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Szanowni Państwo,

od 2019 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego posiada kompetencje w obsza-
rze planowania i zagospodarowania przestrzennego, do których należy uzgad-
nianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
projektów decyzji w odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowych 
o znaczeniu państwowym.

Przedstawiam Państwu poradnik zawierający informacje dotyczące uzgadniania 
dokumentów planistycznych, który może być przydatny przy tworzeniu projek-
tów wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. Jest on adresowany w szczególności do organów, które mogą 
występować z wnioskiem o uzgodnienie projektu planu lub decyzji, jednak 
będzie użyteczny również dla inwestorów planujących lub realizujących inwe-
stycje w sąsiedztwie linii kolejowych. 

dr inż. Ignacy Góra
Prezes Urzędu 
Transportu Kolejowego

Z wyrazami szacunku
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Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (Prezes UTK), 
jest centralnym organem administracji rządowej oraz 
krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulato-
rem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów 
Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa oraz 
interoperacyjnościi regulacji transportu kolejowego. 
Prezes UTK jest właściwy w sprawach regulacji 
i licencjonowania transportu kolejowego, nadzoru 
technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem infra-
struktury kolejowej oraz pojazdów kolejowych, bez-
pieczeństwa ruchu kolejowego, interoperacyjności 
i spójności technicznej transportu kolejowego oraz 
licencji i świadectw maszynistów. 

Szczegółowe zadania Prezesa UTK określa art. 13 
ustawy o transporcie kolejowym zawierający kata-
log zadań Prezesa UTK. Od 25 października 2019 r. 
Prezes UTK posiada uprawnienia w obszarze plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego, do których 
należy uzgadnianie:

projektów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz projektów planu zagospodaro-
wania przestrzennego województwa - jeżeli sposób 
zagospodarowania gruntów przyległych do linii 
kolejowej o znaczeniu państwowym lub zmiana 
tego sposobu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo 
ruchu kolejowego,

projektów decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o usta-
leniu warunków zabudowy – w odniesieniu 
do obszarów przyległych do linii kolejowej 
o znaczeniu państwowym.

W opracowaniu przedstawiamy informacje o uzgad-
nianiu przez Prezesa UTK dokumentów planistycznych, 
które mogą stać się przydatne przy tworzeniu projektów 
wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy lub 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1. Wstęp
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2.1. Kompetencje Prezesa UTK 
do uzgadniania dokumentów planistycznych

Na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 17 pkt 6 lit. b 
tiret jedenaste u.p.z.p. Prezes UTK, w zakresie swojej 
właściwości rzeczowej lub miejscowej, uzgadnia 
projekt planu miejscowego. Uzgodnień dokonuje się 
w trybie art. 106 k.p.a. Na podstawie art. 41 ust. 2 u.p.z.p. 
do uzgadniania przez Prezesa UTK projektu PZPW sto-
suje się odpowiednio przepisy art. 23-26 u.p.z.p., z wyjąt-
kiem terminu dokonania uzgodnień, który nie powinien 
być krótszy niż 40 dni od dnia udostępnienia projektu 
PZPW wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9a w związku z art. 
51 ust. 1 u.p.z.p. Prezes UTK właściwy jest w zakresie 
uzgodnienia decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obsza-
rów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu pań-
stwowym. Stosownie do treści art. 64 u.p.z.p., przepisy 
art. 51 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3-5a i 5d, art. 54, art. 55 
i art. 56 tej ustawy stosuje się odpowiednio do decyzji 
o warunkach zabudowy.

Kompetencje Prezesa UTK nie obejmują 
uzgadniania projektów planów miejscowych 
i decyzji na gruntach przy wszystkich liniach 
kolejowych. Właściwość Prezesa UTK dotyczy 
wyłącznie gruntów i obszarów przyległych 
do linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Prezes UTK, działając jako organ uzgodnieniowy, może:

uzgodnić projekt planu miejscowego lub decyzji,

odmówić uzgodnienia projektu planu miejscowego 
lub decyzji,

wskazać konieczne zmiany, których wprowadzenie 
warunkuje uzgodnienie projektu planu miejscowego 
lub decyzji, mające na celu zapewnienie bezpieczeń-
stwa ruchu kolejowego,

nie zająć stanowiska w terminie (co uważa się 
za równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu 
miejscowego lub decyzji w przedłożonym brzmieniu).

2.2. Jak ustalić czy obszar przylega do linii 
kolejowej o znaczeniu państwowym?

Linia kolejowa o znaczeniu państwowym to – zgodnie 
z art. 4 pkt 2a ustawy o transporcie kolejowym – istnie-
jąca lub projektowana linia kolejowa, której budowa, 
utrzymanie i eksploatacja uzasadniona jest ważnymi 
względami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi 
lub obronnymi. 

Wykaz linii kolejowych, które ze względów gospo-
darczych, społecznych, obronnych lub ekologicz-
nych mają znaczenie państwowe, zawarty został 
w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Przy ustaleniu, jaka linia kolejowa przylega do określo-
nego obszaru, pomocne mogą być strony internetowe:

https://www.geoportal.gov.pl/, która w zakładce 
„zawartość mapy” → „dane innych instytucji” → 
„Polskie Linie Kolejowe S.A.” posiada warstwę zawie-
rającą linie kolejowe zarządzane przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.,

http://mapa.plk-sa.pl/, która jest interaktywną mapą 
linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. 

Geoportal oraz Mapa Interaktywna Linii Kolejowych 
mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być 
traktowane jako oficjalne i wiążące źródła informacji.

Należy pamiętać, że niektóre linie kolejowe 
posiadają status linii kolejowych o znaczeniu 
państwowym tylko na określonym odcinku, np.:

linia kolejowa nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, która 
jest linią kolejową o znaczeniu państwowym 
tylko na odcinku Łódź Kaliska – Ocice,

linia kolejowa nr 274 Wrocław Świebodzki –
Zgorzelec, która jest linią kolejową o znacze-
niu państwowym na odcinkach: Wrocław 
Świebodzki – Jelenia Góra, Zgorzelec – granica 
państwa oraz Studniska – Zgorzelec Krysin.

2. Właściwość Prezesa UTK
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3.1. Właściwość Prezesa UTK 
w przypadku uzgadniania projektów 
planów miejscowych

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego składają-
cym się z dwóch integralnych części – tekstowej oraz gra-
ficznej. W planie miejscowym określone jest przeznaczenie 
terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz 
sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu. 

