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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze zwraca się z prośbą
o wywieszenie na tablicy ogłoszeń załączonego ogłoszenia, w celu poinformowania właścicieli
drzew rosnących przy liniach kolejowych o prowadzonej przez nasz Zakład wycince drzew,
zgodnie z ostateczną decyzją właściwego terytorialnie starosty.
Wycinka przedmiotowych drzew prowadzona jest na podstawie z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
07.08.2008 r. (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1227).
Usunięcie drzew w trybie art. 56 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
nie jest uzależnione od zgody właściciela gruntu porośniętego drzewami podlegającymi
usunięciu. Tym samym zarządca infrastruktury kolejowej został uprawniony do usunięcia drzew,
których nie jest posiadaczem, na gruncie sąsiadującym z terenem kolejowym. Nie ma podstawy
prawnej, aby żądać przedłożenia zgody właściciela zadrzewionego gruntu. (Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie z dnia 14 marca 2014 r. II SA/Kr
1640/13).
Dodajemy, że przedmiotowe drzewa wyrosły po wybudowaniu linii kolejowej i zgodnie z art. 56
ust 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, odszkodowanie ustawowo nie
przysługuje.
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Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokość kapitału zakładowego w całości wplaconego16 696 577 000,00 zł
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P. T. WŁAŚCICIELE DRZEW ROSNĄCYCH PRZY LINIACH KOLEJOWYCH

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, informuje, że zgodnie z art. 56 ust. 1
Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
07.08.2008 r. (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1227) istnieje obowiązek usunięcia wszystkich drzew i krzewów rosnących
w pasie 15 m od osi skrajnego toru i zakaz nowych nasadzeń.

Zakład nasz jako zarządca infrastruktury kolejowej został zobowiązany do usunięcia drzew, których nie jest
posiadaczem, na gruncie sąsiadującym z terenem kolejowym.
Wykonawca wycinki drzew skontaktuje się z właścicielami drzew rosnących przy liniach kolejowych, w celu ustalenia
sposobu zagospodarowania drewna oraz protokolarnego jego przekazania. Pozyskane drewno pozostaje w dyspozycji
jego właściciela. Prosimy o współdziałanie przy wykonywaniu zadania.

Za wycięte drzewa, zgodnie z art. 56 ust 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, odszkodowanie
ustawowo nie przysługuje, gdyż wyrosły po wybudowaniu linii kolejowej.
Dyrektor Zakładu

