! OGŁOSZENIE!
Inwestor

budowy

drogi

ekspresowej

S12

i

S74

-

Generalna

Dyrekcja

Dróg

Krajowych

i

Autostrad,

Oddział

w Łodzi, ul. Roosevelta 9, 90-056 Łódź, informuje, że Firma ARCADIS Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Wykonawca projektu pn.:
„Dokumentacja projektowa dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków
Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku: Sulejów (S12) – gr. woj. łódzkiego i
świętokrzyskiego” w ramach opracowywanego Studium Korytarzowego, organizuje w dniach:

1) 14.02.2011 o godzinie 1600 - dla Gminy Wola Krzysztoporska
- w sali nr 5 Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej , ul. Kościuszki 5
2) 14.02.2011 o godzinie 1900 - dla Miasta Piotrków Trybunalski
- w sali nr 1 Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10
3) 15.02.2011 o godzinie 1600 - dla Gminy Rozprza
- w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Longinówce (Longinówka 69)
4) 15.02.2011 o godzinie 1900 - dla Gminy Sulejów
- w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie, ul. Konecka 45
5) 16.02.2011 o godzinie 1600 - dla Gminy Aleksandrów
- w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie, Aleksandrów 39b
6) 16.02.2011 o godzinie 1900 - dla Gminy Paradyż
- w Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu, ul. Przedborska 29
7) 17.02.2011 o godzinie 1600 - dla Gminy Mniszków
- w sali Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie, ul. Piotrkowska 72
8) 17.02.2011 o godzinie 1900 - dla Gminy Opoczno
- w Miejskim Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4
9) 18.02.2011 o godzinie 1600 - dla Gminy Żarnów
- w Domu Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5
10) 18.02.2011 o godzinie 1900 - dla Gminy Sławno
- w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
spotkania informacyjne, dotyczące wariantów przebiegu korytarzy drogi ekspresowej S12 na terenach Gmin wymienionych w punkcie od 1) do 8)
oraz 10) i drogi ekspresowej S74 na terenach Gmin wymienionych w punkcie od 6) do 7) i od 9) do 10) .
Informacji udzielał będzie Projektant firmy ARCADIS. W spotkaniach uczestniczyć będzie również przedstawiciel Inwestora - Oddziału GDDKiA w
Łodzi. W terminie 7 dni przed planowanym terminem spotkań dostępne będą w siedzibach Urzędów Gmin materiały informacyjne dotyczące
rozpatrywanych wariantów przebiegu dróg ekspresowych. Materiały będą również dostępne w zapisie cyfrowym na serwerach GDDKiA Oddział
Łódź pod adresem: www.gddkia.gov.pl/1072/aktualnosci oraz ARCADIS pod adresem: www.arcadis.pl/radom

Wnioski uwagi i zastrzeżenia dotyczące wariantów przebiegu korytarzy dróg ekspresowych S12 i S74 można będzie składać
w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty spotkania informacyjnego, pocztą na adres: ARCADIS Sp. z o.o., Biuro Infrastruktury Drogowej w
Radomiu, Al. J. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom, przesłać faxem na nr 48 363 07 81 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:
konsultacje.radom@arcadis.pl
Przesłane

podpisane

i

zaopatrzone

w

adres

zwrotny,

uwagi,

wnioski

i

zastrzeżenia

zostaną

przeanalizowane

i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w
opracowywanej dokumentacji.
Z przeprowadzonej akcji informacyjnej zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informacje o sposobie uwzględnienia
zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej. W związku z tym na złożone wnioski nie będą
indywidualnie udzielane odpowiedzi. O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenia prasowe,
na tablicy ogłoszeń w w/w Urzędach oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Łódź oraz ARCADIS Sp. z o.o.

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

