
 

STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE - KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Szanowni Państwo! 

Projektowany dokument - Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu 

Komunikacyjnego (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem 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. 

Pragniemy jak najwcześniej zidentyfikować istotne uwarunkowania, które mogą wpłynąć na dalszy 

proces przygotowania inwestycji - w tym celu chcielibyśmy zapoznać się z Państwa opiniami, uwagami 

i wnioskami. Państwa zaangażowanie w tworzenie SSL, wyrażone poprzez udział w konsultacjach, 

pozwoli nam udoskonalić ten dokument. Ułatwi to optymalizację prac studialno-projektowych, które 

będą prowadzone na kolejnych etapach i posłużą, między innymi, zdefiniowaniu lokalizacji 

poszczególnych przedsięwzięć w obrębie korytarzy. 

Planujemy dwa etapy konsultacji ww. dokumentu. Podstawę prawną obecnie prowadzonych 

konsultacji stanowi art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. Kolejnym etapem prac nad projektem SSL będzie strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko, prowadzona na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ocenie tej 

będzie poddany projekt dokumentu sporządzony z uwzględnieniem wyników konsultacji 

prowadzonych obecnie. W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ponownie 

poprosimy Państwa o wyrażenie opinii, zgłoszenie uwag lub wniosków. 

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium 

Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" - w terminie od 10 lutego 2020 r. do  

10 marca 2020 r. włącznie. 

 

W ramach konsultacji społecznych uwagi i wnioski do dokumentu przedstawione w niniejszym 

formularzu można przekazać w następujący sposób:  

1. wysyłając formularz na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl 

2. wysyłając formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.,  

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL” 

3. składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (tj. w siedzibie 

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni 

robocze, w godzinach 9.00 – 15.00. 

  



 

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG 

Dotyczy: Dokument główny „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”  

 

Nr strony, do której odnosi się uwaga 

 

Treść uwagi lub proponowana zmiana (pole obowiązkowe) * 

Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany 

Zgłaszam uwagę (proszę zaznaczyć odpowiednio) 

 jako osoba fizyczna  Nazwa organizacji (pole dobrowolne) 

 w imieniu organizacji 

  

 

 



 

Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany 

 
 
Zgłaszam uwagę (proszę zaznaczyć odpowiednio) 

 jako osoba fizyczna   

 w imieniu organizacji 

  

 

Nazwa organizacji (pole dobrowolne) 



 

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG 

Dotyczy: Załącznik nr 1 „Atlasy map przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących” 

 

Nr ciągu i linii kolejowej, do których odnosi się uwaga (proszę zaznaczyć właściwy): 

 Ciąg nr 1, linia kolejowa nr 5 

 Ciąg nr 1, linia kolejowa nr 400 

 Ciąg nr 2, linia kolejowa nr 20 

 Ciąg nr 3, linia kolejowa nr 6 

 Ciąg nr 3, linia kolejowa nr 29 

 Ciąg nr 5, linia kolejowa nr 54 i 56 

 Ciąg nr 6, linia kolejowa nr 58 

 Ciąg nr 6, linia kolejowa nr 80 

 Ciąg nr 6, linia kolejowa nr 84 

 Ciąg nr 6, linia kolejowa nr 88 

 Ciąg nr 6, linia kolejowa nr 106 

 Ciąg nr 6, linia kolejowa nr 122 

 Ciąg nr 6, linia kolejowa nr 632 

 Ciąg nr 7, linia kolejowa nr 73 

 Ciąg nr 7, linia kolejowa nr 89 

 Ciąg nr 7, linia kolejowa nr 96 

 Ciąg nr 7, linia kolejowa nr 111 i 113 

 Ciąg nr 7, linia kolejowa nr 170 

 Ciąg nr 7, linia kolejowa nr 586 

 Ciąg nr 9, linia kolejowa nr 85 

 Ciąg nr 9, linia kolejowa nr 86 i 87 

 Ciąg nr 9, linia kolejowa nr 267 i 268 

 Ciąg nr 9, linia kolejowa nr 817 i 818 

 Ciąg nr 11, linia kolejowa nr 350 

 Ciąg nr 12, linia kolejowa nr 68 

 Ciąg nr 12, linia kolejowa nr 631 

 Wszystkie mapy 

 

Nr arkusza, do którego odnosi się uwaga 

 

Treść uwagi lub proponowana zmiana (pole obowiązkowe) * 

 
 
 

 

 



 

Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany 

 
 
Zgłaszam uwagę (proszę zaznaczyć odpowiednio) 

 jako osoba fizyczna  

 w imieniu organizacji 

  

 

Nazwa organizacji (pole dobrowolne) 



 

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG 

Dotyczy: Załącznik nr 2. „Atlas map przebiegów korytarzy Drogowych Inwestycji Towarzyszących” 

 

Nr arkusza, do którego odnosi się uwaga 

 

Treść uwagi lub proponowana zmiana (pole obowiązkowe) * 

 
 
  

 

 



 

Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany 

 
 
Zgłaszam uwagę (proszę zaznaczyć odpowiednio) 

 jako osoba fizyczna  

 w imieniu organizacji 

  

 

Nazwa organizacji (pole dobrowolne) 

 



 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem uwag i wniosków 

w ramach udziału społeczeństwa w opracowywaniu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego 

Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zwany dalej 

„Administratorem danych”. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji działania jakim jest zapewnienia 

udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium 

Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego prowadzonego zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, procedowanego przez Administratora danych. 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są pracownicy Administratora danych, dla których jest 

to niezbędne do wykonywania ich obowiązków oraz podwykonawcy, czyli podmioty, z których 

usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych, tj. wsparcie IT, a także  

w uzasadnionych przypadkach inne podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów 

prawa, w tym Ministerstwa oraz inne organy publiczne. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

tj. konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim 

przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych przez okres do 

25 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, ze zm.), a następnie 

wraz z dokumentacją zostaną przekazane do właściwego archiwum państwowego jako 

materiał archiwalny. 


