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Stanowisko Rady Gminy Baranów i Wójta Gminy Baranów dotyczące konsultacji 

prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategicznego Studium 

Lokalizacyjnego Inwestycji Centralny Port Komunikacyjny. 

Na wstępie należy przypomnieć, iż pierwszy etap konsultacji dotyczący Strategicznego Studium 

Lokalizacyjnego miał miejsce w okresie od 10 lutego 2020 do 10 marca 2020. Raport SSL (Strategiczne 

Studium Lokalizacyjne) przedstawiony przez Spółkę CPK wskazuje, że łącznie w konsultacjach, w różnych 

formach oddało głos 146 tysięcy osób.  

Drugi, obecny etap konsultacji rozpoczął się 30 listopada br., ma trwać do 31 grudnia br. Obejmuje on 

prognozowanie oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.  

Wyrażamy swoje głębokie rozczarowanie formą przedstawionych informacji oraz w dalszym ciągu brakiem 

wskazań dotyczących konkretnej lokalizacji i granic inwestycji.  

Wobec braku tych absolutnie podstawowych założeń raport dotyczący oddziaływania na środowisko jest 

ogólnikowy i nie prezentuje wiarygodnych danych. Nie może wiec służyć do kreowania realistycznych prognoz i 

szacowania prawdziwych skutków inwestycji. 

Wobec pominięcia terenu Gminy Baranów w określeniu planowanych przebiegów wszelkich linii 

komunikacyjnych oraz innych kluczowych aspektów związanych z planowaną inwestycją, a przede wszystkim 

konkretną lokalizacją samej inwestycji wyrażamy swój zaniepokojenie i sprzeciw wobec przedmiotowego 

traktowania naszej społeczności lokalnej.  

Dowodem na pozorny (a nawet szkodliwy)  charakter działań podejmowanych przez spółkę CPK jest brak do 

dzisiaj wyników jakichkolwiek badań dotyczących skutków społecznych czy degradacji środowiska, ponieważ 

takich badań nie przeprowadzono. Do dziś nie został wytyczony obszar , który ma być zajęty pod płytę lotniska i 

towarzyszącą jej infrastrukturę. Do dziś, choć takie informacje pojawiły się w mediach nie ruszyły wykupy 

nieruchomości.  

Wobec ogromu ignorancji decydentów jedyną nadzieją i szansą dla lokalnej społeczności nie jest powstanie 

Portu Lotniczego lecz zupełny upadek tego irracjonalnego planu w związku z pogłębiającym się kryzysem.  

Reasumując, mamy wrażenie, że dotychczas podjęte przez spółkę CPK działania dotyczące konsultacji 

inwestycji są bardzo pozorne i pomijają skutki oddziaływania na nasza Gminę, zarówno miejsca jaki i 

mieszkańców. 
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