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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS I LOKALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

Przedmiotem opracowania jest Studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowe (STEŚ) dla zadania pn.:   

„Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka – 

Brzezie”, 

zaś inwestycja ma na celu korektę przebiegu DK12 dla zapewnienia spójności sieci drogowej i połączenia (za 

pośrednictwem węzła) DK12 z drogą ekspresową S11 w każdym z projektowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, na terenie gminy Pleszew powiatu 

pleszewskiego.  

Zrealizowane w toku prac planistycznych i projektowych opracowanie obejmuje  warianty przebiegu potencjalnej 

obwodnicy w ciągu DK12: 

− wariant 1., w ramach którego przewiduje się budowę: 

− węzła „Zielona Łąka” na połączeniu z drogą DK11,   

− skrzyżowania skanalizowanego w miejscowości Brzezie, które będzie połączeniem DK12 z DK11  

− dwóch przejazdów drogowych 

− wariant 2., w ramach którego planuje się budowę: 

− węzła „Zielona Łąka” na połączeniu z drogą DK11,   

− skrzyżowania typu rondo w miejscowości Brzezie na skrzyżowaniu z ul. Dębową, które będzie połączeniem DK12 

z DK11  

− dwóch przejazdów drogowych. 

W opracowywaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) postawiono za cel: 

− wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności, 

− uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów oraz ostateczne ustalenie typów i podstawowych parametrów 

technicznych obiektów budowlanych, 

− dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu 

czasowego realizacji zadania inwestycyjnego, 

− umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej założono: 

− korektę istniejącego układu drogowego, w tym lokalnej sieci dróg krajowych i gminnych, 

− dla obsługi terenów przyległych do planowanej trasy drogi DK12, wzdłuż jej przebiegu, projektowane są dodatkowe 

jezdnie, które w powiązaniu z istniejącym układem drogowym oraz projektowanymi przejazdami drogowymi stworzą 

nowy układ komunikacyjny,  

− dla istniejącej DK12 zapewniona zostanie jej ciągłość na całym odcinku, 

− dla obsługi ruchu lokalnego, zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie, które zapewnią pełną obsługę przyległych 

terenów. 

2. CEL SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

Spotkaniom informacyjnym postawiono za cel poinformowanie przedstawicieli lokalnych jednostek samorządowych 

różnych stopni, lokalnej społeczności i innych zainteresowanych stron (np. organizacje ekologicznych, stowarzyszeń 

i organizacji lokalnych itp.) o planowanym przedsięwzięciu. Istotnym celem prowadzonych konsultacji było również 

wytworzeniu pozytywnego odbioru dla projektowanej inwestycji przez przedstawienie zalet związanych z powstaniem 

nowego korytarza drogowego.  

Spotkaniom informacyjnym postawiono za cel prezentację wariantów przebiegu projektowanej obwodnicy m. Pleszew, 

tj. korekty drogi krajowej nr 12 (DK12), na odcinku od skrzyżowania z istniejącą DK11 w rejonie m. Zielona Łąka  do 

włączenia w istniejącą DK12 w okolicach m. Brzezie, w tym: 

- wariantu nr 1b - uwzględniającego wyniki konsultacji przeprowadzonych w czerwcu 2011 r. 

oraz  

- wariantu 2 - nowego wariantu, omijającego m. Brzezie. 

Jako cele szczegółowe spotkań przyjęto: 

− przedstawieniu nowego wariantu przebiegu DK12 omijającego m. Brzezie, 

− poinformowanie społeczności lokalnej o zakresie inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem planowanego przebiegu 

jezdni dodatkowych i obsługi komunikacyjnej terenu przyległego do projektowanej drogi krajowej nr 12,  

− omówieniu nowej roli istniejącego odcinka miejskiego DK12 - obsługę ruchu lokalnego, 

− zebranie uwag i wniosków społeczeństwa oraz innych zainteresowanych stron odnośnie założeń do zaprezentowanej 

propozycji przebiegu projektowanej obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12 oraz ich przeanalizowanie pod 

kątem zasadności i możliwości realizacji. 

