
 

  

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.  

    
  



2 

  

 

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG 

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

  

Nr arkusza, do którego odnosi się uwaga  

  

 

Zgłaszam sprzeciw wobec  proponowanego przebiegu linii drogowej A50 na 

terenie gminy Piaseczno, w wariancie oznaczonym kolorem granatowym i 

zielonym. 

  

 

  

 6, 7 
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Uzasadnienie uwagi lub proponowanej zmiany 

 

Zgłaszam uwagę w zakresie proponowanego przebiegu linii drogowych A50 w wariancie 

oznaczonym kolorem granatowym i zielonym w granicach gminy Piaseczno  ze względu  

na: 

1. Przebieg drogi klasy autostrady czy drogi ekspresowej odcinający część południową 

gminy Piaseczno utrudni normalne funkcjonowanie mieszkańcom tej części gminy, 

których aktywność związana jest z Piasecznem i aglomeracją Warszawską. Szczególnie 

dotyczy to sołectw Głosków - Runów  czy też  Zalesie Górne - Ustanów, które zostaną 

rozdzielone przebiegiem tej drogi; 

 

2. Proponowana lokalizacja tej inwestycji w sposób przypadkowy przecina i silnie ingeruje 

w kompleksy lasów Chojnowskich i rzekę Jeziorkę, dla których gmina Piaseczno 

ustanowiła ochronę w postaci systemu przyrodniczego gminy we wszystkich 

dokumentach planistycznych; 

 

3. Lasy Chojnowskie stanowią pierścień tzw. lasów  ochronnych wokół Warszawy oraz 

stanowią naturalne zaplecze dla wypoczynku i rekreacji, a Piaseczno jako jedna z 

nielicznych gmin szczyci się zachowaniem wysokiej lesistości, co zostanie zaburzone 

realizacją przedmiotowej inwestycji drogowej w tej lokalizacji; 

 

4. Proponowana lokalizacja trasy tej rangi spowoduje niekorzystne skutki dla środowiska 

na terenie gminy t.j.: 

1) zniszczenie terenu cennego przyrodniczo (stawy w Złotokłosie) z chronioną fauną 

(ptaki, płazy, gady, owady); 

2) zaburzenie retencjonowania wody na obszarach narażonych na lokalne 

podtopienia (Złotokłos, Henryków-Urocze, Szczaki); 

3) zmiana warunków hydrologicznych w pobliżu pomników przyrody w parku w 

Złotokłosie; 

4) nadmierna ingerencja w dolinę rzeki Jeziorki będącej częścią Chojnowskiego Parku 

Krajobrazowego i Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

5) przecięcie istotnego korytarza ekologicznego dla fauny na obszarze tej części Niziny 

Mazowieckiej; 

6) obniżenie walorów krajobrazowych będących istotnym elementem prowadzonej 

strategii turystycznej na tym obszarze; 

7) zniszczenie spójności i integralności kompleksów leśnych będących częścią 

Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i Warszawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu; 

8) ingerencja w czynniki klimatotwórcze, hydrologiczne i przyrodnicze dla całej  Gminy 

i aglomeracji warszawskiej; 

9) zaburzanie warunków hydrologicznych w pobliżu rezerwatów przyrody: Biele 

Chojnowskie i Las Pęcherski; 
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Zgłaszam uwagę (proszę zaznaczyć odpowiednio)  

 jako osoba fizyczna 

 

 

 w imieniu organizacji    

  

5. Proponowany wariant północny drogi A50, zlokalizowany na terenie gminy Piaseczno: 

- naraża na oddziaływanie na hałas komunikacyjny znaczną liczbę ludności, 

- generuje większą liczbę konfliktów społecznych wynikających z potencjalnych 

wyburzeń oraz zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, 

- powoduje większe przekształcenie antropogeniczne terenu niepoddanego 

dotychczas takiemu przekształceniu, 

- należy również zwrócić uwagę , że sposób zagospodarowania terenów ustalany jest 

w studium i planach miejscowych. W oparciu o te dokumenty planistyczne – 

stanowiące prawo lokalne - podejmowane są wszystkie decyzje inwestycyjne. Daje 

to poczucie ciągłości i przewidywalności w planowaniu przestrzennym. 

- studium i plany miejscowe podlegają długiej i skomplikowanej procedurze 

planistycznej, a jednym z jej elementów jest uzgadnianie z organami centralnymi 

inwestycji ponadlokalnych w tym projektów autostrad czy dróg ekspresowych. W 

żadnych dotychczasowych założeniach wynikających z opracowań dla 

województwa mazowieckiego nie brano pod uwagę wariantu przebiegu drogi tej 

rangi przez gminę Piaseczno. 

 

Nazwa organizacji (pole dobrowolne)  
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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.  


