KONSULTACJE SPOŁECZNE
Lokalizacja inwestycji:
Województwo małopolskie; powiat krakowski,
gmina Mogilany, miejscowość Libertów

Okres realizacji kontraktu:
Data podpisania umowy: 25 luty 2019 r.
Planowany termin zakończenia inwestycji: październik 2021 r.
W tym zakończenie prac projektowych: maj 2021 r.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE SPOŁECZNE
WARIANTU NR 4 – WARIANTU SPOŁECZNEGO
Przedmiotowy wariant został opracowany m.in. w oparciu
o wnioski mieszkańców zgłoszone na konsultacjach społecznych
w dniu 14.10.2019 r. w Gminie Mogilany.

związane z inwestycją pn.:
„Rozbudowa DK 7 na odcinku
gr. M. Krakowa – Libertów
w zakresie budowy dwupoziomowego
węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla
pieszych w m. Libertów”
MATERIAŁY INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
Niezbędne
materiały informacyjno-konsultacyjne zostały
zamieszczone na stronie internetowej pod adresem:
https://dk7-krakow-libertow.pl oraz http://mogilany.pl
z możliwością ich pobrania.

FORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W związku z obostrzeniami wynikającymi z nadzwyczajnej sytuacji
spowodowanej zagrożeniem zakażenia się COVID-19 konsultacje
społeczne odbędą się w formie elektronicznej.

TERMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
od 15 czerwca 2020 r. do 21 czerwca 2020 r.
Dyżury Projektanta z indywidualnymi konsultacjami odbędą się w
dniu 18 czerwca 2020 r. w godzinach od 8.00 – 17.00
Wszelkie informacje na temat prowadzonych konsultacji
społecznych zamieszczone zostały na stronach internetowych:
 Gminy Mogilany: http://mogilany.pl,
 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział
w Krakowie: https://www.gddkia.gov.pl/pl/306/gddkiakrakow
 stronie dedykowanej planowanej inwestycji: https://dk7krakow-libertow.pl

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie

WNIOSKI MIESZKAŃCÓW
Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać:
w formie pisemnej za pomocą ankiety, która dostępna jest na ww.
stronie internetowej w zakładce Aktualności. Ankietę należy
dostarczyć w terminie do dnia 21.06.2020 r. o planowanych
konsultacjach społecznych za pomocą:
 Poczty – na adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703
Kraków,
 Faksu – na nr +48 12 312 18 70,
 Poczty elektronicznej – na adres: biuro@mpmosty.pl
z dopiskiem „Konsultacje społeczne – DK 7 gr. m. Krakowa –
Libertów” – wariant 4
Zgodnie z RODO podane dane osobowe wskazane we wniosku (ankiecie) będą
przechowywane przez Wykonawcę i Zamawiającego. Podanie danych jest
dobrowolne i służy celom identyfikacyjnym właścicieli nieruchomości
wyłącznie na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

Projekt jest finansowany ze środków
krajowych będących w dyspozycji
Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad

Wykonawca:
Konsorcjum firm:

MPRB Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków

MP-Mosty S.A.. – Partner Konsorcjum
ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków

