UCHWAŁA NR XXI/139/20
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec wariantów przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości przez teren
Gminy Nieborów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz § 32 ust.1 Statutu Gminy Nieborów (Dz.
Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz. 5015 z dnia 3 października 2018 r.), Rada Gminy Nieborów
uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Nieborów oświadcza, że w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi
dotyczącymi budowy przez Centralny Port Komunikacyjny linii Kolei Dużych Prędkości wyraża kategoryczny
sprzeciw oraz negatywnie opiniuje warianty przebiegu linii kolejowych przez teren Gminy Nieborów.
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Nieborów do przekazania powyższej uchwały
Pełnomocnikowi Rządu ds. Budowy Centralnego Portu Komunikacyjnegow Warszawie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Osóbka
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Uzasadnienie
W związku z informacją opublikowaną na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego
w zakresie wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 85, Rada Gminy Nieborów wyraża kategoryczny
sprzeciw wobec lokalizacji Kolei Dużych Prędkości na terenie Gminy Nieborów.
Budowa linii kolejowych dużych prędkości przebiegającej przez Gminę Nieborów znacząco wpłynie na
tereny objęte obszarem inwestycji oraz tereny przyległe. Projektowany przebieg Kolei Dużych Prędkości
jest nie do przyjęcia ze względu na to, że dzieli miejscowości: Dzierzgów, Dzierzgówek i Piaski na trzy
części pozostawiając jedną część między autostradą a koleją, trasa kolei działa z ogromną szkodą dla
mieszkańców gminyi właścicieli terenów o różnym przeznaczeniu pod zabudowę. Realizacja inwestycji
spowoduje konieczność przesiedlenia się społeczności lokalnej z uwagi na przebieg projektowanej trasy
przez tereny już zabudowane m.in. budynkami mieszkalnymi oraz przez tereny przeznaczone do zabudowy
i pod inwestycje, na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nieborów oraz w przypadku ich braku zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Nie bez znaczenia pozostaje również wpływ przedmiotowej inwestycji na środowisko naturalne
w obrębie gminy Nieborów – Bolimowski Park Narodowy, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, co zablokuje
rozwój gminy.
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