
O G  Ł O S Z E N I E 
 

Projekt: „Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe  
budowy obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72” 

- Wariant VII - 
                                                                             

     Inwestor budowy obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 - Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Roosevelta 9, 90-056 Łódź 

informuje, 
że firma Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o., ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa, 

Wykonawca projektu: „Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowe budowy 
obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72”, organizuje w dniu: 

 
13 stycznia 2011r. o godz. 15.00 dla Gminy Brzeziny 

- w Sali Urzędu Gminy w Brzezinach 
 

13 stycznia 2011r. o godz. 18.00 dla Miasta Brzeziny 
- w Sali Urzędu Miasta w Brzezinach 

 
17 stycznia 2011r. o godz. 17.00 dla Gminy Nowosolna 

- w budynku OSP w Lipinach 
 
uzupełniające spotkania informacyjne (do przeprowadzonych w październiku 2008r.), 
dotyczące opracowania dodatkowego wariantu VII  przebiegu obwodnicy, powstałego 
wskutek licznych wystąpień mieszkańców gminy Brzeziny. 

Nowoprojektowany wariant VII obwodnicy naniesiono na podkład mapowy w skali 
1:25000, na którym widnieją również zaproponowane poprzednio warianty: IV; IVA; V; VI. 
Plan sytuacyjny przedstawiający wariant VII obwodnicy wraz ze opisem, określeniem celu i 
zakresu inwestycji oraz uwarunkowań środowiskowych znajduje się na stronie internetowej 
GDDKiA (gddkia.gov.pl), Oddział w Łodzi. 

Informacji udzielał będzie przedstawiciel Projektanta, w spotkaniach uczestniczyć 
będzie również przedstawiciel Inwestora - GDDKiA Oddziału w Łodzi. 

Konsultacje społeczne dotyczą tylko nowego wariantu VII. Pozostałe warianty były 
już poddawane konsultacjom społecznym w roku 2008 i od tamtego czasu ich przebiegi nie 
uległy zmianie. 

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia, tj. przebiegu trasy nowego 
wariantu VII  można będzie składać w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty spotkania 
informacyjnego, pocztą na adres: Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. ul. Koniczynowa 11 03-
612 Warszawa, przesłać faxem na nr (022) 832-29-13  lub przesłać pocztą elektroniczną na 
adres: transwar@transprojekt.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 przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie sporządzony dodatkowy 
raport, który będzie uzupełnieniem poprzedniego opracowanego w grudniu 2008r. Raport 
zawierać będzie między innymi informacje o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, 
wniosków i zastrzeżeń oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 
na stronie internetowej GDDKiA O/Łódź. 


