
BURMISTRZ GMINY I MIASTA
CZERW I O N l(/A- L E SZCZY N Y

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9
tel. 32 429 59 11,32429 5934,fax32431 17 60

www. czerwionka-leszczyny. pl, e-mai I : ka@czerwion ka-leszczyny. com. pl

#
CZER,WIONKA-LESZCZYNY

ZLOZA SUKCESU

Czerwionka-Leszczyny, 1 1 .02.2019 r.

Szanowna Pani
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Przewod n iczqca KIu bu Radnych
Prawo iSprawiedliwoS6

W odpowiedzi na interpelacjg Klubu Radnych PiS z dnia 22 stycznia
2019 roku, przedstawiam nastqpujqce informacje.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny w chwili obecnej prowadzi
nastqpujqce uzgodnienia w zakresie mo2liwo6ci wykorzystania teren6w
bqdqcych w zarzqdzie Spotek Grupy PKP:
1. stacja ,,Leszczyny" - w zwiqzku ze zlo2onym wnioskiem w sprawie

nieodplatn ego u2yczenia czqSci nieruchomoSci przylegajqcych do dworca
kolejowego otrzymano odpowied2 o braku moZliwo5ci zawarcia takiego
porozumienia. JednoczeSnie zaproponowano uregulowanie praw
majqtkowych tych terenow po uprzednim dokonaniu podzialow
geodezyjnych i wylqczeniu nowo powstatych dzialek z tzw. ,,trener6w
zamkniqtych". Obecnie trwa etap prac geodezyjnych. Po zakoficzeniu
podzialu zostanie wdro2ona procedura przygotowania nieruchomoSci do
sprzedazy.
Dodatkowo Gmina zlo2yla wniosek o objgcie budynku dworca
Programem lnwestycji Dworcowych, jednakZe z informacji przekazanych
pzez PKP S.a. wynika, i2 obecnie nie jest przewidywana modernizaqa
budynku dworca, za9 docelowq formq jego zagospodarowania jest
sprzeda2.
Z uwagi na powy2sze rozwa2ana jest koncepcja wykonania na
sqsiadujqcej z infrastrukturq kolejowq dzialce gminnej nr 2601/307 strefy
,,Parkuj i Jed?".

2. stacja ,,Czerwionka" - Gmina i Miasto wystqpita o nieodplatne przekazanie
nieruchomoSci po bytym dworcu kolejowym oraz znaidujqcej sie po
drugiej stronie linii kolejowej rampy w celu zlokalizowania na nich
parking6w i wiat rowerowych slu2qcych obsludze podr6znych. PKP S.A.
negatywnie odniosla sig do mo2liwoSci nabycia tytulem nieodptatnym
wskazujqc, i2 ewentualne przeniesienie praw do nieruchomo6ci mogloby
nastqpi6 w formie rokowafi za cenq nie niZszq ni2 warto6c rynkowa
dzialek.
NiezaleZnie od stanowiska Gminy w przedmiotowej sprawie, spotka
postanowila wdro2y6 procedury zwiqzane z przygotowaniem
nieruchomoSci do obrotu.

3. chodnik w ciqgu linii 140 pomigdzy ulicami Dzialkowc6w i Kolejowq
w Czerwionce - Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z wnioskiem



intencyjnym w sprawie nieodplatnego nabycia tego lerenu w celu
przeprowadzenia prac remontowych wystqpila do PKP S.A. w roku
2016 r Sp6lka wyrazila zgodg na zbycie czqsci nieruchomosci q ulem
odptatnym po jej wyodrebnieniu. W zwiqzku z zaakceptowaniem takiego
rozstrzygniecia przez Gmine w chwili obecnej realizowana jest procedura
podzialowa.

4. nieczynna linia ,,Orzesze-2ory" - samorzady gmin Orzesze, Zory
i CzeMionka-Leszczyny zw5clv siQ do PKP S.A. z wnioskiem
o nieodptatne pzejecie dzialek zlokalizowanych w ciqgu nieistniejqcej linii
159 z pzeznaczeniem na realizacje 6ciezek rowerowych.
Dzialania te doprowadzily do nieodplatnego nabycia prawa uzytkowania
wieczystego tych nieruchomosci przez gmine Orzesze oraz Czerwionka-
Leszczyny. Trwa jeszcze procedura nabycia na zecz miastaZory z uwagi
na konieczno66 wyhczenia czesci dziatek z teren6w zamkniqtych.
Dodatkowo obecnie tMajq prace przygotowawcze do aplikowania
o Srodki zewnetrzne na realizacjq zamierzenia.

