
OGŁOSZENIE 
o konsultacjach społecznych dot.  „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata  

2010-2015” prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
 

Urząd Gminy DzierŜoniów informuje, Ŝe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad w ramach realizacji „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015” 

zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko przystąpiła do strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko w ramach, której zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko, 

czyli dokument, w którym dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze 

objętym „Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015” oraz określenie 

oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym 

przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań ww. Programu. 

W celu zapewnienia moŜliwości udziału społeczeństwa Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad  rozpoczyna konsultacje społeczne dla ww. Programu, które zostaną 

przeprowadzone dwuetapowo. Pierwszym etapem jest zapewnienie społeczeństwu dostępu do 

sporządzonych dokumentów i moŜliwości składania uwag. W drugim etapie, w wybranych 

ośrodkach miejskich w kraju odbędą się spotkania w trakcie, których społeczeństwo będzie 

mogło zapoznać się z opracowaną dokumentacją, a takŜe zgłaszać uwagi lub pytania. 

Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza 

oddziaływania na środowisko „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015” 

dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej 

we wszystkich oddziałach GDDKiA. 

Uwagi i wnioski do Prognozy oddziaływania na środowisko dla „Programu Budowy 

Dróg Krajowych na lata 2010-2015” moŜna składać drogą elektroniczną na formularzu 

kontaktowym, znajdującym się na stronie internetowej GDDKiA lub pisemnie w Centrali 

oraz we wszystkich Oddziałach GDDKiA w terminie od dnia 09.09.2010 r. do dnia 

30.09.2010 r.  

Spotkanie odbędzie się w dniu 14.09.2010 r. od godz. 9.00 w siedzibie Oddziału 

GDDKiA, ul. Powstańców Śląskich  186,  53-139 Wrocław  sala konferencyjna). 

 


