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       Kobyłka, 6 grudnia 2016 r. 
 
 

 
                                              PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
    Dyrektor Biura Zarządzania Projektami 
    ul. Targowa 74 
    03 – 734  Warszawa 
 
    Minister Infrastruktury i Budownictwa 
    p. Andrzej Adamczyk 
    ul. Chałubińskiego 4/6 
    00 – 928 Warszawa 
 
    Wojewoda Mazowiecki 
    p. Zdzisław Sipiera 
    Plac Bankowy 3/5 

00- 950 Warszawa 
 
     Przewodnicząca Rady Miasta 
     ul. Wołomińska 1 
     05- 230 Kobyłka 
 
     Burmistrz Miasta Kobyłka 
     ul. Wołomińska 1 
     05- 230 Kobyłka 

     
           

 
 
 
Dotyczy: pisma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  IRRK 1/4/1b-0815-6-POIiŚ-7.1-22.1- 
36/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. – wg właściwości 

 

Szanowni Państwo, 

Odnośnie pisma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [„PLK”] Nr IRRK 1/4/1b-0815-6-POIiŚ-
7.1-22.1-36/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. niniejszym przedstawiam nasze zarzuty.. 

Odnosząc się do pkt. 1 

Nie jest zrozumiała treść: „PKP PLK S.A. w swoich materiałach dokonała lokalizacji 
wiaduktu w okolicy przystanku osobowego Kobyłka Ossów (ciąg ul. Napoleona – 
Poniatowskiego) na podstawie zapisów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących dla tego rejonu, tj.: 

a) Uchwały Rady Miejskiej w Kobyłce Nr VIII/63/99 z dnia 20 kwietnia 1999 r., 
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b) Uchwały Rady Miejskiej w Kobyłce Nr XVI/172/04 z dnia 15 stycznia 2004 r.”. 

 

1. Czy powyższe oznacza, że PKP PLK pierwotnie dokonała lokalizacji wiaduktu 
kolejowego w ciągu ulic: Napoleona-Poniatowskiego, tzn. w obecnej lokalizacji 
przejazdu kolejowego w Ossowie? Burmistrz Kobyłki informuje bowiem od 4 lat 
o lokalizacji innej, która to lokalizacja jest oprotestowywana przez prawie 1 600 
mieszkańców, o czym byliście Państwo informowani pisemnie. 

2. PKP PLK powołuje się na plany zagospodarowania przestrzennego z lat bardzo 
odległych, tj.: z 2004 r. i z 1999 r., czyli nawet z ubiegłego stulecia!! 
 
Jako inwestor narodowej infrastruktury kolejowej, obejmującej swoim zasięgiem 98% 
całej sieci w Polsce, oraz dysponent środków publicznych, w tym pozyskiwanych z Unii 
Europejskiej (POIiŚ), PKP PLK musi podejmować decyzje inwestycyjne ze szczególną 
starannością. 
PKP PLK musi też być świadoma, że bazowanie przy tak kapitałochłonnych 
inwestycjach na nieaktualnych i niezgodnych z prawem planach zagospodarowania 
przestrzennego (1999 r. i 2004 r.), jest nierzetelne, przez co zagraża lub wręcz 
uniemożliwia wykonanie zamierzonych inwestycji.  
 
Zachowanie wszelkiej staranności i dbałości o powierzone środki publiczne wymaga 
znajomości co najmniej odstaw prawa w powyższym zakresie, a nadto wykazywania 
wszelkiej czujności dla istnienia zagrożeń czy sygnałów o nich ostrzegających. 
 
Tak odległe lata planów zagospodarowania, na które powołuje się PKP PLK już same 
z siebie muszą prowadzić do powzięcia wątpliwości co do ich aktualności, nie tylko w 
świetle zmian faktycznych, jakie zaszły na tych terenach przez 16 lat, ale też i zmian w 
otoczeniu prawnym. 
 
Fakt niezgodności planów z 1999 r. oraz z 2004 r. jest sam przez się już dowiedziony 
Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W przepisie art. 32 ust. 1 tej ustawy określono dla burmistrza miasta obowiązek 
wykonania oceny aktualności studium i obowiązujących planów miejscowych. 