Prezes UTK uzgadniania projekty planów miejscowych, 
jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych 
do linii kolejowej o znaczeniu państwowym lub zmiana 
tego sposobu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
kolejowego. W związku z tym niezbędne jest zapewnie-
nie zgodności planu miejscowego z przepisami mającymi 
na celu ochronę bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

3.2. Na co zwrócić uwagę 
przy tworzeniu i zmianie planu 
miejscowego z perspektywy 
bezpieczeństwa transportu kolejowego?

W zależności od przeznaczenia terenów i sposobu 
zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie 
terenu kolejowego projekt planu miejscowego przysy-
łany do uzgodnień z Prezesem UTK powinien uwzględ-
niać następujące warunki: 

1. przy projektowaniu usytuowania budynków 
i budowli, drzew i krzewów oraz wykonywaniu robót 
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej należy zacho-
wać odległości określone w przepisach art. 53 ustawy 
o transporcie kolejowym,

2. przy projektowaniu usytuowania budynków miesz-
kalnych, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów 
rekreacyjno-sportowych oraz budynków związanych 
z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży należy 
spełnić wymagania określone rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.,

3. prowadząc inwestycje z zakresu urządzania 
terenów zielonych oraz przy wykonywaniu robót 
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej na obszarze 
objętym miejscowym planem, należy uwzględnić 
odległości wskazane w § 1a oraz § 4 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.,

4. przy projektowaniu i budowie skrzyżowań linii kole-
jowych oraz bocznic kolejowych z drogami publicz-
nymi i drogami wewnętrznymi należy spełnić wymaga-
nia określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.,

5. przy projektowaniu i budowie budowli kolejowych 
należy spełnić w szczególności wymagania określone 
rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10 września 1998 r., w szczególności 
przepisy działu II „Zabudowa i zagospodarowanie 
obszaru kolejowego” tego rozporządzenia. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10 września 1998 r. ustala warunki 
techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle 
kolejowe oraz ich usytuowanie. W § 3 tego rozporzą-
dzenia zdefiniowano budowlę kolejową jako całość 
techniczno-użytkową wraz z gruntem, na którym jest 
usytuowana, oraz instalacjami i urządzeniami, służącą 
do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania 
tym ruchem, umożliwiającą dokonywanie przewozów 
osób lub rzeczy, w tym m.in. drogi szynowe normalno-
torowe oraz urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej 
i urządzenia techniczne oraz inne budowle usytuowane 
na obszarze kolejowym służące do prowadzenia ruchu 
kolejowego i utrzymania linii kolejowej.

Jeżeli inwestycja realizowana jest na obszarze objętym 
projektem planu miejscowego, w odniesieniu do gruntów 
przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym 
nie może ona powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego poprzez np. niszczenie lub uszkadza-
nie istniejącego torowiska i jego urządzeń albo poprzez 
zmniejszenie ich trwałości lub zmniejszenie wartości 
użytkowej linii kolejowej oraz nie może ograniczać możli-
wości przebudowy lub remontu tej linii kolejowej.

Analizując powyższe uwarunkowania w kontekście 
danej lokalizacji, warto zwrócić szczególną uwagę 
na minimalizację bariery przestrzennej, jaką stanowi pas 
linii kolejowej. Z jednej strony, tworząc plan miejscowy, 
należy zadbać o stworzenie bezpiecznych warun-
ków do odpowiedniego przekraczania linii kolejowej, 
np. uwzględnić w planie miejscowym lokalizację kładki 
lub tunelu w miejscach istniejących dzikich przejść. 
Z drugiej strony, w przypadku działek przylegających 
do linii kolejowej, warto rozważyć obowiązek ich ogro-
dzenia od strony infrastruktury kolejowej, aby ogra-
niczyć ryzyko przekraczania torów poza miejscami do 
tego wyznaczonymi. Określając wymagania dotyczące 
ogrodzeń, należy także pamiętać, aby zapewnić odpo-
wiednie warunki widoczności w sąsiedztwie przejazdu 
kolejowo-drogowego.

Należy również wprowadzić zakaz stosowania sys-
temów odwodnienia w sąsiedztwie linii kolejowej 
polegających na odprowadzaniu wód opadowych 
na tereny kolejowe i korzystania z kolejowych 
urządzeń odwadniających.

Przy lokalizowaniu obiektów infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy wskazać warunek braku 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
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powodowania zakłóceń bądź negatywnego oddziały-
wania na urządzenia radiowe łączności kolejowej lub 
urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz określić 
maksymalną wysokość zabudowy w taki sposób, aby 
umożliwić lokalizację urządzeń radiołączności kolejowej.

Dobrą praktyką przy tworzeniu projektów 
planów miejscowych jest wyznaczenie 
w części tekstowej i graficznej projektu 
planu miejscowego szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów przyległych 
bezpośrednio do linii kolejowej oraz ograniczeń 
w ich użytkowaniu w zakresie sytuowania 
budowli i budynków, drzew i krzewów oraz 
wykonywania robót ziemnych, wynikających 
z sąsiedztwa obszaru kolejowego, poprzez:

wskazanie na rysunku planu miejscowego 
stref, w których obowiązują szczególne 
warunki zagospodarowania oraz ogranicze-
nia w użytkowaniu, wynikające z obowią-
zujących przepisów odrębnych w zakresie 
transportu kolejowego,

odniesienie się w tekście planu miejscowego 
do ww. stref oraz konieczności uwzględniania 
w ich granicach obowiązujących przepisów 
odrębnych w zakresie transportu kolejowego.

Należy też rozważyć wyznaczenie nieprzekraczalnej 
linii zabudowy od strony obszaru kolejowego, z zacho-
waniem wskazanych powyżej wymagań dotyczących 
odległości usytuowania budynków i budowli.

3.3. Prawidłowe wyznaczenie terenu 
komunikacji kolejowej 

Prezes UTK wskazuje, że niedozwolone jest 
przeznaczenie obszaru kolejowego pod funkcje nie-
związane z obsługą transportu kolejowego. Zgodnie 
z art. 4 pkt 8 ustawy o transporcie kolejowym obszar 
kolejowy oznacza powierzchnię gruntu określoną 
działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga 
kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone 
do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej 
oraz przewozu osób i rzeczy. 

Na załączniku graficznym projektu planu miejscowego 
teren komunikacji kolejowej należy wyznaczać 
po granicy działki, na której znajduje się droga kolejowa, 
budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarzą-
dzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz 
przewozu osób i rzeczy.

