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 Kobyłka, 27. 01. 2017 r. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ministerstwo Rozwoju 
pl. Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6 
00-928 Warszawa 
 
Ministerstwo Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 
 
Wojewoda Mazowiecki 
p. Zdzisław Sipiera 
Plac Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 
 
Urząd Transportu Kolejowego 
Aleje Jerozolimskie 134 
 02-305 Warszawa 
 
Pan Ireneusz Merchel 
Prezes PKP PLK S.A. 
ul. Targowa 74 
00-734 Warszawa 

 
Szanowni Państwo, 
 
Ponownie zwracamy się z ogromną prośba o pochylenie się nad tragedią, jaką zgotuje miastu 
Kobyłka zlikwidowanie obecnego i jedynego przejazdu kolejowego i przeniesienie go na odległy teren 
dla nieistniejących dróg. 
 
  Wielokrotnie w naszych pismach prosiliśmy o wykonanie bezkolizyjnego przejazdu 
kolejowego – tunelu, w miejscu istniejącego przejazdu kolizyjnego – w osi dwóch ulic powiatowych 
klasy zbiorczej (Poniatowskiego i Napoleona). Jedynie tak zlokalizowany tunel zapewni 
bezpieczeństwo ludzi.. Przeniesienie bezkolizyjnego przejazdu o 300 m w linii prostej od obecnego 
przejazdu,, spowoduje konieczność nadkładania drogi  o ok. 2 km przez pieszych i rowerzystów, po 
nieistniejących jeszcze drogach, projektowanych na szybko, wbrew potrzebom mieszkańców i z 
rażącym  naruszeniem prawa planistycznego. 
 
Z pisma PKP PLK S.A. dowiedzieliśmy się, że pozostawienie przejazdu kolejowego w obecnej 
lokalizacji, istniejącego tu od początku, jest możliwe, jednak, zależy to od decyzji Samorządu w 
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Kobyłce. Nasze problemy PKP PLK zna, bo już w 2014 r. przekazaliśmy protest podpisany przez 
ponad 1500 osób a lista ta nadal się wydłuża. 
 
Przyszło nam zapoznawać się z zawiłym prawem z wielu dziedzin, aby przytaczać twarde argumenty 
o stosowaniu bezprawia przy forsowaniu przez Samorząd Kobyłki, niepotrzebnemu mieszkańcom 
wiaduktu  kolejowego.  Jednak od lat jest to ignorowane, a PKP PLK S.A. wtóruje Samorządowi w 
tym makabrycznym projekcie likwidacji obecnego jedynego przejścia pieszo-rowerowego, co przy 
konieczności nadkładania 2 km, wprost doprowadzi do powstania „dzikiego przejścia” 
kolejowego. Przeciwdziałanie takim przejściom zapowiedział niedawno Prezes UTK.  
 
 Projekt likwidacji obecnego ciągu pieszo-rowerowego i wybudowanie jedynie podziemnego  
przejścia do peronu z wąskimi schodkami i windą (przejście na perony ma szerokość zaledwie 3 
metrów!) jest  karkołomnym rozwiązaniem. Przenoszenie tak ważnego ciągu pieszo-rowerowego dla 
mieszkańców Kobyłki – Ossów na odległy wiadukt w towarzystwo TIR-ów, jak również 
wprowadzenie tym wiaduktem TIR-ów do miasta i intensywnego ruchu samochodów osobowych 600 
tys. klientów budowanego CH Auchan – nie jest w żadnej mierze celem publicznym.  
 
Likwidacja obecnego przejścia jest działaniem wbrew interesom publicznym mieszkańców, ponieważ: 
 

1. Wiadukt nie jest celem publicznym w świetle prawa. Zakłóci zrównoważony rozwój miasta i 
stoi w sprzeczności z Misją i wizją Kobyłki określoną do 2025 r.; 

2. Wiadukt jest oprotestowany przez ok. 1700 podpisanych osób plus ich rodziny, mieszkańców 
osiedli: Kobylak, Turów, Jędrzejek, Kobylak, Maciołki;  

3. Wiadukt wywołał ogromny konflikt społeczny, skłócenie mieszkańców i trudne do 
odwrócenia wrogie relacje pomiędzy oszukiwanymi przez Samorząd Kobyłki mieszkańcami; 

4. Samorząd wymusza uległość wobec czynów karalnych (z narażaniem życia i zdrowia) dla 
realizacji projektu budowy CH Auchan, do którego mają prowadzić nowe drogi główne, które 
wiadukt ma połączyć. Drogi te będą Łącznikiem CH Auchan z trasą S8 i tym chwali się samo 
CH Auchan na swojej stronie internetowej (600 tys. Klientów, Kobyłka to 20 tys. 
Mieszkańców) – proszę odsłuchać sprawozdanie z XXX Sesji Rady Miasta z dnia 28.grudnia 
2016 r. 

