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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 30 marca 2022 r.
Pełnomocnik Rządu 

ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego 

Marcin Horała

Znak sprawy: CPK-2.054.18.2022 

Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Gabrielę Morawską-Stanecką w dniu 8 lutego 
2022 r., wyjaśniam co następuje.

Wywłaszczenia pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego nie są prowadzone. Na tę chwilę spółka 
Centralny Port Komunikacyjny nabywa nieruchomości w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. Polega on 
na tym, że właściciele nieruchomości mogą zgłosić chęć jej sprzedaży na rzecz Spółki, po czym Spółka 
proponuje ich nabycie za cenę odpowiadającą wartości określonej w operacie szacunkowym przez 
niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Do transakcji dochodzi w przypadku akceptacji zaproponowanej 
ceny przez zgłaszającego się do Programu Dobrowolnych Nabyć. Termin wydania nieruchomości po jej 
zakupie ustala się najpóźniej na dzień 30 listopada 2023 r. poza obszarem preferowanej lokalizacji lotniska i 
do dnia 4 sierpnia 2023 r. na obszarze preferowanej lokalizacji lotniska.

W dniu 2 grudnia 2020 roku został uruchomiony Program Dobrowolnych Nabyć, który jest skierowany do 
właścicieli nieruchomości z terenu przyszłego Lotniska Solidarność. Jest to obszar, na którym od 31 lipca 
2021 r. obowiązują szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego1 , 
który obowiązuje na terenie gmin: Baranów, Teresin, Wiskitki. Teren ten ograniczają: od południa autostrada 
A2, od zachodu droga krajowa nr 50, od północy miejscowość Szymanów i rzeka Pisia, a od wschodu – 
rzeka Pisia Tuczna i miejscowość Baranów. Łącznie to ok. 75 km2. Więcej informacji dostępnych jest pod 
adresem: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/program-dobrowolnych-nabyc oraz https://twojpdn.pl .

                                                                                                      Z wyrazami szacunku,

                                                                                                      Dokument podpisany elektronicznie przez:

Marcin Horała

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady 
gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w 
zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz.U. 2021 poz. 1305 dalej: Rozporządzenie obszarowe), wydanym na podstawie art. 
28 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 234  i 1378 oraz z 2021 r., poz. 
784)
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