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BURMISTRZ
MIKOLOWA

Mikolów, dn. 09.09.2010 r.
BGO/7624/ Qb~/10

Burmistrz Mikolowa zawiadamia, iz Departament Srodowiska Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad przeslal informacje o rozpoczeciu procedury udzialu

spoleczenstwa w strategicznej ocenie oddzialywania na srodowisko w zwiazku
z opracowaniem projektu pn.:

"Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015"

Uwagi i wnioski moga byc wnoszenie w terminie 21 dni.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy
Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 rozpoczela tzw. strategiczna ocene oddzialywania na
srodowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów skladowych strategicznej oceny
oddzialywania na srodowisko jest sporzadzenie prognozy oddzialywania na srodowisko,
czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu wspólczesnej wiedzy i odpowiednich metod
oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu srodowiska na obszarze objetym Programem
Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 oraz okreslenie oddzialywania
przedsiewziecia na te rozpoznane elementy srodowiska z jednoczesnym przedstawieniem
rozwiazan, które maja na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza
negatywnych oddzialywan wspomnianego programu.
Opracowana przez Generalna Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad prognoza
oddzialywania na srodowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015
dostepna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl
oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddzialach GDDKiA.
Majac na uwadze duze, spoleczne zainteresowanie prognoza oddzialywania niniejszego
programu na srodowisko oraz wymagania prawne wynikajace z ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), GDDKiA rozpoczyna Konsultacje spoleczne. Zostana one
przeprowadzone dwuetapowo.
Pierwszym etapem jest zapewnienie spoleczenstwu mozliwosci dostepu do
sporzadzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez siec internetowa oraz w
wersji drukowanej we wszystkich oddzialach GDDKiA, jak równiez zapewnienie
mozliwosci przesylania uwag. W tym celu zostal przygotowany na stronie GDDKiA
specjalny formularz kontaktowy. Uwagi mozna skladac równiez pisemnie w Centrali oraz
wszystkich Oddzialach GDDKiA.
W drugim etapie, w wybranych osrodkach miejskich w Kraju odbeda sie jednodniowe
spotkania w trakcie, których spoleczenstwo bedzie moglo zapoznac sie z opracowana
dokumentacja dotyczaca prognozy oddzialywania na srodowisko Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2010 - 2015, a takze zglaszac uwagi lub pytania.
Harmonogram jednodniowych spotkan w ramach konsultacji spolecznych przedstawia sie
nastepujaco:
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14.09.2010
Wroclaw dolnoslaskie,Kraków

Siedziba Oddzialu GDDKiA
opolskieSiedziba Oddzialu GDD

ul. Powstanców Slaskich 186,
ul. Mogilska 25,

53-139 Wroclaw
31-542 Kraków

sala konferencyjna
sala konferencyjna - I P

15.09.2010

Poznan wielkopolskie,Sandomierz

Urzad Wojewódzki

lubuskieRatusz

Al. Niepodleglosci 16 - 18,
ul. Rynek 1, Sandomier

Poznan
Sala Narad

Sala Herbowa
17.09.2010

Slupsk pomorskie,Lódz

Urzad Miasta

zachodnio-Urzad Miasta lodzi,
Plac Zwyciestwa 3,

pomorskieul. Piotrkowska 104,
76-200 Slupsk

90-926 Lódz
Duza Sala Obrad RadyMiejskiej21.09.2010

Torun kujawsko-Biala Podlaska
Urzad Wojewódzki - delegatura

pomorskie,Starostwo Powiatowe w
w Toruniu, 87-100 Torun

warminsko-Podlaskiej, I. Brzeska 41
pl. Teatralny 2

mazurskie

23.09.2010

Warszawa mazowieckie

Urzad Wojewódzki r~__~___pI. Bankowy 3/5, Warszawa

1 _

od 9:00 - mozliwosc zadawania pytan autorom prognozy oddzialywania na srodowisko
16:30 - poczatek spotkania konsultacyjnego, prezentacja (17:00 w Warszawie)
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Przy czym na spotkaniach, które odbywac sie beda w ramach konsultacji spolecznych
w ww. miastach, szczególowo poruszana bedzie problematyka oddzialywania Programu
Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 w odniesieniu do wyzej przedstawionych
obszarów. Szczególowy scenariusz spotkan jest dostepny na stronie internetowej GOOKiA
- www.gddkia.gov.pl.. na której dodatkowo znajduja sie wszelkie informacje aktualizowane
na biezaco oraz caly tekst "Prognozy ... ".
Niniejsze Ogloszenie o konsultacjach zostaje wywieszone na tablicy informacyjnej Urzedu
Miasta Mikolowa na okres 21 dni, zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2008, Nr 199
poz. 1227).
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