
UCHWAŁA NR XLVI/466/22 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia apelu w sprawie zmiany  przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych 
w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 apel w sprawie zmiany przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym 

Studium Komunikacyjnym CPK na terenie Gminy i Miasta. 

§ 2.  
Treść apelu stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3.  
Uchwałę przekazać Przedstawicielom władzy Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentarzystom. 

§ 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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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/466/22 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 25 marca 2022 r. 

Apel Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany przebiegu korytarzy kolejowych 
w strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

kierowany do: 
Władz Rzeczypospolitej Polskiej: 

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Szanowna Pani Anna Moskwa 
Minister Klimatu i Środowiska, Szanowny Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, Szanowny 

Pan Marcin Horała Sekretarz stanu, Szanowny Pan Andrzej Szweda-Lewandowski Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, Parlamentarzyści 

Województwa Śląskiego 

 
Czerwionka-Leszczyny to dość szczególne miejsce na śląskiej ziemi. Łączy bowiem w sobie typowo 
miejski charakter kilku dzielnic z obszarami rolniczymi sołectw o dużych walorach przyrodniczych 
i rekreacyjnych. Z jednej strony potencjał gospodarczy i możliwości inwestycyjne, z drugiej - przyjazne dla 
człowieka środowisko. 

Taki opis najprościej charakteryzuje miejsce, w którym żyjemy. Projektowane przebiegi korytarzy 
kolejowych w strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK bezpowrotnie zniszczą część walorów 
przyrodniczych naszej małej ojczyzny. Na terenach, przez które mają przechodzić projektowane trasy kolei 
CPK występują między innymi: 

• osadnik wielkooki - chroniony prawem wymierający gatunek motyla, 

• pachnica dębowa - chroniony prawem rzadki gatunek zaliczany do reliktów lasów pierwotnych, 

• inne gatunki zwierząt i roślin między innymi: bóbr europejski, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, 
grążel żółty, obrazki alpejskie, grzybienie białe, skrzyp olbrzymi, orlik pospolity, podgrzeń żebrowiec, 
kotewka orzech wodny, widłak goździsty, 

• gatunki których lokalizacja nie jest publicznie ujawniana ze względu na szczególny status ochrony 
(żaba moczarowa, żaba wodna, ropucha szara, bocian czarny, wilk szary, rosiczka okrągłolistna, długosz 
królewski, lilia złotogłów). 

Budowa tras szybkiej kolei spowoduje nieodwracalną degradację siedlisk występowania wskazanych 
gatunków co w istocie doprowadzi do ich wyginięcia, bądź migracji z terenów naszej gminy.  Apelujemy do 
Państwa o zmianę przebiegu projektowanych tras w taki sposób, by zachować zagrożone gatunki. 

Jednocześnie Rada Miejska podtrzymuje stanowisko zawarte w Uchwale Nr XXVI/314/20 z dnia 
11 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia kolejnego oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące 
koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym 
CPK. 
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