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Oświadczenie Rady Miejskiej w Wasilkowie
w sprawie lokalizacji Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku

My radni  Gminy  Wasilków,  wyrażamy  stanowczy  sprzeciw  wobec  proponowanej
lokalizacji  inwestycji  spółki  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  tj.  budowy  Północnej
Obwodnicy  Kolejowej  Białegostoku  na  terenach  zabudowy  jednorodzinnej  oraz  w  ich
sąsiedztwie.

Inwestycja  ta,  w każdym  z  pięciu   przedstawionych  wariantów  (6,  7,  8,  9  i  10),
generuje  olbrzymie  koszty społeczne  i  środowiskowe,  nie  tylko  dla  samych  mieszkańców
miejscowości, przez które ta inwestycja ma przebiegać, lecz także dla wielu osób, których ta
inwestycja  dotknie  w  sposób  pośredni.  Tereny  gminy  Wasilków  są  zapleczem
mieszkaniowym  dla  Białegostoku.  Poprowadzenie  obwodnicy  przez  te  tereny  zahamuje
rozwój  gminy  i  całej  aglomeracji  białostockiej  poprzez  ograniczenie  popytu  na  działki
budowlane. Poprowadzenie obwodnicy należy zatem planować poza aglomeracją białostocką
w taki sposób, by nie ingerowała w istniejącą i planowaną zabudowę mieszkaniową.

Nie zgadzamy się na żaden z proponowanych wariantów (6, 7, 8, 9, 10), szczególnie
że opracowano je ponownie na podstawie nieaktualnych map. W przedstawionych przez PKP
PLK projektach nie uwzględniono istniejących co najmniej od 2 lat i/lub posiadających już
pozwolenie na budowę domów jednorodzinnych. 

Wszystkie  pięć  wariantów  zakłada  budowę  Północnej  Kolejowej  Obwodnicy
Białegostoku  na  terenach  mieszkalnych  i  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  zabudowań
mieszkalnych  wsi Woroszyły,  Wólka Przedmieście,  Wólka Poduchowna i  Sochonie.  Taka
lokalizacja  obejmuje  swoim  negatywnym  wpływem  co  najmniej  110  nieruchomości,  co
zuboży ich właścicieli, a zatem i gminę Wasilków, na szacowaną kwotę ok. 200 – 300 mln zł.
W niektórych przypadkach doprowadzi do bankructwa. 

Wszystkie proponowane przez spółkę PKP PLK warianty (6, 7, 8, 9, 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,  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.  

Oczekujemy jak  najszybszego  przedstawienia  planu  nowego przebiegu  obwodnicy,
który  uwzględni  zgłaszane  przez  nas  zastrzeżenia,  bo  niedopuszczalnym  jest,  by  linie
kolejowe  przecinały  posesje  i  domy  mieszkańców  naszej  Gminy  oraz  przebiegały  przez
tereny przyrodniczo cenne podlegające ochronie. 


