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Przedmiot sprawy

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Kogo dotyczy?

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej następuje na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych
Spółki Akcyjnej.

Co przygotować?

- Wnioskodawca składa wniosek po uzyskaniu opinii:
a)ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na obszarach,
którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2007 r. Nr 133,
poz. 921),
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do morskich portów i przystani wraz z
obszarami pasa technicznego oraz pasa ochronnego,
c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
d) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji
obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów
budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w
odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.),
g) właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty w zakresie zadań rządowych albo
samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i
art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) - w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami
zagospodarowania przestrzennego,
h) właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) - w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury.
- Wniosek o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zawiera :
1) mapę w skali co najmniej 1:5.000, przedstawiającą istniejące uzbrojenie terenu, proponowany przebieg
linii kolejowej, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla planowanych obiektów budowlanych,
opracowaną na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku terenów zamkniętych z wykorzystaniem mapy,
o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125);
2) określenie zmian w dotychczasowym przeznaczeniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu, przy czym
przez uzbrojenie terenu należy rozumieć wybudowane urządzenia, o których mowa w art. 143 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z
późn. zm.);
3) mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania podziału
nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) opinie ww.
- Do wniosku należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną na podstawie
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o dostępie do informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U z 2008 r., Nr 199, poz.1227)

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Nie dotyczy.

Jak wypełnić
dokumenty?

Nie dotyczy.

Ile muszę zapłacić?

Za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć po uzyskaniu opinii wymaganych w art.9o ust. 3 pkt.4 ustawy o transporcie
kolejowym oraz po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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Gdzie załatwię
sprawę?

Dokumenty możesz :
 przesłać na adres: Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie , Al.Marszałka J
Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
.........................................................
 złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu (Punkt Obsługi Klienta)
Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. 89 5232620

Czy sprawę załatwię
drogą
elektroniczną?

Nie .

Co zrobi urząd?

Wydamy decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
W przypadku braków w dokumentacji poprosimy Cię o jej uzupełnienie w terminie 14 dni.

Jaki jest czas
realizacji?

Twoją sprawę załatwimy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

Od wydanej decyzji możesz odwołać się do ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego.
/ Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej/. Odwołanie musisz wnieść za pośrednictwem
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji.

Informacje
dodatkowe

Wymogi jakie musisz spełnić w momencie ubiegania się o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej zawarte są w art.9o ust.3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z
2007r. , Nr16, poz.94 z późn. zm.)

Podstawa prawna

Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. ,
poz. 267 t.j.)
Art.9o, 9p, 9q, 9s, 9w ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. , Nr16,
poz.94 z późn. zm.)
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