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Protokół 8. posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego 

 

 

         W dniu 10 marca 2022 r. w gmachu Senatu RP odbyło się posiedzenie Senackiego 

Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego. Temat konsultacji dotyczył planów 

Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmujących inwestycje kolejowe, ze szczególnym  

uwzględnieniem województwa śląskiego. 

 

Radosław Kantak, członek zarządu CPK ds. kolejowych, powiedział, że w ramach 

programu kolejowego CPK, ma powstać 1981 km nowych linii kolejowych, w tym kolei 

dużych prędkości. Linia 170 została wpisana w korytarz dróg międzynarodowych i umożliwi, 

według CPK, połączenie wszystkich głównych stolic i miejscowości. Została także wpisana 

przez UE do finansowania z funduszy unijnych. Pan Kantak zaznaczył, że inwestycje 

kolejowe w programie kolejowym CPK mają doprowadzić do powstania 1981 km nowych 

linii do końca 2034 roku. Prace przygotowawcze trwają dla 1300 km linii, a roboty 

budowlane zostaną rozpoczęte w 2023 roku. W skład wymienionego programu wchodzi  

12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych” z różnych regionów Polski do stolicy i CPK.  

Dla województwa śląskiego przewidziana jest budowa 146 km nowych linii kolejowych  

i modernizacja ok. 247 km linii istniejących. W założeniu CPK, przyczyni się to do poprawy 

przepustowości i szybkości transportu śląskiego, a 3,6 mln mieszkańców województwa 

będzie w zasięgu nowych linii kolejowych.      

 

           Poseł Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury  

i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, zauważył, że jeżeli 

chcemy dokonać przełomu na polskiej kolei, to musimy budować nowe linie kolejowe.  

Aby wykluczyć sytuację, w której obecnie około 100 miast z 10 000 tysiącami mieszkańców 

nie posiada połączeń kolejowych, co stanowi wykluczenie transportowe. Pan wiceminister 

odniósł się także do kwestii wywłaszczeń. Wartość nieruchomości jako podstawa  

do wypłacenia odszkodowania jest, w ocenie MI, słuszna co do zasady. Należy natomiast 

wziąć pod uwagę także takie okoliczności, jak: „patologiczna zasada korzyści”, w której 

zasadniczo podstawą do obliczenia wartości nieruchomości jest jej wartość rynkowa 



szacowana, ale w wyniku realizacji celu wywłaszczenia wartość wzrasta i wtedy, według 

celu, a nie stanu bieżącego, dokonywane są wyliczenia. Wiceminister Horała stwierdził,  

że w ten sposób niektórzy wywłaszczani dostawali wielokrotność wartości nieruchomości. 

Poinformował, że zapadła decyzja podczas obrad Komitetu Stałego, aby zlikwidować tę 

zasadę korzyści. Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzić: 10% plus do wyceny dla 

każdego wywłaszczanego i 20% plus, w przypadku nieruchomości wykorzystywanej na cele 

mieszkalne bądź działalność gospodarczą oraz prawo dochodzenia szkody rzeczywistej  

i minimalną wysokość wypłacanego wywłaszczenia. 

Poseł Marcin Horała odniósł się też do wartości przyrodniczych w kontekście omawianych 

inwestycji. Zdaniem wiceministra, przeniesienie części transportu kołowego na linie kolejowe 

zmniejszy emisyjność, a działanie według przepisów KE obliguje do kompensacji 

przyrodniczych w wypadku, gdy inwestor narusza obszary chronione.     

 

   Zaproszeni na spotkanie samorządowcy i mieszkańcy Śląska wyrazili sprzeciw 

wobec inwestycji kolei dużych prędkości. Ich zdaniem doprowadzi ona do degradacji 

środowiska i zburzenia lokalnego ekosystemu. Negatywnie wpłynie na komfort akustyczny 

mieszkańców oraz odbierze im tereny rekreacyjne. Spowoduje także większe 

zanieczyszczenie powietrza poprzez zatory drogowe i wycinkę dużej ilości drzew. 

Mieszkańcy województwa śląskiego, ale również innych, objętych planami inwestycyjnymi, 

obawiają się, iż ruch pociągów wysokich prędkości będzie dla nich źródłem oddziaływania 

drgań na obiekty budowlane, hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do wód. Zaznaczyli,  

że niezwłocznie potrzebne są nowe, sprawiedliwsze uregulowania, dotyczące gospodarki 

gruntami. Podkreślili też, że, w ich odczuciu, zaprzepaszczone zostanie dziedzictwo wielu 

pokoleń, zburzone zostaną ich domy, będące dorobkiem życia. Wyrazili obawę, że inwestycje 

mogą „zrujnować” urbanistyczny i przyrodniczy charakter miast i powiatów. Zaapelowali,  

na forum posiedzenia, o wstrzymanie inwestycji w proponowanym zakresie i poprosili  

o współpracę z gminami i ich mieszkańcami w celu wypracowania optymalnych rozwiązań, 

które byłyby korzystne dla każdej ze stron.      

 

Kończąc posiedzenie, przewodnicząca Zespołu, senator Halina Bieda, zapowiedziała 

kontynuację konsultacji, również w terenie, na Śląsku.  

 

 

A.D. 

Biuro Spraw Senatorskich                                                                                                                                                                  