Rysunek 1 Przykładowe wyznaczenie strefy ochronnej od obszaru kolejowego 
Opracowanie własne



Wymóg ten potwierdza orzeczenie Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia  2020 r., 
sygn. II OSK 1758/19, zgodnie z którym „definicja 
obszaru kolejowego nie pozwala na żadne odstępstwa 
od ściśle określonego charakteru tego obszaru, wszelkie 
próby rozszerzenia tego pojęcia szczególnie w rodzaju 
nie zabrania się są pozbawione podstaw (por. wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 grud-
nia 2008 r., sygn. II OSK 1657/07, LEX nr 526183). 
Judykatura podkreśla, że w definicji ustawowej obszaru 
kolejowego określono w sposób pozytywny wszelkie 
obiekty, które mogą się na nim znajdować, co oznacza 
zakaz sytuowania tam obiektów nie wymienionych 
w art. 4 pkt 8 cyt. ustawy. Zakaz ten wzmacnia usta-
nowienie dalszego zakazu chociażby zbliżenia się tych 
innych obiektów do granic obszaru, zatem zgodnie 
z argumentacją a minori ad maius tym bardziej jest 
zakazane sytuowanie innych obiektów wewnątrz 
obszaru kolejowego”.

Tożsame stanowisko zajął np. Wojewoda Mazowiecki 
w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 2 marca 
2020 r., WNP-I.4131.13.2020.MW1, zgodnie 
z którym „zakazy wynikające ze stosowanych łącznie 
art. 4 pkt 8 i art. 53 ustawy o transporcie kolejowym 
powinny znaleźć swój wyraz w planie miejscowym, 
z którego ustaleń powinno jednoznacznie wynikać, 
że obszar kolejowy nie jest przewidziany do zabu-
dowy, w inny sposób niż określony w art. 4 pkt 8 
ustawy o transporcie kolejowym. Obszar ten powi-
nien zostać określony w sposób jednoznaczny i jedno-
rodny w części tekstowej i graficznej. Skoro bowiem 
przepisy rangi ustawy wykluczają możliwość budowy 
na obszarze kolejowym obiektów budowlanych nie 
związanych wyłącznie z obsługą ruchu kolejowego 
i utrzymaniem linii kolejowych, to w planie miejsco-
wym nie można dopuścić budowy takich obiektów, 
w szczególności poprzez określenie innego przezna-
czenia niż jako obszar kolejowy”.
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Plan zagospodarowania przestrzennego województwa, 
stanowi akt planowania, który określa zasady 
organizacji przestrzennej województwa. W PZPW 
umieszcza się inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, które zostały ustalone w dokumen-
tach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik 
województwa, zgodnie z ich właściwością.

Prezes UTK jest organem właściwym w sprawie 
uzgadniania projektów PZPW. Wobec powyższego, 
Prezes UTK wskazuje, że w projektach dokumen-
tów planistycznych należy uwzględnić znajdujące 
się w jego granicach inwestycje kolejowe 
charakterze ponadlokalnym.

4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
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5.1. Właściwość Prezesa UTK 
w przypadku uzgadniania projektów 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego 

Lokalizacja inwestycji celu publicznego ustalana jest 
na podstawie obowiązującego planu miejscowego, 
a w przypadku jego braku, poprzez wydanie decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W zależności od charakteru planowanej inwestycji, 
decyzje wydaje odpowiedni organ:

wójt, burmistrz albo prezydent miasta dla inwe-
stycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym 
i gminnym; 

wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego 
obszarze właściwości znajduje się największa część 
inwestycji celu publicznego wykraczającej poza 
obszar jednej gminy, w porozumieniu z zainteresowa-
nymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast; 

wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnie-
niu z marszałkiem województwa dla inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim;

wojewoda dla inwestycji celu publicznego na tere-
nach zamkniętych. 

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9a u.p.z.p. Prezes UTK 
uzgadnia projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów 
przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym.

Projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego przesłane do uzgodnienia przez Prezesa 
UTK można podzielić na:

inwestycje na terenie zamkniętym, kolejowym:

kolejowe,

inwestycje niezwiązane z ruchem kolejowym;

inwestycje w sąsiedztwie linii kolejowej o znaczeniu 
państwowym:

kolejowe,

inwestycje niezwiązane z ruchem kolejowym.

Powyższy podział ma znaczenie ze względu na koniecz-
ność uwzględnienia w projekcie decyzji określonych 
przepisów prawa.

5.2. Inwestycje kolejowe na terenie 
zamkniętym kolejowym

W przypadku planowanej inwestycji kolejowej 
na terenie zamkniętym należy ująć zapisy informujące 
o konieczności uwzględnienia wymogów w zakresie 
wynikającym z przepisów:

ustawy o transporcie kolejowym.

Przede wszystkim należy mieć na uwadze art. 53 
ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie 
z którym usytuowanie budowli, budynków, drzew 
i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych 
w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych 
i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odle-
głości niezakłócającej ich eksploatacji, działania 
urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu 
kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o transporcie kole-
jowym w przypadkach szczególnie uzasadnionych 
dopuszcza się odstępstwo od warunków usytuowania 
budynków i budowli określonych w art. 53 ustawy 
o transporcie kolejowym. Odstępstwo nie może 
powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa 
mienia oraz bezpieczeństwa i prawidłowego ruchu 
kolejowego, a także nie może zakłócać działania urzą-
dzeń służących do prowadzenia tego ruchu. Na pod-
stawie art. 57 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym 
zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 57 ust. 1 
ustawy o transporcie kolejowym, udziela właściwy 
organ administracji architektoniczno-budowlanej, 
w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, po uzy-
skaniu opinii właściwego zarządcy.

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10 września 1998 r.

Dla inwestycji kolejowych należy spełnić wymagania 
określone rozporządzeniem, w szczególności 
przepisy działu II „Zabudowa i zagospodarowa-
nie obszaru kolejowego” oraz działu III „Budowle 
kolejowe na liniach normalnotorowych” tego 
rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10 września 1998 r. ustala warunki 
techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle 
kolejowe oraz ich usytuowanie. W § 3 tego roz-
porządzenia zdefiniowano budowlę kolejową jako 
całość techniczno-użytkową wraz z gruntem, 
na którym jest usytuowana oraz instalacjami i urzą-
dzeniami, służącą do ruchu pojazdów kolejowych, 

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego
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organizacji i sterowania tym ruchem, umożliwia-
jącą dokonywanie przewozów osób lub rzeczy, 
w tym m.in. drogi szynowe normalnotorowe oraz 
urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej i urzą-
dzenia techniczne oraz inne budowle usytuowane 
na obszarze kolejowym służące do prowadzenia 
ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej.