Do niewątpliwych zalet inwestycji, które zostały zaprezentowane uczestnikom konsultacji należy wymienić: 

− usprawnienie ruchu drogowego na kierunku wschód-zachód w woj. wielkopolskim, 

− wyprowadzenie z miasta Pleszewa ruchu tranzytowego w/z kierunku Kalisza i Jarocina, 
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− odciążenie oraz usprawnienie funkcjonowania miejskiego układu drogowego Pleszewa, gdzie występuje duże 

natężenie ruchu, związane z istniejącym przebiegiem drogi DK12,  

− poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Pleszewie oraz w korytarzu nowo projektowanej drogi DK12,  

− poprawę przepustowości DK12, 

− poprawę klimatu akustycznego w otoczeniu dotychczasowego przebiegu drogi DK12, z uwagi na zmniejszenie na 

niej natężenia ruchu. 

Dodatkowym, ważnym celem przeprowadzanych konsultacji było rozpoznanie potencjalnych ognisk konfliktów społecznych 

jakie mogą powstać przy budowie obwodnicy. Rozpoznanie takie na wstępnym etapie projektowania daje możliwość 

wprowadzenia działań łagodzących spory, minimalizujących przeszkody w dalszym etapie projektowym i podczas budowy. 

3. RODZAJ OPRACOWANYCH MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH 

Spotkanie ze społecznością lokalną w ramach prowadzonych konsultacji przeprowadzono w gminie Pleszew, przez którą 

przebiegać będzie potencjalnie obwodnica w którymkolwiek z jej wariantów. Ze względu na ograniczenia wynikające 

z trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2, spotkanie odbyło się w trybie on-line poprzez aplikację MS Teams.  

W celu poinformowania mieszkańców przygotowano plakat z informacją o terminie i sposobie przeprowadzenia 

planowanego spotkania informacyjnego. Ponadto dla uczestników spotkania przygotowano ulotkę informacyjną, 

pozwalającą na zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat planowanej inwestycji, procesu jej planowania 

i projektowania, oraz celów i zasad prowadzonych konsultacji.  

Materiały informacyjne omawiane na spotkaniach oraz formularz opinii zostały również zamieszczone na stronie 

internetowej GDDKiA (w zakładce „Konsultacje społeczne”) oraz przekazane władzom samorządowym Gminy Pleszew 

i opublikowane na jej stronie internetowej.  

Dla potrzeb właściwej prezentacji planowanego przedsięwzięcia opracowano również wizualizację przebiegu trasy 

w technologii 3D, ukazującą widok przebiegu jej poszczególnych wariantów z lotu ptaka. 

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia zasadniczych informacji o projekcie w formie elektronicznej prezentacji 

multimedialnej. Prezentacja zawierała informacje dotyczące celu, planu i sposobu prowadzenia konsultacji, głównych 

uwarunkowań i założeń projektowych, oraz najważniejszych z punktu widzenia interesów mieszkańców zagadnień (w tym 

kwestii odszkodowań za nieruchomości oraz ochrony środowiska). 

Po prezentacji udostępniono do wglądu plany sytuacyjne i umożliwiono uczestnikom wyrażenie ich opinii oraz zadanie 

pytań przedstawicielom Jednostki Projektowej (Projektanta) i/lub Inwestora. 

Poszczególne materiały informacyjne, przygotowane i wykorzystane w toku konsultacji społecznych, omówiono bardziej 

szczegółowo w kolejnych rozdziałach niniejszego tomu. 

4. PLAKATY INFORMACYJNE 

W celu poinformowania społeczności lokalnej o planowanym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym przygotowano plakat 

informacyjny, stanowiący zaproszenie do udziału w spotkaniu.  

W treści plakatu (Rysunek 1.) poinformowano o przedmiocie i celu spotkania, sposobie i czasie jego organizacji oraz 

możliwości zgłoszenia przez zainteresowanych opinii i uwag.  
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Rysunek 1 Wzór plakatu informującego o planowanym spotkaniu konsultacyjnym 

Drukowane plakaty informacyjne rozwieszono na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy Pleszew, a ich elektroniczną 

formę na gminnych stronach internetowych.  

