
            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl 
 

 
Warszawa, 23 kwietnia 2012 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 PKP PLK S.A. 
 ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE 
 ul. Targowa 74 
 03-734 Warszawa 
 
  
 
znak: Choszczówka/parkingi/01/2012 
 
 

Szanowni Państwo, 

 

Proszę o określenie warunków technicznych, jakie muszą być spełnione, aby było możliwe 

wybudowanie parkingów wzdłuż ogrodzeń torów kolejowych znajdujących się przy przystanku 

Warszawa Choszczówka. 

Parkingi miałyby się znajdować przy ul. Zawiślańskiej, jak również przy ul. Piwoniowej. 

Wzdłuż obu tych ulic mieszkańcy pozostawiają swoje samochody, aby przesiąść się do pociągów. 

Niestety, ale istniejący parking przy ul. Piwoniowej jest zbyt mały, aby pomieścić wszystkie 

samochody. Przesyłam zdjęcia obrazujące liczbę samochodów codziennie parkujących przy 

przystanku. 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 











            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl 
 

 
Warszawa, 17 sierpnia 2012 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P. Jan Telecki  
 Dyrektor PKP PLK S.A. 
  Zakład linii kolejowych w Warszawie 
  Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych 
   Budynków i Budowli 
 ul. Jagiellońska 78 
 03-301 Warszawa 
 
znak: Choszczówka/parkingi/02/2012 
 

Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 

Bardzo dziękuję za niezwykle merytoryczną odpowiedź w związku z zapytaniem, które ostatecznie 

skierowane zostało do Pana w lipcu br. Wcześniejsze kierowanie wniosku do CRI w Warszawie pozostało 

bez jakiejkolwiek odpowiedzi – nie zostało nawet przesłane do właściwej jednostki PKP PLK S.A. 

Odpowiadając na prośbę Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie wyjaśniam, że parkingi 

zlokalizowane byłyby po obu stronach linii kolejowej E-65 na odcinku: 

a) od km 19 426 do południowej głowicy przystanku osobowego Warszawa Choszczówka (strona 

zachodnia – ul. Zawiślańska); szerokość ok. 3,5 – 4 m umożliwiająca swobodne parkowanie 

równoległe do torów kolejowych 

b) od km 19 426 do północnej głowicy przystanku osobowego Warszawa Choszczówka (strona 

wschodnia – ul. Piwoniowa); szerokość ok. 5 – 5,5 m umożliwiająca swobodne parkowanie 

prostopadłe do torów kolejowych z uwzględnieniem odpowiednich stref ochronnych od szafy 

teletechnicznej zlokalizowanej po tej stronie linii kolejowej. 

na działce ewidencyjnej nr 23 z obrębu 4-17-01 (załącznik nr 1). 

Przewidywana nawierzchnia parkingów: kratka ekologiczna betonowa (wielootworowa: 60 x 40 x 10). 

 

 Pragnę także poinformować, że stosowna lokalizacja parkingów powinna zostać naniesiona na 

wymagane przez p. Dyrektora mapy podkładowe, gdy tylko takie mapy zostaną pozyskane. Do tego czasu 

proszę o ustosunkowanie się, czy opisana lokalizacja wstępnie zarysowana w załączniku nr 1 byłaby 

możliwa do realizacji. 

 

                    Wojciech Tumasz 





            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl 
 

 
Warszawa, 18 sierpnia 2012 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P.  
 Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
 
 
znak: Choszczówka/parkingi/03/2012 
 

Szanowna Pani Prezydent ! 

 

W związku z korespondencją jaką prowadzę z PKP – PLK w sprawie uzgodnienia lokalizacji parkingów 

przy przystanku kolejowym Warszawa Choszczówka, bardzo proszę o wyasygnowanie niewielkich środków 

na pozyskanie map, o których mowa w piśmie PKP PLK S.A. (załącznik). Po pozyskaniu map należałoby 

nanieść na nie propozycję lokalizacji miejsc parkingowych, którą przedstawiłem PKP PLK roboczo w 

oparciu o mapy google. 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 











            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
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Warszawa, 17 września 2012 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P.  
 Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
 
 
znak: Choszczówka/parkingi/04/2012 
 

Szanowna Pani Prezydent ! 

 

W ślad za dotychczasową korespondencją (pismo z dnia 18 sierpnia 2012 r., znak: 

Choszczówka/parkingi/03/2012), przesyłam wstępne uzgodnienia z PKP-PLK S.A., ZLK w Warszawie 

dotyczące przedmiotowego parkingu. 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 









            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
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Warszawa, 06 października 2012 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P.  
 Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
 
 
znak: Choszczówka/parkingi/05/2012 
 

Szanowna Pani Prezydent ! 

 

Przesyłam Pani opinię Burmistrza Dzielnicy zakresie możliwości realizacji parkingu Parkuj i Jedź 

przy przystanku osobowym Warszawa – Choszczówka. Jedynie ZTM zajmuje się budową parkingów Parkuj 

i Jedź na terenie m.st.Warszawy po przyznaniu środków przez Radę Warszawy na wniosek Prezydenta 

m.st.Warszawy. Proszę zatem, aby Pani, jako Prezydent m.st.Warszawy zabezpieczyła odpowiednie środki 

w budżecie miasta i przedłożyła je do akceptacji Radzie Warszawy. 

