
Strona 1 z 6 
 

SPRZECIW GMINY RADZIEJOWICE 
do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego 

(dalej: SSL) 
 
 
W związku z publikacją w dniu 10.02.2020r. na stronie https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl 
projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu 
Komunikacyjnego" wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec zapisów głównego opracowania 
zawierającego m.in. założenia budowy nowych linii kolejowych CPK i odcinków dróg, których 
planowanie jest związane z powstaniem lotniska oraz wobec części graficznej, czyli 
szczegółowych map topograficznych w skali 1:50 000 z korytarzami przebiegów: kolejowych i 
drogowych. 
Poniższe stanowisko jest wynikiem spotkania władz Gminy Radziejowice z mieszkańcami     
w dniu 24.02.2020 r. (poniedziałek), o godz. 17.00 w Gminnym  Centrum Kultury 
"POWOZOWNIA" przy ul. Sienkiewicza 6 w Radziejowicach. 
Sprzeciw wyrażony jest w formie i na formularzu, w jakim należy zgłaszać uwagi i wnioski 
zgodnie z wytycznymi określonymi przez autorów dokumentu, tj. Spółkę Skarbu Państwa: 
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. 
 
 
 

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG 
Dotyczy:  Dokument główny „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego 
Portu Komunikacyjnego”  
 
Nr strony, do której odnosi się uwaga: 5 
 
Treść uwagi lub proponowana zmiana (pole obowiązkowe): 
W związku z powołaniem się autorów opracowania na analizy wskazujące na bezpośrednie 
powiązanie rozwoju rynku lotniczego z rozwojem gospodarczym, wnioskujemy o zbadanie 
wpływu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego na pozostałe ośrodki lotnictwa 
cywilnego w kraju oraz przeanalizowanie możliwości rozbudowy kolejowych i drogowych 
połączeń regionalnych do funkcjonujących już lotnisk. 
Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany: 
Względy ekonomiczne. 
 
Nr strony, do której odnosi się uwaga: 6 
 
Treść uwagi lub proponowana zmiana (pole obowiązkowe): 
Uważamy, że oprócz aspektów społecznych oraz środowiskowych, aspekty ekonomiczne 
powinny być brane pod uwagę na każdym etapie planowania. 
Ponadto w przypadku zrealizowania wariantów najbardziej niekorzystnych dla Gminy 

Radziejowice – Gmina rozważy wystąpienie o rekompensatę utraconych dochodów w 

podatkach i opłatach lokalnych lub/i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści czy strat 

rzeczywistych. W związku z powyższym należy wziąć pod uwagę również ww. koszty, które 

mogą być poniesione nie tylko w stosunku do samorządu ale również innych podmiotów lub 

mieszkańców. 

https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl
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Dotyczy zapisów w SSL, cyt.:  
Dokument nie obejmuje aspektów ekonomicznych poszczególnych przedsięwzięć, terminów 
ich realizacji ani nakładów. Szczegółowe analizy w tym zakresie wykonywane będą w ramach 
opracowań koncepcyjnych dla poszczególnych inwestycji. 
Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany: 
Względy ekonomiczne. 
 
 
Nr strony, do której odnosi się uwaga: 29, 31 
 
Treść uwagi lub proponowana zmiana (pole obowiązkowe): 
W nawiązaniu do zapisów zawartych w SSL nie można jednoznacznie określić docelowego 
przebiegu linii kolejowych, nawet z uwzględnieniem zaproponowanych wariantów. Skoro w 
dokumencie jest napisane, że przedstawione lokalizacje mogą ulec zmianie, to szczegółowe 
podejście do przedstawionych propozycji jest na obecnym etapie niemożliwe. 
Jednakże mając na uwadze wskazane w dokumencie warianty postanowiono odnieść się do 
lokalizacji linii kolejowych i drogowych wskazanych na załącznikach graficznych, w dalszej 
części formularza. 
Dotyczy zapisów w SSL, cyt.:  
Trasowania linii kolejowych będą uszczegóławiane na dalszych etapach prac studialno-
projektowych i – jak zaznaczono wyżej – mogą ulegać zmianom. Także docelowe przebiegi 
łącznic oraz ich liczba w poszczególnych węzłach będą możliwe do określenia po 
doprecyzowaniu przebiegów podstawowych linii. Zakłada się jednak, że odcinki te będą 
położone w obrębie przedstawionych w niniejszym SSL korytarzy…  
Opisane korytarze, zawierające orientacyjne trasowania linii kolejowych są przedstawione na 
mapach w załączniku 1. Docelowe lokalizacje linii kolejowych będą ustalane na dalszych 
etapach prac studialno-projektowych i mogą ulegać zmianom w obrębie korytarzy.  
Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany: 
 
