MINISTER INFRASTRUKTURY

Warszawa, dnia 20 października 2020 r.

OGŁOSZENIE
Szanowni Państwo,
Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1295) oraz art. 39 ust. 1, w związku art. 54 ust. 2 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 (Dz. U. 2020 poz. 283, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do
konsultacji społecznych projektu dokumentu Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r.
z perspektywą do 2040 r.” oraz podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do
realizowanego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, procesu udziału
społeczeństwa w opracowywaniu projektu dokumentu „Kierunki rozwoju transportu intermodalnego
do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.”.
Zasadniczym celem ww. przedsięwzięcia jest identyfikacja działań zmierzających do rozwoju transportu
intermodalnego i uwzględnianie potrzeb w tym zakresie w ramach przyszłego dofinansowania w perspektywie
finansowej UE 2021-2027. W związku z tym rzeczony dokument będzie:



identyfikował kluczowe trasy kolejowe,
określał:
 wytyczne do lokalizacji terminali kontenerowych istotnych dla przewozów intermodalnych,
 podstawowe działania w zakresie ich modernizacji/budowy,
 potrzeby w zakresie taboru kolejowego służącego przewozom skonteneryzowanym,
 potrzeby w zakresie wyposażenia technicznego terminali,
 potrzeby w zakresie rozwoju systemów telematycznych i informacyjnych związanych z transportem
ładunków wykorzystujących transport intermodalny,
 działania eliminujące bariery rozwoju przewozów intermodalnych, w tym opracowanie planu
likwidacji barier prawnych i infrastrukturalnych do korzystania z kolejowych przewozów
towarowych.

Mając powyższe na uwadze zawiadamiam, że wszyscy zainteresowani w dniach od 26 października 2020
roku do 30 listopada 2020 roku mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy
(w szczególności z projektem dokumentu pt. Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r.
z perspektywą do 2040 r. wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko) oraz składania uwag
i wniosków.
Dokumentacja sprawy dostępna jest na dedykowanej, procesowi strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, stronie internetowej www.krti.pl, a także na stronie internetowej www.cupt.gov.pl (zakładka
Branże → Transport Intermodalny → Kierunki rozwoju transportu intermodalnego) i www.mi.gov.pl (zakładka
Ministerstwo Infrastruktury → Co robimy → Programy i projekty → Inne dokumenty strategiczne → Kierunki
rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywa do 2040 r.). Ponadto jest ona wyłożona do
wglądu w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 przy ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie w siedzibie
Multiconsult Polska Sp. z o.o. oraz przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie w bud. B Ministerstwa
Infrastruktury.
Uwagi i wnioski składać można:


za pośrednictwem ankiety on – line na stronie www.krti.pl;



za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: konsultacje@krti.pl (bez
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym);

Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
www.mi.gov.pl, infolinia: 222 500 135, e-mail: kancelaria@mi.gov.pl, Twitter @MI_GOV_PL



pisemnie na adres pocztowy: Multiconsult Polska Sp.z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
z dopiskiem „konsultacje KRTI” oraz Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 Warszawa – z
dopiskiem „konsultacje KRTI”;



ustnie do protokołu oraz pisemnie w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 przy ul. Bonifraterskiej 17
w Warszawie (Multiconsult Polska Sp. z o.o., Budynek Northgate, piętro 10) oraz przy
ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (Bud. B Ministerstwa Infrastruktury).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Minister Infrastruktury.
W dniu 23 listopada 2020 r. zaplanowana została konferencja i spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się
w siedzibie CUPT. Szczegółowe informacje dostępne będą na ww. stronach internetowych.
Zapraszam do wzięcia udziału w procesie konsultacji jak również do śledzenia aktualnych informacji na stronie
www.krti.pl
Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Andrzej Bittel
z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Sekretarz Stanu

