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Moja uwaga odnosi się do
strony nr:

Mam uwagę do rozdziału
„7. Drogowe Inwestycje Towarzyszące” dokumentu SSL:

Moja uwaga odnosi się
do strony nr:

Moja uwaga odnosi się do strony nr:

 potwierdzam zapoznanie się z klauzulą RODO (na stronie 4)
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Po zaznaczeniu właściwych opcji na stronie 2 i wpisaniu uwagi na stronie 3, prosimy o przesłanie tylko tych stron na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl
Uwagi można przesłać w formie pisemnej na adres pocztowy: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem
„Konsultacje SSL”, a także przekazać ustnie lub pisemnie w siedzibie CPK, w dni robocze, w godzinach 9:00 – 15:00, po wcześniejszym umówieniu terminu:
tel. +48 539 188 733
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„Strategiczne Studium Lokalizacyjne
Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”

Mam uwagę do rozdziału „6. Kolejowe Inwestycje Towarzyszące” dokumentu SSL:

1. Droga S10
2. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej
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Moja uwaga odnosi się do strony nr:





„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego
Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”
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Moja uwaga odnosi się do arkusza mapy:
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treść uwagi:

Cig S10-OAW dotyczcy Gminy Piaseczno: "Wnioskuj o przesunicie projektowanego cigu komunikacyjnego S10-OAW poza obszar Gminy Piaseczno i
odsunicie go jak najdalej na poudnie poza obszar chronionej przyrody Chojnowskiego Parku Krajobrazowego po ladzie lub w bliskiej odlegoci od DK50 z
uwzgldnieniem dotychczasowych rezerw komunikacyjnych zawartych w dokumentach planistycznych. Jednoczenie zgaszam sprzeciw wobec proponowanego
przebiegu linii drogowej A50 i jakiejkolwiek innej trasie tranzytowej na terenie gminy Piaseczno."
UZASADNIENIE: 1. Wariantowy przebieg drogi klasy autostrady czy drogi ekspresowej odcinajcy cz poudniow gminy Piaseczno, zaburzy funkcjonowanie
mieszkaców tej czci gminy. których aktywno zwizana jest z Piasecznem i aglomeracj Warszawsk. Rozdzielone przebiegiem trasy zostayby historycznie
powizane ze sob soectwa Gosków - Runów czy te Zalesie Górne - Ustanów. 2. Proponowana lokalizacja tej inwestycji stanowi zagroenie dla wraliwego
systemu przyrodniczego gminy Piaseczno, poniewa przecina i silnie ingeruje w kompleksy lasów Chojnowskich i rzek Jeziork, dla których gmina Piaseczno
ustanowia ochron we wszystkich dokumentach planistycznych z uwagi na cenne siedliska przyrodnicze i rezerwaty ochrony przyrody. 3. Lasy Chojnowskie, które
przecinaby projektowany cig komunikacyjny, tworz piercie tzw. lasów ochronnych wokó Warszawy oraz stanowi naturalne zaplecze dla wypoczynku i
rekreacji. Piaseczno jako jedna z nielicznych gmin szczyci si zachowaniem wysokiej lesistoci, co zostanie zaburzone realizacj przedmiotowej inwestycji
drogowej w tej lokalizacji oraz spowoduje podzia jednego z cenniejszych kompleksów przyrodniczych i konieczno przeprowadzenia wycinki bardzo wielu drzew.
4. Korytarz drogowy CPK, który w caoci obejmuje Chojnowski Park Krajobrazowy, ze wzgldów przyrodniczych. rodowiskowych, spoecznych i krajobrazowych
powinien przebiega poza granicami Parku i otuliny, na poudnie od niego. najlepiej po ladzie drogi DK50. Teren Chojnowskiego Parku Krajobrazowego dla
zachowania swoich walorów przyrodniczych oraz funkcji, które spenia dla spoeczestwa, nie moe by dzielony na mniejsze fragmenty przez tak due inwestycje
liniowe. 5. Obszar Chojnowskiego Parku Krajobrazowego to w najwikszej czci znaczco zwarty kompleks leny, który jednoczenie jest bardzo rónorodny
przyrodniczo. Przecicie terenu drog klasy autostrady czy drogi ekspresowej spowoduje zniszczenie siedlisk gatunków wyjtkowych i rzadkich w ssiedztwie
Warszawy, w tym 7 siedlisk przyrodniczych wymienionych w Zaczniku I Dyrektywy rodowiskowej 5. Propozycja przebiegu cigu komunikacyjnego S10-OAW
wywouje duy sprzeciw mieszkaców gminy Piaseczno, którzy obawiaj si potencjalnych wyburze oraz zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu.
Kontrowersje wywouje te sposób prowadzenia konsultacji spoecznych, brak wyjanie ze strony przedstawicieli CPK na spotkaniach ze spoecznoci lokaln
oraz krótkie terminy zapoznania si z tak skomplikowanymi dokumentem i skadania do niego uwag. 7. Przedstawione rozwizania komunikacyjne nie s zgodne z
adnym dokumentem planistycznym obowizujcym w gminie Piaseczno. Studium i plany miejscowe w procedurze planistycznej zostay uzgodnione z organami
centralnymi w zakresie inwestycji ponadlokalnych, w tym projektów autostrad i dróg ekspresowych. W adnych dotychczasowych zaoeniach wynikajcych z
opracowa dla województwa mazowieckiego nie brano pod uwag wariantu przebiegu drogi tej rangi przez gmin Piaseczno. 8. Naley równie zwróci uwag, e
l zagospodarowania
uzasadnienie terenów
(opcjonalne):
sposób
ustalany jest w studium i planach miejscowych. W oparciu o te dokumenty planistyczne - stanowice prawo lokalne podejmowane s wszystkie decyzje inwestycyjne. Daje to poczucie cigoci i przewidywalnoci w planowaniu przestrzennym. 9. Poprowadzenie cigu
komunikacyjnego S10-OAW w nowej lokalizacji nieuwzgldniajcej istniejcej infrastruktury, wydaje si nieuzasadnione ekonomicznie. DK50 jest ju cigiem
komunikacyjnym z okrelon infrastruktur, funkcjonujcymi i planowanymi rozwizaniami technicznymi, wasnociowymi i przestrzennymi. Propozycje przebiegu
tras A50 nie koresponduj z przewidywan od lat rozbudow drogi DK50, która w dalszych pracach projektowych powinna by rozwaana jako gówny wariant.

Stowarzyszenie Przyjació Zalesia Górnego
ul. Wiekowej Sosny 4, 05-540 Zalesie Górne
Zalesie Górne, 31.12.2020
Mirosawa Hoownia-Nowik, Prezes

Tadeusz Browarek, Wiceprezes
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