Jednocze6nie pragne nadmienic, i2 przygotowanie do obrotu
nieruchomo6ci opisanych w pkt 1-3 z uwagi na ich zlokalizowanie w ciagu
istniejacej linii kolejowej wymaga po stronie sp6lki PKP przeprowadzenia
czasochlonnych procedur obejmu.iqcych m. in. :

1. dokonanie podzialu geodezyjnego,
2. uzyskanie stanowisk sp6lek Grupy PKP o zb?dnogci przedmiotowych

dzialek dla ich podstawowej dziatalnosci eksploatacyjnej,
3. uzyskaniu decyzji wta6ciwego ministra ds. transportu o wytEczeniu

z teren6w zamkniQtych,
4. wylqczeniu przedmiotowych dzialek z umowy centralnej zawartej z spdtkq

PKP PLK S.A.,
5. uzyskaniu pozytywnej opinii zespolu ds. dokonania oceny alokacji

majqtku tMalego PKP S.A.,
6. wykonaniu wyceny wartoSci rynkowej nieruchomo6ci.

Dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez spolkq
zbycie tych nieruchomo6ci moze nastqpid wylecznie q ubm odplatnym,
w formie rokowai pzeprowadzonych pomiqdzy PKP S.A. a Gminq bez
obowiazku upzedniego przeprowadzenia przetargu, za cene nie nizszq ni2
warto66 rynkowa nieruchomosci z uwzglQdnieniem analizy ekonomicznej
oplacalnosci sprzedazy.

Kolejnym elementem mogqcym mie6 wptyw na termin zakoiczenia
procedur nabycia wzmiankowanych teren6w na rzecz Gminy i Miasta
CzeMionka-Leszczyny jest procedowany obecnie rzadowy Program
Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej lnfrastruktury Kolejowej.
W ramach komponentu chroniqcego infrastruktur? kolejowq pzed likwidacjq
zadeklarowano nowelizacjg pzepis6w zmietzai)qcq do ochrony
dotychczasowej sieci linii kolejowych poza zazqdem PKP PLK S.A.
Ministerstwo zaktada doprowadzenie do powstania katalogu ciqg6w
kolejowych zar6wno w zatzqdzie PKP PLK SA, jak i innych spd*ek Grupy
PKe co do kt6rych istnieje potencjat przewozowy lub mo2e zaistniec
w pzyszlosci, zapewnienie ochrony ciqg6w infrastruktury oraz umozliwienie
oddawania jednostkom samorzqdu teMorialnego oraz organizacjom pozytku
publicznego do nieodptatnego czasowego korzystania, w taki spos6b, by
sfera wtascicielska pozostala w gestii Skarbu Paistwa. Stanowi to odejscie
od dzisiejszej zasady pzekazywania odcink6w bytych linii kolejowych



na wlasnoSC jednostkom samorzqd u terytorialnego.
Na ograniczenia wynikajqce z tego faktu wskazywano r6wnie2

w trakcie zorganizowanego w dniu 05.02.2019 t. pzez Slqski Zwiqzek Gmin
i Powiatow spotkania przedstawicieli samorzqd6w lokalnych wojewodztwa
Slqskiego z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP S.A.

OtzymuJE:
1. adresat
2. Biuro Rady
3. aa.

,l JaniszewsHt
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Szanowny Pan
Bernard Strzoda
Przewodnicz4cy Rady Miej skiej
w Czervionce - f,eszczynach

INTERPELACJA

w sprawie przejgcia przez Gming i Miasto Czerwionka - Leszczyny tercn6w kolejowych

Szanowny Panie Przewodnicz4cy,

w zwi4zku z brakiem mo2liwo6ci zagospodarowania i uporz4dkow ania przez Gming i Miasto
Czerwionka - Leszczyny teren6w nalez4cych do spolki PKP, a dzisiaj nie posiadaj4cej dla niej
funkcjonalnego charalteru, prosimy o ustalenie mo2liwo6ci przejgcia ww. teren6w
(m.in. chodnik6w - prrykladem chodnik pomi$zy ul. Dzialkowc6w a ul. Kolejow4, czy tez tereny
wzdlu2 ul. Kolejowej ) za przyslowiow4 'zlot6wk9'. Umo2liwi to wejScie i praca w tych miejscach
sluzbom komunalnym, co dzisiaj jest niemozliwe, a stanowi du24 uciq2liwo66 dla mieszkafic6w.
Jako przyklad w tej kwestii, niech posluzy przejecie przez Powiat Rybnicki dworca w Suminie
i zaadoptowanie go do cel6w sluz4cych mieszkaricom i lokalnym stowarzyszeniom. Prosimy
o przedstawienie obecnego stanu przedmiotowej sprawy oraz ewentualne ponowne podjecie
rozm6w z PKP S.A. w tej kwestii, kt6re doprowadz1 do rozstzygnigcia zgodnego ze sfusznym
interesem mieszkahc6w.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwo3ci

Izabela Rajca
Gabriel Bregula
Janusz Szoltysek
Benedykt Krzyiowski
Grzegorz Marek


