ust. 2 pkt 3, art. 74 ust. 1 pkt 5, art. 77 ust. 2 pkt 3, art. 80 ust. 2 oraz 

art. 96 ust. 3 pkt 5 w różnym przypadku i liczbie wyrazy [linii kolejowej o znaczeniu 

państwowym] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku i liczbie wyrazami 

<linii kolejowej>. 


