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STANOWISKO W+.ADZ SAMORZADOWYCH
GMIN: Lubicz, Obrowo, Czernikowo
w sprawie planowanych przebiegéw tras
w kierunku Centralnego Portu Komunikacyjnego
marzec 2020 roku

W odniesieniu do przedstawionego przez Spéikq Centralny Port Komunikacyjny projektu
dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne lnwestycji Centralnego Portu
Komunikacyjnego" oraz zaprezentowanych tam wariantéw przebiegu drogi S10 przez tereny gminy
Lubicz, Obrowo, Czernikowo w imieniu wfadz wyiej wymienionych gmin, pragniemy przedstawié

nasze formalne stanowisko.
W trosce 0 dobro mieszkaﬁcéw naszych gmin kategorycznie sprzeciwiamy siq poprowadzeniu
drogi S10 przez intensywnie urbanizujqce sig tereny naszych obszaréw. Przedstawione warianty
przebiegajqce w naszym regionie nie wpisujq sig nijak w potrzeby bytowe mieszkaﬁcéw i planowane
zamierzenia inwestycyjne. W szczegélnoéciz
1. Wobec wariantu jasnoniebieskiego, przebiegajqcego w pobliiu miejscowoéci Jedwabno,
Mierzynek, Krobia wiele zastrzeieﬁ budzi ewentualna koniecznoéé wyburzeﬁ nowo
wybudowanych obiektéw, drastyczny dla funkcjonowania tych spoiecznoéci podziai
zintegrowanych miejscowoéci oraz planowanie przebiegu trasy w strefie ujgcia wody pitnej
dla Torunia i przylegiych gmin.
2. Wobec wariantu pomaraﬁczowego, przebiegajqcego w pobliiu miejscowoﬁci Kopanino,
ogromne obawy wiqiq sic; z ogromnym sprzeciwem spoiecznym osiedlajqcych sie tam
mieszkaﬁcéw, widocznym jui teraz, na etapie konsultacji spoiecznych. Bierze siq to z
wyjqtkowego charakteru przyrodniczego i waloréw krajoznawczych tych obszaréw, ktére
znajdujq uznanie w oczach mieszkaﬁcéw aglomeracji toruﬁskiej migrujqcych licznie w te
tereny w poszukiwaniu oazy ciszy i spokoju. Poza tym uwaiamy, ie kolejny, trzeci ju2 na
terenie naszej gminy wgzei autostradowy, jest nieuzasadniony ani komunikacyjnie, ani
ekonomicznie.
Dostrzegajqc potrzerbq ogélnego rozwoju sieci drogowej centralnej Polski stoimy na stanowisku, 2e
jedynym wariantem, ktéry moie byé przez nas rekomendowany, jest ten przebiegajqcy w okolicach
Nieszawy z wykorzystaniem nowej tamy na Wiéle (granatowy). To rozwiqzanie spina kilka pfoaktéw
istotnych dla rozwoju gospodarczegoregionu.
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