
  

 
 

 

 

 
 

Warszawa, dnia 29.12.2021 
 
Nr pisma: 21/1283 

 
Urząd Gminy w Brwinowie 

ul. Grodziska 12,  
05-840 Brwinów 

brwinow@brwinow.pl 
tel. 22 738 26 15 

 

 

Dotyczy:  [DSU WAW-LDZ] – Opracowanie  materiałów  do  wniosków  o  wydanie  decyzji  o  

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia stanowiącego projekt nr 00100010 pn. 

„Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka 

w obrębie Węzła kolejowego CPK)” i uzyskanie w oparciu o ww. materiały przedmiotowej decyzji 

 Umowa nr U/10/KRI/00100010/17/21 z dnia 13-12-2021 r. 

 

Szanowni Państwo, 

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. (CPK Sp. z o. o.) firma Multiconsult Polska Sp. z o.o., 

przystąpiła do opracowania raportów o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.  

W związku z realizowanymi przez nas pracami w ramach wykonywanej przez nas analizy środowiskowej zwracamy 
się z prośbą o udostępnienie informacji o środowisku i udostępnienie danych w następującym zakresie: 

1. Dziedzictwa kulturowego: 

o zabytki z rejestru (wykaz i .shp),  

o zabytki z ewidencji gminnej (wykaz i .shp),  

o inne tereny/obiekty cenne kulturowo a nie objęte ochroną takie jak kapliczki, cmentarze, miejsca 

kultu i pamięci, pomniki itp., (wykaz i .shp), 

o strefy ochrony konserwatorskiej (wraz z podaniem numeru i daty uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, w których te strefy ustanowiono),  

– w pasie 600 m oznaczonym na mapie, 

2. Miejsca cenne przyrodniczo np. bagna, torfowiska itp., a nie objętych ochroną – w pasie 600 m oznaczonym 

na mapie, 

3. Informacje na temat lasów ochronnych – w pasie 600 m oznaczonym na mapie, 

4. Informacje na temat planowanych nowych form ochrony przyrody lub zmiany granic istniejących, 

ustanawianych przez JST – w pasie 600 m oznaczonym na mapie, 

5. Ujęcia i strefy ochronne ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, w tym numer i data decyzji 

ustanawiającej strefę – w pasie 2000 m oznaczonym na mapie, 

6. Krajobrazy predysponowane jako krajobrazy priorytetowe, panoramy widokowe, punkty widokowe, osie 

widokowe, pola ekspozycji, trasy turystyczne/rekreacyjne, ścieżki edukacyjne - na terenie całej gminy, 

7. Obowiązujące i planowane do zmiany: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, plany rewitalizacji, a także uchwały 
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o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej (prosimy o podanie numeru i daty 

uchwały w sprawie obowiązującego dokumentu oraz o wskazanie numeru i daty uchwały o przystąpieniu 

do zmiany, jeśli ma to miejsce wraz ze wskazaniem na jakim etapie jest aktualnie procedura) – w pasie 

1000 m oznaczonym na mapie, 

8. Informacje na temat wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/planowanych dla inwestycji 

(dla których wszczęto postępowanie ws DŚU), z ostatnich 10 lat, z którymi planowana inwestycja może 

powodować kumulację oddziaływań w środowisku – w pasie 1000 m oznaczonym na mapie, 

9. Informacje na temat uzdrowisk występujących na terenie gminy – w pasie 1000 m oznaczonym na mapie, 

10. Lokalizacja funkcjonujących i zamkniętych składowisk odpadów – w pasie 1000 m oznaczonym na mapie, 

11. informacji w zakresie uzdrowisk wraz z ograniczeniami obowiązującymi w obrębie uzdrowiska – na terenie 

całej gminy. 

Zasięg terytorialny, dla których pozyskujemy dane zaznaczony jest na załączonej mapie. 
 
Uprzejmie prosimy o przekazanie danych opisowych oraz graficznych w formie elektronicznej (dane przestrzenne 

prosimy przekazać w formacie .shp w układzie współrzędnych PL-1992 lub w innym formacie GIS / CAD). Jeśli 

dostarczenie informacji w takiej postaci okaże się niemożliwe, prosimy o zaznaczenie ww. informacji odręcznie na 

załączonej mapie, zeskanowanie i wysłanie na poniższy adres e-mail.  

Z uwagi na krótki okres realizacji zadania prosimy o możliwie szybką odpowiedź na e-mail: 

 

Osoba do kontaktu: 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

Multiconsult Polska Sp. z o. o. 

Załączniki:  
 

• Pełnomocnictwo 

• Mapa z zaznaczonymi buforami zbierania danych 

 
Do wiadomości:  

• CPK Sp. z o. o. 
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