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1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji społecznych 

 Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych było zapoznanie lokalnej społeczności z 

proponowanymi rozwiązaniami dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

645 na odcinku Kuzie - Nowogród" 

Konsultacje społeczne miały na celu:  

• przedstawienie oraz poinformowanie lokalnej społeczności i innych zainteresowanych stron o 

planowanym przedsięwzięciu, prezentację proponowanych rozwiązań projektowych oraz wskazanie 

rozwiązań preferowanych, 

• stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych 

wniosków, uwag i zastrzeżeń lub wskazania rozwiązań preferowanych,  

• zebranie wniosków, uwag i zastrzeżeń dotyczących rozwiązań trasy na terenie Gminy Nowogród oraz 

Gminy Zbójna. 

Niniejszy raport podsumowuje konsultacje społeczne, które odbyły się 26.01.2023r. na terenie 

Gminy Nowogród i Zbójna, przez których tereny przebiegać będzie projektowana ścieżka rowerowa.  

 

2. Przygotowanie, data i miejsce, przebieg przeprowadzonych konsultacji  

 2.1. Przygotowanie konsultacji społecznych  

Przygotowanie do konsultacji społecznych składało się z następujących etapów:  

• poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem władz lokalnych o konsultacjach i 

planowanych spotkaniach informacyjnych dla mieszkańców gmin Nowogród i Zbójna oraz 

właścicieli nieruchomości położonych w pobliżu projektowanej inwestycji, 

• przygotowanie materiałów informacyjnych w postaci:  

o opisu inwestycji i proponowanych wariantów,  przebiegu ścieżki rowerowej, 

o planu orientacyjnego na mapie topograficznej w skali 1:20 000,  

o planu sytuacyjnego ścieżki rowerowej,  

o formularza do składania wniosków,    

• przygotowanie ogłoszeń o planowanych spotkaniach informacyjnych z podaniem w nich 

terminów i miejsc spotkań oraz możliwości i sposobie zapoznania się z materiałami 

informacyjnymi dotyczącymi proponowanych rozwiązań projektowych,  

• zawiadomienie społeczeństwa o spotkaniach informacyjnych oraz możliwości zapoznania się z 

materiałami informacyjnymi poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Nowogrodzie, Urzędu Gminy Zbójna oraz stronach internetowych: PZDW w 

Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, Urzędu Gminy Zbójna, BIP Gminy Zbójna, 

mylomza.pl i Biura Projektów „ARTERIA”sp. z o.o..,  

• przekazanie dla Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie oraz Urzędu Gminy Zbójna materiałów 

informacyjnych w formie elektronicznej i papierowej,  
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• umieszczenie materiałów informacyjnych w formie elektronicznej na stronach internetowych: 

PZDW w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, Urzędu Gminy Zbójna, BIP 

Gminy Zbójna, mylomza.pl i Biura Projektów „ARTERIA”,  

• bezpośrednie spotkania informacyjne połączone z dyskusją nad proponowanymi 

rozwiązaniami,  

• zebranie wniosków, uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez zainteresowanych dotyczących 

proponowanych rozwiązań projektowych ścieżki rowerowej. 

 Ogłoszenia o terminie i miejscu spotkań informacyjnych zawierające również informację o 

sposobie i możliwości zapoznania się z przygotowanymi materiałami informacyjnymi ukazały się na 

łamach „Kuriera Porannego” w wersji drukowanej gazety w dn. 18.01.2023r. Materiały informacyjne 

zostały również od dnia 18.01.2023r. umieszczone na stronie PZDW w Białymstoku, na stronie Urzędu 

Miejskiego w Nowogrodzie, BIP Gminy Zbójna oraz na stronie internetowej Biura Projektów 

„ARTERIA”. Od dnia 19.01.2013r. informacje zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Zbójna oraz stronie mylomza.pl. 

 

3. Konsultacje społeczne w Nowogrodzie 

 Konsultacje odbyły się  w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie, w dniu 26.01.2023r. o godz. 10.00. 