5. Pojawiły się groźne wpisy pod adresem Stowarzyszenia „Nasza Ziemia” i innych osób 
protestujących przeciwko takim rozwiązaniom drogowo-mostowym, na łamach lokalnego 
tygodnika „Wieści Podwarszawskie; 

6. Doprowadzi do powstania „dzikiego przejścia” przez tory, po których mają jeździć z dużą 
częstotliwością i szybko pociągi dalekobieżne (do 200 km/godz.). Nie będzie to stan 
„zastany”. PKP PLK S.A. takie zagrożenie właśnie stworzy i to wbrew alarmom Prezesa 
UTK; 

7. Kto odpowie za śmierć na torach: Samorząd Kobyłki, czy PKP PLK.S.A., które obwiniają się 
wzajemnie (w wielu pismach i wypowiedziach) winą za przenoszenie przejazdu i likwidację 
jedynego i niezmiernie ważnego przejścia przez tory.   

8. Likwidacja obecnego przejazdu całkowicie odizoluje południową część Kobyłki. Należy 
pamiętać, że po południowej stronie torów nie ma żadnych instytucji użyteczności publicznej. 
Do urzędu miasta, lekarza, szkół czy przedszkoli  mieszkańcy muszą przechodzić przez tory 
kolejowe na północną stronę torów. W jaki sposób osoby starsze, niepełnosprawne, matki z 
dziećmi, dzieci do szkoły, rowerzyści mają pokonywać 2 km, aby przejść na drugą stronę 
torów? Czy dadzą radę? Dlaczego gotujecie Państwo ludziom taki los? Dlaczego biznes liczy 
się ponad wszystko? 

9. PKP PLK S.A. napisała 2 miesiące temu, że lokalizacja nie jest ostateczna. Trzeba tylko 
dokonać pewnych zmian lokalizacyjnych. Ale przecież niczego nie trzeba ustalać, zmieniać. 
Pozostawienie obecnego przejazdu kolejowego – jako tunel – nie wymaga żadnych zmian czy 
ustaleń. Spełnia wymagania prawne, środowiskowe i finansowe. A już na pewno gwarantuje 
zapewnienie bezpieczeństwa i potrzeb mieszkańców. Chociaż kłóci się to z celem Samorządu, 
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to jest jedynym ludzkim rozwiązaniem – zaspokaja bowiem cel publiczny o jaki walczą 
mieszkańcy; 

10. Pozostawienie obecnego przejazdu kolejowego – jako tunel – nie będzie skutkowało 
wywłaszczeniami, na które mieszkańcy nie pozwolą, bo nie ma tu celu publicznego, w myśl 
art. 61 Konstytucji, usprawiedliwiającego takie wywłaszczenia; 

11. Pozostawienie obecnego przejazdu – tunelu – nie zniszczy chronionej przyrody, chronionych 
prawem unijnym i krajowym różnych występujących tu gatunków fauny i flory, unikatowych 
ponad 100-letnich dębów (już z numerkami do wycięcia), Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (ostatniego w powiecie szlaku migracji dużych zwierząt płowych: 
ponad 80 łosi, stada saren, dzików), siedlisk chronionego prawem ptactwa wodnego, gadów i 
płazów;  

12. Pozostawienie przejazdu kolejowego to nienaruszanie prawa planistycznego. 
Przenoszenie „na siłę” przejazdu kolejowego opiera się bowiem na planie z 1999 r. 
(niezaktualizowanym i kompletnie ignorującym święte prawo do posiadania domu, 
placu) i z 2004 r. (plan ten nie obejmuje zjazdu z wiaduktu po północnej stronie ).  

  
 Likwidacja jedynego dla tej części miasta przejazdu kolejowego – przejścia dla pieszych i 
rowerzystów, łączącego obie części Kobyłki (wiele osiedli mieszkaniowych) przenoszenie go na 
wiadukt odległy o 2 km od ruchu pieszo-rowerowego, wprowadzanie TIR-ów do małego miasta by 
zapewnić interesy biznesu (CH Auchan) nie może się zdarzyć. 
 
Wszyscy powinniśmy być świadomi, że osoby niepełnosprawne, starsze, matki z dziećmi, a już na 
pewno dzieci szkolne nie będą w stanie lub nie będą chciały grzecznie pokonywać ogromną odległość 
po wiadukcie , w towarzystwie TIR-ów, by tylko przeprawić się przez tory. 
„Dzikie przejście” to śmierć na torach na jedynym ciągu komunikacyjnym całej Kobyłki Ossów.  
 
 Jednocześnie informujemy państwa, że projektowany wiadukt do dróg klasy głównej ma 
zaledwie 15 metrów szerokości. Kto będzie odpowiedzialny za wypadki komunikacyjne z udziałem 
ludzi dorosłych a szczególnie dzieci wysyłanych na wiadukt, który ma pełnić rolę również ciągu 
pieszo- rowerowego dla mieszkańców osiedli Kobylak, Turów, Nadarzyn. 
 
Dlatego po raz kolejny bardzo prosimy o pozostawienie przejazdu kolejowego w obecnej lokalizacji – 
jako tunel.  
Tak jak to jest w sąsiednich miastach po kolei: Ząbkach, Zielonce, Wołominie. 
 
 Stowarzyszenie nie przesyła kopii pisma do Samorządu Miasta Kobyłka z uwagi na 
wykluczenie nas z jakichkolwiek prac na rzecz  mieszkańców i miasta Kobyłka: 
- zabroniono nam zabierać głos w czasie Sesji w jakichkolwiek sprawach dotyczących miasta 
- wrzucono nas z listy stowarzyszeń działających na terenie miasta Kobyłka, jaka znajduje się na 
stronie BIP Urzędu Miasta Kobyłka 
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