
UCHWAŁA nr ZWChw/07/2021 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chwałowice 

z dnia 24-11-2021r. 

 

Dotyczy: Stanowiska Sołectwa Chwałowice w spr. przygotowywanego przez CPK Sp. z o.o. 

„STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE DLA BUDOWY LINII KOLEJOWEJ 

NR 86 NA ODCINKU SIERADZ PÓŁNOCNY – KĘPNO – CZERNICA WROCŁAWSKA – WROCŁAW 

GŁÓWNY”. 

  

§ 1 

Odnosząc się do trwających obecnie konsultacji społecznych prowadzonych przez CPK Sp. z 

o.o. w ramach tworzenia Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, oraz mając  

na uwadze żywotny interes mieszkańców Chwałowic, Zebranie Wiejskie zgłasza  

P R O T E S T 

wobec potencjalnego przebiegu wariantu <44> linii Kolei Dużych Prędkości (Ciąg  

nr 9, linia kolejowa 86): 

 

1. W mocy pozostają uwagi zebrane w uchwale Zebrania Wiejskiego sołectwa 
Chwałowice nr ZWChw/04/2020 z dnia 03.03.2020r. Przewidywane wywłaszczenia 
mieszkańców Chwałowic, konieczność wysiedlenia naszych sąsiadów z ulic 
Jałowcowa, Jodłowa, Wiśniowa, Cisowa, fragmentu ul. Głównej, jak również znaczna 
utrata wartości naszych nieruchomości, której rekompensowania nie przewiduje 
projekt KDP, budzą jednoznaczny sprzeciw społeczności naszej wsi. 
 

2. Jesteśmy od zawsze cichą wsią pośród lasów, przyciągającą kolejnych mieszkańców 
szukających spokoju i kontaktu z naturą. Jesteśmy społecznością świadomą 
ekologicznie. Od lat realizujemy, pod nadzorem specjalistów biologów, szeroką gamę 
projektów ekologicznych, pozwalających poznać nam otaczająca nas przyrodę. Część 
z nich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej (np. w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Przedsięwzięcia IV Aktywna 
społeczność Dobrej Widawy – projekt grantowy, PROW 2014-2020). Przykładowe 
zrealizowane projekty ekologiczne w ramach programu EkoChwałowice w ostatnich 4 
latach to: 

- 2021 r. – Życie w kałuży, czyli pokochaj robala 
- 2021 r. – Z wizytą u państwa Bobrów 
- 2020 r.– Konkurs fotograficzny – Fauna Chwałowic 
- 2020 r. – Budujemy domki dla owadów 



- 2020 r. – Mural – EkoChwałowice 
- 2020 r. – Szyjemy eko-torby 
- 2019 r. – Zgaduj zgadula, czyli drzewa wokół nas 
- 2018 r. – Ptasia jadłodajnia 
- 2018 r. -  Odgłosy nocy, czyli w poszukiwaniu puszczyka 
- 2018 r. – Konkurs fotograficzny – Nasi skrzydlaci przyjaciele 
- 2018 r. – Te co skaczą i fruwają  

 (pełna dokumentacja tych działań na www.chwalowice.org). 
 
To dzięki takim przedsięwzięciom od wielu lat monitorujemy różne gatunki zwierząt 
obecne w naszej okolicy. Wiemy zatem o stanowiskach rzadkich gatunków ptaków. 
Zinwentaryzowane przez nas gatunki to m.in. dzięcioły (duży, średni, zielony, 
zielonosiwy i dzięciołek), szczygieł, dudek, makolągwa, czeczotka, puszczyk, rudzik, 
trznadel, szpak, kos, mazurek, zięba, jer, mysikrólik. Podmokłe tereny na obrzeżach 
Chwałowic, otaczające rzekę Graniczną (dokładnie w miejscu zaplanowanego 
przebiegu KDP!) są od kilku lat zamieszkiwane przez kolonię żurawi, a latem na 
łąkach, które przetnie planowana linia kolejowa corocznie odzywa się derkacz.  
W naszych lasach leśnictwa Łaziszki (obszar inwestycji) występuje bielik i gniazduje 
bocian czarny. 
Bogactwem otaczającej nas przyrody interesujemy się nie tylko my. Prowadzone 
przez specjalistów teriologów kilkuletnie badania teriofauny Chwałowic i okolic 
wykazały obecność wielu chronionych gatunków ssaków, w tym także tych 
wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Należą do nich wydra, 
bóbr, kilka gatunków nietoperzy oraz pojawiający się od niedawna wilk. Z innych 
chronionych ssaków na terenie planowanej inwestycji występują: ryjówka aksamitna, 
ryjówka malutka, rzęsorek rzeczek, zębiełek karliczek, badylarka, mysz (myszarka) 
zaroślowa, karczownik ziemnowodny. 
Prowadzone obserwacje wykazały także stanowiska kilku gatunków gadów na terenie 
Chwałowic: zaskrońca zwyczajnego, żmii zygzakowatej, jaszczurek (zwinki 
i żyworodnej) oraz padalca (odmiana turkusowa). Ten ostatni jest widywany w lasach 
Leśnictwa Łaziszki, na trasie planowanej inwestycji.  
Okolicę zamieszkuje również wiele gatunków płazów, w tym ropucha zielona (łąka na 
brzegu lasu w Chwałowicach, leśnictwo Łaziszki). 
 
