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Bobrowniki, dn. 19.03.2012 r. 
Jacek  Mościński – Radny Gminy Bobrowniki  
42-583 Bobrowniki 
ul.  1 Maja 3 
 

                                   Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
                                            Krajowa Komisja do spraw Ocen  Oddziaływania na Środowisko 

                              00-922 Warszawa 
                        ul.  Wawelska 52/54 

 

dotyczy: postępowania w sprawie wydanie deczycji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami  
aglomeracji górnośląskiej, odcinek  Katowice  - Pyrzowice” 

 
SZANOWNI PAŃSTWO 

Z góry uprzedzam, iż w dziedzinach, w których będe się poruszał  nie jestem profesjonalistą,  
dlatego w mojej wypowiedzi będę się opierał na uznanych autorytetach, ekspertach, ich opiniach 
wyrażonych w słowie mówionym, „ pisanym”,opracowaniach oraz dokumentach  przyjętych do  
realizacji przez Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury i  inne instytucje, oraz  Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim autorom za udostępnienie 
dokumentów i  możliwość czerpania wiedzy  oraz przytaczanie obszernych cytatów. 

Proszę o odpowieź na pytanie, które kieruję do autorów raportu.           

PYTANIE  nr 1 

Dlaczego do dzisiaj, tj.do  dnia 19 marca 2012r.  nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie zadane na 
Rozprawie Administracyjnej,ktora odbyła się dn. 14 listopada 2011roku. Pytanie dotyczyło 
nieprawidłowych  zapisów w raporcie, jakoby wariant 2b był wariantem, tzw. Gminnym. 

Przypominam, że rozpraw była   rejestrowana audiowizualnie, a na rozprawie  padło  zapewnienie, że 
na  wszystkie  pytania, zarówno te  zadane  w formie pisemnej  jak i ustnej zostaną udzielone 
odpowiedzi.    W tym przypadku nie dotrzymano obietnicy. 

Ze  względu  na ograniczony czas wypowiedzi  pełną treść  pytania mogę przytoczyć w dodatkowym 
czasie jeżeli takowy  zostanie mi udzielony ,przy czym proszę o udzielenie  odpowiedzi  dzisiaj. 

Pragnę przypomnieć, iż omawiany raport stanowi  całość i można się odnieść do każdego fragmentu 
jego zapisu- każdego  rozdziału i punktu. 

Odnoszę się do  rozdziału   III.3.1.1 raportu   WARIANTY  STUDIALNE 

Cytat    -„Przedmiotowe opracowanie miało charakter wstępnego studium wykonalności 
i koncentrowało się głównie na zdefiniowaniu obecnych i prognozowanych potoków podróżnych oraz 
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wyborze trasy połączenia kolejowego. W ramach ww. koncepcji dokonano sumie analiz  7  tras”. 
Koniec  cytatu. 

Między innymi, analizowano trasę opisaną w podpunkcie 4) 

4) TRASA IV – zachodnia w relacji Katowice - Bytom - Tarnowskie Góry - MPL „Katowice”                                   
w Pyrzowicach z wykorzystaniem istniejących połączeń linii kolejowych (linie nr 131 i 182).                        

W raporcie czytamy- W ramach wstępnych analiz oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na 
środowisko oceniono wszystkie ww. warianty przebiegu trasy pod kątem następujących kryteriów: 
długość trasy [m], czas jazdy z postojami [min], liczba mieszkańców miast obsługiwanych przez trasę 
oraz w zasięgu trasy dla obsługi aglomeracyjnej [tys. osób], przestrzenna relacja z obszarami 
przyrodniczo cennymi [liczba kolizji], przestrzenna relacja z obszarami chronionymi [liczba kolizji].                 
W rezultacie odrzucono, ze względów społeczno - środowiskowych trasy: II, III, IV, V.1, V.2 

Na tym etapie( i tu nieprawidłowość czyli wieloetapowość oceniania)  analiz odrzucono między 
innymi Trasę nr IV. 

