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Dotyczy: petycja w sprawie likwidacji przejazdu lub utworzenia szlabanu typu F na dr 258/1  

ul. Siewierska, obręb Dziechciarze. 

 

 Szanowni Państwo, 

 

W odpowiedzi na petycję z dnia 15 września 2020 r. (data wpływu 24 września 2020 r.)  

w sprawie likwidacji przejazdu lub utworzenia szlabanu typu F na dr 258/1 ul. Siewierska, obręb 

Dziechciarze proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.  

 Działka o numerze ewidencyjnym 258/1 (położona w obrębie Dziechciarze) była działką  

o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. władającym na zasadach posiadania samoistnego był Skarb 

Państwa. Od dnia 19 października 2018 roku właścicielem wskazanej działki jest Skarb Państwa 

reprezentowany przez Starostę Zawierciańskiego, na podstawie art. 538 Kodeksu Napoleońskiego  

(KN 1808.1.1.3 z dnia 17.03.1809 r.). W/w nieruchomość została wpisana do księgi wieczystej  

o numerze CZ1Z/00079360/7. Sposób zagospodarowania działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 

258/1 to droga, lecz stanowi drogę wewnętrzną, która umożliwia dojazd tylko do zabudowanych oraz 

niezabudowanych nieruchomości przyległych. 

 Gmina Poręba podjęła działania mające na celu przyjęcie na własność Gminy Poręba działki  

o numerze ewidencyjnym 258/1. Przekazanie nieodpłatnie na własność Gminy nieruchomości, 

stanowiących własność Skarbu Państwa, służących aktualnie wykonywaniu zadań własnych Gminy  

może nastąpić na podstawie art. 5 ust. 4 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. 

przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.). 

Zgodnie z art. 1, art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej 

ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem,  

a ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Drogi 

publiczne ze względu na funkcje sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe, 

drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne.  

Stosownie do art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 470 z późn. zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych 

kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg 

wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po 

zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych 

następuje w drodze uchwały rady gminy. 

Stan prawny nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 258/1 uniemożliwia aktualnie 

zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 
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kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744) wskazuje, że do kategorii A, B, C 

lub D kwalifikuje się przejazdy kolejowo – drogowe, które posiadają status drogi publicznej.  

Na podstawie § 12 ust. 1 oraz 3 wskazanego powyżej rozporządzenia, do kategorii F zalicza się 

przejazdy kolejowo – drogowe i przejścia na drogach wewnętrznych. Przejazdy kolejowo – drogowe  

i przejścia kategorii F są użytkowane na podstawie umowy zawartej między zarządcą kolei  

a użytkownikiem przejazdu kolejowo – drogowego lub przejścia, która określa w szczególności sposoby 

ich zabezpieczenia i użytkowania. 

Na okres od 02 września 2020 r. do 02 października 2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład 

Linii Kolejowych w Częstochowie na przejeździe kolejowo – drogowym na linii kolejowej nr 182 w km 

35, 737 (w ciągu działki o numerze ewidencyjnym 258/1) wywiesił ogłoszenie o możliwości 

użytkowania przejazdu jako kategorii F zarówno przez osobę prywatną jak instytucję. Gmina Poręba 

wyraziła wolę zawarcia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy najmu przejazdu kolejowo – 

drogowego „F” zlokalizowanego na drodze wewnętrznej. 

W związku z powyższym przejazd kolejowo – drogowy w ciągu drogi wewnętrznej oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 258/1 nie zostanie zlikwidowany, lecz nie ma aktualnie możliwości 

pozostawienia przejazdu kategorii D. Działanie takie zostaną podjęte w przyszłości, wyłącznie  

w przypadku spełnienia przez wskazaną działkę warunków, jakim powinna odpowiadać droga 

publiczna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).  

 W świetle powyższego, realizacja postulatu w zakresie pozostawienia przejazdu kategorii D nie 

jest możliwa. 

 O treści niniejszego pisma proszę powiadomić pozostałych sygnatariuszy petycji. 

 

 

          Z poważaniem, 

 

            Burmistrz Miasta Poręba 

          Ryszard Spyra 
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