MINISTER INFRASTRUKTURY

Warszawa, dnia r.

Znak sprawy: DDP-2.40.22.2019

OBWIESZCZENIE
działając na podstawie art. 39 ust. 1, w związku 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 (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 283 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu
do, realizowanego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, procesu udziału społeczeństwa
w opracowywaniu projektu Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030.
Istotą rozwiązań ujętych w projekcie Programu jest wskazanie 100 drogowych obejść miejscowości w ciągu dróg
krajowych, wytypowanych z uwagi na ich wpływ na poprawę warunków ruchowych na sieci dróg krajowych oraz
bezpieczeństwo ich użytkowników. Dzięki nowym inwestycjom nastąpi poprawa przepustowości głównych arterii
drogowych, zwiększających dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy
przepływ towarów oraz usług. Ponadto, realizacja planowanych w Programie inwestycji, poprzez wyprowadzenie ruchu
tranzytowego z miejscowości, pozwoli zaspokoić oczekiwania mieszkańców związane z bezpieczną i szybką
komunikacją.
Mając powyższe na uwadze zawiadamiam, że wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją
sprawy:
 „Programem Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030",
 „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030",
oraz składania uwag i wniosków w dniach od 14 września 2020 roku do 5 października 2020 roku.
Dokumenty dostępne są:
 w biurze Atmoterm S.A. w Warszawie przy ul. Hożej 66/68 (lokal 317) od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00-15.00;
 w budynku Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6 (budynek B), od poniedziałku
do piątku w godzinach 9.00-15.00;
 na stronie www.100obwodnic.info;
 na stronie Ministerstwa Infrastruktury (zakładka Programy projekty - Projekty drogowe);
 na stronie CUPT (zakładka Branże - Transport drogowy).
Wnioski i uwagi można składać:
 pisemnie on-line za pomocą formularza na stronie www.100obwodnic.info;
 pisemnie pocztą na adres Centrum Unijnych Projektów Transportowych 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2;
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na adres konsultacje100obwodnic@cupt.gov.pl;
 ustnie do protokołu lub pisemnie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 w siedzibie Atmoterm S.A.
w Warszawie przy ulicy Hożej 66/68 (lokal 317) oraz w budynku Ministerstwa Infrastruktury przy ul.
Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (budynek B);
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Minister Infrastruktury.
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