Nawiązujac do treści opinii kooreferenta- Szanownego Pana  profesora Andrzeja Kraszewskiego                          
i wyraźnych wątpliwości  co do sposobu analizy tras na  etapie wstępnym ,wieloetapowość ,brak 
wyczerpujących analiz-Tu cytat-  „Szkoda że bardziej wyczerpujące wyniki tych analiz nie znalazły się 
w raporcie Oceny Oddziaływania na Środowisko.    Brak jest również  jakiejkolwiek mapki 
rozpatrywanych wtedy wariantów , zaś lapidarny opis tych wariantów i powodów, dla których zostały 
odrzucone nie może być uznany za wystarczający.  Co prawda ustawa nie wymaga przedstawienia                
w raporcie takiej analizy lecz np. w przypadku inwestycji drogowych stało się to dobrym zwyczajem”               
- koniec cytatu.        

W związku z powyższym mam prawo mniemać, że Panu Profesorowi przed wydaniem opinii : 
inwestor, projektant, twórca raportu nie dostarczył dokumentów z takimi analizami, więc nie dane 
było Panu zapoznać się z ich wynikami. Co więcej ubolewam, że twórca raportu nie pomógł w tym, 
aby poznał pan wyniki dokładnych analiz w tym środowiskowych -  alternatywnych  tras np.                      
trasy  nr  II. wschodniej biegnącej przez tereny Zagłębia Dąbrowskiego najkrótszej z omawianych -
najszybszej  oraz trasy nr IV zachodniej przebiegającej przez miasto Tarnowskie Góry, która 
obsłużyłaby zdecydowanie największe potoki ludzkie.  

Te dane, znajdują się w  dokumencie pt. KONCEPCJA POWIAZAŃ  KOMUNIKACJĄ KOLEJOWA 
MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO „KATOWICE” W PYRZOWICACH Z AGLOMERACJĄ  
GÓRNOSLĄSKĄ. 

Panie Profesorze zapewniam pana, że i mnie nie łatwo było zdobyć dokumenty zawierające takie 
analizy, ale postaram się tu przytoczyć  niektóre treści w nich zawarte. 

Na jakich analizach powinni  oprzeć  się projektanci? -  odpowiedź jest prosta na takich, które 
wynikają z treści  umowy  pomiedzy inwestorem PKP PLK  a wykonawcą projektu Konsorcjum Poyry 
Infra GmbH /Poyry Sp. z o.o./DB International/ między innymi należy dokonać : 

 punkt  5.3.1 umowy str. 26 Analiz i prognoz społeczno –gospodarczyczych ,analiz 
marketingowych,strategii  ,analiz w skali regionalnej i aglomeracyjnej. 
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A co najważniejsze punkt 5.3.2  str27  umowy  Analizy podaży i popytu  na usługi transportowe                          
i preferencji klientów. 

Analiza popytu i prefencji klientów. 

Cytuję z umowy : 

„Analizę popytu na usługi transportowe trzeba  wykonać dla segmentu rynku przewozów 
pasażerów. Analizę należy wykonać w oparciu o własne badania statystyczne, badania opinii 
publicznej publikowane w literaturze naukowej, w prasie i innych publikatorach i w oparciu                          
o prognozy oczekiwań, preferencji i potrzeb klientów,  pasażerów,  przemysłowców i mieszkańców 
regionów, które ciążą do obszaru przebiegu trasy projektowanego połączenia. Wykonawca powinien 
wykorzystać badania oczekiwań, preferencji  i potrzeb  podróżnych zawartych w opracowanej na 
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Ekspertyzie „Koncepcja powiązań 
komunikacją kolejową MPL „Katowice” w Pyrzowicach z Aglomeracją Górnośląską.”  Koniec cutatu.  

Jak zatem z wyżej wymienionego zadania wywiązał się projektant i  twórca raportu?  

