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Moja uwaga odnosi się do
strony nr:

Mam uwagę do rozdziału
„7. Drogowe Inwestycje Towarzyszące” dokumentu SSL:

Moja uwaga odnosi się
do strony nr:

Moja uwaga odnosi się do strony nr:

 potwierdzam zapoznanie się z klauzulą RODO (na stronie 4)
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Po zaznaczeniu właściwych opcji na stronie 2 i wpisaniu uwagi na stronie 3, prosimy o przesłanie tylko tych stron na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl
Uwagi można przesłać w formie pisemnej na adres pocztowy: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem
„Konsultacje SSL”, a także przekazać ustnie lub pisemnie w siedzibie CPK, w dni robocze, w godzinach 9:00 – 15:00, po wcześniejszym umówieniu terminu:
tel. +48 539 188 733
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„Strategiczne Studium Lokalizacyjne
Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”

Mam uwagę do rozdziału „6. Kolejowe Inwestycje Towarzyszące” dokumentu SSL:

1. Droga S10
2. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej
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Moja uwaga odnosi się do strony nr:





„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego
Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”

Mam uwagę do treści „SSL”
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Moja uwaga odnosi się do arkusza mapy:
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ZGŁASZAM
UWAGĘ
JAKO:

treść uwagi:

Oddziaywanie na rodowisko cigu S10-OAW: "Wnioskuj o przesunicie projektowanego cigu komunikacyjnego S10-OAW poza
obszar Gminy Piaseczno I odsunicie go jak najdalej na poudnie poza obszar chronionej przyrody Chojnowskiego Parku Krajobrazowego po ladzie lub w bliskiej odlegoci od DK50 z uwzgldnieniem dotychczasowych rezerw komunikacyjnych zawartych w
dokumentach planistycznych. Jednoczenie zgaszam sprzeciw wobec proponowanego przebiegu linii drogowej A50 i jakiejkolwiek
innej trasie tranzytowej na terenie gminy Piaseczno."
UZASADNIENIE:1) Korytarz drogowy CPK który w caoci obejmuje Chojnowski Park Krajobrazowy ze wzgldów przyrodniczych,
rodowiskowych, spoecznych i krajobrazowych powinien przebiega poza granicami Parku i otuliny, na poudnie od niego, najlepiej po
ladzie drogi DK50; 2) Teren Chojnowskiego PK dla zachowania swoich walorów przyrodniczych oraz. funkcji, które spenia dla
spoeczestwa nie moe by dzielony na mniejsze fragmenty poprzez tak due inwestycje liniowe. 3) Obszar Chojnowskiego PK to w
najwikszej czci dosy zwarty kompleks leny, który jednoczenie jest bardzo rónorodny przyrodniczo. Przecicie terenu
spowoduje zniszczenie siedlisk gatunków wyjtkowych i rzadkich w ssiedztwie Warszawy, w tym 7 siedlisk przyrodniczych
wymienionych w Zaczniku I Dyrektywy Siedliskowej. 4) W lasach Chojnowskich schronienie znajduj liczne chronione i rzadkie
gatunki zwierzt. Fragmentacja ekosystemów prowadzi do powstania barier dla zwierzt i utraty ich rónorodnoci. 5) Przebieg trasy w
proponowanym korytarzu drogowym na terenie gminy Piaseczno doprowadzi do przecicia przepywajcych przez Park rzek wraz z ich
dolinami i obszarami podmokymi. Ochrona ekosystemów wodnych i mokradowych powinna stanowi priorytet w obecnym czasie, gdy
coraz czciej Polsk dotyka susza, a postpujce zmiany klimatyczne sprawi, i sytuacja hydrologiczna kraju bdzie si jeszcze
pogarsza. 6) Na terenie Parku znajduj si liczne mae zbiorniki wodne, których zachowanie jest niezbdne dla utrzymania
wystpujcej tu rónorodnoci flory i fauny. 7) Planowana inwestycja bdzie miaa bez wtpienia niebagatelny wpyw na Warszawski
Obszar Chronionego Krajobrazu, który obejmuje tereny chronione ze wzgldu na wyróniajcy si krajobraz, due zrónicowanie
siedlisk
oraz gatunków(opcjonalne):
rolin i zwierzt oraz penicy funkcj otuliny zabezpieczajcej Chojnowski Park Krajobrazowy na terenie gminy
l uzasadnienie
Piaseczno przed zagroeniami zewntrznymi wynikajcymi z dziaalnoci czowieka. 8) Konsultowany przebieg korytarza drogowego
zawiera w sobie rezerwaty przyrody powoane na terenie gminy Piaseczno, tj. Biele Chojnowskie, Las Pcherski, Uroczysko Stephana,
Pilawski Grd i Chojnów. Budzi to uzasadnione obawy, ze rezerwaty te, a przez to walory przyrodnicze, które maj by w nich
szczególnie chronione, zostan bezpowrotnie zniszczone. 9) Powanie niepokoi równie fakt, e przebieg trasy, który zostanie
zaproponowany moe kolidowa ze Specjalnym Obszarem Ochrony Natura 2000 - ki Soleckie, który ley w granicach gmin
Piaseczno i Góra Kalwaria.

Stowarzyszenie Przyjació Zalesia Górnego
ul. Wiekowej Sosny 4, 05-540 Zalesie Górne
Zalesie Górne, 31.12.2020
Mirosawa Hoownia-Nowik, Prezes

Tadeusz Browarek, Wiceprezes
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