
Zasady bezpieczeństwa: 

1. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo podczas spotkania należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zm.). 

2. Obowiązuje ograniczenie liczby uczestników podczas spotkania, które wynosi do 117 osób , dlatego zwracamy się z prośbą o wyznaczenie na spotkanie przedstawiciela/pełnomocnika. 

3. Osoby chore lub osłabione prosimy o pozostanie w domu. 

4. Przed wejściem na salę należy zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos maseczką oraz zachować odległość co najmniej 1,5 m między sobą. 

5. Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu mają obowiązek wypełnić listę obecności. 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 
 

 PROMOST Consulting Sp. z o.o. sp. k. o/Kielce, ul Wesoła 37B/4, 25-363 Kielce, działając w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA Oddział   
KIELCACH, informuje, że w ramach opracowywanego STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWEGO Z ELEMENTAMI KONCEPCJI PROGRAMOWEJ 

zamierza przeprowadzić akcję informacyjną rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia pn.:  
 
 
 

BUDOWA OBWODNICY CHMIELNIKA W CIĄGU DK 73 I DK 78 
 
 
 

W związku z powyższym, w dniach od 07.07.2021 - 14.07.2021 w godzinach urzędowania będzie można zapoznać się z:  
celami, zakresem i opisem ww. inwestycji, a także planem sytuacyjnym przebiegu trasy drogi, który będzie do wglądu  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku  (pok. Nr 204) oraz na stronie internetowej inwestycji www.dk73chmielnik.promost.pl. 

Jednocześnie informujemy, że w ramach akcji informacyjnej dot. rozwiązań projektowych  
w dniu 14.07.2021r. w Chmielnickim Centrum Kultury ul. Starobuska 10, 26-020 Chmielnik  

 w godzinach 12:00 ÷ 16:30 będą pełnili dyżur projektanci opracowujący Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej dla 
w/w inwestycji. 

O godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli GDDKiA. 

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, można przesyłać (najlepiej na formularzu ankiety),  
w terminie do dnia 28.07.2021r. z dopiskiem Akcja informacyjna „Budowa obwodnicy Chmielnika w ciągu DK73 i DK 78” 

 pocztą na adres Wykonawcy PROMOST Consulting Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wesoła 37b/4; 25-363 Kielce bądź pocztą elektroniczną na adres: kamil.zagdanski@promost.pl  

Przesłane, podpisane uwagi, wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, 
prawnych i ekonomicznych, zostaną uwzględnione  w opracowywanej dokumentacji. 

 
Z przeprowadzonej akcji informacyjnej zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków                  

i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej, w związku z tym zastrzega się możliwość  
nie udzielania indywidualnych odpowiedzi na złożone wnioski. O miejscu i czasie udostępnienia ww. raportu, zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez informację na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik, stronie internetowej inwestycji www.dk73chmielnik.promost.pl oraz stronach internetowych Miasta Chmielnik i GDDKiA O/Kielce. 
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