ANKIETA
„Przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz” ETAP I – Studium
Korytarzowe
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

Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce (CH2M)
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, tel.: +48 22 584 34 40, fax: +48 22 584 34 60
e-mail: dk75@ch2m.com

www.dk75.pl

1

Imię Nazwisko

2

Adres

3

Czy jest Pan/Pani właścicielem działki znajdującej się w pobliżu
niniejszej inwestycji ?

tak

nie

4

Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą na działce
znajdującej się w pobliżu niniejszej inwestycji ?

tak

nie

5

Skąd uzyskał Pan/Pani informacje o spotkaniu ?

Gmina

Prasa

Internet

Inne, podać jakie:

6

Który z prezentowanych korytarzy (przebiegów) drogi krajowej nr 75 poprawi warunki komunikacyjne
w Gminie ?
K1
pomarańczowy

7

K2
granatowy

K3
zielony

K5
żółty

Który z prezentowanych korytarzy (przebiegów) drogi krajowej nr 75 jest dla Pana/Pani
najkorzystniejszy?
K0
istniejący

K1
pomarańczowy

K2
granatowy

K3
zielony

K5
żółty

8 Jakie widzi Pan/Pani korzyści wynikające z realizacji tej inwestycji ?
Poprawa połączeń drogowych w gminie

Zmniejszenie liczby wypadków

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

Rozwój gminy

Skrócenie czasu podróży

Inne, podać jakie:

1

9 Jakie widzi Pan/Pani mankamenty wynikające z realizacji tej inwestycji ?
Zmiana krajobrazu
Zwiększenie poziomu hałasu
Zwiększenie natężenia ruchu samochodów ciężarowych
Inne, podać jakie:

10 Co powinien projektant wziąć pod uwagę w przedstawionym projekcie ?

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

pozytywnie

negatywnie

nie wpłynie

12 Inne uwagi.

13

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procedury informacji społeczeństwa o przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym (zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2016.922 t.j.)

podpis

data

2

