
 
 

         
     
 

Program Doskonalenia Komunikacji (TIP) 
CRCOG 

Jednym z najważniejszych programów uruchomionych przez CRCOG jest 
program doskonalenia komunikacji (TIP). 

TIP to lista finansowanych ze środków federalnych projektów komunikacji 
naziemnej, które będą realizowane w regionie stołecznym w najbliższych 
czterech latach.  Projekty są zestawione według źródła finansowania, np. 
obsługa transportu, doskonalenie bezpieczeństwa na autostradach czy 
zarządzanie ruchem ulicznym/jakość powietrza, oraz według roku.  Podano 
koszt projektu oraz kwotę środków stanowych i lokalnych wymaganych do 
uzupełnienia podanych już środków federalnych. 

Departament Komunikacji Stanu Connecticut (CTDOT) ma obowiązek 
skonsultować się z CRCOG i uzyskać zgodę tego organu przed 
przeznaczeniem środków federalnych na projekty komunikacji w regionie.  
Obecnie program TIP na federalne lata fiskalne 2018-2021 oczekuje na 
zatwierdzenie CRCOG i CTDOT. 

Kopie projektu programu TIP na federalne lata fiskalne 2018-2021 można 
uzyskać, dzwoniąc do CRCOG pod numer 860-522-2217, lub w witrynie 
CRCOG:  www.crcog.org/tip 

Odbędzie się publiczne zebranie informacyjne dotyczące programu TIP:  

26 czerwca 2017 r. 
11:30 a.m. 

Materials Innovation and Recycling Authority  
211 Murphy Road 

Hartford, CT  

Wszelkie uwagi są mile widziane. Mogą je Państwo przekazać podczas tego 
zebrania, na zebraniach komitetu ds. komunikacji (szczegóły na następnej 
stronie) bądź telefonicznie, faksem, listownie lub pocztą e-mail.  Dane 
kontaktowe podano na odwrocie ulotki. W środku znajdują się instrukcje 
dotyczące czytania listę projektów TIP. 

 

 

CRCOG chętnie pozna opinie na temat programów 
z zakresu planowania komunikacji.  Mogą Państwo 
przekazać nam uwagi, korzystając z podanych niżej 
metod kanałów: 
 

Telefon:     860-522-2217  
Faks:   860-724-1274 
 
Poczta zwykła: 241 Main Street 
   Hartford, CT 
   06106  
 
Poczta e-mail: tmalone@crcog.org 

 
 
Pisemne uwagi dotyczące TIP należy zgłosić do 21 lipca 2017 
r., aby komitet ds. komunikacji, działający w charakterze 
panelu ds. zasad, uwzględnił je w decyzji w sprawie uchwa-
lenia programu, która zostanie podjęta 24 lipca 2017 r.  

Do wglądu jest dostępny również stanowy program doskonalenia 
komunikacji (STIP). Listę wszystkich projektów komunikacji na-
ziemnej finansowanych ze środków federalnych, które stan będzie 
realizować w następnych czterech latach, można uzyskać od CRCOG.  
Pisemne uwagi dotyczące STIP należy wysłać do 31 lipca 2017 r. na 
adres:  Maribeth Wojenski, Transportation Assistant Planning Direc-
tor, Bureau of Policy and Planning, CTDOT, P.O. Box 317546, 
Newington, CT 06131-7546.  



INFORMATION AND PROJECT LIST AVAILABLE AT WWW.CRCOG.ORG/TIP 

 

 

Jak czytać listę projektów  

Projekt programu TIP dla regionu stołecznego oraz programu TIP dla stanu 
jest dostępny w witrynie CRCOG (http://www.crcog.org/tip). Mogą również 
Państwo poprosić o przesłanie pocztą kopii, dzwoniąc pod numer 860-522-
2217.  

Okazje do publicznego wygłoszenia opinii: 
 
Wszelkie zebrania organu Materials Innovation and Recycling Authority,  
211 Murphy Road,  
Hartford, CT  
 
Publiczne zebranie informacyjne:   
26 czerwca 2017 r. — 11:30 
 
Zebranie komitetu ds. komunikacji:   
26 czerwca 2017 r. — 12:00 
 
Komitet ds. komunikacji (działający w charakterze panelu ds. zasad):   
24 lipca 2017 r. — 12:00 
 
 
Komentarze na piśmie należy przesłać do 21 lipca 2017 r., aby panel ds. zasad 
uwzględnił je w decyzji w sprawie programu TIP, która zostanie podjęta 24 
lipca 2017 r. 
 
UWAGA DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH: Nie dyskryminujemy na tle 
języka lub niepełnosprawności. Osoby potrzebujące pomocy lub tłumaczenia 
powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt, kontaktując się z nami listownie, 
mailowo, telefonicznie lub faksem.  

 

 

Okazja do podzielenia się opinią 

 
 

Program Nazwa federalnego programu, z którego projekt będzie finansowany. 
Proj Stanowy numer projektu przypisany projektowi. 

Trasa Lokalizacja projektu:  nazwa ulicy lub numer drogi stanowej.  (Nie 
dotyczy projektów z zakresu transportu lub projektów regionalnych) 

Miejscowość Lokalizacja projektu:  nazwa miejscowości lub obszaru (niektóre pro-
jekty obejmują wiele miejscowości lub nawet cały stan) 

Opis Krótki opis projektu. 

Etap Który etap projektu jest finansowany.   
PE = projektowanie/opracowanie   
PD = wstępny projekt 
FD = ostateczny projekt 
ROW = uzyskanie służebności drogi 
C = budowa 
All = wszystkie etapy 
ACQ = pozyskanie wyposażenia kapitałowego 
SF = dobór personelu 
OTH = inne (zazwyczaj pomoc w obsłudze transportu) 
PL = opracowania planistyczne lub inne czynności przedprojektowe  

Całkowity koszt w $  Całkowity koszt finansowanego etapu.  (udział środków federalnych + 

udział środków stanowych + udział środków lokalnych) 

Udział środków 
federalnych w $ 

Udział środków federalnych w finansowanym etapie. 

Udział środków 
stanowych w $ 

Udział środków stanowych w finansowanym etapie. 

Udział środków 
lokalnych w $ 

Udział środków lokalnych lub miejscowości w finansowanym etapie. 

Rok Rok, w którym środki federalne mają zostać przekazane na potrzeby 
projektu.   
18  = federalny rok fiskalny 2018 (10/1/2017 - 9/30/2018) 
19  = federalny rok fiskalny 2019 (10/1/2018 - 9/30/2019) 
20  = federalny rok fiskalny 2020 (10/1/2019 - 9/30/2020) 
21  = federalny rok fiskalny 2021 (10/1/2020 - 9/30/2021) 
FYI = wyłącznie do celów informacyjnych (po 30 września 2021 r.) 

Uwagi Wszelkie dodatkowe uwagi na temat projektu.  Przykładowo „NOWY” 

oznacza, że projekt (dowolny jego etap) po raz pierwszy figuruje w 

programie TIP. 


