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Niecelowość budowy Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku 

oraz szkody społeczne, gospodarcze i przyrodnicze jakie ona wyrządzi

Na kilku spotkaniach informacyjnych (październik 2019, styczeń, luty 2020) z 

mieszkańcami gmin Wasilków i Dobrzyniewo Duże, Knyszyn,  przedstawiciele PKP PLK 

przedstawili warianty i cele budowy Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku.

Szczegółowe cele planowanej inwestycji wg PKP PLK to:

1. Skrócenie czasu postoju pociągów pasażerskich.

2. Brak konieczności zmiany kierunku jazdy na stacji Białystok.

3. Skrócenie czasu jazdy pociągów z Warszawy do Ełku, Suwałk, w kierunku państw 

nadbałtyckich.

4. Polepszenie konstrukcji oferty przewozowej dostosowanej do potrzeb pasażera.

5. Budowa przystanków osobowych na przebiegu obwodnicy kolejowej.

6. Wprowadzenie wielowariantowego przejazdu pociągów towarowych przez stację Białystok.

      Dokładna analiza pokazała, iż wszystkie powyższe cele okazały się fałszywe!!!!!! 

Cele 1 i 2

Według dokumentu „Ekspertyza dotycząca komponentu kolejowego koncepcji Centralnego Portu 

Komunikacyjnego, opracowanego przez INSTYTUT KOLEJNICTWA ZAKŁAD DRÓG 

KOLEJOWYCH I PRZEWOZÓW (WARSZAWA, lipiec 2018r.) postój na stacji węzłowej przy 
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zmianie kierunku jazdy np.Warszawa-Białystok-Ełk trwać ma maksymalnie 5 minut, a 

obowiązująca dodatkowo tzw. uproszczona próba hamulców mieści się w maksymalnym czasie 

postoju na stacji węzłowej. 

W odniesieniu do powyższego budowa obwodnicy kolejowej nie wpłynie zatem w żaden 

sposób skrócenie czasu postoju pociągów pasażerskich.

Cel 3 

Ponieważ pociągi z Warszawy do Suwałk przez Białystok jeżdżą i jeździć będą „starą” trasą przez 

Sokółkę i Augustów, zatem zakładana trasa obwodnicy Białegostoku w żaden sposób nie 

wpłynie na czas ich jazdy.    

Cel 4 i 5

Na spotkaniach informacyjnych mieszkańcy gmin Wasików i Dobrzyniewo Duże wyrazili swoją 

dezaprobatę dla przedstawionej oferty zlokalizowania w przebiegu obwodnicy przystanków 

pasażerskich argumentując to m.in. tym, iż potrzeby komunikacyjne realizują własnym 

transportem samochodowym, jak też  dostosowaną do potrzeb ofertą komunikacji miejskiej 

Białegostoku. Obliczyliśmy, iż dzięki „dobrodziejstwu” obwodnicy kolejowej podróż np. z 

Dobrzyniewa wydłuży się z obecnych 15 do 45 minut. 

Przy okazji pojawia się również pytanie, czy Urząd Marszałkowski oraz Gminy Wasilków i 

Dobrzyniewo Duże stać będzie na utrzymanie infrastruktury towarzyszącej obsłudze w/w 

przystanków ? 

Cel 6

I wreszcie cel 6 „wprowadzenie wielowariantowego przejazdu pociągów towarowych przez 

stację Białystok”.

Uważna analiza proponowanego przez PKP PLK przebiegu Północnej Kolejowej Obwodnicy 

Strona 2 z 6



Stowarzyszenie
DOLINA CZARNEJ

Woroszyły 14/1;  16-010 Wasilków
e-mail: stowarzyszenie.dolina.czarnej@gmail.com

KRS: 0000561942; NIP: 9662097925; REGON: 36173567300000

Białegostoku prowadzi do szokującego wniosku: obwodnica w żaden sposób nie wyprowadzi 

ruchu m.in. pociągów towarowych poza Białystok, przesunie jedynie jego natężenie z 

dzielnic okolicy Dworca Białystok  w gęsto zaludnione dzielnice peryferyjne: Starosielce, 

Zielone Wzgórza, Leśna Dolina i Słoneczny Stok. 

