KRI_1194_2022_NAB.1054_01.DM

Warszawa, dnia 22 lutego 2022 r.

Mieszkańcy Gminy Wyry
Pan Andrzej Błotko
Koordynator protestu
ul. Zawodzie 26a
43-175 Wyry
e-mail: andrzej.blotko54@gmail.com

Dotyczy: 00100001 Budowa linii kolejowej nr 170 na odc. Katowice – Jastrzębie Zdrój – granica państwa Ostrawa.– opinia ws. zaproponowanego wariantu przebiegu linii kolejowej

Pisma związane: [1] pismo z dnia 14.02.2022 r. (data wpływu 15.02.2022 r.)

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2022 r., serdecznie dziękujemy za przekazanie opinii
w sprawie projektowanej linii kolejowej nr 170 na odc. Katowice – Jastrzębie Zdrój – granica
państwa - Ostrawa. Traktujemy ją jako stanowisko wyrażone w procedurze konsultacji społecznych
w ramach realizacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla budowy
przedmiotowej linii kolejowej.
Będąc odpowiedzialnym inwestorem, szczegółowo analizujemy wszystkie uwagi, które do nas
spływają i zapewniamy, że mają one istotny wpływ przy uszczegółowieniu oraz preselekcji
wariantów przebiegu nowego szlaku kolejowego.
Państwa stanowisko zostało przekazane Wykonawcy tj. Konsorcjum firm: Egis Rail S.A., Egis Poland sp.
z o.o. oraz JAF- GEOTECHNIKA sp. z o.o., który realizuje obecnie Studium Techniczno – Ekonomiczno –
Środowiskowe. Chcielibyśmy wyjaśnić, że w ramach II i III etapu STEŚ porównuje się wszystkie
zaproponowane warianty przebiegu linii kolejowej, zarówno pod względem społecznym,
ekonomicznym jak i środowiskowym. Ponadto, w ramach prac przeprowadzane są spotkania
konsultacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego, konsultacje branżowe, a także społeczne
z mieszkańcami każdej gminy, przez teren której przebiega co najmniej jeden wariant linii kolejowej.
Naszym priorytetem jest bowiem minimalizacja niedogodności, w tym również tych o charakterze
wskazanym w Państwa piśmie, które mogą występować przy realizacji istotnej dla rozwoju Polski
inwestycji, jaką bez wątpienia jest planowana linia kolejowa.
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Po zakończeniu prac w ramach III etapu STEŚ zostanie wybrany wariant rekomendowany,
przekazany do dalszych prac nad przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko w celu
pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta określi miejsce realizacji
przedsięwzięcia, które będzie podlegało uszczegółowieniu w toku kolejnych faz prac projektowych.
Jeżeli jakiekolwiek kwestie wymagają szerszego wyjaśnienia, zachęcamy do kontaktów z naszą
Spółką w trybie roboczym. Koordynatorem odpowiedzialnym za konsultacje na Państwa terenie
jest p. Kazimierz Peryt, e-mail: kazimierz.peryt@cpk.pl, tel. 608285979.

Z poważaniem,

Dariusz
Mańkowski
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przez Dariusz Mańkowski
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Do wiadomości:
1. Pan Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Pani Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu,
3. Pan Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu,
4. Pan Mateusz Morawiecki – Premier,
5. Pan Marcin Horała - pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP
6. Pani Barbara Prasoł – Wójt Gminy Wyry.
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