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PETYCJA

Dotycząca: Przedstawionych trzech wariantów przebiegu linii kolejowej ZEGRZE -
PRZASNYSZ

My, niżej podpisani mieszkańcy oraz przyszli mieszkańcy miejscowości położonych
w gminie Serock, sprzeciwiamy się prowadzeniu linii kolejowej Zegrze - Przasnysz
w przedstawionych przez Urząd Miasta iGminy Serock we wszystkich trzech wariantach.

Zaproponowane rozwiązania są dla nas nie do zaakceptowania, ponieważ nie
przeprowadzono rzetelnych, pełnych konsultacji poruszających szereg aspektów
ekonomicznych i społecznych planowanej inwestycji.

Podjęto działania i zobowiązania finansowe dotyczące inwestycji a mimo to, do chwili
obecnej, nie przeprowadzono wśród mieszkańców badania określającego zapotrzebowanie na
linię kolejową.

W naszej ocenie przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Serceku nie dołożyli należytej
staranności w kwestii poinformowania mieszkańców Miasta i Gminy Serock o wymienionej
inwestycji.

Podczas spotkania w dniu 28 czerwca 2021 roku uczestników:

l. nie poinformowano o kosztach i skutkach ekonomicznych inwestycji: okresie zwrotu
inwestycji, budżecie przewidzianym na inwestycję dla każdego z trzech wariantów,
budżecie przewidzianym na inwestycję z uwzględnieniem infrastruktury towarzyszącej
(stacje, parkingi, wiadukty, sygnalizacja świetlna, szlabany, kładki dla pieszych
i rowerzystów) dla każdego z trzech wariantów, potencjalnym obłożeniu linii i ilości
pasażerów w kontekście innych środków transportu na trasie, uzysku czasowego,

2. nie przedstawiono informacji na temat planowanych odszkodowań z tytułu wykupu
gruntów i nieruchomości (tj. czy będą wykupowane całe nieruchomości, czy tylko ich
części niezbędne do przeprowadzenia linii tj. w odległości 20 m od trasy linii kolejowej,
odszkodowań z tytułu utraty wartości, a także planowanego terminu wykupu gruntów,

3. nie podano wyników analiz wpływu inwestycji na obecną infrastrukturę mieszkalną
(np. wpływ drgań), drogową, sieci wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne i budżetu
zaplanowanego na jej odbudowę,

4. nie wskazano wpływu na środowisko naturalne: czy przeprowadzono badania
środowiskowe inwestycji dla poszczególnych wariantów, czy znane są badania poziomu
natężenia hałasu podczas budowy i podczas użytkowania linii (m. in. sygnalizacja
dźwiękowa o nadjeżdżającym pociągu), czy planowane są i jakiego rodzaju ekrany
dźwiękochłonne, czy zbadano zagrożenia i przeanalizowano dewastację chronionych
terenów zielonych, gatunków prawnie chronionych,



5.
6.

nie omówiono wpływu na gospodarkę lokalną,
nie poruszono kwestii społecznych, tj. naruszenia WięZI społecznych
w lokalnej społeczności.

relacji

Biorąc pod uwagę powyższe nieuzasadniony wydaje się pośpiech wnioskodawców projektu.

Szczególnie przeciwstawiamy się zmianie funkcji gruntów w formie studium uwarunkowań
czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tj. zmianę klasyfikacji działek pod
zabudowę mieszkalną na umożliwiającą wytyczenie linii kolejowej).

Apelujemy o transparentne działania przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz
o bieżące informowanie mieszkańców gminy (z wykorzystaniem wszystkich kanałów
komunikacji np. przedstawiciele lokalnej społeczności, spotkania informacyjne, Internet, prasa
lokalna, media społecznościowe i inne środki przekazu) o wszelkich podejmowanych
inicjatywach związanych z omawianym przedsięwzięciem.- Postulujemy o wytyczenie linii kolejowej po nieużytkach, polach i terenach niezamieszkałych.
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