
Zamawiający:
Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą
w Warszawie reprezentowanym przez Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
Sekretariat: +48 12 417 25 00; fax +48 12 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Wykonawca:        IVIA. S.A.
Biuro Czechowice-Dziedzice,
ul. Kasprowicza 46
43-502 Czechowice - Dziedzice
Kierownik Projektu Wykonawcy:
Donata Kądziołka

 tel.: +48 532 950 087
e-mail: limanowadk28@ivia.pl

NAZWA ZADANIA:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu DK28”
wraz z uzyskaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) .

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie
powiatu limanowskiego, na terenie Miasta i Gminy Limanowa.
Odcinek od około  km 107+632 (ul. Krakowska) do km 113+240 (ul. Kościuszki).
Długość projektowanego odcinka ok. 6.00 km.

CEL I ZAKŁADANY EFEKT ZADANIA:
*wykonanie nowego obejścia drogowego dla m. Limanowa,
*poprawa warunków ruchu w centrum miasta,
*poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych,
*poprawa obsługi ruchu lokalnego poprzez rozbudowę i budowę
  skrzyżowań z drogami publicznymi,
*zmniejszenie oddziaływania drogi krajowej na środowisko.

UWAGA! Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się choroby

zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa, spotkanie odbędzie się w formie indywidualnej,

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w wyznaczonych poniżej terminach.

TERMIN SPOTKAŃ INDYWIDULANYCH:
Urząd Miasta Limanowa:
05.08.2021r. godz.: 12:00 - 18:00 (przerwa 15.00-15.30)
06.08.2021r. godz.: 09:00 - 15:00 (przerwa 12.00-12.30)
Lokalizacja: Urząd Miasta Limanowa sala konferencyjna ul. Jana Pawła II 9
Możliwość telefonicznego umówienia się w dniach 19.07 do 31.07.2021r.
w godzinach od 9:00 - 12:00 pod numerem telefonu 532 950 087

Kontakt telefoniczny: Wykonawca Projektu IVIA S.A. +48 532 950 087

Materiały informacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem:
htt p://limanowadk28.pl/
Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć bezpośrednio w dniu indywidulanych spotkaniań
lub w terminie do dnia 13.08.2021r. w formie elektronicznej na adres mailowy:
limanowa dk28 @ivia.pl   lub pocztą na adres: IVIA S.A., ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice-Dziedzice
z dopiskiem „Spotkanie informacyjne - DK28”.
Zgodnie z RODO podane dane osobowe w ankiecie będą przechowywane u Wykonawcy i Zamawiającego.
Podanie danych jest dobrowolne i służy celom identyfikacyjnym właścicieli nieruchomości
wyłącznie na potrzeby przedmiotowej inwestycji.
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