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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa, dnia 13 sierpnia 2021 r.

Znak sprawy: DDP-2.40.26.2020

O B W I E S Z C Z E N I E  

na podstawie § 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 
Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 z późń. zm.) oraz art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że na stronie www 
Ministerstwa Infrastruktury, został udostępniony projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą 
do 2033 r.)”.

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu w terminie do 17 września 
2021 r. 

Uwagi złożone poza ww. terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia (liczy się data wpływu do MI).

Dokumentacja dotycząca projektu uchwały dostępna jest:
 w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (rotunda 

Ministerstwa Infrastruktury)  pon. – pt. w godzinach 9.00-15.00, gdzie jest ona wyłożona do wglądu,
 w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej www Ministerstwa Infrastruktury w zakładce Co robimy → 

Programy i projekty → Programy drogowe.

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób: 
 na dedykowanym formularzu przesyłając na adres e-mail: konsultacjeRPBDK2030@mi.gov.pl, 
 na dedykowanym formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres Departamentu Dróg Publicznych: 

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje 
data wpływu formularza do MI),

 na dedykowanym formularzu składając osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna), pon. – pt. w godzinach 
9.30-16.00,

 w związku z trwającą epidemią COVID-19 nie przewiduje się możliwości ustnego składania uwag do protokołu 
w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.

Uwagi przekazane w innej niż wymienione wyżej formy (np. listy poparcia, korespondencja w postaci tekstu 
ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) nie będą rozpatrywane w procesie konsultacji.

Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury uwag na dedykowanym formularzu, bez względu na sposób ich przekazanie 
(drogą elektroniczną, pocztą, osobiście) wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznania się 
z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
potwierdzenia zapoznania się z ww. Informacją skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Minister Infrastruktury.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa 
Infrastruktury w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Rafał Weber
Sekretarz Stanu
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