Przy sporządzaniu planów miejscowych i studiów, obowiązkowym dokumentem 
przedplanistycznym (na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska) jest opracowanie 
ekofizjograficzne podstawowe dla całego obszaru miasta Kobyłka (Rozporządzenie 
Ministra Środowiska w sprawie opracowań ekofizjograficznych z dnia 09.09.2002 r.).  

Nigdy nie zamieszczone na stronie BIP-u Kobyłki, jedyne jak dotychczas Opracowanie 
ekofizjograficzne podstawowe pochodzi z 2006 r. Opracowanie to nie mogło więc 
dotyczyć wymienionego przez PLK planu zagospodarowania przestrzennego  z 2004 
roku – tzw. mpzp północnej części Kobyłki! 

PKP PLK musi mieć zatem świadomość, że posługujecie się zdezaktualizowanymi 
planami z lat odległych, które nie zachowują zgodności z zasadami prawa w ich zakresie.  

 

3. Ponadto,  
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a) W jaki sposób PLK zamierza połączyć obie części wiaduktu, twierdząc, 
że uwzględnia ustalenia z planów zagospodarowania przestrzennego z 2004 r. oraz z 
1999 r., skoro według tych dokumentów obydwie te części (płd. i płn.) nie łączą się 
ze sobą? (Jest to różnica rzędu 50 metrów – czy wiadukt będzie przebiegał ukośnie 
w stosunku do torów kolejowych ?) 

 

b) Dlaczego PKP PLK utrzymuje, że ustaliła lokalizację wiaduktu kolejowego 
według zapisów planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 roku, jednocześnie 
twierdząc, że buduje wiadukt w km 17,240, a więc na terenie nieobjętym granicami 
tego planu? Zachodnia granica planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 r. 
północnej części Miasta Kobyłka – nie obejmuje bowiem terenów lokalizacji w km 
17,240. Wiadukt z ulicą główną projektowaną 01KG został zaprojektowany 
kilkadziesiąt metrów bliżej niż wiadukt po południowej stronie torów!!! 

Czy ktoś z PLK w ogóle te plany weryfikował?  

Utrzymywanie przez PKP PLK przeniesienia przejazdu kolejowego i jego budowa na 
podstawie nieaktualnych, niespójnych i prawnie nieważnych planów zagospodarowania 
przestrzennego pochodzących nawet z poprzedniego stulecia –  "do lasu i w łąki" i dla 
nieistniejących dróg – jest delikatnie rzecz ujmując, niewłaściwe. 

4. Czy jest to możliwe, że pomiędzy PKP PLK a władzami Miasta Kobyłka nie występuje 
konstruktywna, rzetelna i wiarygodna komunikacja w tak ważnej sprawie, jak lokalizacja 
wiaduktu kolejowego? 

Potwierdzają to totalnie sprzeczne informacje płynące od PKP PLK i od władz Kobyłki.  

a) W ślad za burmistrzem Kobyłki, za zmiany obecnych dróg i lokalizację nowych dróg 
wynikających z planowanego przenoszenia obecnego przejazdu kolejowego w śladzie 
ulic Poniatowskiego-Napoleona do nowej lokalizacji – w praktyce „do lasu i w łąki” 
i dla nieistniejących obecnie dróg – odpowiada PKP PLK.  

Do przemyślenia pozostaje podstawowa kwestia: jak wypełni się celowość budowy 
takiego wiaduktu wobec braku możliwości dojazdu do niego i jak to będzie 
postrzegane przez społeczeństwo oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych KE w Brukseli? 

b) Dalej, jak informuje Burmistrz Kobyłki, PKP PLK jest Inwestorem części (łączna 
długość ok. 1 700 m) nowych dróg Kobyłki, które muszą być wybudowane w związku 
z przenoszeniem przejazdu kolejowego, a które PLK będzie finansowała ze środków 
unijnych przy okazji inwestycji kolejowej „Rail Baltica”.  

Czy to możliwe, żeby PKP PLK angażowała celowe środki unijne na okoliczność 
inwestycji kolejowej „Rail Baltica” – w budowę dróg miasta Kobyłka?  

