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Włocławek, dnia 11 października 2022 r. 
 

Apel 
 Wójta Gminy Włocławek  

w sprawie konsultacji dotyczących Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowego (STEŚ) dla planowanej linii kolejowej nr 5 i 50  

na odcinku CPK-Sochaczew-Płock-Włocławek-Lipno 
 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Włocławek, 
zapewne wielu z Państwa wie, że w roku 2018 została powołana Spółka Skarbu 
Państwa Centralny Port Komunikacyjny (CPK), której zadaniem jest przygotowanie  
i realizacja Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego 
obejmującego budowę nowego lotniska centralnego oraz koordynacji i realizacji 
inwestycji towarzyszących, w tym nowych sieci kolejowych. 

O ile planowana budowa lotniska centralnego nie dotyczy w sposób 
bezpośredni naszej gminy, o tyle budowa nowej sieci kolejowej nr 5 i 50 znacząco 
wkracza w granice administracyjne Gminy Włocławek. 

Otóż, działając na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. 
konsorcjum form IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. realizuje 
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla planowanej linii 
kolejowej nr 5 i 50 na odcinku CPK-Sochaczew-Płock-Włocławek-Lipno, a więc linii, 
dla której proponowane są przebiegi przez miejscowości Modzerowo, Józefowo  
i Pińczatę. 

Planowanie przedsięwzięcia o takim rozmiarze wiąże się z koniecznością 
przeprowadzenia przez Inwestora (CPK) i Wykonawcę Studium (IDOM) spotkań 
konsultacyjnych z mieszkańcami, przedstawieniem analiz wstępnych i szczegółowych 
oraz umożliwieniem wypełnienia ankiet konsultacyjnych.  Zwieńczeniem tych prac 
będzie wybór wariantu inwestorskiego. 
 Przedstawiciele Inwestora (CPK) zwrócili się do Wójta Gminy Włocławek  
z prośbą o pomoc w zorganizowaniu spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców 
Gminy Włocławek, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Modzerowa,  
Józefowa oraz Pińczaty. Wychodząc naprzeciw tej prośbie, a przede wszystkim  
z myślą o mieszkańcach naszej gminy, zwłaszcza Modzerowa, Józefowa  
i Pińczaty  po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Modzerowie 
wyznaczyliśmy miejsce i termin spotkania konsultacyjnego, które odbędzie 

się w dniu 21 listopada (poniedziałek) 2022 r.  
w Szkole Podstawowej w Modzerowie. Początek spotkania zaplanowano  

o godz. 17:00 
 Zachęcam i zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w tym 
spotkaniu. Jednocześnie, w celu umożliwienia państwu dostępu do niezbędnych 
materiałów i opracowań – jeszcze przed spotkaniem konsultacyjnym, na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Włocławek gmina.wloclawek.pl zamieszczamy 
najważniejsze informacje o planowanym zamierzeniu. 
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 Nie przesądzając o przebiegu spotkania konsultacyjnego, o wynikach ankiet 
konsultacyjnych, uznając głos mieszkańców jako ten najważniejszy, uważam  
za konieczne przywołać i podkreślić uwarunkowania społeczno-urbanistyczne  
Modzerowa, Józefowa i Pińczaty oraz potencjalne skutki realizacji zamierzenia o tak 
olbrzymim rozmiarze. 

Pod względem liczby mieszkańców Modzerowo jest trzecim co do wielkości 
sołectwem w Gminie Włocławek, po sołectwach Nowa Wieś i Kruszyn, Józefowo 
piątym, a Pińczata dziesiątym (na 26 sołectw). W  Modzerowie działają: Punkt 
Przedszkolny SPSK im. Dzieci Fatimskich, Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II  
i Liceum Ogólnokształcące, dzięki czemu Modzerowo jest prężnym ośrodkiem 
oświatowo-wychowawczym. W tych miejscowościach działają świetlice wiejskie, 
funkcjonują boiska sportowe i place zabaw. Modzerowo ma swoją katolicką kaplicę 
(filialną) – Kaplicę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pod względem 
urbanistycznym w Modzerowie, w oparciu o obowiązujący od 2007 r. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, rozwija się budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne. Bardzo duży rozwój budownictwa jednorodzinnego odnotowuje się 
również w sołectwie Józefowo i Pińczata. Pod względem drogownictwa Modzerowo, 
Józefowo, jak również Pińczata są dobrze skomunikowane, m.in. poprzez sieć dróg 
gminnych z okolicznymi miejscowościami. Podkreślić należy dużą aktywność 
mieszkańców Modzerowa, Józefowa i Pińczaty, działalność kół gospodyń wiejskich,  
przejawiającą się licznymi inicjatywami i przedsięwzięciami. 

Powyższe osiągnięcia stanowią dorobek wielu pokoleń, zarówno mieszkańców, 
organizacji i stowarzyszeń, jak również samorządu Gminy Włocławek wieku kadencji. 
Mając wiele wątpliwości i obaw o trwałość tego dorobku w związku z planowaną 
inwestycją, musimy poznać odpowiedź na wiele pytań, również takich: 
1) jaki wpływ na życie mieszkańców Modzerowa, Józefowa, Pińczaty i lokalnej 
społeczności będzie mieć planowana linia kolejowa nr 5 i 50 na odcinku  
CPK-Sochaczew-Płock-Włocławek-Lipno w każdym z przedstawionych sześciu 
wariantach (W1, W4, W6, W6A, W8, W9)?  
2) czy jakikolwiek wariant spełnia oczekiwania mieszkańców?  
3) czy wreszcie możliwy jest wariant alternatywny, pomijający  Modzerowo, Józefowo  
i Pińczatę? 

Udział w spotkaniu konsultacyjnym pozwoli uzyskać odpowiedź na te i inne 
pytania.  

Dlatego też apeluję do Państwa o liczny udział w spotkaniu w dniu  
21 listopada (poniedziałek) 2022 r. w Szkole Podstawowej w Modzerowie. 
 Ze swojej strony zapewniam o pełnej współpracy z mieszkańcami na 
każdym etapie procesu konsultacyjnego, jak również po jego zakończeniu. 
Zapewniam również, że wszelkie działania będą konsultowane i uzgadniane  
z mieszkańcami oraz przedstawicielami społeczności lokalnej - sołtysami i Radą 
Gminy Włocławek. 
 
 
 
 
        Wójt Gminy Włocławek 
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