W konsultacjach społecznych wzięli udział przedstawiciele: 

• Biura Projektów ARTERIA Sp. z o.o. (wykonawca dokumentacji projektowej), 

• Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (zamawiający), 

• pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, 

• mieszkańcy Gminy Nowogród oraz właściciele nieruchomości sąsiadujących z projektowaną 

inwestycją. 

W spotkaniu uczestniczyło około 20 osób. 

 

3.1. Przebieg spotkania 

 Przed rozpoczęciem spotkania Biuro Projektów ARTERIA Sp. z o. o. udostępniło do wglądu w 

miejscu zebrania w wersji papierowej planu sytuacyjnego proponowanego przebiegu ścieżki rowerowej w 

skali 1:1000. Spotkanie informacyjne rozpoczęło się od wystąpienia przedstawiciela wykonawcy 

dokumentacji projektowej, Biura Projektów ARTERIA Sp. z o. o., który omówił cel i plan spotkania oraz 

przedstawił uczestniczące w spotkaniu osoby reprezentujące Inwestora i Wykonawcę dokumentacji 

projektowej. Na początku konsultacji przedstawiciel Wykonawcy przeprowadził prezentację projektu 

budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród, w której:   

• przedstawiono nazwę realizowanego projektu, Inwestora i Wykonawcę dokumentacji 

projektowej,  

• przedstawione zostały lokalizacja, zakres i cel inwestycji,  
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• określono podstawowe cele i korzyści wynikające z planowanej do realizacji inwestycji,  

• przedstawiono i omówiono plan orientacyjny przebiegu ścieżki rowerowej w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 645 na terenie Gminy Nowogród, 

• omówiono proponowane rozwiązania koncepcyjne,  

• wyszczególniono uwarunkowania, które uwzględniono przy określeniu wariantu trasy,  

• poinformowano zebranych o możliwości i zachęcono do bardziej szczegółowego zapoznania się 

z planami orientacyjnymi i sytuacyjnymi  przebiegu ścieżki rowerowej, korzystając ze stron 

internetowych, na których zamieszczono je w formie elektronicznej,  

• zachęcano, aby we wniosku udostępnionym na spotkaniu mieszkańcy wypowiedzieli się na 

temat uwag i próśb dotyczących dokumentacji,   

• przekazano informację o sposobie i terminie przesyłania wniosków, uwag i zastrzeżeń wraz z 

danymi adresowymi (adres, nr tel., nr faxu, e-mail),  

• poinformowano w jakich przypadkach uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną uwzględnione w 

opracowanej dokumentacji oraz o sporządzeniu i udostępnieniu do publicznej wiadomości  

Raportu ze wstępnych konsultacji społecznych, który zawierał będzie między innymi 

informację o sposobie uwzględnienia wszystkich zgłoszonych wniosków, uwag i zastrzeżeń 

spełniających warunki formalne.  

 Na koniec Projektant jeszcze raz zachęcił zebranych do zapoznania się z materiałami 

informacyjnymi dotyczącymi budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku 

Kuzie - Nowogród, zamieszczonymi na stronach internetowych oraz do aktywnego udziału  w 

prowadzonych konsultacjach poprzez przesyłanie wniosków i uwag na przygotowanym do tego celu 

formularzu (przesyłanie wniosków w terminie do dnia 09.02.2023 r.), który można było pobrać 

bezpośrednio na miejscu po spotkaniu bądź później ze wskazanej strony internetowej.  

 Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat przedstawionych rozwiązań projektowych. 

Przedstawiciel PZDW zachęcił zebranych do zadawania pytań zarówno Projektantom jak i 

przedstawicielom Inwestora.  
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Spotkanie konsultacyjne 26.01.2023r. w Nowogrodzie: 

 

 

4. Konsultacje społeczne w Zbójnej 

 Konsultacje odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbójnej, w dniu 26.01.2023r. o godz. 

