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Warszawa, 9 marca 2021 r. 
 

Sz. P. Jan Maga 
Dyrektor Projektu 
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 

pismo dot.: prowadzenia prac budowlanych wzdłuż linii kolejowej nr 1 w Myszkowie 
 
Korespondencja związana: 

1. Pismo Fundacji z dnia 10 września 2020 r. 
2. Pismo PKP PLK IRRK 4/3-0815-POIiS 5.2-6/21/2020 z dnia 17 września 2020 r. 
3. Pismo Fundacji z dnia 28 września 2020 r. 
4. Pismo PKP PLK IRRK 4/3/1-0815-POIiS 5.2-6/248/2020 z dnia 20 października 2020 r. 
5. Pismo Fundacji z dnia 16 listopada 2020 r. 
6. Pismo PKP PLK IRRK 4/3/1-0815-POIiS 5.2-6/300/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. 
7. Pismo Fundacji z dnia 11 stycznia 2021 r. 

 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
 

W oczekiwaniu na odpowiedź na pismo [7] uprzejmie informuję, że podczas naszej ostatniej wizytacji obszaru 
inwestycji w dniu 18 lutego 2021 r. (m.in. w zakresie okolic miejscowości Myszków) – otrzymaliśmy tzw. opinię 
przyrodniczą dotyczącą działki nr 70 w obrębie Nierada (gmina Myszków). Z dokumentu tego wynika, m.in. że: 

a) zostały zniszczone fragmenty siedliska o charakterze priorytetowym UE – Grąd subkontynentalny; 
b) została zniszczona roślinność chroniona polskim prawem; 
c) istnieje domniemanie popełnienia przestępstwa przez Wykonawcę inwestycji kolejowej wobec nie 

przedstawienia właścicielowi działki dokumentacji derogacyjnej. 
 
Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą o: 

1. wyjaśnienie czy na przedmiotowym obszarze w ramach realizacji inwestycji została zniszczona przyroda objęta 
ochroną; 

2. przedstawienie raportów z prowadzonego nadzoru środowiskowego na przedmiotowym obszarze; 
3. przedłożenie ewentualnych decyzji / dokumentów, które posiada Inwestor, zwalniających z odpowiedzialności 

za dokonanie szkód w środowisku naturalnym, w ramach prowadzonej inwestycji; 
4. zweryfikowanie czy wspomniane obszary i znajdujące się na nich siedliska o charakterze priorytetowym oraz 

roślinność chroniona prawem polskim zostały wykazane w Raporcie OOŚ i Decyzji Środowiskowej. 
 
Informujemy również, że dzień po odwiedzinach działki nr 70 w Myszkowie otrzymaliśmy kolejne zapytanie prasowe z 
Gazety Myszkowskiej na temat prowadzenia robót w tamtym miejscu. Odpowiedzieliśmy zgodnie ze zgromadzoną do tej 
pory wiedzą, wskazując, że nadal czekamy na wszystkie wyjaśnienia z Państwa strony. 
 

 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
Grzegorz Makowski 
Kierownik Projektu Pakty Uczciwości 
– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE 

Fundacja im. Stefana Batorego 

 
Do wiadomości: 
1. Artur Wieczorek, dyrektor Kontraktu, ZUE S.A. 