Dodatkowo poprowadzenie obwodnicy przez tereny zabudowy mieszkaniowej gminy 

Wasilków i Dobrzyniewo Duże zahamuje rozwój gmin i całej aglomeracji białostockiej poprzez  

ograniczenie popytu na działki budowlane i ograniczenie rozwoju budownictwa jednorodzinnego.

Traktowani jesteśmy jak obywatele drugiej kategorii !!!

Na spotkaniu w Białymstoku jeden z dyrektorów PKP PLK konieczność budowy obwodnicy

kolejowej argumentował chęcią uchronienia mieszkańców (Białegostoku) przed „przewozem 

materiałów niebezpiecznych”. Dalej mówił, iż  „budowa  nowej linii pozwoli w przyszłości na 

omijanie miasta przez pociągi towarowe, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców”.  

W Wasilkowie i Dobrzyniewie, gdzie według projektu tory przebiegać mają w bezpośrednim 

sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych wsi Woroszyły, Wólka Przedmieście,  Wólka Poduchowna, 

Sochonie, Leńce, Letniki, przecinać wieś Nowosiółki argument ten cynicznie i obłudnie 

pominięto.  

Mając ciągle w pamięci wykolejenie cystern w chlorem (rok 1989), czy wybuch i pożar 

cystern z benzyną ( rok 2010) obawiamy się o własne bezpieczeństwo. Rodzi się zatem pytanie, 

dlaczego jesteśmy traktowani jak obywatele drugiej kategorii ? Na tak postawione pytanie  

kolejny dyrektor zapewniał, iż w tej chwili transport kolejowy jest tak bezpieczny, iż wypadki się 

nie zdarzają. 

Wobec powyższego nasuwa się prosty wniosek: skoro jest bezpiecznie nie ma potrzeby 

„omijania miasta przez pociągi towarowe” zatem budowa Północnej Obwodnicy Kolejowej 

Białegostoku jest bezcelowa. Jeżeli natomiast jest inaczej i co wydaje nam się bliższe prawdy, w 
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dalszym ciągu transportowane są koleją materiały niebezpieczne i wypadki kolejowe jednak się 

zdarzają, o czym można przeczytać niemal codziennie, my mieszkańcy gminy Wasilków i 

Dobrzyniewo Duże  żądamy równych praw i nie chcemy być traktowani jak wspomniani 

powyżej obywatele drugiej kategorii !!!!

Każdy z pięciu wariantów (6, 7, 8, 9, 10) zakłada budowę Północnej Kolejowej Obwodnicy

Białegostoku na terenach mieszkalnych i  w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych

licznych wsi gmin Wasilków i Dobrzyniewo Duże. Taka lokalizacja obejmuje swoim negatywnym

wpływem ponad 1000 nieruchomości. Zuboży to mieszkańców, a zatem i gminy na łączną kwotę

około  1  miliarda  złotych. W  niektórych  przypadkach  doprowadzi,  zwłaszcza  młodych

mieszkańców, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne, do bankructwa.  Rodzi się zatem pytanie  czy

ogromne koszty społeczne warte są wątpliwych i fałszywych korzyści wynikających z budowy

obwodnicy kolejowej ? 

Wszystkie proponowane przez spółkę PKP PLK warianty (6, 7, 8, 9 i 10) przebiegają przez

teren leżący w obszarze Natura 2000 „Puszcza Knyszyńska”, przecinają główny korytarz 

ekologiczny o znaczeniu paneuropejskim KPn, Otulinę Parku Krajobrazowego Puszczy 

Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego, Ostoję Knyszyńską, przebiegają przez tereny 

ochrony czynnej, jak ostoja ptasia i siedliskowa, przechodzą przez unikalne tereny bagienne 

tworzące ekosystem Rzeki Czarnej, jednej z niewielu rzek nizinnych o charakterze rzeki górskiej, 

siedlisku ryb łososiowatych. 