5. MATERIAŁY INFORMACYJNE UDOSTĘPNIONE W INTERNECIE 

Powszechna już niemal dostępność środków komunikacji elektronicznej daje możliwość łatwiejszego przekazywania 

informacji a potencjalnym odbiorcom – dotarcia do nich. Walor ten wykorzystano również w kampanii informacyjnej 

o planowanych konsultacjach społecznych i jako ich integralny element.  

Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (www.gddkia.gov.pl) Oddział w Poznaniu, 

w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym, zamieszczone zostało zaproszenie do konsultacji prowadzonych na 

etapie opracowania STEŚ dla analizowanej obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12. W zaproszeniu tym 

wskazano na główne cele i zasady prowadzenia konsultacji, umieszczono harmonogram i informację o planowanym trybie 

spotkania ze społeczeństwem.  

Dodatkowe informacje dostępne były dla potencjalnie zainteresowanych również za pośrednictwem publikowanej na 

stronach GDDKiA Mapy stanu budowy dróg w województwie wielkopolskim (https://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-

budowy-drog_wielkopolskie), gdzie po wybraniu interesującego odcinka drogi uzyskuje się dostęp do szeregu informacji na 

temat stanu zaawansowania oraz założeń planistyczno-projektowych inwestycji. 

Materiały opublikowane w dziale konsultacji społecznych serwisu internetowego GDDKiA oraz elektroniczną wersję 

plakatów informacyjnych przekazano również Gminie Pleszew, biorącej udział w procesie konsultacyjnym, celem ich 

umieszczenia na stronie gminnego portalu informacyjnego, co też gmina uczyniła. 

http://www.gddkia.gov.pl/
https://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_wielkopolskie
https://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_wielkopolskie
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Rysunek 2 Zrzut ekranowy zaproszenia do konsultacji społecznych, zamieszczonego na stronie internetowej oddziału 

poznańskiego GDDKiA (https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40272/Spotkanie-informacyjne-dla-mieszkancow-Brzezia)  

 

Rysunek 3 Zrzut ekranowy publikacji plakatu informacyjnego oraz materiałów informacyjnych na portalu Gminy 

Pleszew https://pleszew.pl/news/uwaga-mieszkancy-brzezia-spotkanie-dotyczace-przebiegu-nowej-obwodnicy-

pleszewa-na-odcinku-zielona-laka-brzezie/) 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40272/Spotkanie-informacyjne-dla-mieszkancow-Brzezia
https://pleszew.pl/news/uwaga-mieszkancy-brzezia-spotkanie-dotyczace-przebiegu-nowej-obwodnicy-pleszewa-na-odcinku-zielona-laka-brzezie/
https://pleszew.pl/news/uwaga-mieszkancy-brzezia-spotkanie-dotyczace-przebiegu-nowej-obwodnicy-pleszewa-na-odcinku-zielona-laka-brzezie/
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6. ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW 

Celem właściwego i jak najpełniejszego poinformowania społeczności lokalnych o planowanej lokalizacji wariantów 

i szczegółach techniczno-organizacyjnych projektu, przygotowano ulotkę informacyjną, która w drukowanej postaci 

dostępna była dla wszystkich uczestników spotkań informacyjnych. 

W treści ulotki zawarto następujące informacje: 

1. Przedmiot inwestycji 

2. Lokalizacja inwestycji, w tym plan orientacyjny przebiegu rozważanych wariantów drogi 

3. Stadium prac i lata realizacji projektu, w tym planowany termin realizacji inwestycji 

4. Cel opracowania projektowego 

5. Spodziewane korzyści wynikające z realizacji planowanej inwestycji 

6. Charakterystyka inwestycji 

7. Parametry techniczne projektowanej drogi 

8. Projektowany układ komunikacyjny  

9. Ruch pieszy i rowerowy 

10. Obsługa terenów sąsiadujących z drogą DK12 

11. Ochrona środowiska 

12. Udział społeczeństwa w procesie przygotowania inwestycji 

13. Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod planowaną inwestycję 

14. Cel spotkania 

Pełny wzór wyżej opisanej ulotki zaprezentowano w załączniku graficznym do niniejszego tomu opracowania. 

