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05.01.2023 

 

Źródło:  

art. 120zf ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o Centralnym Porcie Komunikacyjnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1354, z późn. zm.)  

 

Nr w wykazie prac: 52  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Obowiązek wydania rozporządzenia wynika z upoważnienia ustawowego zawartego w art. 120zf ust. 3 ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, zwanej dalej „uCPK”, zgodnie z którym minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego wyznacza, w drodze rozporządzenia, obszar otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, 

zwanego dalej „CPK”, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnej realizacji Przedsięwzięć (w rozumieniu art. 1 pkt 1 

uCPK) w otoczeniu CPK i zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania oraz konieczność wyznaczenia obszaru w sposób 

zwarty i ograniczony do obszaru występowania obecnych lub prognozowanych powiązań funkcjonalnych Przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcia w rozumieniu uCPK, to zawarte w Programie (w rozumieniu art. 2 pkt 7 uCPK): Inwestycja, Inwestycje 

Towarzyszące oraz pozostałe zadania, w tym o charakterze nieinwestycyjnym, powiązane z realizacją Inwestycji oraz 

Inwestycji Towarzyszących. 

Projekt rozporządzenia ma na celu wyznaczenie obszaru, dla którego obowiązują szczególne regulacje ustawowe 

w zakresie prowadzenia polityki rozwoju, traktując obszar otoczenia CPK jako obszar funkcjonalny i obszar strategicznej 

interwencji w rozumieniu art. 5 pkt 6a i 6b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.). 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe granice obszaru otoczenia CPK i wskazuje jednostki samorządu 

terytorialnego, które podlegają największemu oddziaływaniu planowanych inwestycji infrastrukturalnych CPK. Dzięki 

delimitacji obszaru możliwe jest odpowiednie planowanie działań rozwojowych obszaru otoczenia CPK, mających na celu 

zintegrowany rozwój jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia CPK. Projekt tego 

rozporządzenia (tzw. delimitacyjnego) jest jednym z narzędzi zarządzania obszarem otoczenia CPK. W efekcie wejścia 

w życie przedmiotowego rozporządzenia możliwe będzie objęcie zakresem terytorialnym Strategii rozwoju obszaru 

otoczenia CPK terytorium podlegającego przemianom funkcjonalnym i podjęcie niezbędnych interwencji rozwojowych 

i mitygacyjnych w związku z budową CPK.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Problematyka zarządzania rozwojem regionalnym, w tym wyznaczania obszarów funkcjonalnych w celu organizacji 

procesów rozwojowych wokół zjawisk przekraczających granice administracyjne, jest uregulowana w krajach członkowskich 

UE/OECD w sposób zróżnicowany, wynikający ze struktury administracyjnej (która nie podlega harmonizacji w ramach 

UE). 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Pełnomocnik Rządu do 

spraw Centralnego Portu 

Komunikacyjnego 

1 - Określenie obszaru otoczenia CPK pozwala 

na zaprojektowanie i wdrożenie instrumentów polityki 

regionalnej wobec tego obszaru. 

Gminy objęte delimitacją 18 - Objęcie obszarem otoczenia CPK umożliwia 

współtworzenie i realizację ustaleń instrumentów polityki 

regionalnej. 

https://cpkonline.sharepoint.com/sites/UzgadnianieDokumentow/Shared%20Documents/NPR-Biuro%20Prawne/01_Uzgodnione_Robocze/Legislacja%20Wewnętrzna/Rozp.%20Inw.%20Tow-Energetyka/UZGODNIENIA%202/mailtosekretariatBCK@mfipr.gov.pl


Powiaty objęte delimitacją 5 - Objęcie obszarem otoczenia CPK umożliwia 

współtworzenie i realizację ustaleń instrumentów polityki 

regionalnej. 

 

Województwo 

mazowieckie 

1 - Objęcie obszarem otoczenia CPK umożliwia 

współtworzenie i realizację ustaleń instrumentów polityki 

regionalnej. 

 

Mieszkańcy, 

przedsiębiorcy, inwestorzy 

z obszaru objętego 

delimitacją 

386 892 

(liczba 

mieszkańc

ów) 

Bank Danych 

Lokalnych, stan 

na 31.12.2020 r. 

 

Realizacja instrumentów polityki regionalnej w sferze 

przestrzennej, gospodarczej i społecznej doprowadzi do 

poprawy jakości życia i prowadzenia działalności 

gospodarczej na obszarze otoczenia CPK. 

 58954 

(liczba 

podmiotó

w 

wpisanych 

do 

REGON) 

REGON 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2022 r. poz. 348) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Ponadto, zgodnie z art. 120zf ust. 4 i 5 uCPK, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wystąpił do organów 

wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w przewidywanych granicach obszaru otoczenia CPK 

o wydanie opinii w zakresie projektu rozporządzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych i nie spowoduje konieczności zwiększenia limitu wydatków w części 34 budżetu 

państwa – rozwój regionalny.  

Rozporządzenie ma charakter techniczny – poprzedza przyjęcie Strategii rozwoju obszaru 

otoczenia CPK, która stanowić będzie zasadniczy środek oddziaływania na sektor finansów 

publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 



Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężny

m 

duże przedsiębiorstwa Brak bezpośredniego wpływu rozporządzenia – wpływ na ww. obszar będzie 

miała interwencja terytorialna określona w Strategii rozwoju obszaru otoczenia 

CPK. 

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

Brak bezpośredniego wpływu rozporządzenia – wpływ na ww. obszar będzie 

miała interwencja terytorialna określona w Strategii rozwoju obszaru otoczenia 

CPK. 

rodzina, obywatele (w 

tym osoby starsze i 

osoby niepełnosprawne) 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Brak bezpośredniego wpływu rozporządzenia – wpływ na ww. obszar będzie 

miała interwencja terytorialna określona w Strategii rozwoju obszaru 

otoczenia CPK. 

Niemierzalne  Brak bezpośredniego wpływu rozporządzenia – wpływ będzie miała 

interwencja terytorialna określona w Strategii rozwoju obszaru otoczenia CPK. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Rozporządzenie ma charakter techniczny – poprzedza przyjęcie Strategii rozwoju obszaru 

otoczenia CPK, która stanowić będzie zasadniczy środek oddziaływania na ww. obszary. 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

☒ nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

☐ tak 

☐ nie 

☒ nie dotyczy 

☐ zmniejszenie liczby dokumentów  

☐ zmniejszenie liczby procedur 

☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

☐ zwiększenie liczby dokumentów 

☐ zwiększenie liczby procedur 

☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
☐ tak 

☐ nie 

☒ nie dotyczy 

 

Rozporządzenie nie kreuje nowych obciążeń regulacyjnych. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie ma charakter techniczny – poprzedza przyjęcie Strategii rozwoju obszaru otoczenia CPK, która stanowić 

będzie zasadniczy środek oddziaływania na rynek pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

☐ środowisko naturalne 

☐ sytuacja i rozwój regionalny 

☐ sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 

☐ demografia 

☐ mienie państwowe  

☐ inne: … 

 

☐ informatyzacja 

☐ zdrowie 



Omówienie wpływu 

Rozporządzenie ma charakter techniczny – poprzedza przyjęcie Strategii rozwoju obszaru 

otoczenia CPK, która stanowić będzie zasadniczy środek oddziaływania na ww. obszary. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów nastąpi z dniem wejścia w życie rozporządzenia.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektu nastąpi w ramach ewaluacji Strategii rozwoju obszaru otoczenia CPK. 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

  


