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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

W związku z informacjami zawartymi w dokumencie „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego 

Portu Komunikacyjnego” chciałabym zwrócić uwagę na fakt, iż w każdej z zaproponowanych w projekcie 

tras linia 170 w ciągu nr 7 przecina teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz osiedla domów mieszkalnych. 

Śląski Ogród Botaniczny jest niezwykłym miejscem na mapie województwa śląskiego. Na jego obszarze, 

wynoszącym ok. 5 km
2
, przetrwało rzadko spotykane bogactwo siedlisk przyrodniczych oraz setki gatunków 

roślin, wśród których znajdują się również te pod ścisłą ochroną bądź wymierające na terenie województwa 

śląskiego: skrzyp olbrzymi, goryczka orzęsiona i centuria. Ponadto występuje tam kilkadziesiąt drzew speł-

niających kryteria pomników przyrody: dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, brzozy brodawkowate i głogi 

jednoszyjkowe. Oprócz tego, że ogród jest znany z posiadania bogatej fauny i flory, różnorodności siedlisk 

przyrodniczych, ogólnodostępnej zielarni i pasieki edukacyjnej, jest też miejscem, gdzie realizowane jest 

wiele projektów edukacyjnych. Dotyczą m.in. hydrobiologii (nauka o środowisku wodnym), entomologii 

(nauka o owadach), ornitologii (nauka o ptakach), apiologii (nauka o pszczołach) czy petrologii (nauka  

o skałach). Warsztaty prowadzone są zarówno dla przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych  

i średnich, dla dorosłych i seniorów. 

Każdy z wymienionych elementów jest narażony na negatywne skutki związane z budową i funkcjonowa-

niem linii 170 Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niezależnie od wariantu przebiegu trasy kolei w każdym 

scenariuszu część domów mieszkalnych będzie przeznaczona do wyburzenia. Mimo ogromnych strat, które 

poniosą mieszkańcy Mikołowa, w żadnym z proponowanych wariantów przebiegu linii nie przewidziano 

stacji w ich mieście. Ponadto według planów linia ma przebiegać na terenie planowanego wydobycia węgla 

ze złoża Śmiłowice, zatem projekt zakłada powstanie inwestycji na terenie szkód górniczych. 

Ta decyzja wzbudziła stanowczy sprzeciw mieszkańców oraz samorządów Mikołowa i okolic. Projekt 

Centralnego Portu Komunikacyjnego nie przeszedł bez echa również w pozostałych częściach Polski, a we-

dług rzecznika rządu do spraw CPK Marcina Horały do 10 marca wpłynęło ponad 10 tysięcy uwag. 

Mając na uwadze liczne protesty, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 

1. Czy zostały przeprowadzone analizy ryzyka negatywnego wpływu na rośliny ściśle chronione znajdują-

ce się w Śląskim Ogrodzie Botanicznym? Jeśli tak, to jaki jest wynik analiz? 

2. W jaki sposób rośliny ściśle chronione oraz pomniki przyrody zostaną zabezpieczone przez rząd przed 

negatywnym wpływem bliskości kolei? 

3. Jakie środki zostaną podjęte, by wybudowanie linii kolejowej na terenie ogrodu nie łamało art. 61 ust. 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2020 r. poz. 55), gdzie mowa o zakazie wzno-

szenia w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego obiektów budowlanych wpływających szko-

dliwie na warunki przyrodnicze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ogrodów? 

4. Czy podczas tworzenia projektu podjęte zostały kroki, aby uchronić Mikołów od utraty wyjątkowych  

w skali regionu walorów przyrodniczych i krajobrazowych? Jeśli tak, to jakie? 

5. W jaki sposób projekt zapobiega zaburzeniu struktury geologicznej oraz ciągłości historycznej natury 

na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego? 

6. Ile miast wykluczonych transportowo, bez stacji kolejowych, uzyska dzięki projektowi połączenia kole-

jowe? 

7. W jaki sposób projekt uniknie zmarnowania nakładów na rozwój ogrodu, poniesionych przez społecz-

ność regionu i Mikołowa? 

8. Jaka jest szacunkowa liczba domów do wyburzenia w każdym z 3 wariantów trasy linii kolejowej? Ja-

kie są zaplanowane działania minimalizujące przesiedlenia mieszkańców wymienionych domów? 

9. Jakie wykonane badania wykluczyły negatywny wpływ szkód górniczych znajdujących się pod plano-

waną trasą przebiegu linii szybkiej kolei? 
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