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Dotyczy: tzw. „konsultacje społeczne – Budowa Węzła Kolejowego CPK” – gmina Wiskitki . 

 

W związku z prowadzonymi konsultacjami ws. wariantów przebiegu szybkiej kolei 

dużych prędkości do Węzła Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego, wyrażam swój 

sprzeciw wobec prowadzonych prac projektowych oraz sporządzanych analiz. Ogromne 

zagrożenie i negatywne skutki jakie niesie za sobą planowana inwestycja, nie pozwalają być 

obojętnym w tej sprawie.  

Negatywnie opiniuję przedstawione przebiegi wariantów linii kolejowych na terenie 

gminy Wiskitki, wyrażam swój przeciw w tej sprawie z uwagi na: 

- wysiedlenia dużej liczby mieszkańców, naruszenia ich godności i praw obywatelskich, 

- duże natężenie hałasu wpływające negatywnie na społeczność naszej gminy i utrata 

wartości nieruchomości, 

- zablokowanie rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz nieplanowany podział 

urbanistyczny zmieniający całkowicie kierunki rozwoju,  

- ogromnie i nieodwracalne straty w środowisku,   

- zagrożenie dla ujęć wody zlokalizowanych w miejscowości Działki, stanowiące główne 

źródło zaopatrzenia w wodę około 70 tys. mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego.  



Uwzględniając inne bariery przestrzenne takie jak autostrada A2, droga krajowa nr 50, linia 

kolejowa Łódź – Warszawa, linia elektroenergetyczna 220kV, projektowany Centralny Port 

Komunikacyjny oraz projektowaną linię kolejową Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź 

Niciarniana, stanowczo protestuję przeciwko wprowadzaniu kolejnych inwestycji 

stanowiących podział przestrzenny gminy Wiskitki. 

Dotychczasowe działanie Inwestora nie przypomina w żadnym stopniu konsultacji 

społecznych, brak oficjalnych informacji o prowadzonym procesie. Zasadnicze wątpliwości 

budzi tryb i ograniczony zakres, w sytuacji gdy fundamentalnym zmianą ulega system 

transportowy kraju co powoduje oburzenie społeczeństwa. Procesy planowania inwestycji w 

skali kraju powinny być opracowywane na mocy dokumentów wyższej rangi niż uproszczone 

studium lokalizacyjne. Należy podkreślić że przedstawione warianty, nigdy nie były 

przewidziane na tych terenach. Pospieszne i nie przemyślane koncepcje w przyszłości mogą 

stanowić bariery przestrzenne, które uniemożliwią realizację innych bardziej potrzebnych 

inwestycji oraz marnotrawco publicznych środków finansowych.   

W przypadku kontynuacji i próby bezprawnej lokalizacji ww. wariantów na terenie 

gminy Wiskitki, z pewnością pojawią się liczne protesty społeczne mające na celu 

zablokowanie ww. inwestycji.  
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