13.00. 

 

W konsultacjach społecznych wzięli udział przedstawiciele: 

• Biura Projektów ARTERIA Sp. z o.o. (wykonawca dokumentacji projektowej), 

• Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (zamawiający), 

• pracownicy Urzędu Gminy w Zbójnej, 

• mieszkańcy Gminy Zbójna oraz właściciele nieruchomości sąsiadujących z projektowaną 

inwestycją. 

W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób. 

 

4.1. Przebieg spotkania 

 Przed rozpoczęciem spotkania Biuro Projektów ARTERIA Sp. z o. o. udostępniło do wglądu w 

miejscu zebrania w wersji papierowej planu sytuacyjnego proponowanego przebiegu ścieżki rowerowej w 

skali 1:1000. Spotkanie informacyjne rozpoczęło się od wystąpienia przedstawiciela wykonawcy 

dokumentacji projektowej, Biura Projektów ARTERIA Sp. z o. o., który omówił cel i plan spotkania oraz 

przedstawił uczestniczące w spotkaniu osoby reprezentujące Inwestora i Wykonawcę dokumentacji 
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projektowej. Na początku konsultacji przedstawiciel Wykonawcy przeprowadził prezentację projektu 

budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród, w której:   

• przedstawiono nazwę realizowanego projektu, Inwestora i Wykonawcę dokumentacji 

projektowej,  

• przedstawione zostały lokalizacja, zakres i cel inwestycji,  

• określono podstawowe cele i korzyści wynikające z planowanej do realizacji inwestycji,  

• przedstawiono i omówiono plan orientacyjny przebiegu ścieżki rowerowej w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 645 na terenie Gminy Zbójna, 

• omówiono proponowane rozwiązania koncepcyjne,  

• wyszczególniono uwarunkowania, które uwzględniono przy określeniu wariantu trasy,  

• poinformowano zebranych o możliwości i zachęcono do bardziej szczegółowego zapoznania się 

z planami orientacyjnymi i sytuacyjnymi  przebiegu ścieżki rowerowej, korzystając ze stron 

internetowych Inwestora i Wykonawcy, na których to stronach zamieszczono je w formie 

elektronicznej,  

• zachęcano, aby we wniosku udostępnionym na spotkaniu mieszkańcy wypowiedzieli się na 

temat uwag i próśb dotyczących dokumentacji,   

• przekazano informację o sposobie i terminie przesyłania wniosków, uwag i zastrzeżeń wraz z 

danymi adresowymi (adres, nr tel., nr faxu, e-mail),  

• poinformowano w jakich przypadkach uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną uwzględnione w 

opracowanej dokumentacji oraz o sporządzeniu i udostępnieniu do publicznej wiadomości 

Raportu ze wstępnych konsultacji społecznych, który zawierał będzie między innymi 

informację o sposobie uwzględnienia wszystkich zgłoszonych wniosków, uwag i zastrzeżeń 

spełniających warunki formalne.  

 Na koniec Projektant jeszcze raz zachęcił zebranych do zapoznania się z materiałami 

informacyjnymi dotyczącymi budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku 

Kuzie - Nowogród, zamieszczonymi na stronach internetowych oraz do aktywnego udziału  w 

prowadzonych konsultacjach poprzez przesyłanie wniosków i uwag na przygotowanym do tego celu 

formularzu (przesyłanie wniosków w terminie do dnia 09.02.2023 r.), który można było pobrać 

bezpośrednio na miejscu po spotkaniu bądź później ze wskazanej strony internetowej.  

 Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat przedstawionych rozwiązań projektowych. 

