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 W odpowiedzi na pismo sygn. DTK 4.051.20.2016.KD wyjaśniamy, że w 
Kobyłce nie jest planowana przebudowa przejazdów kolejowych istniejących w 
poziomie szyn, tylko likwidacja obecnie istniejących przejazdów kolizyjnych i 
wybudowanie nowych przejazdów kolejowych bezkolizyjnych w innym miejscu 
niż dotychczas istniejące. 
W przypadku Kobyłki przy stacji Kobyłka-Ossów przejazd bezkolizyjny (wiadukt) 
zostanie wybudowany w nowym miejscu, oddalonym od obecnego przejazdu w 
kierunku Zielonki o około 400 metrów. 
 PKP PLK S.A. powołuje się na miejscowy plan zagospodarowania północnej 
części Kobyłki uchwalony Uchwałą Nr XVI/172/04 Rady Miasta Kobyłka z dnia 
15 stycznia 2004 r. ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 25. poz. 835 z dnia 
06.02.2004). Plan ten powstał na podstawie fałszywych danych zawartych w 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kobyłka. Studium zawierało mylące informacje dotyczące statusu niektórych ulic. 
Na rysunku w załączniku graficznym do Studium przedstawiono niektóre, nie 
istniejące do dnia dzisiejszego ulice, jako ulice istniejące główne. Były to: 
 -  ulica Orszagha po północnej (jest to wąska ulica osiedlowa) i południowej 
(tam ulicy nie ma wcale) stronie torów, 
 - ulica Spacerowa - wąska nieutwardzona ulica biegnąca wzdłuż granicy 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, która w obowiązującym 
obecnie MPZP z 2004 roku jest również przedstawiona jako droga główna (o 
szerokości około 4-12 metrów!), 
 - ulica Orląt Lwowskich - do dnia dzisiejszego nieutwardzona ulica, której 
planowany fragment będzie mógł zostać wybudowany dopiero po odkupieniu (!) 
części posesji od ich właścicieli, 



 - ulica Graniczna - wąska ulica osiedlowa (12 m w liniach 
rozgraniczających) przedstawiona jako istniejąca ulica główna, 
 - ulica Jasińskiego - przedstawiona jako istniejąca ulica zbiorcza - w 
rzeczywistości wąska ulica osiedlowa o szerokości 12 m w liniach 
rozgraniczających, 
  - ulica Wesoła - przedstawiona jako ulica zbiorcza istniejąca, w 
rzeczywistości nieutwardzona droga kończąca się lasem, 
 - ulica Norweska – przedłużenie ul. Granicznej, przedstawiona jako 
planowana ulica główna w terenie kolejowym zamkniętym. 
W Studium nie wykazano istniejącego już wówczas ważnego ciągu 
komunikacyjnego, ulicami Załuskiego - Zagańczyka - Marecką - Szeroką 
łączącego Wołomin z Zielonką (w części graficznej Studium zatajono istniejące 
połączeniea ulicy Mareckiej z Szeroką). 
 Wybudowanie przejazdu bezkolizyjnego w innym niż dotychczasowy 
przejazd kolizyjny miejscu spowoduje konieczność wybudowania przez PKP PLK 
S.A. nowych dróg dojazdowych o łącznej długości ok. 1800 metrów, bo te po 
prostu nie istnieją. 
 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania z dnia 15 stycznia 2004 
roku droga dojazdowa do planowanego wiaduktu powinna przebiegać wzdłuż 
torów kolejowych - w terenie zamkniętym, bo tak została przedstawiona w tym 
planie.  
 Zgodnie z tzw. wskazaniem przez Burmistrza Miasta Kobyłka, powstaje 
projekt mostowo- drogowy, wykonywany przez firmę Mosty-Katowice, w którym 
droga główna po południowej stronie torów jest planowana niezgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.). 
 Planowana droga główna krzyżuje się z drogą klasy zbiorczej (ulicą Ks. 
Poniatowskiego). Firma Mosty-Katowice zaprojektowała skrzyżowanie jako rondo, 
na które z posesji jednego z mieszkańców prowadzi bezpośredni(!!!) wjazd  (w 
załączeniu Pismo do Biura Interwencyjnego Pomocy Prawnej, Kancelarii 
Prezydenta R.P. z dnia 15.11.2015 r.). 
 Zdajemy sobie sprawę, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie 
jest uprawnione do oceny sposobu procedowania i treści miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, natomiast może wpłynąć na właściwe 
wydatkowanie funduszy unijnych przeznaczonych na tzw. Modernizację linii 
kolejowej Rail Baltica. 
 W dniu 1 września 2014 roku przesłaliśmy do Dyrekcji PKP PLK S.A. 
protest podpisany przez ponad 1500 mieszkańców osiedli Jędrzejek, Kobylak i 
Turów, którzy przeciwstawiają się takiemu usytuowaniu przejazdu kolejowego w 



