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Jarosław Firlit

Przewodniczący Rady Osiedla
ul. Żernicka 219
54-51 O Wrocław

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu w nawiązaniu
do pisma Rady Osiedla Żerniki z dnia 16.05.2022 roku w sprawie zlikwidowanego przejścia
kolejowego informuję, iż przejazd kolejowo-drogowy kategorii „D” w ciągu ulicy Konińskiej (linia
kolejowa nr 275 km 9,036) zostal zlikwidowany w dniu 22 czenrvca 2007 roku podczas
modernizacji linii kolejowej nr 275. Najbliższe, czynne obecnie, dostępne dla mieszkańców są
przejazdy znajdujące się w km:
- 8,273- przejazd kategorii „B” w ciągu ulicy Szczecińskiej (w odległości 750 m);
- 9,622- przejazd kategorii „A” w ciągu ulicy Żernickiej (w odległości 590 m).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. § 23 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744):
„Nowego przejazdu kolejowo - drogowego nie projektuje się na skrzyżowaniu istniejącej linii
kolejowej lub bocznicy kolejowej z drogą publiczna , jeżeli w odległości nieprzekraczającej 3 km
od projektowanego przejazdu kolejowo - drogowego znajduje się przejazd kolejowo - drogowy
lub skrzyżowanie wielopozíomowe. ”

W związku z powyższym, o ile miasto Wrocław przychyli się do Państwa prośby, przy
planowanych przyszłych inwestycjach miejskich należy rozważyć budowę przejścia pod torami
dla pieszych i rowerzystów
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