Nr strony, do której odnosi się uwaga: 91 
 
Treść uwagi lub proponowana zmiana (pole obowiązkowe): 
Wyżej wskazane kwestie ujęte w SSL w rozdziale: Pozostałe Inwestycje Towarzyszące zostały 
naszym zdaniem ujęte zbyt ogólnikowo. Szeroko rozumiana infrastruktura towarzysząca 
winna być również przedmiotem wnikliwej analizy. Trudno na przykład wyobrazić sobie kolej 
bez zaplecza energetycznego. Brakuje zatem wskazania lokalizacji i powiązań 
infrastrukturalnych pozostałych mediów. 
Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany: 
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Dotyczy: Załącznik nr 1 „Atlasy map przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji 
Towarzyszących”  
 
Nr ciągu i linii kolejowej, do których odnosi się uwaga: Ciąg nr 6, linia kolejowa nr 88 
Nr arkusza, do którego odnosi się uwaga:1 
 
Treść uwagi lub proponowana zmiana (pole obowiązkowe): 
Każdy z wariantów orientacyjnego przebiegu nowych linii kolejowych przecina teren gminy 
Radziejowice na część wschodnią i zachodnią. W chwili obecnej przez część pół-zach. 
przebiega Centralna Magistrala Kolejowa (CMK). 
Dostępność obszarowa już w obecnej rzeczywistości jest znacząco utrudniona, a w przypadku 
budowy nowej linii niektóre rejony gminy zostaną wręcz odizolowane. Ponadto tereny, przez 
które przebiegają proponowane warianty linii kolejowej przeznaczone są w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową bądź produkcyjno-magazynową. Polityka przestrzenna Gminy 
ukierunkowana jest na rozwój przemysłu i usług wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych 
oraz na rozwój mieszkalnictwa na terenach już zurbanizowanych. 
Przebieg kolei po tych terenach zakłóci ład przestrzenny Gminy, spowoduje ogromne 
utrudnienia w dostępności terenów wykluczonych oraz zburzy rozwój Gminy zaplanowany na 
najbliższe lata. 
Gmina Radziejowice żąda zatem aby w zakresie rozbudowy linii kolejowych wycofać się z 
pomysłu budowy nowej linii przez teren Gminy Radziejowice w kierunku Warki, a wykorzystać 
tylko i włącznie istniejący szlak CMK, a dla połączeń z Rzeszowem wykorzystać węzeł w 
Opocznie. 
Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany: 
Uwarunkowania przestrzenne. 
 
Treść uwagi lub proponowana zmiana (pole obowiązkowe): 
Przebieg każdego z wariantów linii kolejowej wymaga poniesienia niewspółmiernych do 
korzyści kosztów. Liczba kolizji z istniejącą infrastrukturą wymaga budowy lub przebudowy 
ogromnej ilości obiektów drogowych i innych (kolizje z drogami gminnymi czy z drogą 
ekspresową S8). Na Gminę narzucony jest obowiązek remontów wiaduktów drogowych nad 
istniejącymi liniami kolejowymi, na co już w chwili obecnej Gminę nie stać. W przypadku 
powstania kolejnych torów liczba wiaduktów, pozostających w zarządzie Gminy, może 
drastycznie wzrosnąć.  
Gmina Radziejowice żąda zatem aby w zakresie rozbudowy linii kolejowych wycofać się z 
pomysłu budowy nowej linii przez teren Gminy Radziejowice w kierunku Warki, a wykorzystać 
tylko i włącznie istniejący szlak CMK, a dla połączeń z Rzeszowem wykorzystać węzeł w 
Opocznie. 
Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany: 
Uwarunkowania infrastrukturalne. 
 
Treść uwagi lub proponowana zmiana (pole obowiązkowe): 
Na terenie gminy nie funkcjonuje żadna stacja kolejowa, mieszkańcy mają możliwość 
korzystania z dogodnych połączeń w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim. Żadne nowe 
przewozy regionalne nie wpłyną znacząco na poprawę jakości życia mieszkańców gminy.  
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Zasadną byłaby jedynie budowa stacji kolejowej na istniejącym szlaku CMK w miejscowości 
Korytów. 
Natomiast lokalizacja nowej linii kolejowej zmusi ogromną liczbę mieszkańców do przesiedleń, 
a pozostała część w znacznej odległości od kolei będzie narażona na szereg uciążliwych 
niedogodności.  
Gmina Radziejowice żąda zatem aby w zakresie rozbudowy linii kolejowych wycofać się z 
pomysłu budowy nowej linii przez teren Gminy Radziejowice w kierunku Warki, a wykorzystać 
tylko i włącznie istniejący szlak CMK, a dla połączeń z Rzeszowem wykorzystać węzeł w 
Opocznie. 
Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany: 
Uwarunkowania społeczne. 
 