Przedstawiciel PZDW zachęcił zebranych do zadawania pytań zarówno Projektantom jak i 

przedstawicielom Inwestora.  
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Spotkanie konsultacyjne 26.01.2023r. w Zbójnej: 
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5. Zamieszczone ogłoszenia 

Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Biura Projektów ARTERIA Sp. z o. o.: 
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Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej PZDW: 
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Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie: 
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Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójna: 
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Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej BIP Gminy Zbójna: 
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Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej mylomza.pl: 
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Ogłoszenie wydrukowane w Kurierze Porannym: 
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Urząd Miejski w Nowogrodzie: 

 

Urząd Gminy Zbójna: 
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Tablica ogłoszeń w miejscowości Morgowniki: 

 

 

Tablica ogłoszeń w miejscowości Zbójna: 
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Budynek Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuziach: 

 

 

Sklep w  Kuziach: 

 



 19 

6. Wzór wniosku do opiniowania i wnoszenia uwag 
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7. Zestawienie zgłoszonych wniosków 

 W ustalonym 14-dniowym terminie od dnia spotkań informacyjnych w dniu 26.01.2023r.,                 

w miejscowości Nowogród oraz Zbójna, do Biura Projektów ARTERIA Sp. z o. o. oraz Inwestora 

wpłynęło 7 wniosków spełniających warunki formalne. 

  

Zestawienie zgłoszonych na piśmie wniosków wraz ze sposobem ich uwzględnienia.  

Lp
. 

Strona 
zgłaszająca 

wniosek 

Treść wniosku Sposób uwzględnienia wniosku 

1. 1763/5 
Nowogród 

Proszę o uniknięcie ingerencji w działkę 
1763/5. Kilka lat temu byłam zmuszona 
odstąpić część działki na budowę rond. W 
czasie jego budowy cała roślinność 
zielona, która oddzielała moją posesję od 
jezdni i zatrzymywała kurz i spaliny 
została zniszczona. Po wybudowaniu ronda 
otrzymałam informację iż żadnej ingerencji 
w moją działkę już nie będzie, dlatego 
wybudowaliśmy kosztowne ogrodzenie, a 
wzdłuż niego rosną kilkuletnie i 
kilkunastoletnie krzewy. Mieszka ze mną 
niepełnosprawna siostra, która choruje na 
astmę oskrzelową, a krzewy zatrzymują 
spaliny i kurz, które pogłębiają jej chorobę. 

W porozumieniu z PZDW biuro 
projektów przyjmie rozwiązania 
projektowe, które ograniczą 
zakres inwestycji i nie spowodują 
konieczności ingerencji w działkę 
nr 1763/5  

2. Gmina 
Nowogród 

1. Miejsce Obsługi Rowerów 
Gmina Nowogród proponuje stworzenie 
Miejsca Obsługi Rowerów na trasie 
projektowanej ścieżki rowerowej w 
okolicy mostu na rzecze Narew w 
Nowogrodzie (parking przy moście). Jest 
to dobre miejsce na tego typu 
infrastrukturę, znajdujące się w połowie 
ścieżki rowerowej Łomża - Kuzie. Miejsca 
parkingowe pozwolą turystom, którzy 
przyjadą samochodem z rowerem na 
zostawienie pojazdu w bezpiecznym 
miejscu i podróżowanie rowerem. 
Dodatkowo bliskość rzeki Narew, a także 
Muzeum - Skansen Kurpiowski w 
Nowogrodzie czy wystawa sprzętu 
militarnego (czołg) sprawi, że turyści 
podróżujący rowerem będą mogli chwilę 
odpocząć i zregenerować siły na dalszą 
jazdę rowerem. 
 
2. Gmina Nowogród proponuje stworzenie 
w okolicy dz. nr 153/1 (po zjeździe z 
mostu w Nowogrodzie) punktu 
odpoczynku dla turystów. Jest to teren przy 
lesie, działka Lasów Państwowych idealnie 

 
1. Biuro projektów w 
porozumieniu z PZDW 
uwzględni możliwość stworzenia 
miejsca obsługi rowerzystów w 
rejonie mostu na rzece Narew.  
W porozumieniu z Inwestorem 
zostanie wskazane miejsce na 
którym miasto Nowogród będzie 
mogło zamontować osprzęt 
związany z punktem MOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Biuro projektów w 
porozumieniu z PZDW 
uwzględni możliwość stworzenia 
miejsca obsługi rowerzystów i 
punktu odpoczynku dla turystów 
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nadające się do ustawienia stolików, ławek 
wraz ze stojakami na rowery. Obok tego 
miejsca znajduje się ścieżka przyrodnicza, 
która może stanowić dodatkową atrakcję 
turystyczną. 
 
