MINISTER INFRASTRUKTURY

Warszawa, dnia 09 czerwca 2022 r.

Znak sprawy: DDP-2.40.26.2020
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 39 ust. 1, 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
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r., poz. 1029) Minister Infrastruktury informuje
o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do
2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) oraz Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku
w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach w okresie 20 czerwca - 11 lipca 2022 r.
Dokumentacja dotycząca projektów Programów i opracowanych dla nich projektów Prognoz OOŚ zostanie
udostępniona:
 w wersji papierowej w lokalu Business Lab przy ul. Nowy Świat 41a w Warszawie w pon. – pt.
w godzinach 9.00-15.00, gdzie będzie ona wyłożona do wglądu;
 w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa
Infrastruktury oraz na stronie projektu http://partycypacja-publiczna.pl.
Uwagi będzie można zgłaszać w następujący sposób:
– pisemnie w miejscu wyłożenia dokumentów;
– przez formularze on-line na stronie: http://partycypacja-publiczna.pl;
– na dedykowanych formularzach (po pobrania ze strony internetowej projektów), przesyłając na adres
e-mail: konsultacje@partycypacja-publiczna.pl;
– na dedykowanych formularzach do pobrania ze strony lub w miejscu wyłożenia dokumentów,
przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres: ekovert, ul. Średzka 10/1B, 54-017 Wrocław.
Uwagi przekazane w innej niż wymienione wyżej formy (np. listy poparcia, korespondencja w postaci tekstu
ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) lub poza wskazanym terminem nie będą rozpatrywane
w procesie konsultacji.
Przekazanie uwag na dedykowanych formularzach, bez względu na sposób ich przekazania (drogą
elektroniczną, pocztą, osobiście) wymaga wyrażenia w nim zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
zapoznania się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz Uwagi złożone poza wskazanym terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia
(liczy się data wpływu).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Minister Infrastruktury.
Jednocześnie zapraszamy na planowane w terminie 5 lipca 2022 r. spotkanie konsultacyjne w formule online, na którym zaprezentowane zostaną projekty konsultowanych Programów oraz główne wnioski
z opracowanych dla nich Prognoz OOŚ. Szczegóły dostępne są na stronie http://partycypacjapubliczna.pl.
Organizatorem spotkania konsultacyjnego będzie firma ekovert, opracowująca projekty Prognoz OOŚ.
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