
  

  Uchwała Nr LXIII/461/2023 

Rady Gminy Radziejowice 

 z dnia 13 marca 2023 r. 
 

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów  

autostrady A-50 "Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej  

odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z węzłem)” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 19 ust.2 pkt 3 i 4 Statutu Gminy Radziejowice stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 sierpnia 2019 r.     

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziejowice.  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 10752) 

uchwala się, co następuje: 

§1. W związku z propozycjami przedstawionymi w Studium Techniczno- 

Ekonomiczno- Środowiskowym dla Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej odcinek od DK92 

(bez węzła) do S7 (z węzłem) przebiegu trzech wariantów autostrady A-50 Rada Gminy  

Radziejowice wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanych lokalizacji.  

Szczegółowe stanowisko Rady Gminy Radziejowice wraz z uzasadnieniem określa załącznik 

do niniejszej uchwały.  

 

§2. Rada Gminy Radziejowice wnosi do Prezesa Rady Ministrów oraz Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o odstąpienie od dalszego procedowania każdego  

z wariantów autostrady A-50 przebiegających przez teren gminy Radziejowice.  

 

§3. Rada Gminy Radziejowice pozytywnie ocenia podejmowane przez Wójta Gminy 

Radziejowice działania mające na celu ochronę interesów mieszkańców gminy w związku  

z planowaną budową autostrady A-50 stanowiącej "Obwodnicę Aglomeracji Warszawskiej, 

odcinek od DK 92  (bez węzła) do S7 (z węzłem)".  

 

§4. Uchwała podlega przekazaniu Prezydentowi RP, Sejmowi RP, Senatowi RP, 

Prezesowi Rady Ministrów, Ministerstwu Aktywów Państwowych, Ministerstwu Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Infrastruktury, Posłowi na Sejm RP Maciejowi 

Małeckiemu, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, Związkowi Gmin 

Wiejskich RP, Wojewodzie Mazowieckiemu i mediom.  

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.  

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Załącznik  

 do uchwały Nr LXIII/461/2023 

Rady Gminy Radziejowice 

 z dnia 13.03.2023r. 
STANOWISKO RADY GMINY RADZIEJOWICE 

W SPRAWIE PLANOWANEGO PRZEBIEGU PRZEDSTAWIONYCH WARIANTÓW  

AUTOSTRADY A-50  "OBWODNICY AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ,   

odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z węzłem)     

Rada Gminy Radziejowice po analizie przedstawionych przez Biuro Projektów  

Budownictwa Komunikacyjnego – Trakt sp. z o.o. sp.k.  wariantów przebiegu autostrady A-50 

"Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, odcinek od DK 92  (bez węzła) do S7 (z węzłem)"                      

w granicach gminy Radziejowice proponowanych w Studium Techniczno- Ekonomiczno - 

Środowiskowym dla budowy obwodnicy, nie może zaakceptować żadnego z zaproponowanych 

wariantów i wyraża stanowczy sprzeciw wobec przebiegu autostrady A-50,  przez tereny gminy 

Radziejowice.  

 

 

UZASADNIENIE 

 

Po analizie udostępnionych materiałów dotyczących lokalizacji trzech wariantów przebiegu 

autostrady A-50 przez teren gminy Radziejowice jak również po wysłuchaniu podczas komisji Rady 

Gminy Radziejowice głosu mieszkańców zaniepokojonych planami realizacji inwestycji przebiegającej 

przez ich domy.    

Zarówno Rada Gminy jak i Wójt Gminy Radziejowice oceniają, że inwestycja polegająca na budowie 

autostrady A-50 w zaproponowanych wariantach  wpłynie bardzo negatywnie na jakość i komfort życia 

mieszkańców jak również w sposób oczywisty naruszy interesy Samorządu w aspektach: strategicznym, 

finansowym i środowiskowym. 

Rada Gminy Radziejowice wraz z Wójtem wyraża sprzeciw wobec propozycji usytuowania 

autostrady A-50 na terenie gminy Radziejowice w zaproponowanych wariantach, które zostały 

zlokalizowane przez istniejące skupiska zabudowy mieszkaniowej we wsiach Benenard, Pieńki 

Towarzystwo, Krzyżówka, Budy Mszczonowskie, Kuranów, Zboiska.  

Budowa i późniejsza eksploatacja drogi ekspresowej niezależnie od wyboru 

któregokolwiek z zaproponowanych wariantów przyniesie negatywne skutki, a przede 

wszystkim straty materialne, moralne i emocjonalne dla naszych mieszkańców.  

Wszystkie proponowane warianty przebiegu drogi naruszają teren naszej gminy,  

gdyż nie omijają istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej ani  

terenów przeznaczonych pod zabudowę. Projektowane warianty przebiegu drogi  



powodują nieplanowany podział urbanistyczny terenu gminy zaburzający kierunki jej  

rozwoju. Realizacja inwestycji, niezależnie od wariantu, spowoduje liczne wyburzenia  

domów jednorodzinnych wraz z istniejącą obok infrastrukturą gospodarczą, jak również 

doprowadzi do likwidacji nielicznych na terenie gminy obiektów produkcyjno-usługowych, co 

w znacznym stopniu na wiele lat wpłynie negatywnie na finanse gminy. Mając powyższe na 

uwadze uważamy, że inwestycja wpłynie negatywnie na warunki życia wszystkich 

mieszkańców gminy. 

Projektowane warianty autostrady A-50 zlokalizowane są na terenach o dużym 

potencjale turystyczno-przyrodniczym co spowoduje zmniejszenie atrakcyjności gminy nie 

tylko jako miejsca stałego zamieszkania ale również obniży jej możliwość rozwoju 

ekonomicznego jako atrakcyjnej turystycznie enklawy w pobliżu aglomeracji warszawskiej i 

łódzkiej.  

Kondensując wszystkie te argumenty, stwierdzamy, że dla mieszkańców gminy  

Radziejowice planowane przedsięwzięcie nie jest szansą na rozwój, a wręcz jego  

zahamowaniem. Mieszkańcom już w chwili obecnej towarzyszy niepewność, trudność  

w podejmowaniu decyzji o inwestowaniu. Zauważalny jest spadek zainteresowania obrotu  

nieruchomościami. Abstrahując od powyższego, stoimy także na stanowisku, że jednostki 

samorządu terytorialnego wraz z jej mieszkańcami powinny mieć, w świetle obowiązującego 

prawa, możliwość współdecydowania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących w 

szczególności poprzez wyrażanie swoich opinii i wniosków w sprawach tak istotnych oraz 

wrażliwych społecznie, jak wyżej wskazana inwestycja.  

Podsumowując zarówno Rada Gminy jak i Wójt Gminy Radziejowice wskazują, że 

budowa autostrady A-50 przez tereny gminy Radziejowice wywoła wyłącznie negatywne 

skutki dla naszej społeczności, które nie będą kompensowane żadnymi korzyściami. Taki stan  

rzeczy budzi więc stanowczy sprzeciw wyrażony w niniejszej uchwale.  

Załącznik do uzasadnienia: mapka sytuacyjna przebiegu projektowanej  

autostrady A-50 na terenie Gminy Radziejowice.  

 

 