Na pewno i to spotka się z zainteresowaniem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych Komisji Europejskiej w Brukseli 

c) Jako beneficjent celowych środków unijnych, PKP PLK musi dbać o rozsądne 
wydatkowanie zgodnie z założeniami uzyskania tych środków, tj. na cele realne. 
Realność przejazdu kolejowego w lokalizacji innej niż obecnie funkcjonujący 
przejazd: Poniatowskiego-Napoleona jest co najmniej wątpliwa, a w praktyce 
niemożliwa. 



str. 4 z 11 

Stowarzyszenie „Nasza Ziemia” 
 ul. Niemcewicza 1, 05-230 Kobyłka  
 

Wracając do dbałości o rozsądne wydatkowanie środków publicznych PKP PLK musi 
wykazywać się również znajomością prawa w zakresie zmian w dotychczasowych 
ulicach – nieprzystających do planowanej nowej lokalizacji przejazdu kolejowego, 
budowy nowych rond i ulic, w których budowie zresztą, jak twierdzi Burmistrz 
Kobyłki, PKP PLK partycypuje. 

Podobnie jak w przypadku planów zagospodarowania, które PKP PLK otrzymała 
od władz Kobyłki, tak w przypadku dokumentów, na podstawie których władze 
Kobyłki planują dokonać ogromnych i kosztownych zmian w układach drogowych 
i komunikacyjnych, łącznie z wywłaszczeniami, przy okazji których władze te 
nieomal „walczą” z mieszkańcami Kobyłki (prawie 1600 podpisów pod protestem), 
lokując te zmiany w środku unikatowego i chronionego prawem środowiska 
naturalnego – istnieją zatem bardzo wątłe podstawy prawne, by uznać te dokumenty 
jako źródła prawa miejscowego. 

Obecna koncepcja przeniesienia „do lasu i w łąki” przejazdu kolejowego, skutkuje   
zmianami ulic istniejących, przekwalifikowaniem tych ulic (pomimo nietrzymania 
parametrów już dla obecnej klasy), budową nowych "za ciasnych" rond, nowych 
"arterii" samochodowych dla ruchu TIR-ów, ma być oparta na Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z lat 2010 i 2014. PKP PLK jest od 
wielu lat, zgodnie z informacją Burmistrza Kobyłki, w pewnej części inwestorem tej 
koncepcji.  

PKP PLK powinna być w takim razie świadoma, że aby doprowadzić do 
wybudowania drogi głównej „nowoprojektowanej” (która, jak się chwali 
Burmistrz, połączy drogę ekspresową S8 z drogą wojewódzką nr 634 po drugiej 
stronie Kobyłki – czyli będzie stanowić łącznik, a w zasadzie będzie „odnogą S8”), 
burmistrz Kobyłki będzie sztucznie przekwalifikowywał drogi na wyższe kategorie, 
mimo absolutnego nietrzymania parametrów tych dróg już w obecnych, niższych 
kategoriach. Np. istniejąca droga powiatowa klasy zbiorczej o aktualnej szerokości 18 
do 20 m (ul. Poniatowskiego) zostanie wirtualnie (bo tylko na planach) 
przekwalifikowana na drogę główną o parametrach 25 m. Takie „zabiegi”, jak 
poinformował burmistrz Kobyłki na (nagranym) spotkaniu z mieszkańcami w dniu 23 
lipca 2013 r., są rzekomo konieczne, bo drogi główne [przypis: przekwalifikowana 
ulica Poniatowskiego i odnoga S8]  muszą, według prawa, "łączyć się z drogami 
zbiorczymi”.  

Jak ogólnie wiadomo, studium nie jest aktem prawa miejscowego, a jego zapisy 
stanowią wyłącznie wytyczne dla organów urbanistycznych, zawierające kierunki 
zmian i propozycje zagospodarowania terenów.  