Odnoszę się bezpośrednio do omawianego raportu i do trasy nr IV linia 182 TARNOWSKIE GÓRY –
ZAWIERCIE, przez PYRZOWICE 

Rozdział   III. Raportu   OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA                                                               

W punkcie  1 czytamy  ... Pomimo, że MPL „Katowice” w Pyrzowicach jest korzystnie położony                        
w stosunku do infrastruktury kolejowej, to aktualnie brak jest możliwości dojazdu do lotniska 
transportem kolejowym. Infrastruktura kolejowa w rejonie MPL jest częściowo nieprzejezdna                       
(zły stan techniczny), a częściowo zniszczona.  — Proszę szanownych ekspertów ważne słowo 
częściowo  nieprzejezdna, a częściowo zniszczona - czyli istnieje- czyli nie trzeba budować nowej 
infrastruktury a jedynie odnowić i modernizować istniejącą. 

PYTANIE nr 2        do Dyrekcji PKP PLK w Katowicach oraz do  Marszałka Województwa Śląskiego Pana 
Adama Matusiewicza, do przedstawiciela   projektanta i  autorów  raport -czy w  związku 
z powyższym w  takiej sytuacji  powinno się  budować nowy odcinek, czy rewitalizować, 
modernizować  istniejący , unikając konfliktów społecznych chociażby dlatego, że szlak kolejowy już 
tam istnieje. 

Każdy kolejarz pracujący  czy emerytowany patrzący apolitycznie , niezależnie od specjalności znający 
układ sieci kolejowej na kierunku Katowice  - Przowice czyli północ –południe, z którym rozmawiałem 
twierdził jednoznacznie :    że nie ma sensu  budowanie  nowego odcinka- lecz modernizacja 
istniejacego i rewitalizacja  nieczynnego.  

Obecnie, Pierwszy Kolejarz Rzeczypospolitej, bo tak można nazwać z racji fachowosci i funkcji   
Prezesa  Zarządu PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE  Pan Zbigniew Szafrański  stwierdził  w  wypowiedzi  
przytoczonej na łamach specjalistycznego pisma RYNEK KOLEJOWY, wydanie internetowe data 
dodania 6 maja 2011roku w artykule,którego autorem jest redaktor Pan Wojciech Śmiech  za 
zezwoleniem autora  cytuję wypowiedzi: 

Pytanie autora -jak zatem powinna wyglądać linia do  Pyrzowic zdaniem Prezesa Polskich Linii 
Kolejowych ? 
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Odpowiedź   Pana Prezesa  –„W mojej ocenie połączenie do Pyrzowic jest trochę bardziej złożone niż 
to formalnie przedstawiają władze województwa, dlatego że nie powinniśmy raczej mówić 
o połączeniu do lotniska. Lotnisko w Pyrzowicach nie będzie obsługiwało aż tak dużej liczby 
podróznych,  żeby warto było budować linię kolejową  i uruchamiać częste kursy pociagów. 

Według wariantu pełnego ta inwestycja powinna kosztować ponad 1 miliard 200milionów zł jako linia 
dwutorowa zelektryfikowana. Przy takim potoku podróżnych nie warto budować  dwóch torów , bo 
nie będzie takiej częstotliwości kursowania. Nie zapadły jeszcze oczywiście ostateczne decyzje                         
w sprawie wyboru wariantu,dlatego że trwają prace konsultanta. 

Zaznaczył jednak, że w jego ocenie jest to ważna decyzja , podkreślając jednocześnie ,że linia ta 
powinna byc zrealizowana jako połączenie do obsługi  ruchu regionalnego –czyli od Radzionkowa 
wychodzimy jednym torem, idziemy do Pyrzowic ,ale włączamy się w  istniejacą choć częściowo 
nieczynną linię 182 i elektryfikujemy do Zawiercia. Wtedy mamy linię regionalną Zawiercie Pyrzowice 
Radzionków, która jak sądzę nie tylko usprawni dojazd ,ale zaktywizuje gospodarczo północną część 
województwa” -koniec cytatów. 

Należy domniemywać, że aby spełnić ten warunek, o którym mówił Pan Prezes i  połączyć koleją  
Katowice z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Pyrzowicach należy modernizować linię 131 
CHORZÓW  BATORY-TCZEW nie tylko na takim  odcinku  jak państwo to sobie  założyliście, czyli  
CHORZÓW BATORY – BYTOM ROZBARK, ale na odcinku CHORZÓW BATORY-TARNOWSKIE GÓRY   
czyli przez  BYTOM GŁÓWNY  i przez RADZIONKÓW,  a następnie  rewitalizować, modernizować - 
teraz cytat z raportu  „Częściowo  istniejącą częściowo  nieprzejezdną linię 182  TARNOWSKIE GÓRY  -
ZAWIERCIE”  -  koniec cytatu. 