 

Rysunek 4 Pierwsza strona ulotki informacyjnej dystrybuowanej przed i w trakcie spotkania informacyjnego 
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7. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE 

Podstawowe znaczenie w zakresie informacji i promocji projektu miała prezentacja multimedialna, otwierająca spotkanie 

konsultacji społecznych. Prezentacji tej dokonano w formie pokazu komputerowego z użyciem prezentacji programu 

PowerPoint. 

 

Rysunek 5 Zrzut ekranowy fragmentu wizualizacji przebiegu planowanej obwodnicy Pleszewa 

Na treść wspomnianej na wstępie prezentacji, przygotowanej w programie PowerPoint a zaprezentowanej w całości 

w części graficznej niniejszego tomu opracowania, składały się następujące informacje: 

− plan i cele spotkania 

− opis zadania inwestycyjnego, w tym przedstawienie: zaawansowania projektu (stadium STEŚ) i jego harmonogramu, 

oraz lokalizacji inwestycji,  

− przedstawienie uwarunkowań stanu istniejącego i omówienie założeń stanu projektowanego 

− omówienie zagadnień ochrony środowiska w projekcie 

− omówienie zasad wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod planowaną drogę 

− omówienie zasad i sposobów zgłaszania opinii i uwag do projektu. 

 

Rysunek 6 Pierwsza strona prezentacji multimedialnej projektu (PowerPoint) 

8. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH 

Opisane wyżej działania informacyjno-promocyjne przeprowadzone zostały w grudniu 2020 roku, a jego główne elementy 

składowe zestawiono poniżej w układzie chronologicznym:: 

− 1 grudnia 2020 r. – publikacja zaproszenia na stronie internetowej GDDKiA, wywieszenie plakatów informacyjnych 

oraz publikacja informacji o spotkaniu w gminie i na gminnej stronie internetowej 

− 10 grudnia 2020 r., godzina 10:00 – spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Pleszew w trybie on-line poprzez 

aplikację MS Teams  

W celu wzięcia udziału w spotkaniu należało zgłosić się do Urzędu Gminy i Miasta Pleszew lub wysłać wiadomość mailową 

z podaniem imienia i nazwiska, adresem zamieszkania oraz adresem e-mail na wskazane w ogłoszeniu adresy Inwestora 

lub Jednostki Projektowej.  

Wypełnione w efekcie opisanych wyżej działań informacyjnych ankiety mieszkańców oraz opinie zainteresowanych 

instytucji i organizacji, przyjmowano w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew oraz w drodze korespondencyjnej (z użyciem 

poczty tradycyjnej i elektronicznej) w oddziale poznańskim GDDKiA do dnia 21 grudnia 2020 r. 

SPOTKANIA INFORMACYJNE
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9.  CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

W niniejszym załączniku graficznym zamieszczono kolejno: 

− wzór plakatów informacyjnych, stanowiących zaproszenie na spotkanie informacyjne, 

− prezentację multimedialną (PowerPoint), wykorzystaną w wystąpieniu otwierającym spotkanie konsultacyjne, 

− wzór ulotki informacyjnej dla mieszkańców. 
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Plan spotkania informacyjnego