Treść uwagi lub proponowana zmiana (pole obowiązkowe): 
Teren gminy Radziejowice posiada sprzyjające warunki naturalne, walory krajoznawcze oraz 
dogodne połączenia komunikacyjne do uprawiania turystyki. Odznacza się on urozmaiconą 
rzeźbą terenu (falistość, wąwozy), posiada wspaniałe kompleksy leśne, bogatą szatę roślinną.  
Prawie 70% obszaru gminy stanowi Bolimowsko - Radziejowicki z doliną środkowej Rawki 
Obszar Chronionego Krajobrazu.  Obszar ten obejmuje tereny chronione ze względu na 
wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną 
funkcją korytarzy ekologicznych. 
Jakakolwiek nadmierna ingerencja człowieka w przyrodę powoduje nieodwracalne zmiany i 
oddziałuje negatywnie na wszystkie pozostałe strefy bytowania człowieka. 
Gmina Radziejowice żąda zatem aby w zakresie rozbudowy linii kolejowych wycofać się z 
pomysłu budowy nowej linii przez teren Gminy Radziejowice w kierunku Warki, a wykorzystać 
tylko i włącznie istniejący szlak CMK, a dla połączeń z Rzeszowem wykorzystać węzeł w 
Opocznie. 
Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany: 
Uwarunkowania przyrodnicze. 
 
 
Dotyczy: Załącznik nr 2. „Atlas map przebiegów korytarzy Drogowych Inwestycji 
Towarzyszących”  
Nr arkusza, do którego odnosi się uwaga: 7 
 
Treść uwagi lub proponowana zmiana (pole obowiązkowe): 
W przypadku gminy Radziejowice zaproponowane warianty przebiegu linii drogowych można 
podzielić na 2 grupy: kolory zielony z granatowym oraz pozostałe kolory: pomarańczowy, 
jasnoniebieski i czerwony. 
Wariant oznaczony kolorami: pomarańczowym, jasnoniebieskim i czerwonym przebiega 
wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 50. Biorąc pod uwagę uwarunkowania przestrzenne przy 
dostosowaniu tej drogi do parametrów drogi ekspresowej lub autostrady wymagamy aby 
podczas planowania inwestycyjnego uwzględnione były wszystkie istniejące funkcje 
przeznaczenia terenu. Zarówno w przypadku poszerzenia pasa drogowego, jak i rozbudowy 
węzłów należy wziąć pod uwagę obecną zabudowę, uwarunkowania terenu, sieć powiązań z 
drogami gminnymi oraz zasięg oddziaływania drogi na okoliczne obiekty.  
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Wariant oznaczony kolorami zielonym i granatowym przebiega od strony północnej wzdłuż 
drogi krajowej nr 50, w miejscowości Korytów skręca przez tereny leśne w kierunku wsi Nowe 
Budy i Budy Józefowskie oraz dalej w kierunku wsi Kuklówka Radziejowicka i Kuklówka 
Zarzeczna. 
Jest to rozwiązanie, które w drastyczny sposób narusza strukturę przestrzenną gminy. Na 
odcinku od lasu przez ww. wsie przebiega przez tereny mocno zurbanizowane z dominującą 
funkcją mieszkaniową uchwaloną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
Wariant zielony i granatowy jest kolejnym (po linii kolejowej) rozwiązaniem dzielącym gminę 
w tym przypadku na część północną i południową. Już w chwili obecnej kolej CMK, droga 
krajowa nr 50 oraz S8 „kroją” obszar gminy na kawałki, które ze względu na ograniczenia 
dostępności odczuwają wiele niekorzystnych skutków w każdym aspekcie funkcjonowania. 
Dołożenie dodatkowych szlaków komunikacyjnych (linia kolejowa nr 88 oraz wariant zielony i 
granatowy) całkowicie pozbawi gminę spójności terytorialnej oraz doprowadzi do katastrofy 
w układzie przestrzennym. 
Gmina Radziejowice żąda zatem aby w zakresie rozbudowy linii drogowej wycofać się z 
pomysłu budowy nowej linii drogowej (wariant zielony i granatowy) przez teren Gminy 
Radziejowice, a wykorzystać funkcjonujące szlaki dróg krajowych z uwzględnieniem 
istniejących uwarunkowań do ich rozbudowy. 
Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany: 
Uwarunkowania przestrzenne. 
 