W szczególności, studium wyznacza także obszary, dla których gmina powinna 
sporządzić plany miejscowe, w przypadku Kobyłki dotyczą one terenów 
wymagających uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 
nieleśne. W związku z tym, iż ustalenia Studium dla miasta Kobyłki z lat 2010 i 2014, 
związane z układem komunikacyjnym oraz przeznaczeniem terenów tylko wyrażają 
politykę przestrzenną miasta dla docelowego zagospodarowania przestrzennego 
miasta – nie są one tożsame - w świetle obowiązującego prawa - z dokumentami, które 
mogą być podstawą do ustalania zmian dróg, wyznaczania nowych układów 
drogowych (powiązanych z przyczyn oczywistych z wiaduktem), nie jest więc 
możliwe przy braku  aktualnych planów zagospodarowania wybudowanie tych dróg.  
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Studium jako dokument planistyczny o znaczeniu strategicznym dla gminy wyznacza 
obszary, dla których sporządzenie planów miejscowych jest obowiązkowe i wynika 
albo wprost z przepisów Ustawy o planowaniu przestrzennym albo z przepisów 
odrębnych. 
Ale tych planów nie ma! 
Nie ma również oceny wpływu na środowisko planowanych dróg – ani w Studium z 
2010 r. ani z 2014 r. 
Nie ma również jakiegokolwiek nowego opisu stanu przyrody, i to od 2006 roku! 
 
Zatem wiadukt w przeniesionej lokalizacji będzie „w lesie i w polach” – a tym 
samym jego znaczenie dla przekraczania torów kolejowych będzie mocno 
problematyczne, a jego budowa pozbawiona sensu i prawnie nieuzasadniona. W 
konsekwencji będzie to miało przełożenie na wywiązywanie się PKP PLK z 
nałożonych obowiązków, w tym sensu wydatkowania środków unijnych. 

 
Wiadukt ten może zatem podzielić los wiaduktu w Zielonce, z budowy którego 
wycofał się Torpol ze względu na brak niezbędnej wiedzy w zakresie konieczności 
spełniania wymagań dla przejazdów ciężkich pojazdów wojskowych do pobliskich 
Wojskowych Zakładów Elektronicznych i Wojskowego Instytutu Technicznego 
Uzbrojenia, czy innych znanych problemów, choćby związanych z wywłaszczeniami 
i wynikającymi z tych wywłaszczeń ogromnymi żądaniami odszkodowawczymi 
wykonawców inwestycji, które znalazły swoje zakończenie w sądzie. 

 

5. Burmistrz Kobyłki zamierza dokonać ogromnych zmian w życiu mieszkańców Kobyłki 
i zniszczeń w środowisku naturalnym mając za cel – wybudowanie przez środek 
miasta i terenów chronionych prawem polskim i obowiązującymi wprost 
rozporządzeniami unijnymi,– „odnogi S8”.  

Podczas spotkania w dniu 23 lipca 2013 r., na pytanie mieszkańca, dlaczego tyle 
zniszczeń planuje Pan Burmistrz dla realizacji swoich pomysłów, odpowiedział on, 
że „dlatego, że takie są plany zagospodarowania”! Usłyszał odpowiedź: „to zmieńcie te 
plany, bo one szkodzą ludziom!” (wg nagrania).  

Należy pamiętać, że plany te są nieważne, bo są nieaktualne, niespójne, naruszają 
prawo, nie zostały poprzedzone opracowaniem ekofizjograficznym, oceną wpływu 
na środowisko oraz wskazaniem źródeł finansowania. Jakby tego było mało,  plany 
dotyczące zmian dróg, nowych rond, nowych ulic głównych wogóle nie istnieją! 

To wyjątkowa arogancja Władzy, jako, że plan z 2004 roku powstał niezgodnie z Ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie był poprzedzony rzetelnym 
opracowaniem ekofizjograficznym, decyzją środowiskową ani podaniem źródeł 
finansowania tych planów, do tworzonego przez Firmę Mosty Katowice Projektu 
Mostowo- Drogowego do dnia dzisiejszego nie przedstawiono oceny wpływu na 
środowisko. Ponadto, stan faktyczny terenów objętych tymi planami przez 16 lat zmienił 
się, co nie powinno stanowić żadnego odkrycia dla władających Miastem. 