 
 
 
3.  Gmina Nowogród proponuje aby w 
ramach budowy ścieżki rowerowej 
wybudować również chodnik po drugiej 
stronie DW 645 na odcinku od sklepu 
Biedronka do sklepu Dino. 

w rejonie dz. nr 153/1. 
Proponowane miejsce obsługi 
rowerzystów znajdzie się poza 
granicami pasa drogowego. Jego 
realizacja nie będzie częścią 
projektu drogi dla rowerów i 
pieszych. 
 
 
3. Projektowana droga dla 
rowerów i pieszych będzie 
zlokalizowana po lewej stronie 
jezdni drogi wojewódzkiej 
(patrząc od strony m. Kuzie w 
stronę Nowogrodu). W ramach 
budowy drogi dla rowerów i 
pieszych przewiduje się również 
w Nowogrodzie realizację 
fragmentu chodnika po 
przeciwnej stronie drogi 
wojewódzkiej na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Targową do 
dojazdu do sklepu Dino 

3. 39/7 
Morgowniki 

1. Proponuję w/g rysunku odstąpić z 
działki 39/7 pas o szerokości ok. 1,3 m pod 
budowę ciągu pieszo - rowerowego przy 
drodze DW 645 kl. E (Przepis 
rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 
§47 ust.2). Z praktyki i obserwacji - ruch 
pieszych na odcinku chodnika przy zatoce 
autobusowej: to 1 -5 osób tygodniowo. 
 
2. Propozycja budowy drogi rowerowej - 
645 - 648 - przez miejscowość 
Morgowniki (istniejące drogi lokalne) do 
drogi 645. 

1. Z działki nr 39/7 w m. 
Morgowniki na potrzeby budowy 
drogi dla rowerów i pieszych 
zostanie pozyskany pas terenu 
zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie chodnika i drogi 
dla rowerów. 
 
 
 
2. Budowa drogi dla rowerów i 
pieszych  od drogi 645 do drogi 
648 przez m. Morgowniki 
przebiega poza pasem drogi 
wojewódzkiej i nie jest możliwa 
w ramach niniejszego zadania 

4. 1777,1778 
Nowogród 

Proszę o 2m szerokości chodnika zgodnie z 
obietnicą. Dwa wjazdy po jednym na 
działkę. Prostą linię graniczną od działki 
1776 do działki 1779. Szersze wjazdy, bo 
są trudności wjazdu większych pojazdów. 

Na odcinku od dz. nr 1778 do 
skrzyżowania typu rondo z ul. 
Miastkowską przewiduje się 
budowę chodnika o szerokości 
ok. 2 m zlokalizowanego przy 
jezdni drogi serwisowej. 
Istniejący zjazd na dz. nr 1778 
zostanie poszerzony do 
szerokości istniejącej bramy 
wjazdowej na posesję (ok. 4,0 m)  
Zjazd na działkę nr 1777 zostanie 
wykonany o szerokości 4,5 m. 
 

5. 30/2  
Morgowniki 

Proszę o zaprojektowanie /wykonanie/ 
wjazdu z drogi nr 645 na działkę nr 30/2 w 

W ramach budowy drogi dla 
rowerów i pieszych przewiduje 
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8. Podsumowanie 

 Konsultacje społeczne dotyczące "Budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 

na odcinku Kuzie - Nowogród" odbyły się w dniu 26.01.2023r., w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie o 

godz. 10.00 oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbójnej o godz. 13.00. 