Na razie na odcinku TARNOWSKIE GÓRY –PYRZOWICE  w którą i tak przypadku  państwa projektu 
zamierzacie się włączyć  tylko, że w innym miejscu. 

Wymienię zalety wyżej wymienionej  Trasy nr IV :     

1. Modernizacja linii kolejowe j 131  na odcinku CHORZÓW  BATORY – TARNOWSKIE GÓRY 
a w wyniku  tego :  
a) zwiększenie szybkości  podróżnej również dla innych pociągów,  
b) poprawa bezpieczeństwa  -budowa przejazdów bezkolizyjnych wymiana urządzeń SRK, 
c) poprawa środowiska akustycznego-budowa ekranów, które jak w przypadku pierwszej 

części trasy CHORZÓW BATORY- BYTOM ROZBARK zmniejszą one  hałas kolejowy 
generowany przez istniejacy już ruch kolejowy , obecnie brak ekranów. 

2. Przystanek na stacji BYTOM GŁÓWNY miasto 180 tys. ludności a w wyniku tego: 
a) uzyskanie skomunikowania kolejowego dodatkowo  między innymi  z miastami GLIWICE, 

ZABRZE, RUDA ŚL.itd. 
b) istniejący ’’ węzeł integracyjny” ,intermodalny z komunikacją autobusową ok. 10 mln 

pasażerów rocznie  z wszystkich okolicznych miast i miejscowości wsiadających                             
i wysiadajacych na dworcu autobusowym  graniczącym z kolejowym  dane tylko                      
KZK GOP (do wglądu). Bezpośrednie połączenie z komunikacją tramwajową przez 
przejście podziemne z peronów oraz z komunikacją PKS,minibusami  ,postojem TAXI,  

c) przejęcie części  pasażerów autobusów linii 830,201 i 92 w kierunku KATOWIC  
i CHORZOWA z liczby ok. 3mln 800 tys. rocznie. 
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3. Kolejny przystanek na stacji RADZIONKÓW liczba mieszkańców ok.  17 tysięcy. 
4. Przystanek na stacji TARNOWSKIE GÓRY zwanym  „miastem kolejarzy” liczba mieszkańców 

ok. 61 tysiecy 
a)   uzyskanie skomunikowania kolejowego z miastami Lubliniec,Wieluń,Kluczbork,              
b) istniejący ’’ węzeł  integracyjny” z komunikacją autobusową ok. 10 mln pasażerów              
rocznie( dane z MZKP do wglądu) z wszystkich oklicznych miast i miejscowości  
wsiadających i wysiadających na nowoczesnym dworcu autobusowym obecnie 
budowanym od nowa o nazwie „Przystanek Europa” ok 80 m od dworca kolejowego oraz 
skomunikowanie z PKS- przystanek, 
c)  przejęcie części  pasażerów autobusów linii 820 w kierunku KATOWIC  i 19 w kierunku 
BYTOMIA z liczby ok. 4,5 mln rocznie. 

           5. Rewitalizacja linii kolejowej 182   TARNOWSKIE GÓRY -ZAWIERCIE  na odcinku TARNOWSKIE            
GÓRY – PYRZOWICE,  a w przyszłosci  do  ZAWIERCIA, czyli połączono by tą linię z CMK,  która przez 
DĄBROWĘ GÓRNICZĄ , SOSNOWIEC biegnie do KATOWIC. Uzyskano by wtedy linię pasażerską 
okalającą GOP  KATOWICE –MPL w Pyrzowicach-KATOWICE. 

