
 

 

Inwestor

Generalna Dyrek

wraz z 

 

na spotkanie informacyjno
 

Program 

• prezentacja projektu 

• omówienie wybranych rozwiązań projektowych, w tym obsługi
przyległych do planowanej drogi ekspresowej

• omówienie zagadnień związanych z ochroną środowiska

• otwarta dyskusja 

• możliwość wpisu do zeszytu konsultacji i/lub wypełnienia wniosku

Adres inwestora:

                                            

 

Adres wykonawcy KP:
 

 

Projekt przewidziany do realizacji przy 

Inwestor budowy drogi 
odcinek: Węzeł „Lubelska” (bez węzła) 

Generalna Dyrek

wraz z Wykonawcą

na spotkanie informacyjno

 spotkania: 

prezentacja projektu 

omówienie wybranych rozwiązań projektowych, w tym obsługi
przyległych do planowanej drogi ekspresowej

omówienie zagadnień związanych z ochroną środowiska

otwarta dyskusja 

możliwość wpisu do zeszytu konsultacji i/lub wypełnienia wniosku

Miejsce spotkania:

Data spotkania:

Godzina spotkania:
 

Adres inwestora:                

                                            

Adres wykonawcy KP:

Projekt przewidziany do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Szanowni Państwo

budowy drogi ekspresowej 
odcinek: Węzeł „Lubelska” (bez węzła) 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wykonawcą Koncepcji Programowej

zapraszają zainteresowanych

na spotkanie informacyjno

prezentacja projektu  

omówienie wybranych rozwiązań projektowych, w tym obsługi
przyległych do planowanej drogi ekspresowej

omówienie zagadnień związanych z ochroną środowiska

otwarta dyskusja  

możliwość wpisu do zeszytu konsultacji i/lub wypełnienia wniosku

Miejsce spotkania:

Data spotkania: 

Godzina spotkania:

                Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 

                                            ul. Ogrodowa 21

Adres wykonawcy KP:        WBP Zabrze Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25

Lokalizacja inwestycji na tle mapy topograficzne

współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Szanowni Państwo

 
ekspresowej S17 

odcinek: Węzeł „Lubelska” (bez węzła) 

cja Dróg Krajowych i Autostrad

Koncepcji Programowej

zapraszają zainteresowanych

na spotkanie informacyjno

omówienie wybranych rozwiązań projektowych, w tym obsługi
przyległych do planowanej drogi ekspresowej

omówienie zagadnień związanych z ochroną środowiska

możliwość wpisu do zeszytu konsultacji i/lub wypełnienia wniosku

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Garwolin
ul. Mazowiecka 16
08-400 Garwolin
Sala Konferencyjna

09 września 

(poniedziałek)

Godzina spotkania: 14.30 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 

Ogrodowa 21, 20-075 Lublin

WBP Zabrze Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25

Lokalizacja inwestycji na tle mapy topograficzne

współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Szanowni Państwo

 
S17 Warszawa (W. Zakręt) 

odcinek: Węzeł „Lubelska” (bez węzła) 

cja Dróg Krajowych i Autostrad

Koncepcji Programowej: firmą WBP Zabrze sp. z o.o.

zapraszają zainteresowanych

na spotkanie informacyjno-

omówienie wybranych rozwiązań projektowych, w tym obsługi
przyległych do planowanej drogi ekspresowej 

omówienie zagadnień związanych z ochroną środowiska 

możliwość wpisu do zeszytu konsultacji i/lub wypełnienia wniosku

Urząd Gminy Garwolin
Mazowiecka 16
400 Garwolin 

Sala Konferencyjna

09 września 2013

(poniedziałek) 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 

075 Lublin 

WBP Zabrze Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25

Lokalizacja inwestycji na tle mapy topograficzne

współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Szanowni Państwo, 

Warszawa (W. Zakręt) 
odcinek: Węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Garwolin:  

cja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

firmą WBP Zabrze sp. z o.o.

zapraszają zainteresowanych 

-konsultacyjne

omówienie wybranych rozwiązań projektowych, w tym obsługi komunikacyjnej terenów 

 

możliwość wpisu do zeszytu konsultacji i/lub wypełnienia wniosku 

Urząd Gminy Garwolin 
Mazowiecka 16  

 
Sala Konferencyjna  

2013 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 

WBP Zabrze Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze

Lokalizacja inwestycji na tle mapy topograficznej 

 

współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 

Warszawa (W. Zakręt) – Garwolin, 
Garwolin:   

Oddział w Lublinie

firmą WBP Zabrze sp. z o.o.

 

konsultacyjne

komunikacyjnej terenów 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie  

800 Zabrze 

Garwolin,  

Oddział w Lublinie 

firmą WBP Zabrze sp. z o.o. 

konsultacyjne 

komunikacyjnej terenów 

 


