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Radny Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Dotyczy: interpelacji w sprawie przedstawienia informacji jakie dzialania prowadzi Gmina
Kolbuszowa w sprawie zapewnienia mieszkaricom dojazdu do swoich p6l w sytuacji, gdy
zostan4 zlikwidowa ne przejazdy ko lej owe.

W odpowiedzi na interpelacjg dotycz4c4 sprawy w/w informujg, 2e Gmina Kolbuszowa

wnosila o zmiang przepis6w, kt6re pozwolityby na dotychczasowe zasady korzystania z przejazdow

kolejowych. Pismem zdnia26.0g.2017 r. oraz20.04.2Ol8 r. zwr6ciliSmy sig z proSb4 do Pana Posla

Zbigniewa Chmielowca o zlozenie wniosku do Ministra Andrzeja Adamczyka o zmiang

Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 paldziernika 2015r. (Dz. U. 2015r. poz.

1744) w sprowie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzy1owania linii kolejowych

oraz bocznic koleiowych z drogami i ich usytuowanie i do zachowania dotychczasowych kategorii

przeiazd6w, umoZliwiaj4cych korzystanie z nich, bez koniecznorici przeksztalcania statusu dr6g, na

kt6rych sig znajduj4. Ponadto rozpoczgli6my procedurg zaliczenia dr6g gminnych wewngtrznych o nr

ewid. gr. 29 i 725 zlokalizowanych w Kolbuszowej Gornej do dr6g gminnych publicznych. W ci4gu

tych dr6g trzeba bEdzie wykona6 nowy przejazd.Przejazd kat. D w km 38,854 linii kolejowej nr 71

Ocice - Rzesz6w zlokalizowany w ci4gu drogi prywatnej wtedy zostanie zlikwidowany. Co do

pozostatych przejazdow kolejowo-drogowych w miejscowoSci Kupno prowadzone sQ rozmowy

z wla6cicielami grunt6w prywatnych celem ich przekazania lub wykupu pod drogg, kt6ra stanowilaby

drogg gminn4 publiczn4. Ponadto w miejscowoSci Widelka prowadzona jest przez PKP S.A.

procedura przekazania fia rzecz Gminy Kolbuszowa czgsci teren6w kolejowych pod przyszle drogi

dojazdowe do przejazdu kolejowo-drogowego w km 45,213.
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