
UCHWAŁA NR XXVI/314/20 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia kolejnego oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji 
przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713) w związku z § 21 ust. 2 pkt 1 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr XI/58/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 września 2003 r. 
w sprawie przyjęcia Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 2186), 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjąć kolejne oświadczenie zawierające stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy 
kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK. 

§ 2.  

Treść oświadczenia stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3.  

Uchwałę przekazać Pełnomocnikowi Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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UZASADNIENIE

W związku z kolejnym etapem prac dotyczących przebiegu ciągu nr 7 linii kolejowej nr
 170, po konsultacji z samorządem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w dniu 13
listopada 2020 roku, na których omówiono proponowane warianty przebiegu linii kolejowej nr
170 przez teren naszej Gminy oraz harmonogram dalszych prac, Rada Miejska wyraża
sprzeciw wobec nowej propozycji przebiegu wariantu nr 64 i nr 64 A, który skręcając na
wysokości węzła Rybnik autostrady A1 na wschód, głęboko ingeruje w tereny zamieszkałe
sołectwa Bełk, a także tereny inwestycyjne, co jest absolutnie nieakceptowane.
Pozostawienie trasy przebiegu wariantu nr 61 oraz nr 62, która przecina tzw. „pojezierze
palowickie” jedno z najbardziej cennych przyrodniczo obszarów Parku CKKRW, które tworzą
niepowtarzalną możliwość spędzania czasu w bezpośrednim kontakcie z przyrodą
mieszkańcom Gminy, jak i okolicznych miast (Żory, Rybnik, Gliwice, Mikołów), skutkuje utratą
tych terenów. Jednocześnie proponowany przebieg wariantów przecina sołectwo Palowice
na dwie części co spowoduje destrukcyjną ingerencję w życie mieszkańców i infrastrukturę
sołectwa z ponad 700-letnią tradycją, spadek wartości nieruchomości oraz atrakcyjności
miejscowości pod względem mieszkaniowym, turystycznym i rekreacyjnym.
Proponowany przebieg linii kolejowej nr 170 przez Gminę w ww. wariantach jest nie do

zaakceptowania przez Radę Miejską oraz mieszkańców sołectw Palowice, Szczejkowice,
Bełk, czego wyrazem jest protest tych środowisk przesłany do Centralnego Portu
Komunikacyjnego.
Rada Miejska podtrzymuje stanowisko zawarte w uchwałach nr XVII/198/20 z dnia 28

lutego 2020 roku oraz nr XXII/242/20 z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia
oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych
przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK.
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