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Centralnego Portu Komunikacyjnego”

W związku z trwającymi konsultacjami dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji

Centralnego Portu Komunikacyjnego opiniuję negatywnie przedmiotowy dokument i wyrażam sprzeciw

wobec zakładanym planom budowy korytarzy komunikacyjnych, w tym drogowych i kolejowych,

przez teren Gminy Żabia Wola. Swoje stanowisko formułuję po analizie dokumentów planistycznych Gminy

tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak również Miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, jednak najważniejszym głosem w sprawie jest dla mnie opinia

mieszkańców gminy, którzy prawie jednogłośnie kwestionują zaproponowane rozwiązania.

Z uwagi na sprzyjające uwarunkowania przyrodniczo — krajobrazowe oraz dogodne połączenie

ze stolicą teren gminy stanowi atrakcyjny ośrodek osadniczy. Przez gminę przebiega droga ekspresowa

Nr 8 oraz linia kolejowa Nr 12, które od kilkudziesięciu lat wkomponowują się w strukturę przestrzenną,

a pomimo to w moim odczuciu dzielą gminę nie tylko topogra[kznie ale i jakością życia. Uruchomienie

kolejnych połączeń autostradowych oraz kolejowych zburzy przyjęty układ funkcjonalny w tym rozwiązania

infrastruktury wodno — kanalizacyjnej, energetycznej oraz dróg lokalnych. Lokalizacja inwestycji

ponadlokalnych wynikająca z potrzeb gospodarczych kraju winna uwzględniać również aspekty oddziaływania

inwestycji na cały teren gminy anie tylko na działki z nią bezpośrednio graniczące.

Podzielam stanowisko Rady Gminy Żabia Wola oraz Rady Powiatu Grodziskiego odnoszące się do zbyt

ogólnego charakteru konsultowanego dokumentu. Z punktu widzenia Wójta nie można w ten sposób

rozstrzygać o przyszłości gminy, co przełoży się na jakość życia mieszkańców.

Proponowane rozwiązania godzą niewątpliwie w interesy naszej wspólnoty samorządowej i wzbudzają

wiele emocji wśród właścicieli gruntów i mieszkańców. Pokładam nadzieję, że dzisiejsze konsultacje

nie zamykają drogi do dalszych rozmów w zakresie innych rozwiązań.

Apeluję aby przy ustalaniu kolejnych wersji przebiegu ciągów komunikacyjnych współpracować

merytorycznie z samorządami, co pozwoli przyjąć najbardziej optymalne rozwiązanie uwzględniające lokalne

uwarunkowania.
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