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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). Pełnomocnik Rządu RP ds 
Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej "Pełnomocnik") podaje do publicznej wiadomości 
informację o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn.: "Strategia rozwoju obszaru 
otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego" (dalej: "SR CPK"). 

SR CPK jest dokumentem zapewniającym koordynację kierunków rozwoju obszaru znajdującego się 

w bezpośrednim oddziaływaniu multimodalnego węzła transportowego, tworzonego w ramach realizacji 
Koncepcji CPK. Zasadniczym celem projektowanego dokumentu jest zapewnienie obszarowi otoczenia CPK 
zrównoważonego rozwoju społeczno-przestrzenno-gospodarczego, dla którego podstawowym impulsem 
rozwojowym pozostaje unikalne skomunikowanie. SR CPK ma charakter ponadlokalny i zintegrowany, 
programując przemianę strukturalną obszaru oraz generując szereg procesów planistycznych w celu 
zapewnienia jej efektywności. Formalnoprawną podstawę uchwalenia SR CPK, stanowi ustawa z dnia 22 lipca 
2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, dokonująca szerokiej 
nowelizacji ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. 

l. Mając powyższe na uwadze Pełnomocnik uprzejmie informuje, że wszyscy zainteresowani: 
1) mogą zapoznać się z n iezbędną dokumentacją sprawy, to jest: 

a) l wersją projektu dokumentu pn.: "Strategia rozwoju obszaru otoczenia Centralnego Portu 
Komunikacyjnego"; 

2) która dostępna jest: 
a) na dedykowanej stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/komunikaty; 
b) na dedykowanej stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o. o.: 

https://www.cpk.pl/pl/strategia-rozwoju-obszaru-otoczenia-cpk; 
11. Możliwość składania uwag i wniosków przewidziana jest w ramach procedury postępowania z udziałem 

społeczeństwa dla 11 wersji projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
III. Sposób i miejsce składania uwag i wniosków określone zostaną osobnym obwieszczeniem po 

zakończeniu prac na 11 wersją projektu SR CPK wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
IV. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w przyszłej procedurze postępowania z udziałem 

społeczeństwa jest Pełnomocnik. 
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