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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 04 maja 2021 r.

        Znak sprawy: DTK-5.054.42.2021

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Artura Dunina na 21 posiedzeniu Senatu w dniu 
19 lutego 2021 r., w sprawie poparcia postulatów mieszkańców łódzkiego osiedla Mileszki, w kwestii 
poprowadzenia w tunelu linii kolejowej dużych prędkości Warszawa – Łódź, poniższej przedstawiam 
stosowne informacje.

Na wstępie pragnę podkreślić, że inwestorem odpowiedzialnym za realizację nowej linii kolejowej 
nr 85, wchodzącej w skład połączeń kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego z ważnymi ośrodkami 
Polski, jest spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (dalej: CPK Sp. z o.o.), prowadząca działania     
na rzecz opracowania optymalnego przebiegu kolei dużych prędkości m.in. w województwie łódzkim.          
W ramach tych działań, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, został wybrany wariant wylotu 
kolei dużych prędkości, który omija Konstantynów Łódzki.

Dzięki współpracy pomiędzy inwestorem a jednostkami samorządu terytorialnego, w tym miastem Łódź 
i samorządem województwa łódzkiego opracowywane są rozwiązania transportowe gwarantujące znaczące 
skrócenie czasów przejazdu z Łodzi do najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce, jak również 
zapewniające rozwój transportu publicznego na terenie aglomeracji łódzkiej.

Wraz z budową linii dużych prędkości Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław/Poznań, miasto Łódź 
stanie się jednym z największych beneficjentów programu inwestycyjnego Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, co stwarza bardzo duże szanse rozwojowe dla miasta i regionu.

Należy podkreślić, że CPK Sp. z o.o. prowadzi prace przygotowawcze dla inwestycji pn. Budowa linii 
kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana, bez odcinka w obrębie Węzła 
kolejowego CPK. Obecnie prowadzone są inwentaryzacje przyrodnicze oraz zamykany jest kolejny etap 
konsultacji, w tym rozmów na temat wariantów przebiegu linii kolejowych z przedstawicielami jednostek 
samorządu terytorialnego, w tym miasta Łódź i głównych interesariuszy na całym odcinku pomiędzy 
Warszawą i Łodzią.

Wszystkie powyższe działania mają na celu dobranie w sposób jak najbardziej zbilansowany pod względem 
środowiskowym, technicznym, społecznym i finansowym, rozwiązań umożliwiających realizację zadania.

Docelowy przebieg linii kolejowej nr 85 zostanie określony po zakończeniu prac studialnych w ramach 
studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z wyrazami szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu
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