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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ANKIETY
Znajdujesz się na stronie internetowej powyższego zadania.

http://dk79igolomia-wawrzenczyce.pl/
Ankieta zamieszczona jest w lokalizacji : „DO POBRANIA”

Plik o nazwie:
DK79_cz.3_ANKIETA_konsultacje społeczne

Ankieta jest w wersji edytowalnej i po jej otwarciu w jej treści prosimy o wypełnienie w zakresie
Państwa danych, odpowiedzi na przedstawione pytania oraz o zapisanie opinii na temat
proponowanych wariantów rozwiązań projektowych wraz z uzasadnieniem. Ankietę należy wypełnić
w miejscach do tego przeznaczonych, proszę jej nie modyfikować. W przypadku modyfikacji ankieta
nie zostanie rozpatrzona.
Wypełnioną ankietę należy przesłać wyłącznie na adres email:

dk79igolomia-wawrzenczyce@ivia.pl
w postaci w postaci obrazu elektronicznego (skan, zdjęcie) z podpisem osoby wypełniającej. Dopuszcza
się przesłanie wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc bez odręcznego podpisu, co będzie
traktowane jako zapoznanie się wypełniającego ankietę z informacją w niej zawartą o przetwarzaniu
danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia konsultacji
społecznych.
Informujemy, że ankieta w zakresie rozwiązań projektowych ingerujących w działki prywatne, powinna
zostać wypełniona i podpisana przez właściciela / właścicieli nieruchomości.
Rozpatrzenie ankiet zostanie przedstawione w formie Raportu z konsultacji społecznych, który będzie
zmieszczony na stronie internetowej po ich przeanalizowaniu przez Wykonawcę projektu oraz
Zamawiającego (GDDKiA O/Kraków).
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Informacja o terminie rozpatrzenia ankiet zostanie zamieszczona na stronie internetowej w zakładce
aktualności.
Powyższe uzależnione jest od ilości i skomplikowania wniosków zawartych w ankietach.
W dniach 04.05.2020 r. oraz 11.05.2020 r. w godzinach od 700 do 1900 prowadzony będzie dyżur
telefoniczny przez Wykonawcę dokumentacji projektowej pod numerami telefonów :
Kierownik Projektu Wykonawcy: Monika Jaszczyk tel.: +48 606 474 626
Biuro Wykonawcy: Pracownia Drogowa tel.: +48 668 329 517

INFORMACJE DODATKOWE:

W tej samej lokalizacji tj. w zakładce „DO POBRANIA” zamieszczone są materiały w zakresie orientacji
inwestycji oraz planów sytuacyjnych dla każdego z wariantów.
Na orientacji widnieje oś drogi wraz z kilometrażem oraz numerem arkusza na którym znajduje się
dany odcinek.
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Numer ten odpowiada numerowi arkusza w metryce planu sytuacyjnego (prawy dolny róg arkusza).

Inwestycja podlega wariantowaniu m.in. w zakresie:




Geometrii wybranych skrzyżowań - dwa warianty
Lokalizacji chodników i zatok autobusowych,
Przebiegu dróg obsługujących przyległy teren.

W związku z powyższym w zakładce „DO POBRANIA” zamieszczono plany sytuacyjne na mapie do
celów projektowych nazwane odpowiednio dla danego wariantu, pliki pdf o nazwie:
DK79_cz.1_plany sytuacyjne ZPS_W1
DK79_cz.1_plany sytuacyjne ZPS_W2
oraz plany sytuacyjne na ortofotomapie, również dla każdego z projektowanych wariantów, pliki pdf o nazwie:
DK79_cz.1_plany sytuacyjne ZPS_W1_ORTO
DK79_cz.1_plany sytuacyjne ZPS_W2_ORTO

_________________________________________________________________________________________
IVIA S.A. Aleja Walentego Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice
Kierownik Projektu Wykonawcy: Monika Jaszczyk
tel.: +48 606 474 626
e-mail: dk79igolomia-wawrzenczyce@ivia.pl

