
Rozdział 2a 

Budowa i przebudowa linii kolejowych określonych w Narodowym Planie Rozwoju 

Art. 9a.  

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do linii kolejowych, których budowa i przebudowa 

realizowana jest w ramach Narodowego Planu Rozwoju. 

Art. 9b.  

1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, na wniosek ministra właściwego do spraw 

transportu, wydaje wojewoda. 

2. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej powinien zawierać: 

1) mapę w skali 1:5000, przedstawiającą istniejące uzbrojenie terenu, proponowany przebieg 

linii kolejowej, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla planowanych obiektów budowlanych; 

2) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku 

braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko. 

3. O wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

wojewoda zawiadamia w drodze obwieszczenia w urzędach gmin właściwych ze względu na 

przebieg linii kolejowej oraz w prasie lokalnej. Wnioskodawcę oraz właścicieli i 

użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje, 

zawiadamia się na piśmie. 

Art. 9c. 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej powinna zawierać w szczególności: 

1) linie rozgraniczające teren; 

2) warunki techniczne realizacji inwestycji; 

3) warunki wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony zabytków; 

4) wymagania dotyczące ochrony obiektów infrastrukturalnych służących wykonywaniu 

przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych, w tym zadań w zakresie 

gospodarki komunalnej; 

5) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. 

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

zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia w urzędach gmin 

właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej oraz w prasie lokalnej. Właścicieli i 

użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą zlokalizowane inwestycje, 

zawiadamia się na piśmie. 

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. 

Art. 9d. 

Odwołanie strony od decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej rozpatruje się w terminie 

14 dni, a skargę do sądu administracyjnego - w terminie 60 dni. 



Art. 9e.  

1. Do decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stosuje się przepisy art. 53 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80, poz. 717, z późn. zm.). 

2. Wojewoda wydaje pozwolenie na budowę linii kolejowej na zasadach i w trybie przepisów 

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

wydaniu w drodze obwieszczenia w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii 

kolejowej oraz w prasie lokalnej. 

Art. 9f.  

1. Minister właściwy do spraw transportu nabywa, w drodze umowy, na rzecz Skarbu 

Państwa nieruchomości przeznaczone na pas gruntu pod linię kolejową, z zastrzeżeniem ust. 

2. 

2. Minister właściwy do spraw transportu może nabywać na drodze umowy na rzecz Skarbu 

Państwa nieruchomości poza pasem gruntu pod linię kolejową w celu dokonania ich zamiany 

na nieruchomości położone w pasie gruntu pod linię kolejową. 

Art. 9g.  

1. Nieruchomości przeznaczone na pasy gruntu pod linię kolejową, stanowiące własność 

jednostek samorządu terytorialnego, stają się, z mocy prawa, własnością Skarbu Państwa z 

dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dotycząca tych nieruchomości 

stała się ostateczna. 

2. Za nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jednostkom samorządu terytorialnego 

przysługuje odszkodowanie ustalone według zasad obowiązujących przy wywłaszczaniu 

nieruchomości. 

3. Wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa oraz 

ustala wysokość odszkodowania. 

4. Organem odwoławczym od decyzji wojewody jest minister właściwy do spraw 

budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 

Art. 9h. 

1. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego w odniesieniu do nieruchomości 

przeznaczonych na pasy gruntu pod linię kolejową następuje na wniosek ministra właściwego 

do spraw transportu, po bezskutecznym upływie terminu do zawarcia umowy, o której mowa 

w art. 9f ust. 1, wyznaczonego przez wojewodę na piśmie właścicielowi lub użytkownikowi 

wieczystemu. Termin ten nie może być krótszy niż 60 dni od dnia otrzymania przez 

właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości pisemnej oferty ministra właściwego 

do spraw transportu dotyczącej zawarcia umowy. 

2. W przypadku gdy nieruchomości przeznaczone na pasy gruntu pod linię kolejową mają 

nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 



gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), wszczęcie 

postępowania następuje na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, bez 

konieczności zachowania warunków określonych w ust. 1. 

Art. 9i.  

Organem właściwym w sprawach objętych przepisami wywłaszczeniowymi ustawy jest 

wojewoda 

Art. 9j.  

1. Wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość powinna odpowiadać jej 

wartości rynkowej, ustalonej według stanu na dzień wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

linii kolejowej. 

2. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na dzień wypłaty, 

według zasad obowiązujących w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. 

3. Wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości jest wypłacana ze środków 

budżetu państwa, których dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu. 

Art. 9k.  

1. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie 

stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z tym że określone w tych 

przepisach 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, minister właściwy do spraw transportu 

przekazuje na rachunek bankowy Funduszu, o którym mowa w ust. 1, po nabyciu przez 

ministra gruntów w danym obrębie ewidencji gruntów, w terminie do dnia 30 czerwca 

każdego roku. 

Art. 9l.  

Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu wnosi na 

podwyższenie kapitału zakładowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., po zakończeniu 

budowy lub przebudowy linii kolejowej, składniki aktywów trwałych składające się w 

szczególności na: 

1) linię kolejową sfinansowaną z udziałem środków publicznych lub 

2) nabyte przez Skarb Państwa nieruchomości w pasie gruntu pod linię kolejową oraz nakłady 

na budowę lub przebudowę linii kolejowej, sfinansowane ze środków publicznych. 

Art. 9m.  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 



 


