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wg rozdzielnika 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z postępem prac przygotowawczych prowadzonych w celu realizacji Inwestycji 

Centralnego Portu Komunikacyjnego i Inwestycji Towarzyszących, informujemy o rozpoczynających się 

pracach terenowych związanych z badaniem stanu środowiska. Obowiązek pozyskania szczegółowej 

wiedzy na temat środowiska w obszarze planowanej inwestycji wynika z przepisów ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jest elementem przygotowania wniosku w sprawie 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Realizatorem prac 

jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o. 

Wyniki przeprowadzonych badań i analiz będą stanowiły podstawę dla przygotowania 

dokumentacji koniecznej dla zaprojektowania i realizacji inwestycji, a także są kluczowe dla 

opracowania założeń i wdrożenia planu ochrony i zarządzania środowiskiem w przyszłym porcie 

lotniczym. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi Radzie Społecznej ds. CPK na spotkaniu w lipcu 2020 r., 

badania stanu środowiska rozpoczną się w okresie zimowym bieżącego roku i potrwają przez około 

rok. Konkretne daty rozpoczęcia prac w terenie uzależnione są od warunków atmosferycznych. 

W załączeniu przekazujemy informacje dla mieszkańców zawierające harmonogram badań 

prowadzonych w najbliższych miesiącach, założenia dla ich prowadzenia oraz mapy prezentujące 

obszary poszczególnych obserwacji. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie 

powyższych informacji w przyjętych kanałach komunikacji z mieszkańcami.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Relacji z Otoczeniem Inwestycji CPK – Joanna 

Sienkiewicz – Kozyrska tel. 539 188 231, mail: joanna.sienkiewicz-kozyrska@cpk.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Informacje dla mieszkańców 

Załącznik 1. Inwentaryzacje ornitofauny 

Załącznik 2. Inwentaryzacje terio- i chiropterofauny 

 

Rozdzielnik: 

1. Urząd Gminy Baranów, urzad@gmina-baranow.pl  

2. Urząd Miasta Błonie, ratusz@um.blonie.pl  

3. Urząd Gminy Jaktorów, gmina@jaktorow.pl  

4. Urząd Miasta Milanówek, miasto@milanowek.pl  
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5. Urząd Miasta Sochaczew, sekretariat@sochaczew.pl  

6. Urząd Gminy Sochaczew, gminasochaczew@sochaczew.org.pl  

7. Urząd Gminy Teresin, urzad.gminy@teresin.pl  

8. Urząd Miasta i Gminy w Wiskitkach, sekretariat@wiskitki.pl  

9. Urząd Miasta Żyrardowa, sekretariat@zyrardow.pl  

10. Urząd Gminy Bolimów, ug.sekretariat@bolimow.pl  

11. Urząd Gminy Brwinów, brwinow@brwinow.pl  

12. Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki, urzad@grodzisk.pl  

13. Urząd Gminy Kampinos, urzad@kampinos.pl  

14. Urząd Gminy Leoncin, gmina@leoncin.pl  

15. Urząd Gminy Leszno, urzad@gminaleszno.pl  

16. Urząd Miejski w Mszczonowie, urzad.miejski@mszczonow.pl  

17. Urząd Gminy Nowa Sucha, gmina@nowasucha.pl  

18. Urząd Gminy Ożarów Mazowiecki, umig@ozarow-mazowiecki.pl  

19. Urząd Miasta Podkowa Leśna, urzadmiasta@podkowalesna.pl  

20. Urząd Gminy Puszcza Mariańska, urzad@puszcza-marianska.pl  

21. Urząd Gminy Radziejowice, urzad@radziejowice.pl  

22. Urząd Gminy Rybno, sekretariat@gminarybno.com  

23. Urząd Gminy Skierniewice, sekretariat@gminaskierniewice.pl  

24. Urząd Gminy Żabia Wola, urzad@zabiawola.pl  
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Badania stanu środowiska dla Centralnego Portu Komunikacyjnego – okres zimowy 

informacje dla mieszkańców 

 

Obowiązek pozyskania szczegółowej wiedzy na temat środowiska w obszarze planowanej inwestycji 

wynika z przepisów  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  i jest elementem 

przygotowania wniosku w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanej inwestycji. 

Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o. 

Wyniki przeprowadzonych badań i analiz będą stanowiły podstawę dla przygotowania dokumentacji 

koniecznej dla zaprojektowania i realizacji inwestycji, a także są kluczowe dla opracowania założeń i 

wdrożenia planu ochrony i zarządzania środowiskiem w przyszłym porcie lotniczym. 

 

Harmonogram inwentaryzacji w okresie zimowym 

1. Ptaki (ornitofauna, obszar inwentaryzacji określony w Załączniku 1)  

Terminy realizacji obserwacji: styczeń, luty, grudzień 2021 r.  

 

2. Ssaki naziemne (teriofauna naziemna, obszar inwentaryzacji określony w Załączniku 2) 

Terminy realizacji obserwacji: styczeń, luty – marzec, listopad – grudzień 2021 r 

 

3. Nietoperze (chiropterofauna, obszar inwentaryzacji określony w Załączniku 2) 

Termin realizacji obserwacji: styczeń – luty 2021 r. 

 

Obserwacje w dwóch pierwszych obszarach odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców, na 

terenach ogólnodostępnych. Jedynie obserwacje nietoperzy będą wiązały się z bezpośrednim 

kontaktem Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania zgody na wejście na teren 

posesji.  

 

Założenia dla inwentaryzacji zimowisk nietoperzy 

W jakich obiektach będą odbywały się poszukiwania nietoperzy?  

• obiekty potencjalnie najbardziej atrakcyjne dla nietoperzy: stare budowle sakralne, obiekty 

zabytkowe (gł. dworki), bunkry, systemy podziemi czy jaskiń 

• dodatkowo – budynki mieszkalne, gospodarcze, studnie, ziemianki 

 

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami? 

Poszukiwania będą polegać na rozmowach z mieszkańcami miejscowości na badanym terenie oraz 

na kontroli obiektów po uzyskaniu zgody właściciela lub administratora. 

 

Jakie działania zostaną podjęte w ramach inwentaryzacji nietoperzy? 

• w przypadku odnalezienia hibernujących nietoperzy, podjęta zostanie próba nieinwazyjnego 

oznaczenia przynależności gatunkowej oraz ich policzenia  

• pobyt w obiektach ograniczony będzie do minimum  

• liczący zachowywać się będą jak najciszej, aby oddziaływanie na hibernujące nietoperze było 

minimalne 

• zwierzęta będą oświetlane latarką możliwie jak najkrócej – jedynie przez czas niezbędny do 

oznaczenia gatunkowego oraz policzenia  

• liczenia prowadzone będą bez zdejmowania nietoperzy ze ścian kryjówki czy wyciągania ze 

szczelin 
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