Wbrew rozsądkowi i przy całkowitej arogancji wobec ogromnego sprzeciwu 
mieszkańców, jako, że im taka "autostrada" przecież się nie przysłuży, burmistrz Kobyłki 
zamierza zatem wprowadzić na nasz teren ciężki ruch towarowy (TIR-y), który przecież 
jest obecnie „wyrzucany z miast” (jak z pobliskich Marek czy Zielonki). 



str. 6 z 11 

Stowarzyszenie „Nasza Ziemia” 
 ul. Niemcewicza 1, 05-230 Kobyłka  
 

Realizacja kompletnie nieuzasadnionych potrzebami mieszkańców „pomysłów” 
burmistrza Kobyłki, bardzo szkodzących mieszkańcom, ich życiu i zdrowiu, 
codziennemu funkcjonowaniu, jak też skutkujących licznymi wywłaszczeniami i 
niszczeniem posadowionych na terenie wrażliwym pozostałych domów, na skutek 
wstrząsów wynikłych ze zbyt małej odległości od projektowanych dróg głównych (też 
przekwalifikowanych na takie, pomimo nietrzymania podstawowych standardów, w tym 
szerokości – jest 18 - 20 m, powinno być 25 m) – nie może ujrzeć światła dziennego.  

Czy PLK uwzględnia w swoich planach falę odszkodowań za wywołane zniszczenia? 

Planowana lokalizacja wiaduktu kolejowego i jego ciągu, forsowana przez władze Miasta 
odnoga S8, przysłuży się zapewne ruchowi tranzytowemu, który "rozjedzie" w ten 
sposób nasze małe miasteczko. Przysłuży się też na pewno budowanemu nie wiedzieć po 
co (w okolicy jest już kilka Biedronek, Carrefour, Kaufland, jakieś Lidle, etc., 
drastycznie natomiast zmniejsza się liczba małych sklepów) Centrum Handlowemu 
Auchan, które chwali się na swojej stronie internetowej, że dzięki odnodze S8 pozyska 
600 tys. klientów – podczas gdy ludność małej Kobyłki to zaledwie ok. 20 tys. osób.  

6. Czy PLK bierze pod uwagę wystąpienia do instytucji unijnych stowarzyszeń 
mieszkańców, którzy są zdecydowani na takie kroki, aby bronić środowiska naturalnego, 
w którym żyją, a które ma być zniszczone (korytarz ekologiczny należący 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – płuc Warszawy) 
nieodpowiedzialnymi decyzjami Państwa i Władz Kobyłki? 

Forsowanie ogromnych zmian tylko po to, aby wybudować odnogę S-8, umożliwiającą 
na podstawie niezgodnych z prawem Studium czy nieaktualnych planów 
zagospodarowania przestrzennego jest niczym więcej, jak ignorowaniem nie tylko prawa 
i potrzeb obywateli, ale także zagrożenia rażącą degradacją przyrody. 

Od czasu uchwalania planów zagospodarowania w latach 1999 i 2004 bardzo wiele się 
przecież w tym zakresie zmieniło!!!  

Obecnie obowiązuje nas wiele rozporządzeń unijnych, obowiązujących wprost, mamy tu 
„Zielone płuca Warszawy” - Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, ostatni w 
powiecie korytarz migracji zwierząt, miejsca życia i lęgu unikatowej przyrody, Obszar 
Natura 2000 Lasy Rembertowskie, „Rezerwat Grabicz”, „Rezerwat Horowe Bagno" (tuż 
obok, ale już na terenie Zielonki), wreszcie miejsca spacerowe dla mieszkańców i ich 
rodzin. Ich byt jest zagrożony, jeśli nieodpowiedzialne decyzje Państwa i władz Kobyłki 
będą dalej forsowane.   

Bardzo proszę mieć również na względzie, że krąg osób przeciwstawiających się 
niechcianym, niepożądanym i nieuzasadnionym prawnie i środowiskowo Waszym i 
władz Miasta zamiarom stale się powiększa, a nastroje rosną. 

