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Kobyłka, 22 marca 2017 r. 
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Dotyczy pisma z PKP PLK S.A. z dnia 16 marca 2017 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

Wielokrotnie zgłaszaliśmy, że w Kobyłce-Ossów, z przyczyn zupełnie nieuzasadnionych 
społecznie, środowiskowo, finansowo i wbrew woli mieszkańców Samorząd Kobyłki oraz 
PKP PLK S.A. [„PLK”] zdecydowały, z naruszeniem wielu przepisów prawa i zasad ładu 
społecznego, w przeciwieństwie do wszystkich sąsiednich miast – o zmianie lokalizacji 
przejazdów kolejowych – jedynych w Kobyłce i Kobyłce Ossów ciągów komunikacyjnych, 
zamiast wybudowania tuneli w śladzie obecnych przejazdów – bez naruszania przepisów, 
rujnacji miasta, wywłaszczeń i degradacji unikatowego środowiska naturalnego. 

Szczególnie problematyczny jest przejazd kolejowy w Kobyłce Ossów. Obecny przejazd 
kolejowy ma niebagatelne znaczenie dla mieszkańców, jako, że jak wielokrotnie 
wskazywaliśmy, ciąg ulic Poniatowskiego i Napoleona umożliwia życie i funkcjonowanie 
miasta położonego po południowej stronie torów (położone tam osiedla stanowią niemal 
pustynię cywilizacyjną - nie ma tam obiektów użyteczności publicznej, szkół, sklepów, 
dostępu do służby zdrowia, policji, straży pożarnej, etc. Po wszystko „chodzi się” na północną 
stronę miasta przez przejazd kolejowy, który w nieodpowiedzialnym zamyśle, wbrew prawu i 
wbrew 1600 podpisanych osób oraz ich rodzin ma być zlikwidowany.   

Przeniesienie tego przejazdu, wraz z przejściem dla pieszych daleko od centrum miasta 
zmusza ludzi niepełnosprawnych, starszych, chorych, matki z dziećmi w wózkach, dzieci do 
szkół, rowerzystów – do nadkładania 2 km – aby przeprawić się przez tory. 

Nieporozumieniem jest wskazywanie nam przez PLK w odpowiedzi z 16 marca 2017 r., że na 
terenie Kobyłki powstaną 4 bezkolizyjne przeprawy, które powstaną rzekomo w celu 
poprawy bezpieczeństwa i komunikacji pomiędzy północną i południową częścią miasta.  

Faktycznie bowiem będzie:  

 w Kobyłce: 

 podziemne wejście na perony, tj. schody (3m szerokości) i winda (nie zawsze 
będzie działała!) na stację Kobyłka,  

 tunel łączący południową i północną część miasta Kobyłki; 

 w Kobyłce-Ossów: 

 podziemne wejście na perony, tj. schody (3m szerokości) i winda (nie zawsze 
będzie działała!) na stację Kobyłka-Ossów  

 wąski wiadukt (15 m), daleko od miasta, okrężnie łączący południową i 
północną część miasta Kobyłki-Ossów, po którym mają przejeżdżać TIR-y, ma 
też odbywać się ruch pieszy i rowerowy.  

W sytuacji nadkładania 2 km na przejście przez tory nie będzie „poprawy bezpieczeństwa 
ruchu”, o czym przekonuje PLK. Życie pisze wszak inne scenariusze, o czym świadczy 
miażdżący Raport NIK. Najwięcej wypadków śmiertelnych ma przecież miejsce na 
przejazdach kolejowych i „dzikich przejściach”. A takie przejście w Kobyłce-Ossów właśnie 
jest tworzone. Nie można beztrosko zakładać, że osoby o ograniczeniach ruchowych, matki z 
małymi dziećmi i w wózkach będą w stanie pokonywać dodatkowe 2 km drogi, aby dotrzeć 
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skąd przyszły, tylko po drugiej stronie torów. Nie można również łudzić, że dzieci w wieku 
szkolnym będą grzecznie nadkładać aż taką odległość w drodze do szkoły.   

Podkreślamy, że o takiej sytuacji mieszkańcy Kobyłki nie byli informowani. Nie było 
żadnych konsultacji społecznych, nie było żadnych publikacji na stronie BIP. Taka praktyka 
Samorządu w Kobyłce jest normą. Pisaliśmy o tym wielokrotnie, jednakże bez reakcji. Brak 
świadomości o tak karkołomnych rozwiązaniach dla całego miasta potwierdza zapytanie 
mieszkańca na XXX sesji Rady Miasta w grudniu ub. roku, gdzie Burmistrz odpowiada za 
zapytanie, że przez planowane przejście podziemne nie będzie możliwości przejazdu 
rowerem. 

