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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Dotar³a do nas skarga mieszkañców wsi Zarycz w powiecie pabianickim, województwo ³ódzkie, doty-

cz¹ca przebiegu drogi ekspresowej S8.
Wed³ug twierdzeñ skar¿¹cych, popartych przedstawionymi dokumentami, realizowany jest obecnie

wariant przebiegu tej trasy przez dolinê rzeki Grabi, podlegaj¹cej ochronie w ramach programu Natura
2000. Wed³ug skar¿¹cych istnieje mo¿liwoœæ innego przebiegu trasy, nienaruszaj¹cego obszaru chro-
nionego, a tak¿e niepowoduj¹cego konfliktów spo³ecznych – chodzi o niewielk¹ modyfikacjê, tak zwany
wariant pó³nocny, skracaj¹cy ten odcinek trasy.

Zwracamy siê zatem do ministra infrastruktury z zapytaniem, czy rzeczywiœcie zbadano wszystkie
dostêpne warianty przebiegu trasy S8 i czy uczyniono wszystko, co mo¿liwe, by przebieg trasy uwzglêd-
nia³ w najmniejszym stopniu wymogi ochrony œrodowiska.

W sprawie przebiegu trasy S8 zwracaj¹ siê do nas tak¿e mieszkañcy powiatu tomaszowskiego, pod-
nosz¹c problem niew³aœciwego sposobu wykupu i wyceny gruntów przeznaczonych na poszerzenie tra-
sy. Uprzejmie prosimy o informacje w tej sprawie. W szczególnoœci chodzi nam o nieruchomoœci
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Kolonia Zawada, gmina Tomaszów Mazowiecki, numerami 35/1,
38/1 i 39/1. Prosimy o informacjê, czy podczas wyceny tej nieruchomoœci przyjêtej przez Skarb Pañ-
stwa i przy ustalaniu wysokoœci odszkodowania zosta³ uwzglêdniony fakt, i¿ przejêta czêœæ nierucho-
moœci stanowi³a dostêp do drogi publicznej zak³adu wulkanizacyjnego œwiadcz¹cego us³ugi przede
wszystkim dla samochodów ciê¿arowych; w chwili obecnej ten dostêp zosta³ w sposób istotny ograni-
czony. Jeœli tak, to prosimy o wskazanie kwoty odszkodowania, które wynika³oby z powy¿szego faktu.
Nadmieniamy, i¿ dojazd samochodów ciê¿arowych do obecnie istniej¹cego zak³adu jest wrêcz niemo¿li-
wy, a w przypadku samochodów osobowych – znacznie utrudniony w stosunku do stanu sprzed rozpo-
czêcia budowy drogi ekspresowej S8. Prosimy tak¿e o wyjaœnienie, dlaczego wy¿ej wymieniona
nieruchomoœæ nie zosta³a wykupiona pomimo wniosku z³o¿onego przez jej w³aœcicieli.

Z proœb¹ o informacjê zwracamy siê bezpoœrednio do Pana Ministra, bowiem wojewoda ³ódzki nie do-
strzega problemu i nieprawid³owoœci zwi¹zanych z wycen¹ tych nieruchomoœci.

Z góry dziêkujemy za informacje w powy¿szych sprawach.
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