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Nr IZDK4-5003-110.92.1./2020                 Rzeszów, 27.07.2020 
 
                                                                                
                                                                               UMiG Rudnik Nad Sanem 
                                                                               ul. Rynek 40 
                                                                               37 – 420 Rudnik nad Sanem 
    
 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie w związku poleceniem 
Centrali Spółki o realizacji zaleceń określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
i Rozwoju z dnia 20 października 2015r (Dz. U. 2015r poz. 1744 z późń. zm.) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz 
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz w nawiązaniu do wcześniejszej 
korespondencji dot. przejazdu kolejowo-drogowego  kat D na linii kolejowej Nr 68 Lublin-
Przeworsk w km 128,999 usytuowanego w ciągu drogi niepublicznej informuje: 
1.Przypominamy, że Nasza Spółka, jako zarządca kolei została zobowiązana  
w terminie do 13 listopada 2020r do dostosowania przejazdów kolejowo-drogowych do 
warunków określonych w ww. Rozporządzeniu (§93). Do tego czasu drogi na wszystkich 
przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A, B, C lub D muszą mieć status drogi publicznej  
z nadanym numerem lub należy dokonać zmiany kategorii przejazdu na kat F tj. użytku 
niepublicznego. 
2. Przejazd kolejowo-drogowy w km 128,999 kat D usytuowany w ciągu drogi leśnej o nr inw.: 
DR/09/1 w m. Rudnik nad Sanem (z lewej strony przejazdu) nie został ujęty w wykazie 
przejazdów wskazanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, jako niezbędny do 
prowadzenia gospodarki leśnej oraz ochrony przeciwpożarowej. W stosunku do 
przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego nie będą, więc prowadzone przez Lasy 
Państwowe działania umożliwiające pozostawienia w dotychczasowej kategorii. Ponadto 
Nadleśnictwo Rudnik pisemnie poinformowało zakład, że nie jest zainteresowane przejęciem 
ww. przejazdu kolejowo-drogowego w użytkowanie w kategorii F i zawarciem stosownej Umowy 
najmu (płatnej). 
3.  W nawiązaniu do przekazanej pismem Nr DR.7221.13.2020 z dnia 21.07.2020r potrzebie 
pozostawienia przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego z uwagi na jego 
wykorzystywanie przez okolicznych mieszkańców zakład ponownie informuje, że z uwagi na 
brak możliwości podjęcia działań w kierunku zmiany statusu drogi na publiczną jest przejęcie 
przejazdu w użytkowanie w kat F po zawarciu stosownej Umowy najmu.  
4. W związku z powyższym informujemy o rozpoczęciu 30-dniowej procedury 
przekwalifikowania przedmiotowego przejazdu do kategorii F lub jego likwidacji w przypadku 
braku zgłoszenia się osoby, firmy lub innego podmiotu chętnego do jego użytkowania w kat F 
na podstawie zawartej Umowy. Zwracamy się z prośbą o pilne umieszczenie na tablicach 
samorządu i na stronie internetowej ogłoszenia, iż na ww. przejeździe kolejowo-drogowym 
zostanie wywieszona informacja o możliwości przejęcia w użytkowanie ww. przejazdu kolejowo-
drogowego w kategorii F o treści: 
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„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie informuje, że w związku 
z usytuowaniem przejazdu kolejowo-drogowego w km 128,999 kat D linii kolejowej Nr 68 Lublin 
– Przeworsk w m. Rudnik (numer identyfikacyjny przejazdu 068 128 999) w ciągu drogi 
niepublicznej i braku możliwości podjęcia działań przez lokalny samorząd tj. UGiM w Rudniku 
nad Sanem w kierunku nadania drodze statusu drogi publicznej Zakład rozpoczyna 30-dniową 
procedurę jego przekwalifikowania do kategorii F tj. użytku niepublicznego.  
Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r 
(Dz. U. 2015r poz. 1744) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy 
kolejowo-drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako 
przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) 
pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być 
wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez 
użytkownika przejazdu.  
Ostateczny termin zgłoszenia do zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie 
przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego w kategorii F mija z dniem 31.08.2020r.  
Po tym okresie Zakład rozpocznie procedurę jego likwidacji. 
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych  
w Rzeszowie, adres – ul. Batorego 24 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów (telefon kontaktowy 017 
711 23 99  lub  017 7111 321)”. 
 
  
               
 
 
 
 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Nadleśnictwo Rudnik 

3. ISE Rzeszów 

4. A/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
Elżbieta Konstantynowicz, tel. +48 17 711 23 99,  
e-mail: elzbieta.konstantynowicz@plk-sa.pl 


