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Stanowisko
Wójta Gminy Żabia Wola
dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji
Centralnego Portu Komunikacyjnego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu dokumentu
pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko podtrzymuję swoie negatywne stanowisko
wyrażone w dniu 9 marca 2020 roku. Z uwagi na fakt, iż w dalszym ciągu Gmina Żabia Wola
objęta jest korytarzem drogowym, w części korytarzem kolejowym a także znajduje się
w zasięgu oddziaływania związanego z usytuowaniem pasów startowych pod kątem 150°,
nie mogło ono ulec zmianie.
Konsekwencje, jakie poniesie nasza gmina na skutek planowanych inwestycji wpłyną
na strefę społeczną, środowiskową, ekonomiczną i w efekcie na obecny ład przestrzenny.
Takie działania powinny wynikać ze świadomie prowadzonej polityki rozwoju a nie opierać
się na przypuszczeniach.
W związku z powyższym ponawiam prośbę, aby wypracowane rozwiązania
były szeroko konsultowane z samorządami i z lokalną społecznością.
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W załączeniu:
l/Stanowisko Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 9 marca 2020 r.

Urząd Gminy
Żabia Wola
żabia Woła, dnia 09.03.2020r.
Stanowisko
Wójta Gminy żabia Wola
ektu dokumentu pit „Strateglczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji
.

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. Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak również Miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, jednak najważniejszym głosem w sprawie jest dla mnie opinia
mieszkańców gminy, którzy prawie jednoglośnie kwestionują zaproponowane rozwiązania.
Z uwagi na sprzyjające uwarunkowania przyrodniczo

—

krajobrazowe oraz dogodne polęczenie

ze stolicą teren gminy stanowi atrakcyjny ośrodek osadniczy. Przez gminę przebiega droga ekspresowa
Nr 8 onz linia kolejowa Nr 12, które od kilkudziesięciu lat wkomponowują się w strukturę przestrzenną,
a pomimo to w moim odczuciu dzielą gminę nie tylko topograficznie ale i jakością życia. Uruchomienie
kolejnych połączeń autostradowych oraz kolejowych zburzy przyjęty ukiad funkcjonalny w tym rozwiązania
inkastruktury wodno

—

kanalizacyjnej, energetycznej oraz dróg lokalnych. Lokalizacja inwestycji

ponadlokalnych wynikająca z potrzeb gospodarczych kraju winna uwzględniać również aspekty oddziaływania
inwestycji na cały teren gminy a nie 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 tycia mieszkańców.
Proponowane rozwiązania godzą niewątpliwie w interesy naszej wspólnoty samorządowej i wzbudzają
wiele emocji wśród właścicieli gruntów i mieszkańców. Pokiadam 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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