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dotyczy: budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska
na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie

W nawiązaniu do dotychczasowych rozmów z 2018 roku z przedstawicielami
Bielańskiej Inicjatywy Urbanistycznej, Panem Maciejem Krogulec oraz ówczesną Radną
Panią Małgorzatą Żebrowską-Piotrak, oraz spotkania z dnia 25.01.2019 roku
z przedstawicielem GDDKiA Kierownikiem Projektu Anną Mazurek, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuje, że w przetargu
na Koncepcję Programową dla rozbudowy drogi ekspresowej S7 Kiełpin-Warszawa,
wprowadzono ustalenia ze spotkań tj.:
1. W zakresie przeanalizowania możliwości połączenia pieszego | rowerowegowrejonie ul. Ułanów Jazłowieckichz przejściem dla pieszych pod trasą na wysokości

ul. Zielonej i ul. Sierakowskiej,

2. Przeprowadzenia analizy dostępu pieszychi rowerzystów na wysokości ul. Wiślanej jak
również przecięca dróg przeciwpożarowych i ewakuacyjnych,

3. Przeanalizowania dostępności węzła Kolejowa i wprowadzenia ewentualnej korekty,

4. Wykonania analizy kosztów ewentualnego podwyższenia ekranów przez Gminę
Łomianki i/lub innych zainteresowanych.

Ponadto informujemy, że zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, celem wkomponowania ekranów akustycznych
w krajobraz dokonywane są nasadzenia pnączy po ich zewnętrznej stronie, za wyjątkiem
ekranów przezroczystych, tunelowych oraz usytuowanych na obiektach mostowych.

Do nasadzeń stosuje się obecnie następującą zieleń ozdobną:

*  Parthencissus tricuspidata /Winnobluszcz trójklapowy/,
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+  Parthenocissus quinquefolia /Winnobluszcz pięciolistkowy/

+  Fallopia aubertii /Rdestówka Auberta/.

Ponadto lokalizacja, sposób rozmieszczenia oraz skład gatunkowy zieleni izolacyjno-

osłonowej projektowany jest w taki sposób, aby stanowiła ona skuteczną izolację przed

emisjami komunikacyjnymi oraz pełniła funkcję przeciwolśnieniową. Nasadzenia nie

powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać dodatkowych

zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Odnosząc się do kwestii ewentualnego podwyższenia ekranów ponad wysokości

wynikające z obliczeń oraz obowiązujących przepisów prawa istnieje taka możliwość

w przypadku sfinansowania powyższego przez Gminę po zawarciu porozumienia w tym

zakresie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:
1) -adres do korespondencji ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
2) tel: (022) 375 8888;
3) e-mail kancelańaQgddkia.gov.pl
"W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: iodgigddkia.gov.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), ustawa
z nia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), ustawa z dnia
16 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
Larchiwach (DZ.U. z 2018r. poz. 217, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 It. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe mogą być ujawniane innym stronom postępowania oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie
zawartych umów.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji
akt sprawy.
Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:
1)|"prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych
w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE;
2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
"Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia wniosku.
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