Inwestor

Inżynier Kontraktu
PROGRAM DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin
na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy),
Część nr 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900
dług. ok. 8,700 km.
Działania informacyjne mają na celu promocję planowanego zadania wśród społeczności lokalnych m.in.
poprzez poinformowanie o planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczących budowy drogi
ekspresowej S17 i uzyskanie akceptacji społecznej dla realizacji planowanego przedsięwzięcia.
Grupą docelową, do której skierowana jest akcja informacyjna są przede wszystkim mieszkańcy
miejscowości, przez które przebiega planowane przedsięwzięcie, a także użytkownicy drogi krajowej nr 17.
Planowane działania informacyjne, polegające na prezentacji rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych
projektu, mających wpływ na ich życie codzienne pozwoli na:
•
przedstawienie powiązań inwestycji z siecią istniejących dróg,
•
wskazanie rozwiązań, które zminimalizują wpływ planowanej inwestycji na środowisko,
•
podkreślenie korzyści społecznych, jakie przyniesie planowane przedsięwzięcie,
•
przygotowanie mieszkańców i użytkowników dróg na utrudnienia, jakie będą miały miejsce podczas
budowy.
Na etapie opracowania projektu budowlanego uzyskano szereg opinii odnośnie rozwiązań projektowych,
m.in. od: przedstawicieli samorządów, policji, straży pożarnej, służb konserwatora zabytków, nadleśnictw, zarządców
przebudowywanej infrastruktury towarzyszącej.
W ramach planowanych działań przewiduje się wyłożenie materiałów promocyjnych do wglądu
w widocznych miejscach Urzędów Gmin: Celestynów, Kołbiel, Urzędu Miasta i Gminy Otwock,
oraz w Starostwie Powiatu Otwockiego.
Zaplanowano także wysłanie materiałów promocyjnych do Redakcji Kwartalnika Urzędu Gminy „Nasza
Kołbiel”, Redakcji Miesięcznika Samorządowego „Celestynka” (www.celestynow.pl), Redakcji Tygodnika
Regionalnego (Powiat Otwock), Redakcji Tygodnika „Linia Otwocka” (www.linia.com.pl).
Szczegółowe informacje, dotyczące przedsięwzięcia są także umieszczone na bieżąco aktualizowanej stronie
internetowej, pod adresem: www.s17-obwodnica-kolbiel.pl. Strona będzie aktywna przez cały czas trwania
kontraktu.
Możliwości wypowiedzenia się przez zainteresowanych odnośnie szczegółowych rozwiązań, dotyczących
planowanej inwestycji będzie służył udział społeczeństwa organizowany przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach
postępowania administracyjnego na etapie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej.
W związku z końcowym etapem przygotowania inwestycji do realizacji oraz wielokrotnie prowadzonymi
konsultacjami społecznymi (etap wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz koncepcji programowej), obecnie nie przewiduje się etapowania akcji informacyjnej.
Załączniki:
1. Informacja prasowa,
2. Ulotka,
3. Mapa orientacyjna,
4. Harmonogram realizacji zadania,
5. Prezentacja multimedialna.
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