Treść uwagi lub proponowana zmiana (pole obowiązkowe): 
Konieczność pokonania kolizji, które pojawiają się w przypadku wariantów dla kolorów 
zielonego oraz granatowego całkowicie przemawia na ich niekorzyść. Wycinka lasu, budowa 
nowych dróg serwisowych w połączeniu z drogami gminnymi, kolizje z zabudową 
mieszkaniową, z drogą wojewódzką (nr 579), sieciami energetycznymi, gazowymi i innymi w 
pełni uzasadniają rezygnację z tych wariantów. Koszty przebudowy infrastruktury w regionie, 
które musiałby ponieść inwestor oraz także Gmina Radziejowice są nie do oszacowania. 
Budżet Gminy Radziejowice już w chwili obecnej odczuwa skutki zwiększonego ruchu 
alternatywnego dla głównych dróg krajowych, a w przypadku zlokalizowania nowych szlaków 
nie dość, że obecnie wydatkowane pieniądze poszłyby na marne, to jeszcze wymagane byłoby 
ponowne rozplanowanie przebudowy i modernizacji dróg gminnych w nowych warunkach. 
Gmina Radziejowice żąda zatem aby w zakresie rozbudowy linii drogowej wycofać się z 
pomysłu budowy nowej linii drogowej (wariant zielony i granatowy) przez teren Gminy 
Radziejowice, a wykorzystać funkcjonujące szlaki dróg krajowych z uwzględnieniem 
istniejących uwarunkowań do ich rozbudowy. 
Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany: 
Uwarunkowania infrastrukturalne. 
 
Treść uwagi lub proponowana zmiana (pole obowiązkowe): 
Na terenie szlaków drogowych – wariant zielony i granatowy, w szczególności we wsiach Nowe 
Budy i Budy Józefowskie oraz Kuklówka Radziejowicka i Kuklówka Zarzeczna, funkcjonują 
obecnie w pełni rozwinięte tereny zurbanizowane. Obszar ten zamieszkiwany jest przez 
znaczną liczbę osób, a na przestrzeni ostatnich lat zauważa się tendencję wzrostową w 
zakresie lokalizacji nowych zabudowań. W niedalekiej odległości znajduje się szkoła 
podstawowa, Dwór Józefa Chełmońskiego, Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich oraz inne obiekty istotne nie tylko dla społeczności lokalnej. 
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Gmina Radziejowice żąda zatem aby w zakresie rozbudowy linii drogowej wycofać się z 
pomysłu budowy nowej linii drogowej (wariant zielony i granatowy) przez teren Gminy 
Radziejowice, a wykorzystać funkcjonujące szlaki dróg krajowych z uwzględnieniem 
istniejących uwarunkowań do ich rozbudowy. 
Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany: 
Uwarunkowania społeczne. 
 
Treść uwagi lub proponowana zmiana (pole obowiązkowe): 
Zasadniczą różnicą zaproponowanych rozwiązań przebiegu linii drogowych jest fakt poważnej 
ingerencji w środowisko przyrodnicze w przypadku wariantów zielonego i granatowego. 
Przebieg tych szlaków drogowych dosłownie przecina największy kompleks leśny w okolicy 
objęty prawną ochroną jako Bolimowsko - Radziejowicki z doliną środkowej Rawki Obszar 
Chronionego Krajobrazu. Obszar ten został utworzony w celu ochrony rzek, kompleksów 
leśnych, jazów młyńskich i cennych krajobrazowo rozlewisk. 
W bezpośrednim sąsiedztwie przebiegu drogi zlokalizowany jest rezerwat przyrody Dąbrowa 
Radziejowska utworzony w celu zachowania fragmentów zbiorowiska flory cennej i 
unikatowej dla klimatu Polski środkowej. Na terenie rezerwatu wyznaczony został obszar 
NATURA 2000 jako specjalny obszar ochrony siedlisk dąbrowy świetlistej wraz z chronionymi 
gatunkami roślin (kod obszaru PLH  140003). 
Ww. walory przyrodnicze decydują o turystyczno-rekreacyjnym charakterze gminy 
Radziejowice i zniszczenie tych wartości wywołałoby negatywny skutek zarówno dla świata 
przyrody jak i społeczności lokalnej. 
Ponadto z ruchem drogowym nierozłącznie związana jest emisja spalin, które są jednym z 
głównych powodów smogu. Dodatkowe zanieczyszczenie powietrza wpływa bardzo 
negatywnie nie tylko na środowisko przyrodnicze ale również na ludzi, którzy zamieszkują w 
okolicy planowanych inwestycji.  
Gmina Radziejowice żąda zatem aby w zakresie rozbudowy linii drogowej wycofać się z 
pomysłu budowy nowej linii drogowej (wariant zielony i granatowy) przez teren Gminy 
Radziejowice, a wykorzystać funkcjonujące szlaki dróg krajowych z uwzględnieniem 
istniejących uwarunkowań do ich rozbudowy. 
Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany: 
Uwarunkowania przyrodnicze. 
 


