
UcHwAŁA NRxx/2l5120
RADY MIEJSKIEI W WASILKOWIE

z dnia21 luteEo 2020 t.

w spra*i€ |okalizacji Północn€j Kol€jowej obwodnicy Białegostoku

Na podstawie ań. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmiDnym (tj, DZ.'IJ. z20l9 r.
poz, 506 ze zrn.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się oświadcżenie Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie lokalizacji Północn€j Kolejowej
obwodnicy Białegostoku, które §tanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wasilkowie do przesłania niniej§zego
oświadczenia Ministrowi Infrastruktury oraz PKP Polskie Linie Kolejov,,e s.A, z siealzibą w War§zawie.

§ 3. Uchwała wchodżi w ż},cie z dniem podjęcia.

Prżewodriczący Rady
Mm&iei
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Jalło§ław
Aleksanłer zale,i§ki
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Załącmik do uchwały NrxJł215l20
Rady Miejskiej \ł Wasilkowie

z dnia 2'7 lntego 2020 l.

oświadczenie Rady Miej§kiej w waśilkowie
w spfawie lokalizacji Północnej Ko|ejowej obwodnicy Białegośtoku

. .MJ Tdli crniny wasilków, tłyrażarny stanowczy sprzeciw wobec kolejnych, pfoponowanych
]9k9!źacjach inwestycji §półki PKP Potskje Linie Kolejo;e S.ł. tj. buOoły'iółnocnej Obwodnicy
Kolejowej R_iałe8ostoku (warianty od sdo 10) na teienach zaŃowy jejnoroazimej o.az *icIr
sąsiedztwie. Jednocześnie podtrzymujęmy swoje stanowisko wyrźone w;chwale * ńytrcgng ,dniu
31 pźdżiemika 2019 r., dotyczące prżebiegu \łyżej Wymienionej obwodnicy w warianta§h oal 1 do 4,

Inwesrycja tą w każdym z dżiesięciu przedstawionych wariantów, przebiega przez tereny, na kórychrozwła się żabudowa miesżkaniowa i zagrodowa. Realiżacja in;stycji, ;ńórymkolwiek
z przedstawionych wariantów, pociągnie za sobą olbrzymie koszry spoieczne i środowiskowe, nie tylko dla
:jl]:l] Ti.:,k"ń:óY miejscowoścj, przez które ta inwestycja ma pzebiegać, lecz takze dla wieiu osób,lnor}ch.la inwes§§ja do*nie w spo.ób pośredni. Naleł podkreślić. że Bióslok wTaz ż prlyleglymi
gminami tworzy aglomemcję, która bardzo dynamjcznie roŻwija się. Poprowaizenie obvlod;ici n;ieży
planować poza terenami już zainwestowanymi w taki sposób, by nie ingero;ała w istnieją;; zabudowę.

__ _Ponownie zł,racamy uwagę na koniecanośó uwzględnienia w pracach projekowych Głównego Zbiomika
wód Podziemnych Nr 218 - ,,Pradolina rzeki supraś|'o powiefzchni 85,5 kn' (wlz ze strefą-ochronrrą to
l24 km'), który stanowi główny reżerwuar wody pitnel dla aglomeracji bialostockiej. Projekując przebieg
Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegośtoku naleą aninimalizow;ć ryąko aiviązaaL z potencjahyń
:krłT:. §c" obszafu. Jak Wskazywaliśmy w poprzednłe uchwale, obszar centainej częsci zbiomika(pradolina supraśli'). ze względu na znaczną przepuszczalnośó gleby, zaliczony jest do obszarów silnie
/agrozonych i podalnych na 7aglożenia skazenjami.

_,Nie zgadzamy się na żaden z proponowanych wariantów. Wszystkie warianry zakładają budowę
Pólnocnej,Kolejowej obwodnicy Bialegosloku na lerenach miesłalnych iW bezp;średnim sąsiedZrwie
zabudowan m jeszkalnych.

ocżekujemy jak najsąb§zego przedstawienia projeldu nowego przebiegu obwodnicy, który uwzględni
zg}aszane ptzez nas zastrzeżenią bo niedoptszcza]nym jesl. Uy linie tote]owe przeci"l| po*";" iŻÓ-y
mieszkańców naszej Gminy.
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