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Dotyczy: Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+

Szanowni Państwo,

w dniach od 10 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne 
projektu „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+". Zgodnie z 
ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - projekt 
dokumentu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości 
udziału społeczeństwa w jego opracowywaniu.

Przepisy ww. ustawy wymagają, aby informację o opracowywaniu projektu dokumentu oraz o 
konsultacjach społecznych w jego sprawie podać do publicznej wiadomości we wszystkich gminach, 
miastach i powiatach objętych zakresem opracowywanego dokumentu.

W związku z powyższym - jako organ prowadzący konsultacje ws. przedmiotowego dokumentu - 
zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zamieszczenie obwieszczenia ws. prowadzonych 
konsultacji (załączonego do niniejszego pisma):

1) na stronach podmiotowych Państwa jednostek w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz

2) na tablicach ogłoszeń w Państwa jednostkach (lub w innych miejscach, w sposób zwyczajowo 
przyjęty w Państwa miejscowościach i powiatach).

Proszę o opublikowanie/wywieszenie ww. obwieszczenia najpóźniej dnia 16 marca 2023 r., na okres 
do dnia 6 kwietnia 2023 r. (włącznie). Proszę również o udokumentowanie publikacji/wywieszenia 
obwieszczenia.



Procedurę opracowywania projektu dokumentu prowadzi Biuro Architektury i Planowania 
Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy1. Osoby do kontaktu: ■ Maciej Florczak (tel.: 22 443 23 77, 
e-mail: m.florczak@um.warszawa.pl), ■ Małgorzata Włodarska (tel.: 22 443 23 32, e-mail: 
m.wlodarska@um.warszawa.pl).

1 Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
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Załącznik:

• obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+"


