Zapraszamy na konsultacje
społeczne związane z rozbudową
drogi krajowej nr 79
Etap wielobranżowej koncepcji programowej
W ramach opracowania
zaproponowano 2 warianty
22.06.2020 - 12.07.2020

Lokalizacja inwestycji:
Województwo małopolskie; powiat krakowski, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce;
powiat proszowicki, gmina Nowe Brzesko

Termin Konsultacji

Nazwa zadania:

od 22.06.2020 r. do 12.07.2020r.
Dyżury Projektanta z indywidualnymi konsultacjami
02.07.2020 r. i 09.07.2020 r.
W godzinach 12.00-18.00
W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji
w Nowym Brzesku

"Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego Kraków" w podziale na 3 części w zakresie części 2: Rozbudowa drogi krajowej
nr 79 na odcinku gr. woj. Świętokrzyskiego - Kraków
(odc. od km ok. 308+124 - 318+900)

Wszystkie materiały informacyjno-konsultacyjne zostały
zamieszczone na stronie internetowej pod adresem
h ps://dk79nowe-brzesko.pl/ z możliwością ich pobrania.

Bezpośrednie korzyści z inwestycji:
• Podniesienie parametrów nośności drogi
• Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy wszystkich uczestników
ruchu drogowego
• Poprawa ogólnych standardów techniczno – funkcjonalnych
regionalnego układu drogowego
• Poprawa odwodnienia drogi
• Zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz poprawa
warunków środowiskowych w korytarzach transportowych

Zamawiający:

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można
przesyłać w formie pisemnej za pomocą ankiety, która
dostępna jest na stronie internetowej, w terminie do
19.07.2020 r.pocztą na adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta
18, 30-703 Kraków lub przekazać faksem na nr +48 12
312 18 70, bądź pocztą elektroniczną na adres:
biuro@mpmosty.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne –
DK 79”
Zgodnie z RODO podane dane osobowe w ankiecie będą
przechowywany u Wykonawcy i Zamawiającego. Podanie
danych jest dobrowolne i służy celom identyﬁkacyjnym
właścicieli nieruchomości wyłącznie na potrzeby
przedmiotowej inwestycji.

Zamawiający:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków
E-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl,
telefon: +48 12 417 25 00, fax: +48 12 411 01 18

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

Wykonawca:

Partner Konsorcjum: MP-MOSTY S.A.
ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków

• Kierownik Projektu Wykonawcy
Rafał Płocica
Tel.: +48 607 736 198
• Biuro Wykonawcy
Tel.: +48 12 312 18 78