Szkodliwa dezinformacja, wręcz szczucie na siebie mieszkańców, uprawiana przez Samorząd 
ma katastrofalne skutki w życiu bardzo obecnie skłóconego miasta, z licznymi sprawami 
sądowymi wobec Samorządu włącznie. 

PLK niestety, w wielu obszarach, „nie odstaje” od manipulowania rzeczywistością, łamania 
prawa i ignorancji zapewnienia bezpieczeństwa i ładu społecznego.  

Prosimy nie wywracać rzeczywistości, że schodki 3 m szerokości i działająca kapryśnie 
winda, zapewni bezpieczny ruch pieszych i rowerzystów. Linia Warszawa-Wołomin to, jak 
się chwali sama PLK, „co dziesięć minut pociąg”. Zatem potok tylko samych pasażerów jest 
ogromny. Do tego, na tych ciasnych schodkach, zdaniem PLK i Samorządu w Kobyłce, 
miałby się odbywać ruch głównego ciągu pieszo-rowerowego Kobyłki Ossów. PLK: po 
pierwsze – poświadcza nieprawdę, co jest zakazane prawem, albo po drugie – nie ma żadnej 
wiedzy, jak faktycznie zapewnione będzie bezpieczeństwo ruchu kolejowo/pieszo/ 
rowerowego, co tym bardziej dyskwalifikuje ją, w świetle prawa, jako zarządcę infrastruktury 
kolejowej.  

Wyglądało by to tak: mieszkańcy Kobyłki, niekorzystający z kolei, zbaczają z ciągu ulic 
Poniatowskiego i Napoleona, idą do wąskiego przejścia podziemnego na perony, gdzie w 
tłumie pasażerów (w dwóch kierunkach) najbardziej zatłoczonej zdaje się w Polce trasie 
kolejowej będą rzekomo bezpiecznie pokonywać wąskie (3m) schodki na dół.  Potem znowu 
takimi wąskimi schodkami przemieszczą się na górę też z pasażerami kolei (w dwóch 
kierunkach) by wyjść na poziom „0” i na koniec wrócić do głównego ciągu ulic. Jeszcze 
większy dramat będą miały osoby niepełnosprawne, starsze, matki z dziećmi, rowerzyści. 
Będą mieli szansę na korzystanie z wind (jeśli będą działały!) Przeprawa tych ludzi z 
ograniczonymi możliwościami przemieszczania się, polegać będzie na makabrycznym dla 
nich ciągu wielu zabiegów. Będzie to zboczenie z drogi i dojście do przejścia podziemnego na 
perony. Osoby te razem z pasażerami kolei będą próbować szczęścia by skorzystać z windy 
(jeśli będzie działać), zjechać na dół do przejścia podziemnego, przejść do kolejnej windy i 
znowu próbować szczęścia by z niej skorzystać i pojawić się po drugiej stronie torów, po 
czym udać się do ciągu ulic, z którego wcześniej wyszli. Alternatywą dla tych ludzi, zdaniem 
Samorządu i PLK jest – wąski wiadukt na odległych bagnach, gdzie przy wydłużeniu prawie 
o 2 km drogi będą mogli przy TIR-ach i wzmożonym ruchu samochodów osobowych 
przekroczyć tory a potem dotrzeć do miejsca, z którego wyszli, ale po przeciwnej stronie 
torów.  

