
INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UWAGI DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU SSL
ZGŁASZAM □ mieszkaniec gminy objętej planowanymi

UWAGĘ inwestycjami ujętymi w SSL
JAKO: □ właściciel nieruchomości niebędący

wstawić X mieszkańcem obszaru objętego
we właściwym planowanymi inwestycjami ujętymi w SSL
miejscu □ inna osoba fizyczna

□  jednostka samorządu 
terytorialnego

□  organizacja pozarządowa
□  podmiot gospodarczy
□  inne

ZGŁASZAM 
UWAGĘ DO:
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Mam uwagę do treści „PROGNOZY"

1. Streszczenie prognozy w języku niespecjalistycznym
2. Wprowadzenie
3. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy 
skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu 
oraz częstotliwości jej przeprowadzania
4. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na 
środowisko
5. Analiza aktualnego stanu środowiska
6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu 
widzenia realizacji projektowanego dokumentu,
w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody
7. Inne obszary wrażliwe na oddziaływania
8. Obszary szczególne
9. Wpływ na środowisko w przypadku odstąpienia od 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych zawartych w 
Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji 
Centralnego Portu Komunikacyjnego
10. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne
z punktu widzenia projektowanego Strategicznego Studium 
Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu 
Komunikacyjnego
11. Ocena oddziaływań na środowisko w tym przewidywane 
znaczące oddziaływania
12. Macierz analizy przez cele (pytań badawczych)
13. Oddziaływania skumulowane
14. Wnioski i rekomendacje
15. Spis tabel
16. Spis rysunków
17. Spis załączników kartograficznych
18. Spis załączników tekstowych
19. Źródła informacji
20. Wykaz skrótów 
99. CAŁY DOKUMENT

Moja uwaga odnosi się do strony nr:

□Mam uwagę do ti

1 K  DOKUMENTU pn.: 0  1 □ DOKUMENTU pn.: b  C  d

„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu 
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego 

Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego"

1. Słowniczek terminologiczny

po analizie treści prognozy wskazać 
numer strony której dotyczy uwaga 
lub zaznaczyć X  we właściwym 
miejscu

11. Spis tabel
12. Spis załączników 
99. CAŁY DOKUMENT

Moja uwaga odnosi się do strony nr Moja uwaga odnosi się do 
strony nr:

□
□
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1. Droga SIO
2. Obwodnica Aglomeracji W 
OBU INWESTYGI

IX) potwierdzam zapoznanie się z klauzulą RODO (na stronie 4)

Po zaznaczeniu właściwych opcji na stronie 2 i wpisaniu uwagi na stronie 3, prosimy o przesłanie tylko tych stron na adres e-mail: konsultacie.cpk(g)cpk.pl

Uwagi można przesłać w formie pisemnej na adres pocztowy: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa -  z dopiskiem 
„Konsultacje SSL", a także przekazać ustnie lub pisemnie w siedzibie CPK, w dni robocze, w godzinach 9:00 -  15:00, po wcześniejszym umówieniu terminu: 
tel. +48 539 188 733
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