Kobyłce przy stacji Kobyłka-Ossów. W proteście tym wnioskowaliśmy o 
pozostawienie albo przebudowę  istniejącego kolizyjnego przejazdu kolejowego 
na tunel w osi ulic Napoleona i Poniatowskiego. 
 Mieszkańcy osiedli Jędrzejek, Kobylak i Turów nie potrafią zrozumieć 
dlaczego wskutek protestów mieszkańców Zielonki odstępuje się od modernizacji 
drogi wojewódzkiej Nr 634 do 2 par pasów jezdni, natomiast z niewiadomych 
względów nie można wykonać bezkolizyjnego przejazdu w formie tunelu w 
miejscu dotychczasowego przejazdu (w osi ulic Napoleona i Poniatowskiego) w 
Kobyłce. 
 
Reasumując: 
1. Istniejący przejazd kolizyjny w Kobyłce przy stacji Kobyłka-Ossów nie zostanie 
przebudowany tylko zamknięty. 
2. PKP PLK S.A. ma wybudować nowy przejazd bezkolizyjny (wiadukt) ok. 400 
metrów  w kierunku Zielonki. 
3. Lokalizacja wiaduktu została dokonana na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania północnej części Kobyłki uchwalony Uchwałą Nr XVI/172/04 
Rady Miasta Kobyłka z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 
25. poz. 835 z dnia 06.02.2004).  
4. Plan ten powstał na podstawie fałszywych danych zawartych w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kobyłka z 
2001 roku. 
5. W celu połączenia planowanego wiaduktu z istniejącymi ulicami, PKP musi 
wybudować ok. 1800 metrów nowych dróg dojazdowych 
6. Jedna z ulic zaplanowanych w mpzp północnej części Kobyłki, na który 
powołuje się PKP PLK S.A. przebiega w całości w terenie kolejowym 
zamkniętym. 
7. Projektowany przez Mosty-Katowice układ mostowo-drogowy po południowej 
stronie torów kolejowych, gdzie projektowana jest droga główna, jest niezgodny z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 
8. Projektowane skrzyżowanie projektowanej drogi głównej z istniejącą ulicą 
Poniatowskiego (powiatową drogą klasy zbiorczej) jest rondem, na które 
zaprojektowano bezpośredni wyjazd z posesji jednego z mieszkańców. 
9. Urząd Miasta Kobyłka aż do marca 2014 roku nie konsultował z mieszkańcami 
takiej lokalizacji wiaduktu. 
10. W Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 6 sierpnia 2014 roku nie 
umieszczano jakichkolwiek informacji o miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego (umieszczono je dopiero po licznych interwencjach 



Stowarzyszenia). 
11. W 2014 roku Urząd Miasta Kobyłka oszukiwał mieszkańców twierdząc, że 
lokalizacja wiaduktu została narzucona przez PKP PLK S.A. 
12. Pomimo protestu mieszkańców osiedli Turów, Nadarzyn i Kobylak z dnia 
20.01.2014 roku oraz protestu mieszkańców Kobyłki (ponad 1500 podpisów) z 
dnia 28.08. 2014 roku, żadna instytucja państwowa nie zainteresowała się 
przyczyną w/w protestów. 
  Pomimo wielu pism wysłanych w 2014 roku do Ministerstwa Środowiska, 
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewody 
Mazowieckiego, dotyczących licznych nieprawidłowości jakie towarzyszyły 
powstaniu Projektu wstępnego modernizacji linii kolejowej E-75 z dnia 27 
listopada 2007 roku, żadna instytucja nie wykazała zainteresowania. 
W roku bieżącym nadal odsyłani jesteśmy z przysłowiowym "niczym". 
 
 
 
  


