Stanowisko Zarządu
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie: przejazdów kolejowych na drogach gruntowych i drogach leśnych

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zwraca się do Ministra Infrastruktury
z wnioskiem o zmianę rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1744 z późn. zm).
Zgodnie z § 93. w/w rozporządzenia w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia zarządca kolei zmieni kategorię przejazdu kolejowo-drogowego
i dostosuje systemy zabezpieczenia ruchu na tym przejeździe do wymagań określonych
w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli zgodnie z przepisami § 7–10 przejazd kolejowo-drogowy
powinien zostać zaliczony do kategorii innej niż dotychczasowa. Powołując się na powyższe
regulacje, zarządcy linii kolejowych wymuszają na gminach zmianę kategorii dróg
wewnętrznych, służących głównie rolnikom w celu dojazdu do gruntów rolnych, na drogę
publiczną, w wypadku kiedy drogi te krzyżują się z istniejącymi liniami kolejowymi na
istniejących przejazdach. W/w istniejące przejazdy kolejowe niejednokrotnie stanowią jedyną
możliwość dojazdu do gruntów dla rolnika, w związku z tym konieczne jest ich dalsze
funkcjonowanie. Przekształcenie drogi wewnętrznej (przeznaczonej do transportu rolnego)
w drogę publiczną w wielu przypadkach nie jest jednak w żaden sposób możliwe z powodu
istniejących szerokości i braku możliwości pozyskania terenów przyległych. Odrębną kwestią
są także bardzo wysokie koszty, które gminy musiałyby ponieść w celu dostosowania
nośności i osiągnięcia pozostałych standardów dot. dróg publicznych.
W wypadku nieprzekwalifikowania dróg wewnętrznych na drogi publiczne przejazdy
na tych drogach zostaną zakwalifikowane do przejazdów kategorii F (do których zalicza się
przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych. Przejazdy
te mogą być zabezpieczone stale zamkniętymi rogatkami otwieranymi przez użytkowników
lub wyposażone zgodnie z warunkami technicznymi określonymi dla przejazdów kategorii A
lub B). Zmiana dotychczasowego przejazdu kolejowo-drogowego (w ciągu drogi
niepublicznej) na kategorię F będzie się wiązała z koniecznością podpisania przez
użytkowników tego przejazdu z zarządcą kolei umowy na użytkowanie przejazdu kolejowodrogowego i ponoszeniem związanej z tym wysokiej opłaty z tytułu użytkowania przejazdu
(obejmującej zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie, tj. najem terenu, amortyzacja,
podatki oraz koszty diagnostyki, narzuty), przy czym czynsz przejazdu kolejowo-drogowego
obowiązuje również w wypadku przejazdów na liniach nieeksploatowanych. Trudno sobie
wyobrazić, że rolnicy oraz inni indywidualni użytkownicy w/w przejazdów będą podpisywali
umowy w zakresie użytkowania przejazdu oraz ponosili związane z tym koszty.
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Przedmiotowa sprawa dotyczy również przejazdów kolejowych zlokalizowanych na
obszarach leśnych, które znajdują się w ciągu dróg leśnych pełniących funkcje dojazdów
pożarowych. Likwidacja przejazdów kolejowych na w/w drogach może spowodować istotne
utrudnienia dla prowadzenia akcji ratowniczych poprzez znaczne wydłużenie czasu dojazdu
służb ratowniczych do miejsca zdarzenia takiego jak pożar czy nagła potrzeba udzielenia
pomocy poszkodowanemu. W przypadku wystąpienia pożaru lasu, opóźnienie dojazdu
jednostek straży pożarnych spowodowane likwidacją przejazdów kolejowych może być
przyczyną powstania katastrofalnych skutków zarówno w wymiarze przyrodniczym
jak i finansowym.
W związku z powyższym Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wnosi o zmianę
w/w rozporządzenia w taki sposób, aby z regulacji, o których mowa wyłączone zostały drogi
transportu rolnego oraz drogi będące dojazdami pożarowymi na obszarach leśnych.

2