 

Odnosząc się do pkt 2, 3 i 4 pisma 

 

Art. 9o ust. 3 Ustawy o transporcie kolejowym (DZ.U.2003 NR 86 poz. 789 z późn. zm.) 
stanowi, że wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej musi zawierać w 
szczególności: 
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 pkt.2) określenie zmian w dotychczasowym przeznaczeniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu 
terenu, przy czym przez uzbrojenie terenu należy rozumieć wybudowane urządzenia, o których 
mowa w art. 143 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;" 

PLK buduje wprawdzie na terenie zamkniętym, ale pewne obiekty mają wpływ na istnienie 
innych, na zewnątrz tego terenu. Ponadto PLK ma wybudować część układu drogowego poza 
terenem kolejowym ( prawie 1200 m dróg dojazdowych). 

Jak zatem mamy traktować wymuszenie niekorzystnych zmian w układzie komunikacyjnym 
Miasta przez wiadukt i układ planowanych do wybudowania przez PLK dróg? 

Wobec powyższego prosimy o stosowne dokumenty odnoszące się do przytoczonego 
powyżej przepisu prawa.  

pkt. 4) opinie: 

i) właściwego zarządcy drogi publicznej – w odniesieniu do drogi publicznej, która 
krzyżuje się z linią kolejową" 

Władze Miasta, zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami prawa z zakresu kolejnictwa, 
zobligowane były zatem do wydania samodzielnej opinii, a nie tylko „udziału w 
opiniowaniu wszystkich dokumentów wymaganych przepisami i niezbędnych do 
przeprowadzenia inwestycji mających wpływ i/lub przebiegających bezpośrednio przez teren 
miasta Kobyłka tj.: wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 
projektów budowlanych (branżowo-drogowych)”. 

Wniosek „o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, projektów budowlanych 
(branżowo-drogowych oraz projekty budowlane” jest zatem obarczony deliktem 
prawnym. 

 

Odnosząc się do pkt 5 

 

Na jakiej podstawie PKP PLK stwierdziła, że: 

 „Udział społeczeństwa był zapewniony na etapie uzyskiwania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Warszawie) oraz na etapie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji kolejowej 
(Wojewoda Mazowiecki i  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 
(..)”.  

Czy zapewnienie takiego udziału leżało w gestii PKP PLK i czy PKP PLK ma na to 
stosowne dokumenty potwierdzające?  

 Dodatkowo wnosimy o wyjaśnienie, kiedy precyzyjnie mieszkańcy osiedla Jędrzejek 
mieli możliwość udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowego układu 
drogowego z objazdem przez ich osiedle (ulica Jasińskiego), jeżeli ten układ nie 
występuje w żadnym nam znanym akcie prawnym? Układy drogowe na okoliczność 
przeniesienia przejazdu kolejowego zostały zaznaczone dopiero w Studium z 2010 roku. 
Jak wiadomo Studium nie jest aktem prawa miejscowego a jedynie dokumentem 
wewnętrznym gminy i obowiązkową podstawą do tworzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Plany takie nie istnieją dla dróg, które ma łączyć 
wiadukt kolejowy w lokalizacji z nieaktualnych miejscowych planów  z 1999 r. i 2004 r.? 
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 „Urząd Miasta każdorazowo zobowiązany był do poinformowania społeczeństwa 
o toczących się postępowaniach”. 

Czy PLK wskazując powyższe posiada pewność, że zobowiązanie władz Miasta Kobyłka 
w powyższym zakresie zostało spełnione, i kto za to był odpowiedzialny?  

Czy PLK jest pewna, że wystosowując takie opinie nie naraża się na poświadczanie 
nieprawdy? 

Wobec powyższego prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających przytoczone 
powyżej oświadczenia PLK.  

PLK musi wiedzieć, że Rada Miasta Kobyłka w piśmie z dnia 11 października 2016 napisała:  

 „Zarówno dokumentacja projektowa inwestycji kolejowej, jak i sama realizacja 
zadania wykonywane są w oparciu o przepisy szczególne, które wyłączają 
stosowanie prawa miejscowego. Zgodność rozwiązań zastosowanych w 
dokumentacji technicznej z przepisami prawa podlega weryfikacji przez organ 
wydający zgodę na realizację inwestycji kolejowej. Dokumentacja opracowana 
przez inwestora przebudowy, czyli PKP PLK S.A. nie podlega zatwierdzeniu przez 
Urząd Miasta Kobyłka, ani też urząd nie decyduje o przyjętych rozwiązaniach. W 
związku z powyższym, urząd nie był uprawniony do konsultacji społecznych w tym 
zakresie (..)”; 

 „(..) Reasumując, aby wystąpić i otrzymać decyzję, w ramach której przeprowadza 
się ocenę wpływu na środowisko Inwestor powinien z właściwym wnioskiem 
pozwolenie na budowę. Ani Urząd Miasta, ani Inwestor wykonujący modernizację 
linii kolejowej E75 nie wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę 
nowego układu drogowego, a tylko przed takim wystąpieniem wskazane by było 
przeprowadzenie oddziaływania na środowisko”. 