W przypadku inwestycji, które polegają na budowie lub 
przebudowie infrastruktury kolejowej oraz urządzeń 
i obiektów służących do prowadzenia ruchu kolejowego, 
w tym także do przewozu osób i rzeczy, zastosowanie 
mają również przepisy unijne dotyczące TSI 

TSI to – zgodnie z art. 4 pkt 33 ustawy o transporcie 
kolejowym – specyfikacje obejmujące podsystemy 
lub ich części w celu spełnienia zasadniczych wymagań 
systemu kolei, ogłaszane przez Komisję Europejską 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Stosownie do treści art. 25a ustawy o transporcie 
kolejowym, do podsystemów strukturalnych w systemie 
kolei należą m.in. podsystemy: „Infrastruktura”, „Energia” 
oraz „Sterowanie – urządzenia przytorowe”. 

W zależności od zakresu projektowanej inwestycji, która 
obejmuje prace w danym podsystemie strukturalnym, 
należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy art. 22f oraz 
rozdziału 4a ustawy o transporcie kolejowym. 

Do wskazanych podsystemów strukturalnych mają 
zastosowanie:

TSI INF,

TSI ENE,

TSI CCS,

TSI SRT.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 TSI INF, ma ona zasto-
sowanie do całości nowego, modernizowanego lub 
odnawianego podsystemu „Infrastruktura”. Podsystem 
„Infrastruktura” zgodnie z pkt 2.1. „Infrastruktura” 
załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/797 w związku z pkt. 2.1 TSI INF, 
obejmuje budowę lub przebudowę: torów, rozjaz-
dów, przejazdów, obiektów inżynieryjnych (mostów, 
tuneli itd.), elementów stacji związanych z koleją (w tym 
drzwi wejściowych, peronów, stref dostępu, punktów 
usługowych, toalet i systemów informacyjnych, a także 
ich funkcje ułatwiające dostęp osobom niepełnospraw-
nym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej), 
urządzenia bezpieczeństwa i urządzenia ochronne.

Z kolei TSI ENE ma zastosowanie do całości nowego, 
modernizowanego lub odnawianego podsystemu 
„Energia”. Podsystem „Energia” zgodnie z pkt 2.1. 
załącznika do TSI ENE obejmuje: podstacje, kabiny 
sekcyjne, sekcje separacji, system sieci trakcyjnej 
i sieć powrotną.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 TSI CCS ma ona zasto-
sowanie do wszystkich nowych, modernizowanych lub 
odnowionych podsystemów „Sterowanie – urządzenia 
przytorowe”. Podsystem „Sterowanie – urządzenia 
przytorowe” zdefiniowano w punkcie 2.3 załącz-
nika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/797, w związku z punktem 2.1 załącznika 
do TSI CCS, jako „wszelkie przytorowe urządzenia nie-
zbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz sterowa-
nia ruchem pociągów dopuszczonych do ruchu na sieci”.

W przypadku planowanej inwestycji obejmującej 
np. budowę lub przebudowę dworca, peronów, dojść 
do nich, w tym kładek i przejść podziemnych zastoso-
wanie mają zapisy TSI PRM. W zależności od rodzaju 
planowanych prac, należy zwrócić uwagę na właściwe 
przepisy TSI PRM, ze szczególnym uwzględnieniem: 
pkt 4.2.1.2. „Trasa pozbawiona przeszkód”, pkt 4.2.1.2.1. 
„Ruch w płaszczyźnie poziomej”, pkt 4.2.1.2.2. „Ruch 
w płaszczyźnie pionowej”, pkt 4.2.1.2.3. „Oznaczenie 
trasy” załącznika do ww. TSI.

W zależności od rodzaju i zakresu danej inwestycji 
kolejowej należy uwzględnić konieczność zapewnienia 
zgodności projektowanej inwestycji z odpowiednimi prze-
pisami TSI INF, TSI ENE, TSI CCS, TSI PRM oraz TSI SRT.

Zasadą jest stosowanie aktualnych TSI do oceny 
nowych i modernizowanych podsystemów. Z uwagi 
na to, że proces wdrażania interoperacyjności jest 
procesem przewidzianym na wiele lat, od tej zasady 
przewidziane są wyjątki.

Jednym z nich jest przyznanie odstępstwa od stosowania 
TSI. Jest to proces, w którym decyzję wydaje Prezes UTK, 
uwzględniając stanowisko Komisji Europejskiej.

Decyzja o udzieleniu zgody na odstępstwo od stosowa-
nia TSI może zostać wydana w przypadku:

publikacji nowych TSI w czasie projektowania lub 
budowy nowego podsystemu albo moderniza-
cji lub odnowienia istniejącego podsystemu albo 
jego części, będących na zaawansowanym etapie 
realizacji lub będących przedmiotem zobowiązań 
umownych;

projektów dotyczących odnowienia lub modernizacji 
istniejącego podsystemu, gdy skrajnia ładunkowa, 
szerokość toru, odstęp między osiami torów lub 
system zasilania elektrotrakcyjnego tego pod-
systemu nie są zgodne z TSI dotyczącymi tego 
podsystemu;

projektów dotyczących odnowienia, rozbudowy 
lub modernizacji istniejącego podsystemu, gdy 
zastosowanie TSI podważyłoby opłacalność eko-
nomiczną projektu lub spójność sieci kolejowej 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

konieczności szybkiego przywrócenia spójności sieci 
kolejowej w następstwie poważnego wypadku lub 



klęski żywiołowej, gdy z przyczyn ekonomicznych 
lub technicznych nie jest możliwe częściowe lub 
pełne zastosowanie TSI;

pojazdów kolejowych jadących do lub z państw 
innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, 
w których szerokość toru różni się od tej, która jest 
stosowana na głównej sieci kolejowej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o planowanym odstępstwie wraz z doku-
mentacją przekazywana jest przez Prezesa UTK 
do Komisji Europejskiej, a postępowanie prowadzone 
w tym zakresie zostaje zawieszone do czasu wydania 
opinii przez Komisję Europejską. W zależności od pod-
stawy złożenia wniosku, Prezes UTK może przyznać 
odstępstwo od stosowania TSI w przypadku pozy-
tywnej opinii Komisji Europejskiej, bądź jeżeli Komisja 
Europejska nie wydała opinii w terminie 6 miesięcy 
od dnia przekazania jej kompletnej dokumentacji.

