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Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie nr 1394, złożone przez Pana Senatora Bogdana Zdrojewskiego podczas 34. 
posiedzenia Senatu RP, w sprawie realizacji budowy linii kolejowych dużych prędkości na terenie gminy 
Jelcz-Laskowice, wyjaśniam co następuje.

Centralny Port Komunikacyjny jest realizowany na terenie całego kraju – jest to ogólnopolski projekt 
obejmujący budowę prawie 1800 km linii kolejowych oraz około 400 km nowych dróg. Wszystkie te 
przedsięwzięcia będą składały się na nowy system transportowy naszego kraju, którego Port Solidarność 
będzie centralnym elementem. Proces inwestycyjny CPK prowadzony jest w sposób transparentny, a 
mieszkańcy są na bieżąco informowani o zamierzeniach i rozwiązaniach technicznych.

W dniu 23.07.2021 r. spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.  zawarła umowę na opracowanie 
Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla Projektu „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. 
Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – 
Wrocław Główny”. Celem opracowania jest przeprowadzanie wielobranżowych analiz mających na celu 
wybór optymalnego wariantu inwestorskiego. Jest to nadal wczesny etap realizacji inwestycji, gdzie 
zaproponowane warianty przebiegów podlegają uszczegółowieniu i mogą ulec zmianie na przykład na 
podstawie uwag zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych. Opracowanie przebiegu wariantów 
wymaga wykonania wielu prac o charakterze inwentaryzacyjno-rozpoznawczym, między innymi badań 
geologicznych, wizji terenowych.

Obecnie trwają prace analityczne i żaden wariant nie został jeszcze wybrany. Zgodnie z założeniami 
projektowymi analizowane są wszystkie 4 warianty przebiegów linii Kolei Dużych Prędkości, które były 
prezentowane podczas konsultacji społecznych, jakie odbyły się na początku grudnia 2021 r. w mieście 
Jelcz-Laskowice. Wszystkie informacje dotyczące budowanej linii kolejowej, jak również mapy dostępne są 
na stronie: https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-
budowy-linii-kolejowej-nr-85-na-odcinku-lodz-sieradz-polnocny-i-linii-kolejowej-nr-86-na-odcinku-sieradz-
polnocny-kepno-czernica-wroclawska-wroclaw-glowny .

Pragnę zapewnić, że uwagi zgłaszane przez lokalną społeczność są analizowane i będą brane pod uwagę 
przy wyborze ostatecznego przebiegu linii kolejowej. Dopiero kolejne etapy prac w wyniku przeprowadzonej 
analizy wielokryterialnej przybliżą nas do wyłonienia wariantu optymalnego.

Jednocześnie chciałbym wskazać, iż w II kwartale 2022 roku zostaną uszczegółowione rozwiązania 
techniczne dla wszystkich wariantów i wówczas planowane jest ich zaprezentowanie mieszkańcom. 
Przewidywana jest II tura konsultacji, która zostanie przeprowadzona przed wyłonieniem ostatecznego 
wariantu inwestorskiego.
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                                                                                                          Z wyrazami szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Marcin Horała

Sekretarz Stanu
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