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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 22 maja 2001 r.

w sprawie okreÊlenia rodzajów budynków, budowli i urzàdzeƒ przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejo-
wego.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerw-
ca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz.
591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934

oraz z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1314) zarzàdza si´, co nast´puje:

Dziennik Ustaw Nr 66 — 5000 — Poz. 676

§ 1. Do prowadzenia ruchu kolejowego, bioràc pod
uwag´ funkcje, jakie obiekty te spe∏niajà w prowadze-
niu ruchu kolejowego przy uwzgl´dnieniu warunków
bezpieczeƒstwa, przeznaczone sà:

1) budynki:
a) których ca∏kowita lub przewa˝ajàca cz´Êç po-

wierzchni zajmowana jest przez:
— pracowników wykonujàcych czynnoÊci zwià-

zane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
— urzàdzenia, o których mowa w pkt 3, oraz pra-

cowników wykonujàcych czynnoÊci zwiàzane
z obs∏ugà i nadzorem tych urzàdzeƒ,

— pracowników wykonujàcych czynnoÊci zwià-
zane z diagnostykà, pomiarami i bie˝àcymi
naprawami budynków, budowli, pojazdów,
maszyn i urzàdzeƒ s∏u˝àcych do prowadzenia
ruchu kolejowego,

— pojazdy, maszyny i inne urzàdzenia do wyko-
nywania diagnostyki, pomiarów oraz bie˝à-
cych napraw budowli i urzàdzeƒ wymienio-
nych w pkt 3 lit. h),

b) stra˝nice przejazdowe,

2) budowle:
a) drogi szynowe wraz z podtorzem na liniach i sta-

cjach kolejowych, w tym równie˝ na stacjach
rozrzàdowych i postojowych, z wy∏àczeniem
bocznic kolejowych, umocnienia skarp, pasy
i drogi po˝arowe, elementy ochrony akustycznej
oraz sta∏e zas∏ony odÊnie˝ne,

b) mosty, tunele, wiadukty, konstrukcje oporowe,
przepusty i urzàdzenia odwadniajàce,

c) sieci trakcyjnej oraz trzeciej szyny wraz z tà sie-
cià, szynà i konstrukcjami wsporczymi,

d) bramki sygna∏owe do zawieszania g∏owic sygna-
lizatorów,

e) linie telekomunikacyjne s∏u˝àce wy∏àcznie do za-
pewnienia ∏àcznoÊci technologicznej oraz zwià-
zane wy∏àcznie z eksploatacjà urzàdzeƒ i syste-
mów sterowania ruchem kolejowym,

f) skrzy˝owania linii kolejowych z drogami w jed-
nym poziomie,

g) perony i rampy,
h) naziemne, nadziemne i podziemne przejÊcia dla

pieszych i dojÊcia do peronów, w tym usytuowa-
ne w budynkach, o których mowa w pkt 1 lit. a),

i) technologiczne drogi ko∏owe i dojÊcia do urzà-
dzeƒ, o których mowa  w pkt 3,

3) urzàdzenia:
a) sterowania ruchem kolejowym,
b) telekomunikacji kolejowej s∏u˝àce wy∏àcznie do

prowadzenia ruchu kolejowego,
c) elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
d) hamulce torowe,
e) elektroenergetyczne s∏u˝àce do zasilania sieci

trakcyjnej i trzeciej szyny pràdem sta∏ym oraz za-
silania urzàdzeƒ przeznaczonych wy∏àcznie do
prowadzenia ruchu kolejowego,

f) kontroli stanu technicznego pociàgów, a w szcze-
gólnoÊci urzàdzenia do wykrywania p∏askich
miejsc i zagrzanych osi, skrajniki,

g) inne zwiàzane z bezpieczeƒstwem ruchu kolejo-
wego, w tym sygnalizatory oraz wskaêniki nie-
wchodzàce w sk∏ad urzàdzeƒ, o których mowa
w lit. a),

h) do wykonywania diagnostyki, pomiarów i bie˝à-
cych napraw:
— drogi szynowej, mostów, wiaduktów, tuneli,

przepustów i konstrukcji oporowych,
— sieci trakcyjnej i trzeciej szyny,
— systemów sterowania ruchem kolejowym.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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