5.3. Inwestycje niezwiązane 
z transportem kolejowym na terenie 
kolejowym zamkniętym

Dla planowanej inwestycji, która nie jest związana 
z transportem kolejowym i przechodzi przez teren 
zamknięty kolejowy, stosuje się następujące przepisy 
z zakresu transportu kolejowego:

ustawy o transporcie kolejowym, w ramach 
której – podobnie jak w przypadku inwestycji 
kolejowych – należy uwzględnić przede wszystkim 
art. 53 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, 
zgodnie z którym usytuowanie budowli, budynków, 
drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych 
w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych 
i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odle-
głości niezakłócającej ich eksploatacji, działania 
urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu 
kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10 września 1998 r., w szczególno-
ści przepisy rozdziału 7 „Urządzenia elektroener-
getyki nietrakcyjnej i sieci techniczne” w dziale VI 
„Kolejowe budowle towarzyszące”. Zależnie od 
rodzaju planowanej inwestycji zastosowanie mają: 

dla inwestycji polegającej na budowie linii elek-
troenergetycznej stosuje się § 121 oraz § 124 
rozporządzenia, wskazujące warunki lokali-
zacji linii elektroenergetycznych na obszarze 
kolejowym,

dla inwestycji polegającej na budowie sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej stosuje się 

§ 123 oraz § 125 rozporządzenia, wskazujące 
warunki lokalizacji sieci wodociągowej lub kana-
lizacyjnej na obszarze kolejowym,

dla inwestycji polegającej na budowie sieci 
gazociągowej stosuje się § 122 oraz § 125 
rozporządzenia wskazujące warunki lokalizacji 
sieci gazowej na obszarze kolejowym.

przepisami, które należy uwzględnić przy budowie 
sieci gazowej na obszarze kolejowym są również 
te zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 26 kwietnia 2013 r. Zgodnie z § 14 ust. 1 
pkt 2 tego rozporządzenia, gazociągi budowane 
wzdłuż torów kolejowych powinny być usytu-
owane zgodnie z przepisami ustawy o transporcie 
kolejowym. W myśl ust. 2 ww. paragrafu, projekty 
skrzyżowania gazociągu z torami linii kolejowej 
lub ułożenia gazociągu wzdłuż linii kolejowej 
należy uzgodnić z właściwym zarządcą infrastruk-
tury kolejowej. 

Zgodnie z treścią § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r., 
odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej 
ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki 
rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,5 m 
do płaszczyzny przechodzącej przez główki szyn 
toru kolejowego i 0,5 m do rzędnej dna rowu przy-
drożnego, a w przypadku linii kolejowej do rzędnej 
dna rowu odwadniającego tory kolejowe naniesio-
nych na mapach geodezyjnych. Kąt skrzyżowania 
gazociągu z torami kolejowymi lub drogami krajo-
wymi powinien być zbliżony do 90°, lecz nie mniej-
szy niż 60°.

przy projektowaniu i budowie skrzyżowań linii kole-
jowych oraz bocznic kolejowych z drogami publicz-
nymi i drogami wewnętrznymi, poza warunkami 
wynikającymi z przepisów ustawy o transporcie 
kolejowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r., 
należy dodatkowo spełnić wymagania określone 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 20 października 2015 r. 

Przepisy zawarte w § 2 ust. 1 powyższego rozpo-
rządzenia stosuje się przy remoncie skrzyżowań 
linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami 
publicznymi i drogami wewnętrznymi, a także 
ich użytkowaniu. W związku z tym w projekcie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 
polegającej na budowie wspomnianego skrzyżo-
wania, należy spełnić wymagania określone w roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 20 października 2015 r., w szczególności 
przepisy rozdziału 2 „Ogólne warunki techniczne 
dla przejazdów kolejowo-drogowych i przejść” 
tego rozporządzenia.
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5.4. Inwestycje kolejowe usytuowane 
poza terenem kolejowym zamkniętym

W przypadku planowanej inwestycji, która znajduje się 
poza terenem zamkniętym kolejowym, lecz pozostaje 
w sąsiedztwie linii kolejowej o znaczeniu państwowym 
oraz funkcjonalnie jest związana z transportem kole-
jowym, należy ująć zapisy informujące o konieczności 
uwzględnienia wymogów w zakresie wynikającym 
przede wszystkim z przepisów:

ustawy o transporcie kolejowym, w szczególno-
ści art. 53 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, 
zgodnie z którym usytuowanie budowli, budynków, 
drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych 
w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych 
i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odle-
głości niezakłócającej ich eksploatacji, działania 
urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kole-
jowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego.

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze-
śnia 1998 r., budowle kolejowe stanowią m.in. urzą-
dzenia zasilania elektrotrakcyjnego, do których 
zgodnie z § 53 ust. 1 ww. rozporządzenia zaliczane 
są również obiekty zasilające sieć trakcyjną, 
tj. podstacje trakcyjne wraz z liniami zasilającymi. 
W związku tym na etapie realizacji takiej inwestycji 
należy uwzględnić przepisy rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze-
śnia 1998 r., w szczególności przepisy rozdziału 10 
„Urządzenia zasilania elektrotrakcyjnego” w dziale III 
„Budowle kolejowe na liniach normalnotorowych”.

w przypadku planowanej inwestycji polegającej 
na budowie elektroenergetycznej podstacji trak-
cyjnej, poza warunkami wynikającymi z przepisów 
ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
10 września 1998 r., należy dodatkowo uwzględnić 
przepisy TSI ENE.

Na podstawie pkt 2.1. załącznika do TSI ENE, ta TSI 
obejmuje wszystkie urządzenia stacjonarne niezbędne 
do osiągnięcia interoperacyjności mające zapewnić zasi-
lanie pociągu energią trakcyjną. Podsystem „Energia” 
obejmuje: 

a) podstacje: podłączone po stronie pierwotnej 
do sieci wysokiego napięcia i umożliwiające trans-
formację lub przekształcenie wysokiego napięcia 
na napięcie, które jest odpowiednie dla pociągów. 
Strona wtórna podstacji połączona jest z systemem 
sieci trakcyjnej kolei; 

 

b) kabiny sekcyjne: wyposażenie elektryczne 
rozmieszczone między podstacjami w celu zasile-
nia i równoległego połączenia sieci trakcyjnej oraz 
zapewnienia zabezpieczenia, separacji i zasilania 
pomocniczego; 

c) sekcje separacji: wyposażenie niezbędne do umoż-
liwienia przejścia między różnymi systemami zasila-
nia elektrycznego lub między różnymi fazami tego 
samego systemu zasilania elektrycznego; 

d) system sieci trakcyjnej: system, który rozdziela 
energię elektryczną do pociągów znajdujących się 
na szlaku kolejowym i przekazuje ją do pociągów 
za pośrednictwem odbieraków prądu. System sieci 
trakcyjnej jest również wyposażony w ręcznie lub 
zdalnie sterowane odłączniki wymagane w celu 
odizolowania sekcji lub grup sieci trakcyjnej stosow-
nie do potrzeb eksploatacyjnych. Linie zasilające 
także należą do systemu sieci trakcyjnej; 

e) sieć powrotna: wszelkie elementy przewodzące, 
które tworzą przewidywaną drogę powrotną dla prądu 
trakcyjnego. Sieć powrotna, rozpatrywana w tym 
aspekcie, należy więc do podsystemu „Energia”.

