
Budowa Północnej Kolejowej 

Obwodnicy Białegostoku



Odcinek obwodnicy w dolinie rzeki CZARNA



Bezpośrednie sąsiedztwo wsi WOROSZYŁY 
( lub też WÓLKA i KATRYNKA)



Pas szkodliwego oddziaływania inwestycji
Około 110 domów- ok 0,5 tys. ludzi na odcinku ok 2,5 km



Woroszyły

 Degradacja środowiska – teren podmokły, 
 Unikalna rzeka górska, ostoja łososiowatych, 
 Otulina Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, 
 Natura 2000 – obszary  ptasie, obszary siedliskowe
 Główny korytarz ekologiczny o znaczeniu paneuropejskim - łączy europejskie obszary 

przyrody chronionej,trasa zwierząt do rzeki,



Wieś Woroszyły (fragment)Wieś Woroszyły (fragment) 
np. jeden z 6 domów np. jeden z 6 domów 
zbudowanych przed zbudowanych przed 
dwoma laty nie dwoma laty nie 
umieszczonych na umieszczonych na 
mapach PKP PLKmapach PKP PLK

Ponownie nieaktualne mapy, bez naniesionych budynków 
mieszkalnych i wyrysu działek budowlanych (osiedle 64 
domków jednorodzinnych w odległości ok. 80 metrów od 
planowanej obwodnicy kolejowej) 

Warianty opracowane niedokładnie (niedbale)



Żądamy równych praw dlaŻądamy równych praw dla 
wszystkich !!! 

Tory kolejowe w odległości 50-100 m 

od zabudowy mieszkaniowej 

wsi Woroszyły



Domagamy się prawa do bezpiecznego życia !!!

Pożar cystern, Białystok 8 listopada 2010Pożar cystern, Białystok 8 listopada 2010

Wykolejenie 6 cystern z chlorem, Białystok 9 marca 1989 Wykolejenie 6 cystern z chlorem, Białystok 9 marca 1989 

Tory kolejowe w odległości 50-100 m 

od zabudowy mieszkaniowej 

wsi Woroszyły



prowadzenie linii kolejowej w odległości 50 metrów od domów 

mieszkalnych przy zakładanym natężeniu ruchu, rodzaju pociągów 

i zakładanej prędkości – 

wieś Woroszyły do likwidacji

Wieś Woroszyły 



Pytania do przedstawicieli PKP PLK

1. Której analizy użyto/będzie użyta do oceny wariantów?
 (czy wielokryterialna, i jakie kryteria i jakie wagi?)

1. Jak ujęto wpływ hałasu i drgań na mieszkańców, biorąc pod uwagę, że 

warianty bieżące 5-10 przygotowano w oparciu o nieaktualne mapy? 

Jak zostanie on zaktualizowany? (nie jest pomijalny - ruch przechodzi w pobliżu 

miejscowości i siedlisk ludzkich)

3. Jak przeprowadzono analizę skutków interwencji i wyburzeń biorąc 

pod uwagę, że warianty 5-10 przygotowano w oparciu o nieaktualne 

mapy? 



4) Analiza kosztów i korzyści (AKK/CBA) 
 analiza mająca na celu ustalenie, czy lub w jakiej mierze dany projekt 
zasługuje na realizację z publicznego lub społecznego punktu widzenia.

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że wybrany przez 
niego wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze spośród 
wszelkich możliwych alternatywnych rozwiązań.

Czy przedstawiciele gmin, obywatele, organizacje społeczne będą Czy przedstawiciele gmin, obywatele, organizacje społeczne będą 
miały dostęp do przeprowadzonych analiz i kryteriów miały dostęp do przeprowadzonych analiz i kryteriów 
podejmowania decyzji !!!!!podejmowania decyzji !!!!!



Ankieta PKP PLK 

„społeczne zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji” – 
wymóg planistyczny

- wypełnienie tej ankiety nawet w dobrej wierze może stworzyć błędny 

obraz sytuacji,

- przedstawione punkty należy zaliczyć do marginalnych w sytuacji 

przeznaczenia tej obwodnicy  głównie do ruchu tranzytowego ,

- ruch lokalny realizowany jest przez komunikację miejską i transport 

własny w układzie gwiaździstym od i do Białegostoku.



Przez wieś Woroszyły, w odległości 50 – 100 metrów od 
zabudowań mieszkalnych  

Fragment pisma Burmistrza Wasilkowa z dnia 3.01.2019 (BGGN.670.1.24.BG)

Do WYG International Sp. z o.o. ul Bitwy Warszawskiej 1920r.7, 02-366 Warszawa



WNIOSEK 

– w imieniu mieszkańców gmin Wasilków i Dobrzyniewo 

proponujemy natychmiastowe przerwanie prac nad wariantami 

nr 6-10 prezentowanymi przez PKP PLK.

 Wszystkie powyższe warianty pociągają za sobą ogromne koszty 

społeczne oraz stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia 

mieszkańców oraz środowiska naturalnego.

 Wnioskujemy o zintensyfikowanie  prac nad wariantem 

społecznym. 
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