Wszystkie warianty (6-10) podobnie do poprzednich (1-5) zaplanowane zostały w 

oparciu o stare, nieaktualne mapy, na co zwraca uwagę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad.  Projektanci poprowadzili trasę obwodnicy przez istniejące i posiadające od co 

najmniej dwóch lat pozwolenia na budowę, osiedla mieszkaniowe. Zadziwia przy tym nonszalancja 

jednego w projektantów, który na wszelkie uwagi odpowiada, iż trasę obwodnicy „przesunie się o 

100 metrów w tę lub inną stronę”.  Na przebiegu przez gęstą zabudowę mieszkaniową owo 

przesunięcie jest po prostu niemożliwe, co ów projektant  zdaje się ignorować. 
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Niechlujstwo projektantów prowadzi do ogromnego marnotrawienia środków publicznych. 

Karygodne jest poprowadzenie  trasy obwodnicy przez tereny podlegające pośredniej i 

bezpośredniej ochronie wód podziemnych, ujęcia wody pitnej dla Białegostoku. W opisanej 

powyżej sytuacji plany, za które firmie projektowej zapłacono,  zostały wyrzucone do kosza.

Kolejny przykład marnotrawienia pieniędzy publicznych - trasa obwodnicy kolejowej 

poprowadzona została przez nieczynne w tej chwili ogromne wysypisko odpadów komunalnych. 

Na nasze uwagi w tej kwestii jeden z dyrektorów PKP PLK powiedział, że „całe wysypisko 

przeniesie się gdzie indziej” !!!

Kolejnym przykładem marnotrawienia środków publicznych jest planowanie przebiegu obwodnicy 

przez tereny bagienne i nad licznymi drogami gminnymi i powiatowymi, co wymaga budowy 

kosztownych estakad. Taki przebieg obwodnicy kolejowej koliduje z istniejącymi i planowanymi 

drogami krajowymi i ekspresowymi, na co znowu zwraca uwagę GDDKiA. Co ciekawe, przed 

opracowaniem kolejnych wariantów przebiegu obwodnicy kolejowej Białegostoku projektanci nie 

przeprowadzili wizji lokalnej !!! 

Podsumowanie

Po analizie powyższego nasuwa się oczywisty wniosek o braku zasadności budowy 

Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku, która:

• nie wyprowadzi ruchu pociągów towarowych z Białegostoku,

• w żaden sposób nie usprawni dotychczasowego kursowania pociągów pasażerskich, 

• dodatkowo obejmie swoim negatywnym wpływem gęstą zabudowę mieszkaniową gmin 

podmiejskich, jak Wasilków i Dobrzyniewo Duże,

• spowoduje zubożenie, w licznych przypadkach doprowadzi do bankructwa, 

mieszkańców poprzez utratę wartości sąsiadujących z nią nieruchomości (cała wieś 

Woroszyły i ogromna część wsi Wólka Przedmieście i Wólka Poduchowna, wsie gminy 

Dobrzyniewo Duże), często utratę dorobku całego życia,  

◦ jej przebieg przez tereny przeznaczone na podmiejską zabudowę mieszkaniową 
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zahamuje rozwój tak Białegostoku, jak i gmin satelickich, 

◦ obwodnica kolejowa zdewastuje obszary przyrodniczo cenne, jak Natura 2000, Otulina 

Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Ostoja Knyszyńska, ostoja ptasia  i ostoja

siedliskowa, przetnie główny korytarz ekologiczny europejski - podlegający ochronie 

szlak migracji zwierząt, 

◦ przy prognozowanym głębokim niedoborze wody  i prognozowanej suszy, obwodnica 

prowadzona przez tereny bagienne i podmokłe w sposób znaczący przyczyni się do 

pogłębienia już istniejącego niedoboru wody. 

W nawiązaniu do powyższego prosimy o jak najszybsze zablokowanie planowanej 

inwestycji - Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku w proponowanych przez PKP PLK 

wariantach 6 – 10. Obwodnica w planowanych wariantach spowoduje ogromne, nieodwracalne 

szkody społeczne, zahamuje rozwój aglomeracji białostockiej, zdewastuje  też obszary 

przyrodniczo cenne, podlegające ochronie.  Według naszej oceny w proponowanym kształcie 

Północna Kolejowa Obwodnica Białegostoku będzie marnotrawieniem ogromnych środków  

publicznych. 

Łączymy wyrazy szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia DOLINIA CZARNEJ

Leokadia Maksimczuk

Andrzej Szulecki

Mariusz Święc

Wojciech Siergiej

Katarzyna Woroszyło
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