5.5. Inwestycje niezwiązane z transportem 
kolejowym, znajdujące się w sąsiedztwie 
linii kolejowych o znaczeniu państwowym

Dla planowanej inwestycji, która nie jest związana 
z transportem kolejowym, a znajduje się w sąsiedztwie 
linii kolejowej o znaczeniu państwowym, stosuje się 
następujące przepisy z zakresu transportu kolejowego:

ustawę o transporcie kolejowym

Należy uwzględnić art. 53 ust. 1 ustawy o trans-
porcie kolejowym, zgodnie z którym usytuowanie 
budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wyko-
nywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejo-
wych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych 
może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich 
eksploatacji, działania urządzeń związanych z pro-
wadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodu-
jącej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 
Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kole-
jowym, budowle i budynki mogą być usytuowane 
w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy 
obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi 
skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o transporcie kole-
jowym, w przypadkach szczególnie uzasadnionych 
dopuszcza się odstępstwo od warunków usytu-
owania budynków i budowli określonych w art. 53 
ustawy o transporcie kolejowym oraz wykonywania 
robót ziemnych określonych na podstawie art. 54 
ustawy o transporcie kolejowym. 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 prowa-
dzenia tego ruchu.

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy o transporcie 
kolejowym, zgody na odstępstwo, o którym 
mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o transporcie kole-
jowym, udziela właściwy organ administracji 
architektoniczno-budowlanej, w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane, po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy.

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
7 sierpnia 2008 r. 

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., roboty ziemne 
mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej 
niż 4 m od granicy obszaru kolejowego. Z kolei 
na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., wykonywanie 
robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy 
obszaru kolejowego powinno być każdorazowo 
uzgadniane z zarządcą infrastruktury.

dla inwestycji celu publicznego polegającej na budo-
wie sieci gazowej, poza warunkami wynikającymi 
z przepisów ustawy o transporcie kolejowym oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
7 sierpnia 2008 r., należy dodatkowo uwzględnić 
przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
26 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r., gazociągi 
budowane wzdłuż torów kolejowych powinny być 
usytuowane zgodnie z przepisami ustawy o trans-
porcie kolejowym. W myśl ust. 2 ww. paragrafu, 
projekty skrzyżowania gazociągu z torami linii kole-
jowej lub ułożenia gazociągu wzdłuż linii kolejowej 
należy uzgodnić z właściwym zarządcą infrastruk-
tury kolejowej.

Zgodnie z treścią § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r., 
odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej 
ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki 
rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,5 m 
do płaszczyzny przechodzącej przez główki szyn 
toru kolejowego i 0,5 m do rzędnej dna rowu przy-
drożnego, a w przypadku linii kolejowej do rzędnej 
dna rowu odwadniającego tory kolejowe naniesio-
nych na mapach geodezyjnych. Kąt skrzyżowania 
gazociągu z torami kolejowymi lub drogami krajo-
wymi powinien być zbliżony do 90°, lecz nie mniej-
szy niż 60°.
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6.1. Właściwość Prezesa UTK 
w przypadku uzgadniania 
decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu

W przypadku obszarów, dla których nie uchwalono 
planu miejscowego, realizacja inwestycji obiektów 
budowlanych niebędących inwestycjami celu publicz-
nego wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowaniu terenu.

Prezes UTK uzgadnia projekty decyzji o warunkach 
zabudowy w odniesieniu do obszarów przyległych 
do linii kolejowej o znaczeniu państwowym.

6.2. Jakie przepisy z zakresu transportu 
kolejowego należy uwzględnić 
przy tworzeniu projektu decyzji 
o warunkach zabudowy?

Prezes UTK wskazuje, że w projekcie decyzji 
o warunkach zabudowy należy uwzględnić przede 
wszystkim następujące przepisy odrębne z zakresu 
transportu kolejowego:

ustawę o transporcie kolejowym,

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
7 sierpnia 2008 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o transporcie 
kolejowym, usytuowanie budowli, budynków, drzew 
i  krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych 
w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych 
i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odle-
głości niezakłócającej ich eksploatacji, działania 
urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kole-
jowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego. Zgodnie z art. 53 ust. 2 
ustawy o transporcie kolejowym, budowle i budynki 
mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 
10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odle-
głość ta od osi skrajnego toru nie może być mniej-
sza niż 20 m. Powyższego przepisu nie stosuje się 

do budynków i budowli przeznaczonych do prowa-
dzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej 
oraz do obsługi przewozu osób i rzeczy, w tym 
do dróg pieszych i rowerowych, oraz do budynków 
lub budowli istniejących, stanowiących zabytki 
w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 1 ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami.

Należy pamiętać, że odległości te, zgodnie z treścią 
ust. 3 omawianego przepisu, dla budynków 
mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej, 
obiektów rekreacyjno-sportowych, budynków 
związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci 
i młodzieży powinny być zwiększone, w zależności 
od przeznaczenia budynku, w celu zachowania norm 
dopuszczalnego hałasu w środowisku. 

W związku z tym podczas realizacji takiej inwestycji 
należy spełnić dodatkowo przepisy rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

Podczas realizacji inwestycji w sąsiedztwie linii 
kolejowej o znaczeniu państwowym w projekcie decyzji 
o warunkach zabudowy należy uwzględnić przepisy 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierp-
nia 2008 r.

Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. roboty ziemne 
mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 
4 m od granicy obszaru kolejowego, przy czym przepisu 
tego nie stosuje się do robót ziemnych związanych 
z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją linii 
kolejowej. Wykonywanie robót ziemnych w odległości 
od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno 
być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury.

Zgodnie z § 1a ust. 1 rozporządzenia, poza lasami 
drzewa i krzewy mogą być usytuowane w sąsiedztwie 
linii kolejowej biegnącej po nasypie albo w przeko-
pie albo otoczonej rowami bocznymi – w odległości 
nie mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu albo 
górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej kra-
wędzi rowów bocznych. Natomiast na podstawie 
ust. 2 ww. paragrafu w przypadkach innych niż okre-
ślone w ust. 1 – w odległości nie mniejszej niż 6 m 
od skrajnej szyny.

6. Decyzja o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego jest dokumentem o charakterze plani-
stycznym sporządzanym dla całego obszaru gminy, okre-
ślającym w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne 
zasady zagospodarowania. Jest jednym z trzech podsta-
wowych gminnych aktów polityki przestrzennej, obok 
planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy. 

