
Rozdział 2 

Infrastruktura kolejowa 

Art. 5. 

1. Zarządzanie infrastrukturą kolejową polega na:   

1)  budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej;   

2)  prowadzeniu ruchu pociągów na liniach kolejowych;   

3)  utrzymywaniu infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie 

ruchu kolejowego;   

4)  udostępnianiu tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczeniu 

usług z tym związanych;   

5)  zarządzaniu nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej. 

2. Zarządca infrastruktury, zwany dalej "zarządcą", zarządza infrastrukturą kolejową oraz 

zapewnia jej rozwój i modernizację. 

3. Zarządca nie jest uprawniony do wykonywania przewozów kolejowych, z wyjątkiem 

wykonywania przewozów technologicznych dla własnych potrzeb, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, po uzyskaniu opinii Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, może, w drodze decyzji, zezwolić zarządcy na:   

1)  wykonywanie przewozu osób pod warunkiem prowadzenia odrębnej rachunkowości w 

zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową oraz wykonywania przewozów kolejowych;   

2)  wykonywanie przewozu osób i rzeczy na wyodrębnionej organizacyjnie linii kolejowej 

bez wymagania prowadzenia odrębnej rachunkowości, o której mowa w pkt 1, pod 

warunkiem nieudostępniania tej linii przewoźnikom kolejowym. 

5. W razie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób i 

rzeczy zarządca obowiązany jest podjąć działania likwidujące to zagrożenie, włącznie ze 

wstrzymaniem lub ograniczeniem ruchu kolejowego na całości lub części linii kolejowej. 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady współdziałania Ministra Obrony 

Narodowej z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi w zakresie dostosowania 

infrastruktury kolejowej do wymogów obronności państwa, uwzględniając wymagania 

związane z obronnością państwa. 

Art. 6.  

1. Linie kolejowe dzielą się na:   

1)  linie o znaczeniu państwowym;   

2)  linie pozostałe. 

2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz linii kolejowych, które ze 

względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie 

państwowe, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, 

określi, w drodze zarządzenia, wykaz linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym. 



4. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 3, nie podlega ogłoszeniu. 

Art. 7.  

1. Połączenie linii kolejowych zarządzanych przez różnych zarządców następuje na podstawie 

zawartej między nimi umowy. 

2. Połączenie linii kolejowych nie może naruszać zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego 

oraz bezpiecznego przewozu osób i rzeczy. 

3. Minister właściwy do spraw transportu może nałożyć na zarządców, w drodze decyzji, 

obowiązek połączenia linii kolejowych, jeżeli wymagają tego względy obronne lub inne 

ważne względy państwa, pod warunkiem zapewnienia niezbędnych środków finansowych na 

budowę, eksploatację i utrzymanie tego połączenia. 

Art. 8.  

Grunty zajęte pod infrastrukturę kolejową są zwolnione od opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego. 

Art. 9. 

1. Likwidacji linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej dokonuje zarządca na warunkach 

określonych w ust. 2-6. 

2. Zarządca, który po przyznaniu tras pociągów, w trybie określonym w art. 29, stwierdzi, że 

wpływy za udostępnianie infrastruktury kolejowej nie pokrywają kosztów udostępniania 

infrastruktury kolejowej na tych trasach:   

1)  powiadamia zainteresowanych przewoźników kolejowych o zamiarze likwidacji linii 

kolejowej lub odcinka linii kolejowej w następnym rozkładzie jazdy pociągów, jeżeli 

rezultaty analizy wniosków o przyznanie tras pociągów, które zostaną zgłoszone, potwierdzą 

deficytowość tej linii kolejowej lub tego odcinka linii kolejowej;   

2)  informuje właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których 

zlokalizowana jest linia kolejowa lub odcinek linii kolejowej o zamiarze ich likwidacji;   

3)  występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw transportu o wyrażenie zgody na 

likwidację linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej; w przypadku linii kolejowej o 

znaczeniu państwowym ze względów obronnych zgoda powinna być wyrażona w 

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. 

3. Postępowanie likwidacyjne może być wstrzymane, jeżeli właściwy miejscowo organ 

samorządu terytorialnego lub wskazany przez niego przedsiębiorca:   

1)  zapewni środki finansowe na pokrycie kosztów niepokrytych przychodami z udostępniania 

przewoźnikom kolejowym linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej;   

2)  zawrze umowę o nieodpłatne przejęcie linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej w 

zarządzanie w celu jej dalszej eksploatacji;   

3)  przystąpi do spółki przewozów regionalnych, która przejmie, w celu dalszej eksploatacji, 

przewidzianą do likwidacji linię kolejową lub odcinek linii kolejowej, jako wkład 

niepieniężny. 



4. W przypadku gdy nie została wstrzymana likwidacja linii kolejowej lub odcinka linii 

kolejowej w trybie, o którym mowa w ust. 3, zgodę na likwidację linii kolejowej lub odcinka 

linii kolejowej wydaje w terminie 3 miesięcy od dnia skierowania wniosku, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 3:   

1)  dla linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych o znaczeniu państwowym - Rada 

Ministrów, w drodze rozporządzenia, biorąc pod uwagę względy gospodarcze, społeczne, 

obronne lub ekologiczne;   

2)  dla pozostałych linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych - minister właściwy do 

spraw transportu, w drodze decyzji. 

5. Jeżeli przychody ze sprzedaży gruntów i środków trwałych należących do likwidowanych 

linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych, o których mowa w art. 6 ust. 1, będą 

mniejsze od kosztów likwidacji, różnicę pokrywa budżet państwa. 

6. Wysokość środków budżetowych na likwidację linii kolejowych lub odcinków linii 

kolejowych, o których mowa w ust. 5, w danym roku określa ustawa budżetowa. 

 


