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Irek Gruszka

Od: Projekt Katowice-Ostrava [projekt.katowice-ostrava@cpk.pl]
Wysłano: środa, 29 lipca 2020 10:20
Do: Irek Gruszka
Temat: RE: Opinia w sprawie przebiegu linii kolejowej nr 170

Szanowny Panie Ireneuszu, Szanowni Państwo,  

  

Dziękujemy za kontakt oraz przekazane uwagi. Uprzejmie informujemy, że korespondencja w zakresie 

projektu: Budowa linii kolejowej nr  170 na odc. Chybie - Jastrzębie Zdrój - Godów - Granica Państwa, 

została skierowana w dniu 15 lipca br. do Interesariuszy Instytucjonalnych. Jako inwestorowi zależy nam, 

aby na tym etapie, w pierwszej kolejności omówić proponowane warianty z tą grupą Interesariuszy.  

  

Należy zauważyć, że na obecną chwilę rozpatrywanych jest ok. 11 wariantów przebiegów nowej trasy 

kolejowej. Obecnie trwający kontakt z Interesariuszami Instytucjonalnymi ma na celu ograniczenie tej ilości 

do ok. 3 wariantów przebiegów. W tym momencie przebiegi te nie zostały jeszcze wybrane. Wobec 

powyższego na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie odnieść się szczegółowo do zgłoszonych przez 

Państwa uwag.  

  

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że w Spółce CPK Sp. z o.o. rozpoczął się jednocześnie proces 

uzgodnień spotkań z grupami poszczególnych gmin, na terenie których potencjalnie będzie przebiegać nowa 

linia kolejowa w ramach ww. projektu. Spotkania te planowane są do realizacji w pierwszym tygodniu 

sierpnia br. Równocześnie zapewniamy Państwa, że kolejnym zaplanowanym działaniem są spotkania z 

poszczególnymi gminami (z przedstawicielami każdej gminy oddzielnie) tak, aby móc zapoznać się z 

uwagami/sugestiami/opiniami każdej poszczególnej gminy. Wówczas, na indywidualnych spotkaniach z 

włodarzami poszczególnych gmin, omówimy organizację spotkań z mieszkańcami oraz optymalny termin 

oraz formę takich spotkań. Wówczas będzie możliwość zapoznania się oraz omówienia zgłoszonych przez 

Państwa uwag,  

  

Z wyrazami szacunku,  
Justyna Szuchnik 

  

  
_________________________________ 

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z.o.o 

Aleje Jerozolimskie134 

02-305 Warszawa 

 

Projekt: Budowa linii kolejowej nr 170 na odc. Chybie - Jastrzębie Zdrój - Godów - Granica Państwa  

Osoba do kontaktu: Pan Dariusz Mańkowski e: projekt.katowice_ostrava@cpk.pl   
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From: Irek Gruszka <irow@wp.pl>  

Sent: Monday, July 27, 2020 9:47 PM 

To: Projekt Katowice-Ostrava <projekt.katowice-ostrava@cpk.pl> 

Subject: Opinia w sprawie przebiegu linii kolejowej nr 170 

  

Witam. 

  

Przesyłam opinię Rady Sołeckiej Sołectwa Studzionka w sprawie proponowanego przebiegu linii kolejowej nr 170, 

Jastrzębie Zdrój – Katowice przez teren Sołectwa Studzionka w Gminie Pszczyna. 

  

Proszę o włączenie jej do konsultacji społecznych. 

  

Pozdrawiam 

  

Ireneusz Gruszka – Sołtys Sołectwa Studzionka. 

  

 

Wolny od wirusów. www.avast.com  

  