1. Cel spotkania

2. Opis zadania inwestycyjnego

 . Opis stanu projektowanego

 . Ochrona środowiska

 . Odszkodowanie za nieruchomości 

 . Pytania i dyskusja

   C            

   rezentacja wariantów prze iegu projektowanej o wodnicy m  leszew tj korekty drogi
krajowej nr          na odcinku od skrzy owaniaz istniej c     w rejonie m  ielona
  ka do wł czenia w istniej c     w okolicach m  rzezie w tym 

 wariantu nr    uwzględniaj cego wyniki konsultacji przeprowadzonychw czerwcu     r 
oraz

 wariantu nr   nowego wariantu omijaj cego m  rzezie 

   rzedstawienienowego wariantu prze iegu     omijaj cego m  rzezie

   oinformowanie społeczności lokalnej o zakresie inwestycji z uwzględnieniem
planowanego prze iegu jezdni dodatkowych i o sługi komunikacyjnej terenu przyległego
do projektowanejdrogi krajowej nr   

   owa rola istniej cego odcinka miejskiego      o sługa ruchu lokalnego

   e ranie uwag i wniosków społeczeństwa oraz innych zainteresowanych stron odnośnie
zało eń do zaprezentowanej propozycji prze iegu projektowanej o wodnicy  leszewa w
ci gu drogi krajowej nr   oraz ich przeanalizowanie pod k tem zasadności i mo liwości
realizacji 
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   O                          

Celem zaprojektowania korekty prze iegu      jest zapewnienie spójności sieci drogowej i 
poł czenie  za pośrednictwem węzła       z drog  ekspresow      w ka dym z 
projektowanych wariantów prze iegu drogi ekspresowej 

               

                                                 
                                                        

wraz z uzyskaniem ecyzji o  rodowiskowych Uwarunkowaniach    U 

Celem opracowania    jest 
 wstępne określenie zakresu rzeczowego i  nansowegoprzedsięwzięcia oraz ustalenie jego

efektywności 
 uściślenie prze iegu tras poszczególnych wariantów oraz ostateczne ustalenie typów

i podstawowychparametrówtechnicznycho iektów  udowlanych 
 dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości 

zakresu i horyzontuczasowego realizacji zadania inwestycyjnego 
 umo liwienieuzyskaniadecyzji o środowiskowychuwarunkowaniach 

P    P   ą      S    I      ą  

Obszar inwestycji obejmuje:

W           W            

                  

 Gmina Pleszew

S                                          

 pracowanie wniosku o decyzję o 
ś rodowiskowych 
uwarunkowaniach   U 

Uzyskanie decyzji  
o zezwoleniu na  rea l i zację 
inwestycji  drogowej       

 odpisanie umowy 
z wykonawc  ro ót

 ykonanie ro ót w poszczególnych 
etapach rea l izacyjnych

    

                            

 armonogram ramowy projektu 
(pod warunkiem uzyskania finansowania na realizację inwestycji)

        

   O                        

 ramach opracowywanej dokumentacji projektowej zakłada się 
 korektę istniej cegoukładu drogowego w tym lokalnej sieci dróg krajowych i gminnych 
 dla o sługi terenów przyległych do planowanej trasy drogi      wzdłu jej prze iegu projektowane

s dodatkowe jezdnie które w powi zaniu z istniej cym układem drogowym oraz projektowanymi
przejazdami drogowymi stworz nowy układ komunikacyjny 

 dla istniej cej    zapewniona zostanie jej ci głośćna całym odcinku 
 dla o sługi ruchu lokalnego zostan wy udowane dodatkowe jezdnie które zapewni pełn o sługę

przyległych terenów 

 podziewane korzyści wynikaj ce z realizacji planowanej inwestycji 
 Usprawnienie ruchu drogowego na kierunku wschód  zachód w woj wielkopolskim
  yprowadzenie z miasta  leszew ruchu tranzytowego w z kierunku  aliszai  arocina
  dci  enie oraz usprawnienie funkcjonowania miejskiego układu drogowego  leszewa gdzie

występuje du e natę enie ruchu zwi zane z istniej cymprze iegiemdrogi     
  oprawa  ezpieczeństwa ruchu drogowego w  leszewie oraz w korytarzu nowoprojektowanej drogi

    
  oprawa przepustowości drogi krajowej nr   
  oprawa klimatu akustycznego w otoczeniu dotychczasowego prze iegu drogi      z uwagi na

zmniejszenie na niej natę enia ruchu 
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  Klasa techniczna drogi  GP droga główna ruchu przyspieszonego