Mając na uwadze przytoczone wcześniej zarzuty, chcemy jeszcze dopytać PKP PLK, czy 
wobec braku pozwolenia na budowę, właściwym jest ogłaszanie przetargu, którym właśnie 
pochwaliła się PLK dla realizacji skrzyżowań wielopoziomowych w przypadku spornego 
wiaduktu kolejowego, którego wykonanie oparte będzie na dokumentach nieważnych? 

Czy jest to właściwe wydatkowanie środków celowych pochodzących z Unii Europejskiej? 

 

Odnosząc się do pkt. 6 

 

Jak stwierdzenie PKP PLK o opiniowaniu przez UM Kobyłka projektu autorstwa spółki 
Mosty Katowice ma się do powyżej przytoczonych oświadczeń władz Miasta Kobyłka? 

 

Odnosząc się do pkt. 7 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego z 2004 r., na którym PLK opiera wykonanie 
wiaduktu kolejowego, ulica Norweska jest planowana w dużej części na terenie zamkniętym 
kolejowym.  

-Czy wyznaczenie drogi publicznej w zamkniętym terenie kolejowym jest zgodne z 
przepisami prawa?  
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-Czy w razie wypadku na tej ulicy wiadoma jest odpowiedzialność PKP PLK S.A. i/lub władz 
Kobyłki? 

-Kto z ramienia PLK zajmował się implementacją danych dostarczonych przez Urząd Miasta 
Kobyłka? 

Głęboką indolencją ze strony PLK jest natomiast oświadczenie w piśmie z dnia 21 listopada 
2016 r., że: „z uzasadnionym wnioskiem [przypis: „o wybudowanie drogi (ul. 
Norweskiej)”] do PKP PLK S.A. powinien zwrócić się UM Kobyłka, ponadto należy 
uwzględnić wymogi ciążące na władającym gruntem (PKP S.A.)” 

Ponadto, oświadczenie PPLK wprowadza w błąd odnośnie rzekomej woli Stowarzyszenia 
„Nasza Ziemia” odnośnie budowy ulicy Norweskiej, zaprojektowanej w planie 
zagospodarowania przestrzennego z 2004 r. na zamkniętym terenie kolejowym. 
Stowarzyszenie nigdy nie zabierało głosu w sprawie konieczności budowy ul. Norweskiej. 
Pytaliśmy się jedynie, czy PKP PLK powołując się na miejscowy plan zagospodarowania z 
2004 roku, wybuduje zgodnie z tym planem ulicę Norweską jako łącznicę między 
projektowanym wiaduktem a ulicą Napoleona. 

 Proszę nie rozpowszechniać nieprawdy! 

Na podstawie jakiej podstawy prawnej PLK i Władze Miasta Kobyłka zamierzają zmienić 
układ drogowy określony w planie zagospodarowania przestrzennego z 2004 roku w 
przypadku nieuwzględnienia budowy ulicy Norweskiej, określonej w tym planie jako 
projektowana droga główna? Czy PKP PLK, i/lub PKP S.A. akceptują budowę ulicy 
Norweskiej jako drogi głównej na swoim terenie zamkniętym kolejowym?  
Powyższe spowoduje skierowanie ruchu powiatowego, w tym jadących do obiektów 
przemysłowych samochodów ciężkich – przez ulicę osiedlową. 
 
