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Petycja mieszkańców sołectwa Strażów w sprawie wykonania generalnego 

remontu nawierzchni drogi na działce o nr ewi. 358/2 w Strażowie 

W nawiązaniu do wcześniejszych zgłoszonych wniosków na zebraniach wiejskich Sołectwa Strażów 

z Władzami gminy Krasne My mieszkańcy sołectwa Strażów za stacją PKP zwracamy się z petycją o pilny 

generalny remont odcinka drogi publicznej położonej na działce nr 358/2 będący w trwałym zarządzie PKP 

przywracający pierwotny stan nawierzchni (240 mb) poprzez położenie nakładki masy bitumicznej na 

powierzchni ok. 1400 m2 (na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do budynku stacji PKP).  

Prosimy aby przydzielić niezbędne środki finansowe na wykonanie prac remontowych oraz na najbliższym 

czasie ujęć ww. drogę do generalnego remontu nawierzchni doprowadzając nawierzchnię do odpowiedniego 

stanu technicznego. 

Droga ta jest bardzo ważną drogą stanowiącą jedyne i podstawowe połączenie mieszkańców pobliskich 

miejscowości ze stacją PKP w Strażowie. Z tej drogi korzystają codziennie mieszkańcy posesji oraz 

pracownicy zakładu naprawczego Pogotowia Energetycznego odcinka kolejowego PKP gdzie na końcu 

drogi znajduje się budynek z zapleczem magazynowo technicznym PKP Energetyka S.A. Zakład 

Południowy, Sekcja Zasilania Elektroenergetycznego. Częste wyjazdy kilka razy na dobę samochodów 

pogotowia energetycznego PKP oraz ciężarowych samochodów dostawczych powodują kolejne i jeszcze 

większe niszczenie i tak wybitej dziurami drogi.   

Uzasadnienie 

Opisywana droga została wykonana w roku 1983 i sfinansowana z środków inwestycyjnych 

otrzymanych z Zarządu PKP Warszawa, o które osobiście starali się mieszkańcy przysiółka. Stan istniejący 

drogi nie pozwoli na jej bezpieczne użytkowanie i stanowi również niebezpieczeństwo uszkodzenia 

pojazdów z niej korzystających z powodu znaczących ubytków w istniejącym bruku oraz punktowych 

wyższych stopni nachylenia nawierzchni spowodowany przez nieutwardzoną powierzchnię i niezastosowaną 

do ciężkiego transportu przez nią przejeżdżającego. Ponadto droga prowadzi do prywatnych posesji i do 

obiektów użyteczności publicznej i stwarza znaczące niedogodności mieszkańców z powodu braku 

odwodnienia powierzchniowego. 

Jakość tej drogi oraz jej pobocza jest fatalna co przedstawia załączona dokumentacja fotograficzna. Wyrwy 

w asfalcie są kłopotliwe, wręcz niebezpieczne dla samochodów i kierowców oraz użytkowników.  

Przy wymijaniu się samochodów ciężarowych, osobowych  można uszkodzić pojazd a nawet spowodować 

kolizję. Boki asfaltu są postrzępione i pełne dziur, co uniemożliwia jazdę a kierowca jest zmuszony przy 

takim manewrze zatrzymać się aby nie uszkodzić zawieszenia układu jezdnego. Z drogi tej korzystają 

również rodzice z małymi dziećmi oraz rowerzyści. Są to głównie osoby starsze.  



Kiedy z naprzeciwka lub z tyłu jedzie dostawczy samochód, rodzice z wózkami lub rowerzysta musi zjechać 

na to nierówne i dziurawe pobocze lub brzeg koryta rzeki. Kończy się to utratą równowagi i upadkiem co 

może doprowadzić do ciężkiego uszkodzenia ciała.  

Dodatkowym utrudnieniem jest stojąca woda na asfalcie, co powoduje, że dziury są niewidoczne, 

szczególnie niebezpiecznym odcinkiem drogi jest łuk od budynku stacji PKP. Jej stan przy trudnych 

warunkach pogodowych nie pozwala na poruszanie się po niej, zwłaszcza podczas wiosennych roztopów 

oraz obfitych opadów deszczu z uwagi na wystąpienia wody z koryta rzeki i zalewając drogę. 

Taka sytuacja miała miejsce w czasie powodzi w 2010 r. oraz pojawia się podczas wiosennych roztopów 

oraz obfitych opadów deszczu.  

Rozwiązaniem ww. problemów byłby generalny remont nawierzchni ww. drogi gminnej oraz usypanie 

szerszego i równego pobocza.  

Biorąc powyższe spółka PKP winna wykonać ww. remont drogi z uwagi na dotychczasowe codzienne 

korzystanie z gminnej drogi przez ich pracowników oraz środki transportu które przyczyniły się do obecnego 

stanu nawierzchni (biorąc pod uwagę m.in.: rozładunek i przeładunek oraz przetransportowanie podkładów 

kolejowych, kruszywa, ziemi itp. podczas wykonywania remonty infrastruktury kolejowej PKP na odcinku 

pomiędzy stacjami Załęże–Strażów–Krzemienica). 

Jednocześnie przypominamy że zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440) zarządca drogi będącej w trwałym zarządzie 

w tym przypadku spółki PKP odpowiedzialna jest za utrzymywanie drogi w należytym stanie technicznym co 

na przykładzie ww. drogi nie można stwierdzić. 

   Z treści przepisów wynika, iż do podstawowych obowiązków ciążących na zarządcy dróg należy 

szeroko rozumiany obowiązek wykonywania ogółu prac remontowych i zabezpieczających, przywracających 

pierwotny stan nawierzchni oraz bieżących robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, których celem 

jest poprawa i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 

W celu realizacji tego zadania zarządca powinien utrzymywać podlegające mu drogi w stanie wykluczającym 

narażenie użytkowników na wypadek pozostający w adekwatnym (wyłącznym i bezpośrednim) związku 

przyczynowym z ich wykorzystaniem. Zadania swoje zarząd powinien realizować w szczególności poprzez: 

 utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch 

i innych urządzeń związanych z drogą w stanie wykluczającym narażenie użytkowników na wypadek 

pozostający w bezpośrednim związku z wykorzystaniem drogi; 

 wykonywanie prac remontowych i zabezpieczających przywracających pierwotny stan nawierzchni oraz 

bieżących robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, których celem jest poprawa i zwiększenie 

bezpieczeństwa ruchu; 

 przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg; 

 przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników. 

Nadmieniamy, że jest ona pomijana przy głównych pracach remontowych a jedynie były wykonywane 

kosmetyczne łatanie dziur w drodze co nie przynosi pożądanych efektów z uwagi na to że wypadają one 

oraz pojawiają się kolejne wyrwy.  

W dniu 12.04.2013 r. odbyła się wizja lokalna stanu ww. drogi w obecności przedstawiciela PKP. Od tego 

czasu nie podjęto działań zmierzających do przywrócenia pierwotnego stanu nawierzchni przedmiotowej 

drogi.  














