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Warszawa, dnia 03.02.2020 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie 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
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. (dalej: CPK sp. z o.o.)
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu
pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Projekt dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
(dalej: SSL) jest opracowaniem na poziomie ogólnokrajowym, określającym charakter i ramy przestrzenne
przedsięwzięć ujętych w Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port
Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętej uchwałą nr 173/2017 Rady Ministrów z dnia
7 listopada 2017 r. Projekt dokumentu przedstawia podstawowe założenia budowy Centralnego Portu
Komunikacyjnego oraz wyniki dotychczasowych analiz dotyczących lotniska, w szczególności jego lokalizacji,
a także korytarze przebiegu Inwestycji Towarzyszących w zakresie budowy nowych linii kolejowych i dróg.
Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych,
zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.
Mając powyższe na uwadze CPK sp. z o.o. uprzejmie informuje, że:
I. Wszyscy zainteresowani, w dniach od 10.02.2020 r. do 10.03.2020 r.:
1) mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. projektem SSL, który jest dostępny:
a) na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl;
b) do wglądu w godzinach 9.00 – 15.00 w siedzibie CPK sp. z o.o.: Al. Jerozolimskie 134, 02-305
Warszawa, piętro 7 (wejście Gamma);
2) mogą składać uwagi i wnioski:
a) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
•
za pośrednictwem dedykowanego formularza on-line, znajdującego się na stronie
internetowej: konsultacje.cpk.pl;
•
na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl (zalecane jest wykorzystanie formularza
znajdującego się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl);
b) w formie pisemnej na adres pocztowy CPK sp. z o.o.: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL” (zalecane jest
wykorzystanie formularza znajdującego się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl);
c) bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (w siedzibie CPK sp. z o.o.) w dni robocze,
w godzinach 9.00 – 15.00 poprzez złożenie wypełnionego formularza lub ustnie
do protokołu.
II. Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez CPK sp. z o. o.
III. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego powyżej terminu zostaną pozostawione
bez rozpatrzenia.
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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)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

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

2/3

Obwieszczenie CPK sp. z o.o. o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn.: Strategiczne
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Otrzymują do obwieszczenia:
1) Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
2) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
3) Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
4) Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
5) Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
6) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
7) Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
8) Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
9) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
10) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
11) Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
12) Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
13) Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
14) Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
15) Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
16) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
17) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Wywieszono dnia: …………………………………………….

Zdjęto dnia: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..
(pieczęć urzędu oraz podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia)

Po upływie terminu uwidocznienia, to jest do dn. 10.03.2020 r. (włącznie), obwieszczenie należy niezwłocznie
odesłać na adres:
Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
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