Ulica Norweska jako droga główna, dochodząca do wiaduktu została zaplanowana zarówno 
w Studium z 2001 roku, jak i w planie zagospodarowania przestrzennego z 2004 roku – i 
tylko ten prawnie usankcjonowany układ drogowy (pomimo, że na terenie zamkniętym 
kolejowym!) był analizowany we wszystkich dokumentach i jest argumentem PKP PLK do 
lokalizacji wiaduktu. Informujemy, że do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych dokumentów z 
Urzędu Miasta Kobyłka dotyczących oceny oddziaływania na środowisko odnośnie drogi 
projektowanej od wiaduktu po północnej stronie torów oraz nowego układu drogowego 
z objazdem przez osiedle. Takie dokumenty nie zostały również opublikowane na stronie 
internetowej BIP-u Kobyłki. 
 

PLK musi też liczyć z konsekwencjami wynikającymi z zamknięcia obecnego przejazdu 
kolejowego przy przystanku Kobyłka Ossów. Nie jest obecnie znany projekt dojazdu z ulicy 
Napoleona do planowanego wiaduktu kolejowego. Wiadomym natomiast jest, że taki dojazd 
musi być zapewniony, choćby ze względu na lokalizację w centrum miasta przy ulicy 
Napoleona obszaru przemysłowego (z tendencją do wzrostu przemysłu na tym terenie, vide 
działalność obecnie istniejących firm, parking dla TIR-ów, rozbudowa firmy Nuctech). 
Cały ciężki ruch samochodowy musiałby być skierowany w ulicę Jasińskiego. Według jakiej 
podstawy prawnej narzuca się mieszkańcom osiedla Jędrzejek przebudowę i budowę wąskiej 
ulicy Jasińskiego, drogi gminnej o szerokości 12 metrów w liniach rozgraniczających, skoro 
jest ona  – w planie zagospodarowania przestrzennego z 2004 roku oraz w planie 
zagospodarowania przestrzennego z 2008 r. terenu położonego w rejonie ulicy – oznaczona 
jako droga lokalna? Mieszkańcy przygotowują się już do kolejnych protestów.  
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Czy w powyższych okolicznościach totalnego nieładu prawnego dokumentów, niejasnego 
finansowania, w tym miejskich dróg ze środków unijnych, bałaganu komunikacyjnemu w 
centrum Kobyłki, przy wielu planowanych wywłaszczeniach i głębokiej ingerencji w obszary 
przyrodnicze chronione zarządzeniami Wojewody, prawem krajowym i rozporządzeniami 
Unii Europejskiej etc., zasadne jest ogłaszanie przetargu na budowę wiaduktu?  

Czy to nie będzie nosiło znamion nadużycia w wielu obszarach? 

Mając na uwadze powyższe: 

po raz kolejny podkreślamy, że plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1999 i 
2004, na których PKP PLK opiera budowę wiaduktu kolejowego są nieaktualne, 
obarczone błędami prawnymi, nie zostały poprzedzone wymaganymi prawem: 

 opracowaniem ekofizjograficznym, oceną wpływa na środowisko (projekt mostowo-
drogowy jaki powstaje na podstawie planu z 1999 r.), 

 przedstawieniem źródeł finansowania, 

i jako takie – są w obecnym stanie prawnym – nieważne! 

Nadto, działania PLK nie mogą być traktowane rozdzielnie z koniecznością zmian 
układów drogowych, budowy nowych dróg, które ten wiadukt ma łączyć, umożliwiając 
tym samym bezkolizyjny przejazd przez tory kolejowe – na terenach, dla których nie 
istnieją plany zagospodarowania przestrzennego! 

Wydatkując pieniądze publiczne (środki z POIiŚ) PLK nie mogą Państwo odwracać się od tej 
wiedzy. 

Stanowić to może bowiem uzasadniony zarzut ze strony Europejskiego Urzędu ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych Komisji Europejskiej w Brukseli. 

 

Mając na uwadze pośpiesznie rozpisywany przez PLK przetarg na budowę wiaduktu 
kolejowego, w imieniu niemal 1 600 mieszkańców Kobyłki z osiedli zagrożonych działaniami 
Urzędu Miasta, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o potraktowanie sprawy w trybie 
pilnym. 
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Załączniki: 
 

1. Pismo PLK z dnia 21 listopada 2016 r. 
2. Pismo Rady Miasta Kobyłka z dnia 11 października 2016 r. 

 
 


