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1 Wprowadzenie 

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie przeprowadzonych w czerwcu 2017 r. konsultacji społecznych. 
Konsultacje zorganizowane były przez firmę Multiconsult Polska Sp. z o.o. oraz Inwestora tj. Warszawską Kolej 
Dojazdową Sp. z o.o. i z jego inicjatywy. 
W ramach konsultacji: 

 Inwestor powiadomił potencjalne zainteresowane strony o planowanej inwestycji i możliwości uczestniczenia 
w spotkaniach, 

 Zorganizował spotkania we wszystkich gminach, które znajdują się na przebiegu analizowanej linii kolejowej 
nr 47 ( w sumie 4 gminy). 
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2 Informacje na temat spotkań 

W celu poinformowania mieszkańców o trwających konsultacjach na przystankach WKD zamieszczono poniżej 

zaprezentowane ogłoszenie. 
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Została również stworzona strona internetowa (http://wkd.com.pl/aktualnosci/598-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-

budowy-drugiego-toru-linii-kolejowej-nr-47-od-podkowy-lesnej-do-grodziska-mazowieckiego.html), na której po 

krótce zaprezentowano zakres projektu oraz rozpatrywane warianty. 

Zachęcano również do wzięci udziału w ankiecie oraz zgłaszania swoich uwag i wniosków do prezentowanego 

projektu. 

 

 

http://wkd.com.pl/aktualnosci/598-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-budowy-drugiego-toru-linii-kolejowej-nr-47-od-podkowy-lesnej-do-grodziska-mazowieckiego.html
http://wkd.com.pl/aktualnosci/598-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-budowy-drugiego-toru-linii-kolejowej-nr-47-od-podkowy-lesnej-do-grodziska-mazowieckiego.html
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Spotkania odbyły się na terenie 4 gmin. Szczegóły dotyczące miejsca i terminu spotkań zamieszczono w poniższej 

tabeli. 

Tabela 1 Dane dotyczące spotkań i liczby uczestników 

L.p. Gmina Miejsce spotkania Termin 

1 Brwinów Sala widowiskowa OSP Brwinów ul. Pszczelińska 3 8 czerwca od godziny 16:00 

2 Podkowa Leśna 
Sala konferencyjna Centrum Kultury i 
Inicjatyw Obywatelskich ul. Świerkowa 1 

8 czerwca od godziny 18:30 

3 Milanówek Sala konferencyjna w UM Milanówka ul. Spacerowa 4 9 czerwca od godziny 16:00 

4 
Grodzisk 

Mazowiecki 
Sala konferencyjna Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk 
Mazowiecki ul. Spółdzielcza 9 

9 czerwca od godziny 18:30 

Źródło: Opracowanie własne. 

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Inwestora oraz Multiconsult Polska Sp. z  o. o. (podmiot opracowujący 

Studium Wykonalności. 

W spotkaniach uczestniczyło w sumie około 30 osób. 

 

Poniżej zaprezentowano wybrane zdjęcia z odbytych spotkań. 
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Gmina Brwinów 9 czerwca 2017 r. 

 

 

 

 

Gmina Podkowa Leśna 9 czerwca 2017 r. 
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Gmina Milanówek 10 czerwca 2017 r. 

 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 10 czerwca 2017 r. 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Spotkania odbywały się według poniższego harmonogramu: 

1) powitanie uczestników, 

2) prezentacja planowanej inwestycji ze strony Inwestora, 

3) dyskusja: zgłaszanie uwag i wniosków przez uczestników i udzielanie odpowiedzi przez Inwestora. 

Na prośbę Inwestora przygotowano listy obecności uczestników ww. spotkań, które stanowią załącznik nr 1. 

W trakcie spotkania uczestnicy mogli pobrać formularze do zgłaszania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można 

składać do 21 czerwca 2017 r. na adres: wkd@multiconsult.com.pl  

Ponadto na spotkaniu w dnia 9 czerwca w Grodzisku Mazowieckim był obecny dziennikarz Radia Bogoria, który 

nagrywał wywiady z mieszkańcami obecnymi na konsultacjach, przedstawicielami biura projektowego oraz 

pracownikami WKD. 

W dniach 10 i 11 czerwca w Radiu Bogoria była dostępna relacja z trwających konsultacji oraz zakresu projektu. 

Łącznie złożono 4 wnioski z uwagami. W ankiecie wzięło udział 8 osób. 

Podczas trwających konsultacji społecznych wpłynęło (bezpośrednio do Zamawiającego: WKD Sp. z o.o.) pismo 

Burmistrza Gminy Brwinów znak: BR:0051.77.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w którym zgłoszono postulat budowy 

nowego/kolejnego przejazdu kolejowo-drogowego oraz ścieżki rowerowej wzdłuż linii WKD. 

  

mailto:wkd@multiconsult.com.pl


 
 

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.:  
„Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 
47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”  
Raport z konsultacji społecznych 

 

 

SIERPIEŃ 2017 Strona 12 z 12 

 

3 Podsumowanie 

Na spotkaniach poruszano różne tematy, z czego kluczowe były następujące zagadnienia: 

a) Wzrost ruchu na rozbudowanym szlaku linii kolejowej, 

b) Konieczność zajęcia dodatkowych terenów (ewentualne wywłaszczenia);  

c) Konieczność wycinki drzew i innych ingerencji w środowisko przyrodnicze;  

d) Likwidację przejazdów kolejowych(ewentualną) oraz ewentualną budowę nowych przejazdów lub przejść dla 
pieszych;  

e) Likwidację przystanków osobowych(ewentualną) i/lub przesunięcie;  

f) Oddziaływania akustyczne.  

g) Słuszność podejmowania inwestycji - podejmowano tematy korzyści z inwestycji dla mieszkańców gmin, 

ekonomicznej opłacalności inwestycji w kontekście przejazdów transportem drogowym, bezpieczeństwa 

korzystania z pociągów, 

h) Wpływ planowanego przedsięwzięcia na mieszkańców - poruszano potencjalny wpływ funkcjonowania linii na 

komfort życia mieszkańców, na wartość nieruchomości położonych blisko linii kolejowej (generowania hałasu 

oraz drgań), a także wpływ realizacji inwestycji na bezpieczeństwo mieszkańców. 

Zdecydowana większość mieszkańców nastawiona jest pozytywnie do planowanej inwestycji, wśród części jednak 

inwestycja budzi obawy.  

 