Czy tak PLK i Samorząd rozumieją bezpieczeństwo i poprawę ruchu kolejowo/drogowo/ 
pieszo/rowerowego –  obowiązku narzuconego im krajowymi i unijnymi przepisami prawa, 
co musiało być spełnione przy ubieganiu się o dotacje? A co jeśli windy nie będą działać? 
Czy nie będzie to całkowite wykluczenie społeczeństwa przez kolej? 
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„Dzikie przejście” w obecnym „starym” przejściu przez tory jak i bezpośrednie zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego na wąskim 15 m wiadukcie przy TIR-ach na 
grząskich bagnach przy niedopuszczalnych wynikach badań geologicznych, powinno być 
alarmem dla kolei i władz, szczególnie w kontekście miażdżącego raportu Najwyższej Izby 
Kontroli o zagrożeniu na przejazdach kolejowych. Ostatnie wyniki pokazują, że to zagrożenie 
nie zmniejsza się, przeciwnie postępuje. Stwierdzono różnego rodzaju usterki i uszkodzenia w 
ponad 80% kładek naziemnych. Jak ma się do tego budowa wiaduktu na grząskich bagnach? 
Uznawanie przez PLK, pomimo raportów NIK, wiaduktu na bagnach dedykowanego TIR-om 
jest zbieżne z forsowaniem rzekomej poprawy komunikacji miasta dzięki wąskim przejściom 
podziemnym, schodkom i windom na perony. To niedorzeczne i niebezpieczne. 

Nie można aż tak poświęcać ludzi, ich życia i zdrowia, wielu wywłaszczeń, przyrody 
(degradacja ściśle chronionych prawem krajowym i unijnych unikatów środowiska 
naturalnego jak i całego Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, też brak przełazu 
dla dużych zwierząt ze względu na złe wyniki badań geologicznych), komunikacji miasta, 
wprowadzania TIR-ów, a z nimi smogu, spalin, hałasu i wstrząsów na bagiennych terenach 
(osiedla domów jednorodzinnych). Cel publiczny nie wchodzi tu w grę. Upór Samorządu i 
PLK może tu tylko zastanawiać, dlaczego, dla dobra społecznego nie budują od lat tuneli w 
obecnych śladach przejazdów kolejowych i blokują Kobyłkę. 

Zachodzi ponadto podejrzenie, że PLK, manipuluje rzeczywistością. W swojej odpowiedzi z 
dnia 16 marca 2017 r. PLK nagle powołuje się na podpisy mieszkańców, którzy odnieśli się 
pozytywnie do planów wykonania bezkolizyjnych przejazdów kolejowych. Zataja przy tym 
pismo Stowarzyszenia „Nasza Ziemia” z podpisami ok. 1500 mieszkańców. Wszyscy chcemy 
bezkolizyjnych przejazdów. Jednak, czy w piśmie, na które powołuje się PLK wymieniono 
likwidację obecnych przejazdów kolejowych, zamykanie głównych ciągów komunikacyjnych 
miasta i wynoszenie przejścia pieszo-rowerowego daleko od głównego ciągu 
komunikacyjnego na odległe bagna i do nieistniejących dróg? Jeśli nie, to podpieranie się 
poparciem oszukanych mieszkańców byłoby głęboko niewłaściwe i stanowiłoby wprost 
poświadczanie nieprawdy i działanie na szkodę bezpieczeństwa ruchu.  

Prosimy niniejszym, w trybie informacji publicznej o pismo przewodnie do listy 
podpisów, o których pisze PLK. 

Żądamy przy tym dotrzymania tym razem przez PLK terminu udzielenia informacji 
publicznej, bo nie jest to praktyka PLK. 

Wiadukt ma zapewnić, jak chwali się CH Auchan – łącznik z trasą S8 (dla TIRÓW i 600 tys. 
przyszłych klientów), z którego skorzysta zapewne cały powiat.   

Wiadukt na bagnach pociąga za sobą wiele kosztownych dodatkowych niezbędnych 
inwestycji, nie tylko tych 1700 m dróg gminnych, które, wg Programu Funkcjonalno-
Użytkowego PLK zamierza wybudować miastu. Długa lista koniecznej do wybudowania 
nieistniejącej obecnie infrastruktury drogowej (też nieistniejącej nawet w planach 
zagospodarowania) jak też poprawa obecnej katastrofalnej infrastruktury drogowej, 
przekwalifikowywanie na siłę wąskich osiedlowych dróg lokalnych na drogi zbiorcze lub 
główne, oświetlenie i wiele innych niezbędnych działań dla spełniania przez wiadukt swojej 
roli i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu nie znalazła jednakże odzwierciedlenia w PFU. Nie 
jest jasne źródło zapewnienia i wysokość finansowania tych dodatkowych dalekosiężnych 
robót, zwłaszcza przy ogromnym zadłużeniu miasta. 
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Nie mogą być nieznane PLK, jako inwestorowi, żądania tych „dodatkowych robót”, 
nieujętych w PFU, wysuwane przez Samorząd wobec Wykonawców, podważające sens 
tunelu i wiaduktu w zmienionych lokalizacjach w przypadku ich niewykonania.  

