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30 zadań inwestycyjnych
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ETAP 1
Regionalne konsultacje strategiczne z udziałem samorządu województw, organów

administracji rządowej

i władz samorządowych stolic województw.

Zakres: Omówienie założeń dla linii kolejowej – uwarunkowań środowiskowych i

przestrzennych, planów rozwoju regionalnego, oferty wojewódzkiego publicznego

transportu zbiorowego.

Proces konsultacyjny

trasowań linii kolejowych

ETAP 2
Otwarte konsultacje lokalizacyjne z udziałem wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym

uwzględnieniem mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji

pozarządowych i branżowych.

Zakres: Publiczne przedstawienie wstępnych wariantów trasowania linii kolejowych,

uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących wariantowych przebiegów na poziomie lokalnym

i ponadlokalnym.

ETAP 3
Strategiczna ocena oddziaływana na środowisko z udziałem wszystkich zainteresowanych

Zakres: Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wszystkich

przedsięwzięć ujętych

w ramach programu CPK w ujęciu międzygałęziowym. Prezentacja wstępnej oceny skutków

środowiskowych realizacji poszczególnych linii kolejowych.
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Strategiczne Studium Lokalizacyjne

Centralny Port Komunikacyjny spółka z o.o. (dalej: CPK sp. z o.o. lub Spółka), w dniach od 10 lutego do 10
marca 2020 r. poddała konsultacjom społecznym projekt dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne
Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL) jest
opracowaniem dotyczącym przedsięwzięć ujętych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do
2030 r. (dalej: SZRT do 2030 r. lub Strategia), przyjętej uchwałą nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września
2019 r. (M.P. 2019 poz. 1054), zawierającej założenia zapisane w Koncepcji przygotowania i realizacji
inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętej uchwałą
nr 173/2017 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. (dalej: Koncepcja CPK…).

Powyższe dokumenty definiują Inwestycję Portu Lotniczego „Solidarność” jako węzeł transportowy oparty
na zintegrowanych ze sobą gałęziach transportu: lotniczej i kolejowej, zespolonych z układem sieci drogowej.
Inwestycja obejmuje nie tylko nowy port lotniczy (hub), ale także stację kolejową, ściśle z nim zintegrowaną.

Oprócz zapewnienia konkurencyjnego czasu jazdy wobec transportu drogowego, zakładana jest również
poprawa obsługi transportem kolejowym regionów Polski obecnie pozbawionych tego środka transportu.
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Strategiczne Studium Lokalizacyjne

SSL określa charakter i ramy przestrzenne nowych odcinków linii kolejowych i dróg, które w przywołanych
wyżej dokumentach – Strategii i Koncepcji CPK… - zostały kierunkowo przyjęte na poziomie rządowym.
W kontekście tych dokumentów – SSL jest dokumentem realizacyjnym, którego zadaniem jest przełożenie
założeń strategicznych na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

Opracowanie stanowi efekt pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram
realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju,
w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane
z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Na załącznikach mapowych projektu SSL, oprócz granic korytarzy, zaprezentowano także orientacyjne,
wstępnie proponowane warianty przebiegów szlaków transportowych. Należy podkreślić, że na obecnym
etapie realizacja żadnego z nich nie została przesądzona, a przedłożony materiał stanowi podstawę do
dalszych dyskusji i analiz na etapie Studium Wykonalności.

Ponadto dokument, zawierający korytarze uwzględniające wyniki konsultacji, będzie przedmiotem
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, która zostanie przeprowadzona na kolejnym etapie prac
wraz z wymaganym prawem postępowaniem z udziałem społeczeństwa.
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Płock - kolejowy korytarz transportowy, orientacyjne warianty przebiegu linii KDP
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- konsultacje

Etapy przygotowania inwestycji

Regionalne konsultacje strategiczne z udziałem samorządu województw,
organów administracji rządowej i władz samorządowych stolic województw.
Zakres: Omówienie założeń dla linii kolejowej – uwarunkowań
środowiskowych i przestrzennych, planów rozwoju regionalnego, oferty
wojewódzkiego publicznego transportu zbiorowego.
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Etapy przygotowania inwestycji
Otwarte konsultacje z udziałem wszystkich zainteresowanych, ze
szczególnym uwzględnieniem mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego,
organizacji pozarządowych i branżowych.
Zakres: Publiczne przedstawienie wstępnych korytarzy trasowania linii
kolejowych, uzyskano informacje zwrotne dotyczące wariantowych przebiegów
na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.
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- konsultacje

Etapy przygotowania inwestycji

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego.
Zakres: Przedstawienie proponowanych przebiegów na potrzeby wykonania
studium wykonalności, uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących przebiegów.
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Etapy przygotowania inwestycji
Strategiczna ocena oddziaływana na środowisko z udziałem wszystkich
zainteresowanych stron
Zakres: Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
wszystkich przedsięwzięć ujętych w ramach programu CPK w ujęciu
międzygałęziowym. Prezentacja wstępnej oceny skutków środowiskowych
realizacji poszczególnych linii kolejowych.
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- konsultacje

Etapy przygotowania inwestycji
Lokalne konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców i samorządów lokalnych
Zakres: Bezpośredni kontakt z mieszkańcami, jednostkami samorządu terytorialnego
w trakcie prowadzenia szczegółowych prac studialnych i koncepcyjnych, na których
bezpośrednio będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Wypracowanie ostatecznej propozycji
wariantu inwestorskiego dla rozwiązań na poziomie lokalnym (np. uzupełnienie układów
drogowo-ulicznych, preferencje mieszkańców dot. urządzeń ochrony środowiska przed
hałasem).
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Etapy przygotowania inwestycji
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa
Zakres: Określenie ram środowiskowych realizacji przedsięwzięcia, wybór
wariantu. Warunki i rozstrzygnięcia zawarte w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach (DŚU) będą stanowiły podstawy do realizacji prac
projektowych.
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Etapy przygotowania inwestycji

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
z udziałem właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości niezbędnych do
realizacji inwestycji
Zakres: Udział właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości niezbędnych
do realizacji inwestycji na zasadach strony w celu ochrony ich interesu prawnego.
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Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
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