
Rozdział 9 

Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych 

w sąsiedztwie linii kolejowych 

Art. 53.  

Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w 

sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć 

miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z 

prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego. 

Art. 54.  

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

środowiska oraz ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze 

rozporządzenia, wymagania w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie 

budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania 

robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania 

zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. 

Art. 55.  

1. Zarządca ma prawo na sąsiadujących z linią kolejową gruntach, za odszkodowaniem:   

1)  ustawiać zasłony odśnieżne;   

2)  zakładać żywopłoty;   

3)  urządzać i utrzymywać pasy przeciwpożarowe. 

2. Ustalenie odszkodowania za ustawianie zasłon odśnieżnych, zakładanie żywopłotów, 

urządzanie i utrzymywanie pasów przeciwpożarowych następuje w drodze umowy stron. 

3. Jeżeli posadzenie drzew lub krzewów, powodujące potrzebę urządzenia pasów 

przeciwpożarowych, nastąpiło po wybudowaniu linii kolejowej, koszty związane z 

urządzeniem i utrzymaniem tych pasów obciążają właścicieli gruntów. 

Art. 56.  

1. W razie potrzeby usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i 

pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne, starosta, 

na wniosek zarządcy, wydaje decyzję o usunięciu drzew lub krzewów. Decyzję wykonuje 

zarządca. 

2. Ustalenie odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie następuje w drodze 

umowy stron. 

3. Odszkodowania, o których mowa w ust. 2 i art. 55 ust. 1, ustala, w przypadku braku 

umowy stron, starosta, z zastosowaniem zasad przewidzianych przy wywłaszczaniu 

nieruchomości. 



4. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli:   

1)  posadzenie drzew lub krzewów nastąpiło po wybudowaniu linii kolejowej z naruszeniem 

przepisów ustawy;   

2)  drzewa lub krzewy przy skrzyżowaniach z drogami w poziomie szyn utrudniają 

użytkownikom tych dróg dostrzeżenie nadjeżdżającego pociągu lub sygnałów dla nich 

przeznaczonych. 

Art. 57.  

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od warunków 

usytuowania budynków lub budowli oraz wykonywania robót ziemnych, określonych na 

podstawie art. 54. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub 

bezpieczeństwa mienia oraz bezpieczeństwa i prawidłowego ruchu kolejowego, a także nie 

może zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego. 

2. Właściwy organ nadzoru budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, 

udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy. 

 