Do tego dochodzi brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – jedynych 
uznawanych prawem, obejmujących wiadukt. Wyrazem monopolistycznego zachowania jest 
twierdzenie PLK, że swoją inwestycję opiera na miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, które pozyskała ze stron internetowych! Te plany nie obejmują wiaduktu, co 
niejednokrotnie wykazywaliśmy. W PFU natomiast znajduje się bezprawna pozytywna opinia 
Burmistrza Kobyłki, która jest jedynie dowodem na przekroczenie jego kompetencji. Opinia 
w PFU powinna być sporządzona przez zarządcę dróg, z którymi krzyżuje się linia kolejowa, 
w tym likwidacja przejazdów kolejowych. Tym zarządcą jest Starosta Wołomiński. PFU 
rażąco narusza tu prawo. W PFU brak jest też wyników pomiaru hałasu, wstrząsów i innych 
badań wymaganych prawem. PFU narusza wielokrotnie prawo, do tego PLK zdolna jest 
napisać, że PFU nie jest wiążące dla przedmiotu przetargu. 

Reasumując, w świetle obowiązującego prawa, nie ma podstaw prawnych i społecznych do 
likwidacji obecnego przejazdu kolejowego w Kobyłce Ossów.   

Co więcej, Starosta Wołomiński, w odpowiedzi z 19 stycznia 2017 r. napisał wręcz, że 
„istniejący stan zagospodarowania terenu, a także umieszczone elementy drogi oraz 
urządzenia z nią związane całkowicie odpowiadają potrzebom ruchu drogowego” (drogi 
powiatowe klasy zbiorczej). Dalej, „w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego została opracowana dokumentacja techniczna, która przewiduje jedynie 
budowę ścieżki rowerowej.” Tak odnosi się do istniejącego stanu faktycznego ulic 
Poniatowskiego i Napoleona zarządca tych dróg. Nie ma tu mowy o przerywaniu tego 
głównego ciągu komunikacyjnego poprzez likwidację obecnego przejazdu kolejowego. 

PLK powołuje się na decyzje środowiskową, w której jednakże wykazany stan faktyczny 
terenu jest zupełnie inny od rzeczywistego. PLK nie ma zatem żadnej legitymacji prawnej do 
powoływania się tę opinię środowiskową. Nie ma w niej wymaganej prawem oceny wpływu 
na środowisko dla 1700 m dróg budowanych dla miasta, co przy bezpośrednim sąsiedztwie, 
jak też przebiegu przez Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu ma znaczenie 
zasadnicze. Jest to kolejne bezprawie i poświadczanie nieprawdy. Podobne nieprawidłowości 
występują w planach zagospodarowania, przy których upiera się PLK, a które to plany nie 
obejmują wiaduktu. 

Tak przygotowane dokumenty jak i wyniki badań geologicznych bagien oraz brak 
środków finansowych wykluczają realizację bezkolizyjnych przejazdów kolejowych w 
Kobyłce w nowej lokalizacji, o czym też obszernie pisze się w wielu oficjalnych pismach. 

Pisanie przez PLK oczywistej nieprawdy, że Samorząd (mimo przekwalifikowywania na siłę 
wąskich ulic mimo braku miejsca na szerokie drogi zbiorcze lub główne (25 m), które mają 
łączyć wąski wiadukt o szerokości 15 m –  a więc dodatkowy ścisk i wąskie gardło, 
obciążenie, spaliny, hałas TIR-ów do CH Auchan) ograniczy kiedyś (poprzez „oznakowanie”) 
ciężki ruch towarowy na obiekcie dedykowanym drogom głównym dla TIR-ów – jest tylko 
kolejnym dowodem na wykorzystywanie monopolistycznej pozycji PLK.  

Tunele w obecnych przejazdach spełniają wszystkie warunki bezpieczeństwa, bez 
naruszania prawa i ładu społecznego, a ich realizacja mogła być już dawno zakończona. 

Dlaczego PLK i Samorząd w Kobyłce od lat blokują miasto, zrzucając winę na mieszkańców 
i na organizacje społeczne, skłócając dalej miasto, które już tak wiele ucierpiało?  
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Jaki faktycznie cel przyświeca PLK i Samorządowi w Kobyłce, bo nie jest to cel publiczny. 

 

 

      
 

 

 


