ANKIETA
dot. rozbudowy DK nr 94 na odcinku Zederman – Jerzmanowice (II etap)
Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
31-542 Kraków, ul. Mogilska 25; tel.: (012) 417 25 00;
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Wykonawca:

fax: (012) 411 01 18

www.krakow.gddkia.gov.pl

Complex Projekt Biuro Projektowo-Konsultingowe
40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 6, tel. + 48 32 259 72 01
e-mail: sekretariat@complexprojekt.pl
www.complexprojekt.pl

1. Imię Nazwisko:
2. Adres
Nr działki/działek (obręb):
3. Telefon:
4. Czy jest Pan/Pani właścicielem działki znajdującej się
w zakresie niniejszej inwestycji?

tak

nie

tak

nie

Gmina

Media

Adres
Nr działki/działek (obręb):
5. Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą na działce
znajdującej się w zakresie niniejszej inwestycji?
Adres
Nr działki/działek (obręb):
6. Skąd czerpie Pan/Pani informacje o projekcie ?

GDDKiA
inne:

7. Z jakimi problemami ma Pan/Pani aktualnie do czynienia, które powinny zostać usunięte dzięki realizacji
niniejszego projektu?

8. Jakie widzi Pan/Pani korzyści lub mankamenty wynikające z realizacji tej inwestycji?

9. Jakie postulaty powinien projektant wziąć pod uwagę w przedstawionym projekcie ?

10. Jak Pana/Pani zdaniem realizacja projektu wpłynie na
środowisko naturalne ?

pozytywnie

negatywnie

nie wpłynie

11. Inne uwagi:

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa DK nr 94 na odcinku Zederman –
Jerzmanowice (II etap).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
z siedzibą przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2016 r., poz. 922 z późn. zm.)

data

podpis

Informacje dot. składania wniosków
Wzór wniosku jest obowiązujący dla przedmiotowego zadania, jedyną dopuszczalną formą złożenia wniosku
jest forma pisemna.
Własnoręcznie podpisany wniosek należy złożyć na spotkaniu informacyjnym lub w terminie do 2 tygodni od
spotkania informacyjnego osobiście, drogą pocztową, faksem lub mailem na poniższy adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, fax: (012) 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
Uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do
zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, uwzględnione.

