REGULAMIN PUNKTU INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO CPK

§1
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny CPK powstał z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds.
Budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (Organizator).

§2
Celem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego CPK jest udzielanie informacji oraz
konsultowanie z mieszkańcami i właścicielami gruntów objętych maksymalnym obszarem
inwestycyjnym, procesu realizacji budowy CPK, w szczególności:
• harmonogramu realizacji wstępnego etapu budowy CPK;
• kwestii wymiany w/w nieruchomości na grunty zastępcze;
• kwestii sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na CPK;
• informacji na temat ewentualnych wywłaszczeń obejmujących właścicieli, którzy nie
zdecydują się na sprzedaż lub wymianę nieruchomości w terminie wyznaczonym
harmonogramem budowy CPK;
• dodatkowych uprawnień dla osób objętych maksymalnym obszarem inwestycyjnym.

§3
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny realizuje w/w cele w następujących formach:
•
•
•
•

przekazywanie podstawowych informacji na temat procesu inwestycji CPK;
konsultacje indywidualne;
zbieranie uwag od mieszkańców i właścicieli nieruchomości na temat procesu
realizacji inwestycji CPK;
zbieranie i przekazywanie szczegółowych pytań od mieszkańców i właścicieli
nieruchomości do Biura Pełnomocnika ds. budowy CPK w celu dalszych
indywidualnych wyjaśnień dla zgłoszonych wątpliwości.

§4
Działania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego skierowane są przede wszystkim do
właścicieli nieruchomości położonych na planowanej powierzchni maksymalnego obszaru
inwestycyjnego CPK. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia spotkań wyłącznie dla
właścicielu nieruchomości położonych wewnątrz maksymalnego obszaru inwestycyjnego.

§5
Spotkania w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego obywać się będą od czerwca do
listopada 2018 r w różnych terminach w dni powszednie.
Do udziału w spotkaniu uprawnione są osoby zapisane za pośrednictwem strony internetowej
www.cpk-konsultacje.pl

§6
Dla zachowania komfortu mieszkańców spotkania w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
mają charakter indywidualny.
W spotkaniu z konsultantem wspólnie mogą wziąć udział jedynie współwłaściciele
nieruchomości (np. małżeństwa, przedstawiciele rodzin, wspólnicy, etc.)
§7
Dla umożliwienia przeprowadzenia konsultacji z możliwie największą liczbą
zainteresowanych czas jednego spotkania wynosi do 20 min.
Organizator nie wprowadza limitu spotkań. Istnieje możliwość zapisania się na kolejne
spotkania w dalszym terminie.
Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia spotkania przed czasem w sytuacji gdy
zainteresowany zakłóca pracę Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.
§8
Wszystkich konsultantów Punktu obowiązuje tajemnica zawodowa.
§9
W ramach konsultacji (przekazanie szczegółowych pytań / uwag ) konsultanci mogą
zaproponować zebranie danych osobowych od zainteresowanych w celu przedstawienia
odpowiedzi przez Biuro Pełnomocnika ds. budowy CPK. Podanie danych osobowych będzie
dobrowolne. Dane osobowe będą zbierane oraz przechowywane zgodnie z obowiązującym
prawem.

§10
Konsultacje świadczone są bezpłatnie.

