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S7-koncepcja trasy

Przetarg na S7 pomiędzy Czosnowem i Kiełpinem
ogłoszony (31.01.2023)

Trasa S7 - kiedy możemy się spodziewać realizacji
inwestycji rządowej - pytamy Ministerstwo Infrastruktury
(19.01.2023)

Ciąg dalszy rozmów w sprawie Węzła Janickiego
(05.05.2022)

S7 – trwają rozmowy w sprawie węzła Janickiego
(28.03.2022)

S7 - czy do projektu wróci węzeł Janickiego? - rozmowy
będą kontynuowane (14.02.2022)

S7 - czy do projektu wróci węzeł Janickiego? (26.01.2022)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w sprawie drogi ekspresowej S7 (10.11.2021)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w sprawie uchybienia terminu do wniesienia
odwołań od decyzji RDOŚ  (09.11.2021)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w sprawie uwarunkowań środowiskowych
drogi ekspresowej S-7 (05.11.2021)
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Zawiadomienie dot. środowiskowych uwarunkowań
przedsięwzięcia pod nazwą: Północny wylot drogi
ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów
– 
Trasa Armii Krajowej w Warszawie, Etap II – budowa drogi
ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej
w Warszawie (04.11.2021)

Zawiadomienie dot. środowiskowych uwarunkowań
przedsięwzięcia pod nazwą: Północny wylot drogi
ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów
– Trasa Armii Krajowej w Warszawie, Etap II – budowa drogi
ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej
w Warszawie (03.11.2021)

Zawiadomienie dot. środowiskowych uwarunkowań
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Północny wylot drogi
ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów
– Trasa Armii Krajowej w Warszawie, Etap II – budowa drogi
ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej
w Warszawie (11.10.2021)

S7 - zmiany i udogodnienia dla mieszkańców naszej gminy
(31.08.2021)

WEBINAR - koncepcja trasy S7 (25.08.2021)

Trasa S7 (02.02.2021)

Budowa trasy S7 (04.11.2020)

Spotkanie online z Generalna ̨Dyrekcja ̨Dróg Krajowych i
Autostrad (GDDKiA) za nami (29.09.2020)
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