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Petycja mieszkańców miejscowości Dosin przeciw wariantowi III trasy kolejowej
Zegrze - Przasnysz "Stop Kolei, Która Dzieli - Start Kolei, Która Łączy"

My mieszkańcy Dosina, chcemy odnieść się do planowanego WARIANTU III trasy kolejowej Zegrze - Przasnysz. Chcemy

bezpośrednio wykorzystać szansę, którą daje nam kolej osobowa, nie chcemy natomiast być ofiarami tego projektu, nie

chcemy być poświęcani dla wykorzystania tej szansy, również stanowczo przeciwstawiamy się linii pociągów

towarowych i intermodalnych.

Wariant III bezpośrednio "trafia" w nas - dzieląc nasze działki, domy, planowany wariant przechodzi zbyt blisko

zabudowań, co spowoduje wywłaszczenie dużej części "nowych" jak i "starych" domów, a mimo to w dalszym ciągu

odległość od planowanej linii dla pozostałych mieszkańców będzie niekomfortowa. Domy budowane były nie z myślą

O "kolei za oknem", a o mieszkaniu w cichej i spokojnej okolicy według aktualnego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego. Linia wywróci nasze dotychczasowe życie do góry nogami. Są wśród nas rodziny z dziećmi, ludzie i rodziny

żyjące tu od lat, dla jednych i drugich decyzja o wywłaszczeniu lub przymusie sprzedaży domów nie nadających się do

życia przy torach to długa droga po nowe kredyty hipoteczne i konieczność asymilacji społecznej w innej okolicy. Proszę

też przeanalizować w jakiej sytuacji znajdą się dzieci, które za kilka lat będą zmuszone przeprowadzić się do innego

miejsda, innej szkoły. Jaki będzie wpływ na więzi społeczne i rozwój emocjonalny naszych dzieci. Niech Kolej łączy

mieszkańców tak jak ma łączyć miasta swoim zasięgiem. Kolej w wariancie III nie będzie zgodna z charakterem tego

miejsca, co roku nowi mieszkańcy przeprowadzają się tutaj do nowych domów aby uciec od zgiełku i spokojnie żyć.

Wariant III trafia też bezpośrednio w ostatni pas lasów państwowych dostępnych dla nas, naszych rodzin i n-aszych

turystów. Jeszcze raz chcemy podkreślić, że przeciwstawiamy się linii pociągów towarowych i intermodalnych.

Według nas Wariant III:

• Jest obciążony największa ilością wywłaszczeń i wyburzeń,

• Przechodzi przez środek gminy dzieląc ją na pół, a tym samym wprowadzi paraliż komunikacyjny,

• Ekonomicznie nieopłacalny,

• I Długość trasy jest najdłuższa z możliwych,

• Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wpłynie na całe miejscowości a nie na obszary bezpośrednio przy

. linii wariantu III,

• : Jest najmniej korzystny społecznie,

• . Znacznie odbiega położeniem od dotychczasowego korytarza komunikacyjnego tj. Drogi 61.

·załąc;znik -lista z podpisami mieszkańców miejscowości Dosin popierających powyższą petycję
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