
FORMULARZ KONSULTACYJNY 

PROJEKTU PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA  2014-2023 

Wypełniony Formularz konsultacyjny zawierający uwagi i wnioski do projektu Programu Budowy Krajowych na lata 2014 

– 2023 należy przekazać w terminie do 30 stycznia 2015 r. :  

 drogą elektroniczną na adres: konsultacjepbdk@mir.gov.pl, 
 w formie pisemnej na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Dróg i Autostrad  

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje 
data wpływu pisma do MIiR), 

 lub złożyć osobiście w siedzibie MIiR, w godzinach  9.00-15.00. 

W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy dopisać: „Konsultacje 

publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”. 

 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO:                OSOBA FIZYCZNA     INSTYTUCJA 
 

UWAGI/WNIOSKI: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konsultacji publicznych  projektu Programu Budowy Dróg Krajowych 

na lata 2014-2023, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)   

UWAGI/WNIOSKI: 

OSOBA FIZYCZNA 

(O)  

INSTYTUCJA ( I) 

IMIĘ I NAZWISKO LUB  

NAZWA INSTYTUCJI 
ADRES KORESPONDENCYJNY ADRES E-MAIL TELEFON/FAKS 

I 
Stowarzyszenie 

Logiczna Alternatywa 

ul. Zbożowa 2 

30-002 Kraków 

biuro@logicznaalterna

tywa.pl  

791 087 436 

LP. 

CZĘŚĆ PROJEKTU, KTÓREJ 

DOTYCZY 

UWAGA/WNIOSEK 

(ROZDZIAŁ, PODROZDZIAŁ, 

PUNKT, NR STRONY) 

ZAPIS W PROJEKCIE, KTÓREGO 

DOTYCZY UWAGA/WNIOSEK 

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU LUB 

PROPONOWANY ZAPIS 

UZASADNIENIE 

UWAGI/WNIOSKU LUB 

PROPONOWANEGO ZAPISU 

1.  
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Poz. 12 w tabeli - wydatki 

KFD na realizację odcinków 

drogi S7 między Warszawą a 

Krakowem w latach 2014-

2021 

 

 

 

Wydatki KFD na realizację 

wszystkich odcinków drogi 

S7 między Krakowem a 

Warszawą powinny zostać 

określone na poziome 

9 251 044,6 tys. zł 

 

 

Na liście inwestycyjnej 

zadań podstawowych, 

które zostały 

przeznaczone do 

realizacji w latach 2014-

2023 wyszczególniono 8 

odcinków drogi S7 

między Krakowem a 

Warszawą.  

Przy każdym z tych 

odcinków określono 

kwotę, jaka zostanie 

przeznaczona z KFD na 

jego realizację. 

Niestety kwota wskazana 

w rubryce, w której 

określone zostały środki z 
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KFD na budowę 

wszystkich odcinków 

drogi S7 między 

Krakowem a Warszawą 

nie jest równa sumie 

kwot dla poszczególnych 

ośmiu odcinków, lecz jest 

mniejsza od tej sumy o 

kwotę 3 192 346 tys. zł, a 

więc o koszt budowy 

odcinka drogi S7 między 

Krakowem a granicami 

województwa 

świętokrzyskiego. Fakt 

ten wynika zapewne z 

prostego błędu 

rachunkowego, który nie 

powinien mieć miejsca w 

dokumentach tej rangi i 

powinien zostać 

niezwłocznie 

naprawiony. 