            Zarzucana temu przebiegowi  wada w postaci zbyt długiego czasu przejazdu może zostać 
zniwelowana przez zmniejszenie liczby przystanków do  6  początkowy KATOWICE,  pierwszy 
CHORZÓW, drugi BYTOM,trzeci RADZIONKÓW ,czwarty TARNOWSKIE GORY,                               
końcowy MPL PYRZOWICE 

Omawiany przebieg ma jeszcze dwie generalne zalety. Pierwszą -  wszystkie tereny po 
których przebiegałaby trasa nr IV są własnością PKP PLK, czyli brak wyburzeń i wysiedleń, przez co 
znacznie obniża się koszty społeczne i koszty materialne inwestycji, a nie wydatkowane środki można 
przeznaczyć na modernizację linii kolejowej.  Drugą – uzyska się odpowiednie napełnienie  na linii, 
przez  co podwyższy się walory ekonomiczne  połączenia kolejowego KATOWIC  Z  MPL 
w PYRZOWICACH 

PYTANIE  nr 3 kieruję do Dyrekcji PKP PLK w Katowicach oraz do Marszałka Województwa Śląskiego 
Pana Adama Matusiewicza.    Kto podjął decyzję i zaakceptował trasę nr  VI - według nomenklatury na 
etapie studialnym . Kto bierze na siebie imienną  odpowiedzialność za taki, a nie inny wybór?                                                                                       

Jak przedstawił w  swojej opinii  Pan Profesor  Andrzej Kraszewski                                     

Cytuję   - „Uważna analiza raportu pozostawia pewne wątpliwości, czy wariant wybrany przez 
Inwestora jest wariantem optymalnym z punktu widzenia kryteriów funkcjonalnych, środowiskowych 
 i społecznych. Być  może Regionalny Dyrektor ma taką pewność  posiłkując się wiedzą 
o uwarunkowaniach lokalnych i w oparciu o analizy, które nie zostały dołączone do dostępnej 
konsultantowi dokumentacji” - koniec cytatu.                                                                                          
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Posiłkując się powyższym cytatatem zadaję pytanie. 

PYTANIE nr 4  które kieruję  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pana 
Bernarda Błaszczyka czy ma pewność że trasa nr VI - według nomenklatury na etapie studialnym, 
która została wybrana przez inwestora  jest wariantem optymalnym. 

 PYTANIE nr 5  do konsultanta Pana Profesora Andrzeja Kraszewskiego – czy miał pan mozliwość 
zapoznania sie z analizami, które nie zostały dołaczone przez inwestora do dostępnej konsultantowi 
dokumentacji ? 

Pragnę przedstawić cytat z opinii Pana Profesora Andrzeja Kraszewskiego.                                           
Cytuję – „ Dowód na to, że inwestor dokonał wyboru rozwiązania optymalnego z punktu widzenia 
wszystkich istotnych w danym przypadku grup kryteriów powinien znaleźdź się w dokumentacji 
przedstawionej administratorowi publicznemu”. 

 W związku z nowymi faktami, które wystąpiły w trakcie trwania omawianego postępowania 
środowiskowego i zagwarantowanym przez ustawodawcę prawem do zgłaszania wniosków na 
każdym etapie tego postępowania przesłałem  do Krajowej  Komisji  do spraw Ocen  Oddziaływania 
na Środowisko pismo z załącznikiem z  treści  którego wynika, że Miejskie  Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp.z o.o w Piekarach Śląskich sporzadza raport oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia budowa jednostki kogeneracyjnej.  Załącznik mapowy wskazuje że nastąpi kolejne 
zjawisko skumulowania  oddziaływań na terenie, przez który projektowana jest trasa kolei,  
szczególnie oddziaływań akustycznych 

 Składam Wniosek: 

W związku z brakiem wskazania alternatywnych przebiegów tras przez Tarnowskie Góry 
(trasa zachodnia), bądź Zawiercie (trasa wschodnia)i z powodu braku uzasadnienia ekonomicznego 
do przedstawionych w raporcie przebiegów oraz wystapienia nowych wyżej wymienionych faktów   
(sporządzanie raportu przez MPEC i zamiar realizacji inwestycji) wnosi się o uzupełnienie raportu 
o alternatywne przebiegi tras nr IV – według nomenklatury przyjętej w opracowaniach studialnych  
i trasy nr II, bądź odrzucenie raportu w całości.   

 

 

 

Jacek Mościński  .......................................................... 

 

 

 

 


