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OGŁOSZENIE 

na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 39 ust. 1 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 2013 r., poz. 1235 j.t.) Minister Infrastruktury 
i Rozwoju informuje o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach 
realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu 
Dokumentu lmplementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 
2030 r). 

Wskazywany powyżej projekt Dokumentu lmplementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu 
do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przedstawia zhierarchizowane w oparciu o obiektywne kryteria 
inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego. Dokument 
lmplementacyjny jest spełnieniem warunku w zakresie strategicznego podejścia do planowania 
infrastruktury transportowej oraz przygotowania realistycznych ram planistycznych dla projektów 
transportowych. 

1. Wszyscy zainteresowani, w dniach od 21 marca 2014 roku do 18 kwietnia 2014 roku, mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. prognozą oddziaływania na środowisko projektu 
Dokumentu lmplementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) 
wraz z projektem ww. Dokumentu lmplementacyjnego oraz uzgodnieniami organów o których mowa 
w art. 57 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacj i o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływan ia na środowisko . 

Dokumentacja sprawy zostanie wyłożona do wglądu, w ww. okres ie (tj . 21-03-2014r. - 18-04-2014r.), 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w budynku przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (pok. nr 
501 A, budynek B od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 - 15.00), w siedzibach oddziałów 
terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (adresy i godziny urzędowania dostępne na 
stronie http://www.srt-2020.pl/ i na końcu niniejszego obwieszczenia) oraz na -stronie internetowej 
przedmiotowego projektu http://www.srt-2020.pl/. 

2. Wszyscy zainteresowani w dniach od 21 marca 2014 roku do 18 kwietnia 2014 roku mogą składać 
uwagi i wnioski: 

- za pośrednictwem Ankiety elektronicznej znajdującej się na stronie internetowej http:l/www.srt-
2020.pl/ lub na adres e-mail: wplvw.srodowisko.Dl@srt-2020.pl. 
- ustnie do protokołu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w budynku przy ul. Chałubińskiego 4/6 

w Warszawie (pok. nr 501 A, budynek B, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 - 15.00). 
- w formie pisemnej bezpośrednio w miejscu udostępnienia dokumentów sprawy oraz w trakcie trwania 
spotkań konsultacyjnych o których mowa w pkt. 4 niniejszego pisma. 
- listownie na adres: WS Atkins-Polska Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 1 O, 44-1 OO Gliwice. 

3. Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. 

4. w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko zorganizowane zostaną cztery jednodniowe konferencje: 

• w Rzeszowie w dniu 21 marca 2014r. od godziny 11 .00 - 16.00 (siedziba Urzędu 
Wojewódzkiego), __ ___ _ _ __ ___ __ _ __ __ _ 



• w Katowicach w dniu 25 marca 2014r. od godziny 11.00 - 16.00 (siedziba Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego), 

• w Szczecinie w dniu 01 kwietnia 2014r. od godziny 11.00 - 16.00, (siedziba U rzędu 

Wojewódzkiego), 

• w Warszawie w dniu 4 kwietnia 2014r. od godziny 11.00 - 16.00 (siedziba Urzędu 

Wojewódzkiego), 

Wszystkich chętnych do udziału w konferencji zapraszamy do rejestracj i poprzez st ronę internetową 

projektu http://www.srt-2020.pl/ w zakładce Konferencje. 

Dodatkowo na potrzeby konsultacji uruchomiony został nr telefonu: (22) 390 59 58 (czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 1 O.OO - 16.00). 

z up. 

Adresy siedzib oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
udostępniona dokumentacja: 

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

Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, 

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

Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, 

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

Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, 

Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, 

Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź, 

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

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. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław, 
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Autostrad, w których będzie 

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