Zgodnie z u.p.z.p. SUiKZP zawiera powiązane ze sobą tekst 
oraz rysunek, sporządzane dla dwóch części. Pierwsza 
z nich stanowi opis i analizę istniejących uwarunkowań 
danej gminy (miasta), wynikających z zagospodarowania 
przestrzennego oraz aktualnej sytuacji społeczno-
-gospodarczej. Analizowane są również uwarunkowania 
z poszczególnych dziedzin, takich jak m. in. stan ładu 
przestrzennego, środowisko przyrodnicze, dziedzictwo 
kulturowe, warunki i jakość życia mieszkańców, potrzeby 
i możliwości rozwoju gminy, stan prawny gruntów, obiekty 
i obszary chronione, złoża kopalin oraz zasoby wód pod-
ziemnych, stan systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej czy stan ochrony przeciwpowodziowej. Ta część 
SUiKZP pełni funkcję informacyjną i stanowi podstawę 
do sformułowania celów polityki przestrzennej gminy i kie-
runków rozwoju przestrzennego terenów w jej obszarze.

Druga część SUiKZP ustala kierunki zagospodarowania 
przestrzennego, wynikające z przeprowadzonej analizy 

uwarunkowań zagospodarowania oraz potrzeb rozwoju 
gminy. Zawiera ogólne cele i zalecenia oraz konkretne 
decyzje planistyczne, które są wiążące przy sporządza-
niu planów miejscowych.

Prezes UTK nie jest organem właściwym 
w sprawie uzgadniania projektów SUiKZP. 
Krąg podmiotów uprawnionych do opiniowania 
i  uzgadniania rozwiązań przyjętych w projekcie 
SUiKZP wskazany został w art. 11 pkt 5 u.p.z.p. 
i nie obejmuje Prezesa UTK.

Pomimo tego, że studium nie jest aktem prawa 
miejscowego i nie może być podstawą do wyda-
wania decyzji administracyjnych, to zgodnie 
z art. 9 ust. 4 u.p.z.p. ustalenia studium są wiążące 
dla organów gminy (miasta) podczas sporządzania 
planów miejscowych.

Warto na wczesnym etapie, czyli podczas tworzenia 
SUiKZP lub jego zmiany, uwzględnić sąsiedztwo linii 
kolejowych, w tym tych o znaczeniu państwowym 
oraz terenów kolejowych zamkniętych.

7. Brak właściwości Prezesa UTK w przypadku 
uzgadniania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego
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Stosownie do treści art. 17 pkt 2 u.p.z.p., wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy 
uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejsco-
wego, zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przy-
stąpieniu do sporządzania planu miejscowego instytucje 
i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu 
miejscowego, w tym Prezesa UTK.

Prezes UTK w odpowiedzi na zawiadomienie może 
zamieścić postulowane zapisy planu miejscowego 
dotyczące sposobu zagospodarowania gruntów 
przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwo-
wym oraz wpływu zagospodarowania na bezpie-
czeństwo ruchu kolejowego, jak i inne informacje 
oraz sugestie.

8. Zawiadomienie o przystąpieniu 
do sporządzenia planu miejscowego
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9.1. Jakie dokumenty należy dołączyć 
do wniosku o uzgodnienie dokumentów 
planistycznych?

Do wniosku o uzgodnienie projektu planu miejscowego 
należy załączyć:

treść projektu uchwały dotyczącej planu miejsco-
wego wraz z załącznikiem graficznym przedstawia-
jącym granice obszaru objętego projektem planu 
miejscowego,

prognozę oddziaływania na środowisko.

Do wniosku o uzgodnienie projektu PZPW należy załą-
czyć projekt tego planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko.

Do wniosku o uzgodnienie projektu decyzji 
o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji celu publicznego należy załączyć:

projekt decyzji wraz z załącznikiem graficznym,

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia (w przypadku obo-
wiązku uzyskania takiej decyzji).

Prezes UTK może zająć stanowisko w sprawie dopiero po 
otrzymaniu kompletu dokumentów w czytelnej formie. 

Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 7 lutego 2017, sygn. II OSK 1314/15, zgodnie 
z którym „termin do uzgodnienia liczy się dopiero od 
przedstawienia organowi kompletnego i prawidłowego 
wniosku o uzgodnienie. Absolutnie uzasadnione jest 
w tym kontekście odwołanie się do wykładni celowo-
ściowej tego przepisu ustawy planistycznej. Istota tej 
regulacji to umożliwienie w racjonalnym terminie zaopi-
niowania prawidłowej dokumentacji, tj. kompletnego 

projektu decyzji o warunkach zabudowy. Nie może być 
mowy o rozpoczęciu biegu terminu do uzgodnienia, kiedy 
organ mający go dokonać nie dysponuje prawidłowym od 
strony formalnej projektem decyzji. Trudno sobie wyobra-
zić przykładowo, aby złożenie wniosku o uzgodnienie 
projektu decyzji pozbawionej załączników graficznych, 
bądź też do której załączono część graficzną omyłkowo 
dotyczącą innego terenu, otwierała bieg terminu, o którym 
mowa w tym przepisie. Przedstawiony do uzgodnienia 
projekt decyzji lokalizacyjnej musi spełniać wymogi okre-
ślone m.in. w § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 26 sierpnia 2003 r., a więc w części graficznej decyzji 
o warunkach zabudowy, stosuje się oznaczenia umożli-
wiające ich jednoznaczne powiązanie z tekstem decyzji. 
Ponadto część graficzną decyzji, o których mowa w ust. 1, 
sporządza się w czytelnej technice graficznej zapewnia-
jącej możliwość wykonywania jej kopii. Organ musi mieć 
bowiem czytelny wzorzec, aby móc zająć stanowisko 
w sprawie uzgodnienia”.

Prezes UTK zachęca do wpisania we wniosku numeru 
linii kolejowej o znaczeniu państwowym oraz nazwy 
linii kolejowej lub jej odcinka, do którego przylega 
obszar objęty projektem planu miejscowego lub decyzji. 
Przyspieszy to procedowanie sprawy.

9.2. Forma przesyłania wniosków

Wnioski o uzgodnienie przez Prezesa UTK projektów 
planów miejscowych lub decyzji wraz z załącznikami 
można złożyć za pośrednictwem elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej (adres skrzynki podawczej: 
/UTK/SkrytkaESP). Można też złożyć wnioski w sposób 
tradycyjny w wersji papierowej we właściwym terytorial-
nie Oddziale Terenowym lub centrali Urzędu. 