 

 

 

 

Załącznik pismo Burmistrza Dzielnicy Białołęka 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 



            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
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Warszawa, 17 października 2012 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P.  
 Donald Tusk 
 Premier RP 
  
 
 
znak: Choszczówka/parkingi/06/2012 
 

Szanowny Panie Premierze ! 

 

Uprzejmie proszę o przekazanie do właściwego ministra prośby o udzielenie informacji na jakich 

warunkach wydane byłoby odstępstwo od warunków usytuowania budowli, określonych w art. 53 ust. 2 

ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U.2007.16.94) w przypadku realizacji parkingów na działce nr 23 z 

obrębu 4-17-01 na warunkach określonych przez PKP-PLK S.A. pismem z dnia 06 września 2012 r. (znak: 

IZDK-505-235a/2012/EB). 

Z góry dziękuję za odpowiedź. Zgodnie z KPA proszę ją także przesłać na adres poczty 

elektronicznej: wojtum@gazeta.pl 

 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 



From: Rafał Jaworski 
Sent: Monday, October 29, 2012 2:56 PM 
To: wojtum@gazeta.pl 
Subject: warunki udzielenia odstępstwa odnośnie usytuowania budynków i budowli określonych w 
ustawie o transporcie kolejowym  
 
Warszawa, 29 października 2012 r. 
 
Szanowny Panie! 

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 17 października 2012 r., przekazane pocztą 
elektroniczną, w sprawie warunków udzielenia odstępstwa odnośnie usytuowania budynków i budowli 
o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) w związku z budową parkingów, Departament Transportu 
Kolejowego wyjaśnia co następuje. 

Kwestia udzielenia zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budowli i budynków, 
drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych jest 
uregulowana w przepisach art. 57  ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Z treści 
powołanego przepisu wynika, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli, drzew krzewów oraz wykonywania 
robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, określonych odpowiednio w art. 53 ww. ustawy oraz 
w wydanym na podstawie art. 54 ww. ustawy rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955). 

Uprawnienie do udzielenia bądź odmowy zgody na odstępstwo przysługuje właściwemu 
organowi administracji architektoniczno-budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 3a i 5 ww. ustawy, organem administracji architektoniczno-budowlanej 
właściwym w sprawach obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym i 
terenach zamkniętych jest wojewoda, natomiast w odniesieniu do pozostałych terenów, w tym 
znajdujących się w sąsiedztwie obszaru kolejowego, organem właściwym jest starosta (art. 82 ust. 
2 ustawy Prawo budowlane).  

Na podstawie podanych przez Pana informacji, nie można ustalić, czy udzielenie odstępstwa 
ma dotyczyć terenu kolejowego czy działki znajdującej się w jego sąsiedztwie. 

Postanowienie w przedmiocie odstępstwa organ wydaje po uzyskaniu opinii właściwego 
zarządcy infrastruktury kolejowej, którym jest PKP PLK S.A. Warunkiem udzielenia zgody na 
odstępstwo jest zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, brak zagrożenia dla życia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia oraz dla prawidłowego ruchu kolejowego.  
Opinia właściwego zarządcy wyrażana jest w trybie art. 106 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Zajęcie stanowiska na podstawie art. 106 K.p.a. jest formą współdziałania w 
określonym zakresie, pomiędzy dwoma podmiotami, z których jeden jest umiejscowiony w systemie 
organów administracji publicznej, zaś drugi (zarządca infrastruktury) wykonuje poza własnymi 
zasadniczymi obowiązkami, zadania z zakresu prawa administracyjnego jakim jest wyrażenie opinii 
co do zasadności wniosku o odstępstwo (por. postanowienie NSA w Warszawie z 29.12.2010 r. II OW 
74/10).  

Należy dodać, że przepis art. 57 ustawy o transporcie kolejowym jest samoistną podstawą 
prawną do udzielenia zgody na odstępstwo, ponieważ stanowi on lex specialis wobec art. 9 ust. 2 
Prawa budowlanego (jako lex generali). Wobec powyższego nie zachodzi konieczność uzyskania 
upoważnienia Ministra o którym mowa w art. 9 Prawa budowlanego (por. wyrok WSA w Krakowie z 
14.04.2008 r., II SA/Kr 1223/07).  



Ponadto należy stwierdzić, że sytuacji kiedy prace ziemne związane z budową parkingu mają 
przebiegać w obrębie obszaru kolejowego, należy zapewnić, że będą one prowadzone zgodnie z 
przepisami rozporządzenia 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. Nr 151, poz. 987). 

 
 

Rafał Jaworski 
 
Departament Transportu Kolejowego 
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
tel. 022 630 13 99 
 
 

Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się, czy jest to konieczne. Proszę pomyśl o środowisku. 

 

Wiadomość ta jest przeznaczona do wyłącznego użytku adresata. 
Jeśli nie jesteś adresatem tej wiadomości, to wszelkie jej rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, 
kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie jest zabronione.  
Jeśli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę, bezzwłocznie skontaktuj się z nadawcą wiadomości oraz usuń 
wiadomość z komputera.  

Please consider the environment before printing this e-mail. 
This e-mail may contain privileged information.  
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake) please notify the sender 
immediately and destroy this e-mail.  
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. 

 

Disclaimer added by CodeTwo Exchange Rules 

www.codetwo.com 

 






