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KOMUNIKAT 
Program Poprawy Transportu CRCOG  

 
The Capitol Region Council of Governments (CRCOG) przygotowuje swój Program 
Poprawy Transportu (TIP), opracowując listę projektów transportowych, które otrzymają 
fundusze federalne w ciągu najbliższych czterech lat oraz związaną z tym analizę 
zgodności jakości powietrza (air Quality conformity analysis – AQCA). Z dokumentacją 
projektową zapoznać się można oraz uwago do niej zgłaszać w okresie od 9/11/2020 do 
10/12/2020 oraz podczas wirtualnych wysłuchań publicznych, które odbędą się 
9/30/2020 o godz. 1:00 pm i 7:00 pm. 
  
Kopie TIP i AQCA są dostępne na stronie internetowej CRCOG http://www.crcog.org/tip. 
Aby uzyskać wydrukowaną kopię lub zgłosić chęć uczestnictwa w wirtualnym 
wysłuchaniu publicznym, nalezy skontaktować się z Michaelem Cipriano pod numerem 
(860) 724-4223 lub mcipriano@crcog.org. Uwagi lub pytania pisemne można składać na 
adres: Michael Cipriano, Senior Transportation Planner, CRCOG, 241 Main St., Hartford, 
CT 06106 do 10/12/2020. TIP i AQCA zostaną poddane przeglądowi i zatwierdzone przez 
Komisję Transportu CRCOG w dniu 10/26/2020 r. oraz przez Radę Polityki CRCOG w 
dniu 10/28/2020 r. Oba te wirtualne spotkania rozpoczną się w południe. 

Niniejsze obwieszczenie oraz czas wyznaczony na publiczny wgląd oraz uwagi na temat 
procesu opracowywania TIP spełniają wymogi programu projektów umowy o wolnym 
handlu (FTA’s Program of Projects – POP) dotyczących planowanych usprawnień w 
zakresie transportu. POP jest odpowiednikiem elementu tranzytowego TIP.  

Również Stanowy Program Poprawy Transportu (STIP) i Procedury Zaangażo- wania 
Publicznego (PIP) są dostępne do wglądu. Informacje na temat tych dokumentów i 
możliwości ewentualnych modyfikacji są dostępne na stronie internetowej Departamentu 
Transportu Stanu Connecticut (CTDOT) www.ct.gov/dot/stip lub można je uzyskać 
dzwoniąc pod numer (860) 594-2040. Wirtualne spotkania publiczne zaplanowano na 
9/23/2020. Uwagi pisemne dotyczące STIP i PIP można przesyłać do Maribeth Wojenski, 
Transportation Assistant Planning Director, CTDOT, PO Box 317546, Newington, CT 
06111 do dnia 10/9/2020 r.  
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