  Prędkość projektowa   p   1   km h

  Prędkość miarodajna   m   1   km h 

   iczba jezdni  1

   iczba pasów ruchu  2 (po jednym w każdym kierunku)

  Szerokość pasa ruchu   ,   m

  Szerokość pobocza gruntowego  min. 1,   m

  Skrajnia pionowa  min.  ,   m

PORÓWNANIE WARIANTÓW

Wariant 1b Wariant 2

D                                     

Kilometraż trasy  km początku   km końca km ok. 2           ,  km ok. 2         2 ,  

 iczba węzłów drogowych  szt. 1 1

 iczba skrzyżowań w jednym poziomie  szt. 1 1

 iczba obiektów inżynierskich  szt.   

 iczba budynków wymagających wyburzenia brak brak

K                                                                 

 inie wysokiego napięcia  liczba kolizji   

 inie niskiego napięcia  liczba kolizji   

 inie teletechniczne  liczba kolizji   

Wodociąg  liczba kolizji  2

Kanalizacja ściekowa  liczba kolizji 1  

Kanalizacja deszczowa  liczba kolizji 2 2

W         

W                ą             
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P                                     DK    O         P        

Trwająca inwentaryzacja 
przyrodnicza pozwoli na 
zidentyfikowanie głównych 
szlaków przemieszczania 
się zwierząt oraz 
wyznaczenie lokalizacji 
przejść umożliwiających 
zachowanie drożności 
tych korytarzy 
migracyjnych.

Przeanalizowano zakres 
kolizji wariantów z 
obszarowymi formami 
ochrony przyrody i 
korytarzami ekologicznymi 
pod kątem wpływu 
planowanej inwestycji na 
te elementy.

W zakresie gospodarki 
wodno ściekowej 
zaprojektowany system 
uwzględnia retencję wód 
opadowych oraz środki 
oczyszczające wody 
opadowe do parametrów 
spełniających wymagania 
przepisów szczegółowych 
w tym zakresie.

Zostanie dokonana 
analiza zagospodarowania 
terenów podlegających 
ochronie akustycznej

   O       Ś         

   O             Z  N            

   a mocy decyzji      gdy stanie się ona ostateczna nieruchomości zajęte pod pas
drogowy staj się z mocy prawa własności  kar u  aństwa 

   otychczasowymwłaścicielom przysługujeodszkodowanieza zajęt nieruchomość lu jej
część 

   ostępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania jest wszczynane przez  ojewodę z
urzędu co oznacza  e właściciele nieruchomości nie musz czynić  adnych dodatkowych
starań a y odszkodowanieotrzymać 

   ecyzję ustalaj c wysokość odszkodowania wydaje  ojewoda w oparciu o operat
szacunkowy opracowany przez uprawnionego rzeczoznawcy maj tkowego powołanego
przez  ojewodę 

   zeczoznawcamaj tkowy  ęd c na oględzinach nieruchomościnieza udowanych nie ma
o owi zku informowania o tym  łaściciela  dotyczy tylko nieruchomości
nieza udowanych  

   P         D       

  celu wyra enia opinii co do wariantu preferowanego nale y wypełnić udostępnion 
 nkietę dotycz c prze iegu drogi oraz ewentualnie zgłosić uwagi i wnioski dotycz ce
proponowanychrozwi zańprojektowych 

                                                                        
                                                                           
                  

  o zakończeniu konsultacji powstanie  aport w którym zamieszczone zostan wszystkie
zło one przez  aństwa  nkiety oraz wynikaj ce z nich wnioski  aport  ędzie elementem
 tudium echniczno  konomiczno  rodowiskowego opracowania      

  o udzieleniu odpowiedzi na pytania  ędziemy do  aństwa dyspozycji w celu wyjaśnienia
indywidualnychzapytań 
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
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ul. Siemiradzkiego  a

       Poznań

email: sekretariat poznan gddkia.go .pl
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