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IOS1.414.1.2021.DT.3         Warszawa, dn. 22.03.2021 r.  

OBWIESZCZENIE 

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 oraz ust. 2, art. 40, art. 54 ust. 2, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 
11 oraz art. 56 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podaje do 
publicznej wiadomości informację o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją 
sprawy oraz o rozpoczęciu ponownej procedury postępowania z udziałem społeczeństwa dla 
projektu dokumentu pn. „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 
2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

Dokument oraz prognoza oddziaływania na środowisko zostały zaktualizowane m.in. w wyniku 
uznanych za zasadne uwag zgłoszonych w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa 
przeprowadzonego w dniach 16 października – 13 listopada 2020 r. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawiadamiają, że wszyscy zainteresowani w dniach od 23 marca 
2021 r. do 12 kwietnia 2021 r. mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania 
uwag i wnosków. 

Dokumentacja sprawy, na którą składają się: 

1. projekt dokumentu: „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-
2030 z perspektywą do 2040 roku”, 

2. prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku”  
z załącznikami, 

3. stanowiska organów (Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora 
Sanitarnego), jeżeli dostępne będą w terminie składania uwag i wniosków,  

dostępna jest:  

1. w wersji elekronicznej na oficjalnej stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod adresem:  
https://www.plk-sa.pl/ 

2. w wersji papierowej w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie przy ulicy 
Targowej 74 (recepcja od strony ul. Targowej), od poniedziałku do piątku w godzinach  
9.00 – 15.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu, tel. (22) 473 32 91.  

Uwagi i wnioski do ww. dokumentacji można składać: 

1. pisemnie, przesyłając uwagi i wnioski na adres pocztowy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Biuro Ochrony Środowiska Centrali Spółki, ul. Targowa 74, 03-743 Warszawa,  
(z dopiskiem na kopercie: „konsultacje Prognoza” lub „konsultacje Dokument”) 

2. drogą elektroniczną poprzez: 
a) wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.plk-sa.pl  

w zakładce: Planowane inwestycje PLK - Konsultacje Społeczne (projekt dokumentu),   
b) wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.plk-sa.pl  

w zakładce: Planowane inwestycje PLK - Konsultacje Społeczne (prognoza 
oddziaływania na środowisko).   

3. ustnie do protokołu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 w siedzibie PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie przy ulicy Targowej 74 (recepcja od ul. Targowej), po 
wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu, tel. (22) 473 32 91.   

 
Uwagi i wnioski będą rozpatrywne przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 12 kwietnia 2021 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 
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