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OGŁOSZENIE

szanowni państwo,

na podstawie art. 39 ust.l w związku z 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. z 2008 r. Nr,199, poz. 1227 zpóżn. zm.) Minister
lnfrastruktury i Rozwoju, zawiadamia o lozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu Dokumentu lmplementacyjnego do Sfrategll Razwoju Transportu do 2020 r.
(z perspektywą do 2030 r,) Zakłada się, że proces ten będzie trwał do sierpnia 2a14 r., a w trakcie jego
trwania zaplanowane zostały dwuetapowe konsultacje społeczne.

Pierwszym etapem, obecnie realizowanvm, będzie zapewnienie Państwu mozliwości wyrażenia opinii
nt, projaktu Dokumęntu lmplementacyjnego do Strategll Rozwoju Transpońu do 2020 r, (z perspektywą
do 2030 r-) oraz możliwości zgłoszenia wszelkich innych uwag i wniosków w tym wskazania obszarow,
które zdaniern Faństwa powinny zostać objęte analizami w przedmiotowej strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko. W drugim etapie, planowanym w pienruszym połroczu 2014 r.,
udostępniona zostanie Państwu opracowywana obecnie prognoza oddziaływania na środowisko
projektu Dokumentu lmplementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu da 2a20 r. (z perspektywą do
2030 r.) orazzapewniona możiiwośc udziału społeczeństwa zgodnie z przepisarni działu lll rozdział ,l i 3
ustawy z dnia 3 października 20a8 roku o udostępnianiu inforrnacji o środowisku ijego ochronie, udziale
spo|eczeńshua w ochronie środowiska oraz acenach oddziaływania na środowisko obejmująca
dodatkowo jednodniowe spotkania konsultacyjne w wybranych ośrodkach miejskich w kraju,

Mając powyższe na uwadze zawiadamiam, ze wszyscy zainteresowani w dniacń od 2 stycznia 20'lĄ r.
do 5 lutego 2O14l. mają moztiwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania
uwag i wniosków. Dokumentacja sprawy dostępna jest w Ministerstwie lĘfrasiruktury i Rozwoju
w budynku przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (pok. nr 501A, budynek B w godzinach od g.00
- 15,00), w siedzibach oddziałów terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iAutostrad (adresy
i godziny urzędowania dostępne na stronie http://www,srt-2020,pli) oraz na stronie internetowej projektu
http:/lwww.sń-2020.pl/.

Państwa opinie, stanowiska, uwagi, wnioski i sugestie proszę przekazywać w ww. terminle:
- Drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej htio://www.srt-2020,pl/ lub na adresy
e-mail: proiekt.dokumentu, Dl@srt-2020. pl oraz wplyw.srodowisko. D l@srt-2020.pl
- Listownie na adres: WS Atkins-Polska Sp zo. o. u|. Zwycięstwa 10 (44-100), Gliwice (z dopiskiem
"konsultacje społeczne"),
- Składając wypełnioną ankietę bezpośrednio w miejscu udostępnienia dokumentów.
_ Ustnie do protokołu w Ministerstwie lnfrastruktury i Rozwoju w budynku przy ul. Chałubińskiego 4/6
w Warszawie (pok. nr 501A, budynek B w godzinach cld 9.00- 15 00).
Uwagi i wnioski będą rozpatrywane plzez organ opracowujący dokument, czyli Ministra lnfrastruktury
i Rozwoju.

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotowego procesu strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, projektu Dokumentu lmplementacy.jnego oraz harmonograrnu konsultacji społecznych,
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znajdują się na stronie internetowej projektu http://www srt-2020.pll, Dalsze informacje będą
sukcesywnie zamieszczane w ramach postępujących prac.

Serdecznie zapraszam do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej projektu orazdo
udziału w konsultacjach,

Z poważaniem

lNlsTER

Adresy siedzib oddziałów Generalnej Dyrekcji Dró9 Krajowych i Autostrad, w których będzie
r.ldostępniona dokumentacja:

Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok,

Oddział w Bydgoszczy, ul, Fordońska 6, 85-085 tsydgoszcz,

Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,

Oddział w Katowicach, ul, Myśliwska 5, 40_017 Katowlce,

Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków,

oddział w Kielcach, u|. Paderewskiego 43145,25-950 Kielce,

Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 2'l, 20-075 Lublin,

Oddział w Łodzi, ul. lrysowa 2,91-857 Łódż,

Oddział w Olsztynie, ul. Warszawska 89, ,10-083 Olsźyn,

Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole,

Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań,

Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20,35-959 Rzeszów,

Oddział w Szczecinie, Al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin,

Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa,

oddział we Wrocławiu, ul. Powstańcow Śl. t gO, 53-139 Wrocław,

Oddział w Zielonej Górze, ul- Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra.
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