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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 
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