Należy wybrać jeden ze sposobów składania wniosku:  
albo przez ePUAP albo w wersji papierowej. Dokument 
powinien być złożony w jednym egzemplarzu i zaadre-
sowany do Prezesa UTK.

9. Jak złożyć wniosek o uzgodnienie 
dokumentów planistycznych do Prezesa UTK?
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Uzgodnień projektów planów miejscowych i PZPW, 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego oraz decyzji o warunkach zabudowy dokonuje się 
na podstawie art. 106 k.p.a. 

Zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a. w związku z art. 141 
i art. 144 oraz art. 106 § 5 k.p.a., zajęcie stanowiska 
przez Prezesa UTK następuje w drodze postanowie-
nia, od którego istnieje możliwość wniesienia wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa UTK w ter-
minie 7 dni od dnia doręczenia ww. postanowienia.

Terminy udzielenia odpowiedzi:

w przypadku zawiadomienia o przystąpieniu do spo-
rządzenia projektu planu miejscowego lub projektu 
zmiany planu miejscowego – 21 dni,

w przypadku wniosku o uzgodnienie projektu 
planu miejscowego lub zmiany planu miejsco-
wego – termin określony przez wnioskodawcę 

w zakresie od 14 do 30 dni. Prezes UTK może 
w uzasadnionych przypadkach wystąpić do wójta, 
burmistrza albo prezydenta miasta o zmianę 
terminu, wskazując termin nie dłuższy niż 30 dni 
na dokonanie uzgodnienia,

w przypadku wniosku o uzgodnienie PZPW – termin 
wskazany przez wnioskodawcę, ale nie krótszy 
niż 40 dni,

w przypadku wniosku o uzgodnienie projektu decy-
zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego – 2 tygodnie,

w przypadku wniosku o uzgodnienie projektu decy-
zji o warunkach zabudowy – 2 tygodnie.

Nieprzedstawienie we właściwym terminie stanowiska 
lub warunków, na których może nastąpić uzgodnienie 
dokumentów planistycznych, uważa się za równoznaczne 
z uzgodnieniem projektu.

10. Jak złożyć wniosek o uzgodnienie 
dokumentów planistycznych do Prezesa UTK?
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„Piątki z UTK” to cykl spotkań, podczas których można 
spotkać się z pracownikami poszczególnych komórek 
UTK. Do Państwa dyspozycji są również pracownicy 
Wydziału Planowania i Gospodarki Przestrzennej 
Departamentu Obsługi Prawnej, którzy odpowiedzą na 
wszelkie pytania dotyczące uzgadniania przez Prezesa 
UTK dokumentów planistycznych. Jest to doskonała 
okazja do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, zarówno 
natury merytorycznej, jak i formalnoprawnej.

„Piątki z UTK” są prowadzone poprzez wideokonferen-
cje za pośrednictwem łączy internetowych. Do udziału 
w spotkaniu potrzebny jest komputer z dostępem do 
internetu wyposażony w kamerę, mikrofon i głośnik, 
ew. słuchawki. Można również skorzystać ze smartfona 
bądź tabletu z zainstalowaną aplikacją MS Teams. 

Na spotkania należy umawiać się indywidualnie. 
Na stronie https://utk.gov.pl/piatki znajduje się formu-
larz, za pomocą którego można zarezerwować termin 
wizyty. Podczas rejestracji prosimy o  podanie terminu 
i tematu planowanej rozmowy oraz danych kontakto-
wych. Pozwoli to naszym ekspertom na odpowiednie 
przygotowanie się do spotkania. Po akceptacji tematyki 
wysyłamy potwierdzenie poprzez e-mail, a dzień przed 
spotkaniem link do spotkania. 

Więcej informacji na temat cyklu spotkań „Piątki 
z UTK” oraz ich terminów można znaleźć na stronie 
https://www.utk.gov.pl/.

11. „Piątki z UTK”
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Prezes UTK, dokonując analizy projektów dokumentów 
planistycznych, działa w granicach przepisów prawa 
i swoich kompetencji, mając na celu zapewnienie bez-
pieczeństwa transportu kolejowego na  liniach kolejo-
wych o znaczeniu państwowym oraz na obszarach kole-
jowych. W związku z tym należy pamiętać, że to jakie 
przepisy będą miały zastosowanie w projekcie planu 
miejscowego czy decyzji, w dużej mierze zależy od cha-
rakteru i zakresu prowadzonych działań inwestycyjnych.

Projekty dokumentów planistycznych na etapie prze-
kazywania do uzgodnień przez Prezesa UTK muszą 

pozostawać w zakresie kompetencji tego organu okre-
ślonych w u.p.z.p. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
lub wojewoda (w zależności od charakteru planowanej 
inwestycji) zobowiązani są do wprowadzenia zmian 
wynikających z dokonanych uzgodnień.

Podkreślić należy, że konieczność zachowania zgodno-
ści projektowanego planu miejscowego lub inwesty-
cji z przepisami prawa wskazanymi powyżej dotyczy 
również obszarów przyległych do linii kolejowych, które 
nie są liniami o znaczeniu państwowym, a w przypadku 
których Prezes UTK nie jest organem uzgodnieniowym.

12. Podsumowanie
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13. Wykaz skrótów

dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/797

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. 
w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej 
(Dz. Urz. UE L 138 z 26 maja 2016 r., s. 44, z późn. zm.)

TSI Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności

TSI PRM rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu 
kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się 
(Dz. Urz. UE L 356 z 12 grudnia 2014 r., s. 110, z późn. zm.)

TSI INF rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei 
w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 356 z 12 grudnia 2014 r., s. 1, z późn. zm.) 

TSI ENE rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii 
(Dz. Urz. UE L 356 z 12 grudnia 2014 r., s. 179, z późn. zm.)

TSI CCS rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej 
specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei 
w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L 158 z 15 czerwca 2016 r., s. 1, z późn. zm.) 

TSI SRT rozporządzenie Komisji (UE) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu 
„Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej 
(Dz. Urz. UE. L 356 z 12 grudnia 2014 r., s. 394, z późn. zm.)

ustawa o transporcie kolejowym ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1984)

u.p.z.p. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)

ustawa o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 710,    z późn. zm.)

Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)

k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
17 kwietnia 2013 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii 
kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 552, z późn. zm.)

rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 112) 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 7 sierpnia 2008 r.

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań 
w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1247)



rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych 
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744, z późn. zm.)

rozporządzenie Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 
września 1998 r.

rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. poz. 987, z późn. zm.)

rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)

rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z 26 sierpnia 2003 r. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń 
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589)

plan miejscowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

PZPW plan zagospodarowania przestrzennego województwa

SUiKZP studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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