 Celem przeprowadzonych konsultacji było zapoznanie lokalnej społeczności                                    

z proponowanymi rozwiązaniami projektowanej inwestycji. 

 O planowanych konsultacjach poinformowano z odpowiednim wyprzedzeniem władze lokalne 

oraz właścicieli nieruchomości położonych w pobliżu projektowanej inwestycji. Zgodnie z ogłoszeniami 

odległości 45m od działki nr 31/4. się poszerzenie istniejącego 
zjazdu na dz. 30/2.  
Ewentualna budowa nowego 
zjazdu na dz. 30/2 powinna 
zostać poprzedzona uzyskaniem 
przez właściciela działki decyzji 
o lokalizacji zjazdu wydanej 
przez zarządcę drogi. W ramach 
budowy drogi dla rowerów 
poszerzony zostanie zjazd 
istniejący na działkę nr 30/2  

6. 35/10 
Morgowniki 

 
 

Ja niżej podpisana nie wyrażam zgody na 
budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie - 
Nowogród, dlatego iż ta decyzja jest dla 
mnie krzywdząca, ponieważ na mojej 
działce postawione jest nowe ogrodzenie. 
Uważam, że ścieżka rowerowa powinna 
przebiegać po drugiej stronie drogi od 
strony Nowogrodu, gdzie ułożony jest 
chodnik, a dalej są grunty nieużytkowe i 
las. Ja i inni właściciele działek uważamy, 
że ta decyzja jest krzywdząca. Dlaczego 
decyzja ta została podjęta teraz a nie przed 
planem zagospodarowania działek. 
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej 
decyzji. 

Na odcinku od Łomży do granicy 
województwa (ok. 30 km) 
ścieżka rowerowa przebiega po 
jednej stronie drogi 
wojewódzkiej. Z tego powodu 
przeniesienie trasy ścieżki 
rowerowej na drugą stronę na 
krótkim odcinku nie jest 
wskazane z uwagi na 
bezpieczeństwo ruchu, bowiem 
każde przejście przez drogę 
wojewódzką wiąże się z 
zagrożeniem dla pieszych i 
rowerzystów. Z tego powodu 
uważamy, że przeniesienie 
ścieżki rowerowej na drugą 
stronę drogi na krótkim odcinku 
nie jest zasadne. 

7. 169 
Dębniki 

Proszę o poszerzenie wyjazdu ze ścieżki 
rowerowej w kierunku działki 169. 
Jednocześnie informuję, że zjazd z drogi 
wojewódzkiej jest przesunięty w kierunku 
sąsiedniej działki. Jeżeli nie będzie 
możliwe poszerzenie zjazdu, to proszę 
dopilnować, żeby środek zjazdu ze ścieżki, 
był na granicy działki 169. 

W ramach budowy drogi dla 
rowerów i pieszych przewiduje 
się poszerzenie istniejącego 
zjazdu zlokalizowanego na 
granicy działek nr dz. 168 oraz 
169. 
Nowy zjazd będzie wykonany 
symetrycznie w stosunku do 
granicy pomiędzy tymi 
działkami.  
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rozwiązania projektowe były dostępne na stronach internetowych: PZDW w Białymstoku, Urzędu 

Miejskiego w Nowogrodzie, Urzędu Gminy Zbójna, BIP Gminy Zbójna, mylomza.pl i Biura Projektów 

„ARTERIA”sp. z o.o.. 

 Składanie wniosków, zastrzeżeń i uwag możliwe było do dnia 09.02.2023r. poprzez przesyłanie na 

jeden z podanych w materiałach informacyjnych adresów. 

W ramach konsultacji wpłynęło 7 wniosków. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, w ramach 

Raportu z konsultacji społecznych, przedstawił sposób rozwiązania dla wszystkich przesłanych wniosków 

z uzasadnieniem dla tych uwag, które nie zostały zaakceptowane. 

 
 
 


