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Nasz nr: 229/P/P284/HB/HB/2022 

Projekt:  Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) 
dla projektu „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice-granice państwa-
Ostrawa” -  Umowa nr U/13/KRI/00100001/21 

Temat:      Konsultacje społeczne 

 
 

Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji oraz do spotkania na platformie Teams  

z Państwa przedstawicielami oraz przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. 

z o.o., które miało miejsce w dn. 27.01.2022 r., informujemy że zaplanowane na najbliższe 

tygodnie (31.01. – 14.02.2022 r.)  konsultacje społeczne w sprawie budowy linii kolejowej na 

odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa zostają odwołane. Decyzja ta została 

podyktowana pogarszającą się  sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości zapewnienia 

bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom spotkań oraz naszym pracownikom.  

Przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych w założonym wcześniej terminie wiąże się ze zbyt 

dużym ryzykiem sanitarnym. Dlatego zostaną zorganizowane w pierwszym możliwym 

terminie, umożliwiającym bezpieczną organizację spotkań stacjonarnych. O tym terminie  

poinformujemy Państwa ze stosownym wyprzedzeniem.  

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować za dotychczasową współpracę oraz pomoc  

w logistyce i organizacji spotkań. Liczymy na Państwa wsparcie w najbliższej przyszłości. 

Jednocześnie, ponieważ otrzymujemy od lokalnej społeczności wiele sygnałów związanych 

 z przedstawionymi materiałami, zdecydowaliśmy się zorganizować dodatkowy cykl spotkań 

informacyjnych w trybie on-line z mieszkańcami poszczególnych gmin. Zdajemy sobie sprawę, 

iż spotkania w takiej formie nie zastąpią konsultacji społecznych, natomiast pozwolą nam na 

szersze przedstawienie założeń projektowych i pozwolą na zebranie pierwszych informacji, 

niezbędnych do prowadzenia dalszych prac nad dokumentacją. Ponadto postaramy się 

zaprezentować szczegółowo przebiegi wariantów projektowanej linii kolejowej na odc. 

Katowice – Ostrawa oraz odpowiedzieć na pytania i wątpliwości uczestników. W najbliższym 

czasie przedstawimy szczegółowy harmonogram przedmiotowych spotkań. O terminie 

konsultacji społecznych, realizowanych poprzez spotkania stacjonarne, będziemy informowali 

Państwa wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej.  

  Z poważaniem 
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