
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNE
dotyczących zadania: "Rozbudowa Drogi Krajowej nr 3 na odcinku

Bolków - Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa

LOKALIZACJA
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Drogi Krajowej nr 3 na odcinku Bolków (km ok 437+300) - Jelenia Góra (km ok
454+800) wraz z budową obwodnicy miejscowości Kaczorów. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie
dolnośląskim, na terenie powiatu jeleniogórskiego, jaworskiego i złotoryjskiego oraz miasta na prawach powiatu - Jelenia
Góra, w gminach: Miasto Jelenia Góra, Janowice Wielkie, Wojcieszów i Bolków. Głównym celem zadania jest
dostosowanie istniejącej drogi do parametrów klasy technicznej GP o obciążeniu nawierzchni 115 kN/oś oraz budowa
obwodnicy Kaczorowa. Na spotkaniu przedstawione zostaną planowane rozwiązania projektowe na Drodze Krajowej nr 3
na odcinku Bolków - Jelenia góra oraz trzy warianty obwodnicy miejscowości Kaczorów. Więcej informacji o zakresie
rozbudowy drogi znajduje się na stronie internetowej poświęconej niniejszej inwestycji.

INFORMACJE:

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z dynamicznym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej
COVID-19 wywołanej przez koronawirusa  spotkania informacyjne dla przedmiotowej inwestycji odbędą się w sposób
elektroniczny.

Spotkania odbędą się w terminie od 30.11 - 11.12. 2020r.
Wszystkie materiały informacyjno- konsultacyjne takie jak: prezentacja multimedialna, orientacja, plan zagospodarowania
przestrzennego oraz ankieta jak również niezbędne informacje dotyczące przebiegu konsultacji zostały zamieszczone na
stronie internetowej pod adresem: www.dk3-bolkow-jeleniagora.pl , z możliwością ich pobrania.

Wypełnione ankiety wyrażające opinię, uwagi i wnioski wobec przyjętych rozwiązań projektowych należy kierować drogą
elektroniczną do Wykonawcy dokumentacji projektowej tj. firmy Databout Sp. z o.o. na poniższy adres mailowy do dnia
11.12.2020r. :

 e-mail: dk3@databout.pl
Wszystkie podpisane i uzupełnione wnioski oraz zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj.
możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, uwzględnione.

W dniach od 30.11 - 4.12. 2020r. (w godzinach 10.00 - 13.00) oraz 2.12. 2020r. w godzinach 15.00-18.00 prowadzony
będzie dyżur telefoniczny przez Wykonawcę dokumentacji projektowej pod numerem telefonu:

 Biuro Wykonawcy, Pracownia Drogowa tel.: (17) 785 34 12

Zgodnie z RODO podane dane osobowe w ankiecie będą przechowywane u Wykonawcy i Zamawiającego. Podanie danych
jest dobrowolne i służy celom identyfikacji Właścicieli nieruchomości wyłącznie na potrzeby przedmiotowej inwestycji.
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