Sprzeciwiamy się temu, by planowany tor kolejowy wariantu <44> odciął nas od tych 
właśnie dóbr przyrodniczych, dla których wybraliśmy Chwałowice jako nasze miejsce 
do życia. 

 
3. Mając świadomość wartości przyrodniczych otaczających nas terenów zwracamy 

szczególną uwagę na negatywny aspekt planowanej inwestycji - tzw. barierowy efekt 
przedsięwzięcia. W przypadku dużych inwestycji liniowych (w tym linii kolejowych) 
przecinających korytarze migracyjne zwierząt (w tym dużych drapieżników - w 
naszym przypadku wilków), mogą one oddziaływać na wiele obszarów, oddalonych 
nawet o kilkaset kilometrów. Przecięcie obszarów zajmowanych przez populacje 
zwierząt nie wynika wyłącznie z samego zniszczenia siedlisk w fazie budowy. Znacznie 
poważniejsze oddziaływanie może wynikać z efektu odstraszającego, będącego 
wynikiem hałasu i samego ruchu pojazdów, oddziałującego nawet w odległości kilku 
kilometrów od linii.  
 



Uważamy, że planowana inwestycja spowoduje nieodwracalne zmiany struktur  
i funkcji warunkujących występowanie cennych gatunków roślin i zwierząt oraz ich 
siedlisk. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla realizacji planowanej linii KDP, która 
będzie negatywnie znacząco na ten stan oddziaływać i uniemożliwiać jego poprawę.  

 
4. Nie ma naszej zgody na to, aby Unia Europejska (której jesteśmy współobywatelami) 

współfinansowała projekty, które negatywnie oddziałują na obszary przyrodnicze. W 
tym na zawłaszczane przez wariant <44> obszary Natura 2000. Szczególnie, że istnieją 
warianty, które nie ingerują w tego typu obszary w tak istotny sposób (jest zatem 
alternatywa!). Jako Państwo członkowskie, jesteśmy zobligowani do podejmowania 
odpowiednich działań w celu uniknięcia pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych  
i siedlisk gatunków oraz zakłócania ich funkcjonowania na specjalnych obszarach 
ochrony. Żaden organ wydający decyzję zezwalającą na realizację jakiegokolwiek 
przedsięwzięcia budowlane nie jest zwolniony z rozważenia skutków swojej decyzji 
dla ochrony sieci Natura 2000! 
 
Należy, na etapie projektowania poszczególnych inwestycji, dążyć do wytyczenia 
takich wariantów przebiegu, które nie kolidują bądź nie sąsiadują bezpośrednio  
z obszarami Natura 2000. 
 

Zapowiadamy, że w przypadku wyboru wariantu <44> zwrócimy się do unijnego 
komisarza ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa, Pana Virginijusa Sinkevičiusa 
informując go o wszystkich budzących nasz sprzeciw decyzjach.  

 
 

5. Jesteśmy świadomi tego, że Inwestycje celu publicznego nie spełniają automatycznie 
warunku „koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego”. Konieczne 
wymogi nadrzędnego interesu publicznego muszą zostać udowodnione w toku oceny 
oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000.  
Wiemy również, że udział społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na 
środowisko, w tym również oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, gwarantuje 
ustawa OOŚ. Na podstawie tej ustawy organ prowadzący postępowanie ma m.in. 
obowiązek: udostępnić dokumentację, zapewnić 21-dniowy okres na zgłaszanie 
uwag i opinii, przyjmować uwagi zgłaszane na piśmie, do protokołu i pocztą 
elektroniczną, rozpatrzyć zgłoszone uwagi i wnioski, i odnieść się do nich  
w przyjętej decyzji, a także podać fakt podjęcia decyzji do publicznej wiadomości. 
Konsultacje społeczne powinny być przeprowadzone na podstawie jasnych reguł,  
a mieszkańcy jako źródło cennych informacji o środowisku, mogą mieć wpływ na 
poprawę jakości decyzji dotyczących np. lokalizacji planowanych inwestycji. 
 
Informujemy zatem, że my, mieszkańcy Chwałowic, zamierzamy w sposób czynny  
w tej procedurze uczestniczyć. 

 
 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

§ 3 

Zebranie Wiejskie zobowiązuje sołtysa do upublicznienia niniejszej uchwały w ramach 

trwających konsultacji społecznych, prowadzonych przez CPK sp. z o.o. w powyższej sprawie. 

 

 

 

 

…………………………………………..…………….    …………………………………………………….. 

                                    Sekretarz                                                             Przewodniczący Zebrania 

 


