
 

WNIOSEK 

w sprawie zgody na odstępstwo od przepisów ustawy O transporcie kolejowym  

w zakresie wykonywania robót budowlanych  

W SĄSIEDZTWIE LINII KOLEJOWYCH  

Podstawa prawna: Art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, ze zm.) oraz  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 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 2020 r. poz. 1247) 

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 

 

Nazwa:          Starosta Gdański 
 

2.1. DANE INWESTORA1) 

Imię i nazwisko lub nazwa: …………………………………………………………………………. 

Kraj: ………………………………. Województwo: .………………………………………………… 

Powiat: ………………………………………….. Gmina: .………………..…………………………… 

Ulica: ………………………………………………………… Nr domu: …………. Nr lokalu: ……..…. 

Miejscowość: ………………………….. Kod pocztowy: .……….…… Poczta: ...…………………….. 

Nr tel. (nieobowiązkowo): .………………..………………………….…………………………………. 

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)1) 

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1. 

Kraj: ………………………………. Województwo: .………………………………………………… 

Powiat: ………………………………………….. Gmina: .………………..…………………………… 

Ulica: ………………………………………………………… Nr domu: …………. Nr lokalu: ……..…. 

Miejscowość: ………………………….. Kod pocztowy: .……….…… Poczta: ...…………………….. 

Adres skrzynki ePUAP2): ……………………………………………….……………...………………… 

3. DANE PEŁNOMOCNIKA1)  Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika. 

□ pełnomocnik   □ pełnomocnik do doręczeń 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………….. 

Kraj: ………………………………. Województwo: .………………………………………………… 

Powiat: ………………………………………….. Gmina: .………………..…………………………… 

Ulica: ………………………………………………………… Nr domu: …………. Nr lokalu: ……..…. 

Miejscowość: ………………………….. Kod pocztowy: .……….…… Poczta: ...…………………….. 

Adres skrzynki ePUAP2): ……………………………………………………………………………….. 

Nr tel. (nieobowiązkowo): .………………..………………………….…………………………………. 

4. TREŚĆ WNIOSKU 

Należy podać przepis lub przepisy ww. ustawy i rozporządzenia, którego dotyczy wniosek oraz: 
- wartość parametru / wymaganie zgodne z rozporządzeniem 

- projektowane rozwiązanie (wartość parametru itp.) 

Zwracam się o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



5. DANE INWESTYCJI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)1) 

Województwo: .………………………………………………………………………………………….. 

Powiat: ………………………………………… Gmina: .………………..…………………………… 

Ulica: ……………………………………………………………. Nr domu: ………………..……..….. 

Miejscowość: ……………………………………………….. Kod pocztowy: .……….…………..…….  

Identyfikator działki ewidencyjnej3): ………………………….……………….……………………..... 

Inne dane: ………………………………………………………………………………………………... 

6. NAZWA I RODZAJ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WPROWADZENIA ODSTĘPSTWA 

Należy podać przesłanki przemawiające za koniecznością wprowadzenia odstępstwa, w tym argumenty przemawiające za uznaniem 

przypadku za szczególnie uzasadniony oraz przyczyny braku możliwości zastosowania się do obowiązujących przepisów  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

8. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ – ePUAP 

□ Wyrażam zgodę   □ Nie wyrażam zgody 

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną    

(Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

9. ZAŁĄCZNIKI4) 

 Oryginał pełnomocnictwo (lub jego potwierdzona urzędowo kopia) – jeżeli inwestor działa przez 

pełnomocnika. 

 Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa – jeżeli obowiązek uiszczenia 

takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

 Projekt zagospodarowania działki lub terenu.  

 Opinia zarządcy infrastruktury kolejowej (podmiot odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą kolejową, 

jej eksploatację, utrzymanie, odnowienie lub udział w rozwoju tej infrastruktury) 

Inne (w zależności od rodzaju inwestycji): 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

10. DATA I PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA)  

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku składania wniosku w postaci papierowej. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
1)  W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub 

nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza. 
2)  Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 
3)  W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb 

ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje. 
4) Właściwe zaznaczyć. 

 

 


