
 
 

 

   

 

FORMULARZ OPINII 

DLA PROJEKTU PN.: WYKONANIE STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWEGO 
DROGI KRAJOWEJ NR S16 NA ODCINKU: EŁK – KNYSZYN  

WRAZ Z ANALIZĄ I PROGNOZĄ RUCHU ORAZ MATERIAŁAMI  
DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ 

Szanowni Państwo, 
 w związku z realizacją Uproszczonego Studium Korytarzowego dla zamierzania inwestycyjnego 
planowanej drogi krajowej nr S16 na odcinku: Ełk – Knyszyn oraz przeprowadzonymi w dniach 22-23.05.2019 r. 
spotkaniami informacyjnymi zachęcamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety.  
 Państwa głos wyrażony poprzez niniejszy formularz jest dla nas bardzo ważny i będzie niewątpliwą 
pomocą przy realizacji projektu, który ma służyć nam wszystkim! 

Z wyrazami szacunku, 
Benedykt Bilkiewicz 
Główny Projektant 

 
Nazwa Jednostki Organizacyjnej / 
Interesariusz Projektu 

 

Rodzaj Jednostki Organizacyjnej / 
Interesariusza Projektu*   Jednostka samorządu   Organizacja pozarządowa 

  Zarządca infrastruktury   Przedsiębiorstwo / Firma prywatna 

  
Państwowa jednostka 
organizacyjna   Inne 

Dane kontaktowe**  

* - Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej pozycji; 
** - Wskazane dane kontaktowe pozwolą nam precyzyjniej i szybciej informować Państwa o organizacji kolejnych ewentualnych spotkań informacyjnych. 
 
 
 

Na kolejnych stronach niniejszego formularza wskazujemy korytarze, do których oczekujemy opinii/informacji jakie mogą 
nam Państwo przekazać: 

• danych i informacji, np.: w postaci planowanych przez Państwa zamierzeń inwestycyjnych lub organizacyjnych 
mogących wpłynąć na definiowane przez nas przebiegi korytarzy,  

• informacji o ewentualnych ryzykach i potencjalnych punktach konfliktowych biorąc pod uwagę np.: nastroje 
społeczne w odniesieniu do poszczególnych korytarzy,  

• inne uwagi i pytania do naszych materiałów. 
Bardzo prosimy o wskazanie w odpowiednich polach Państwa potrzeb i oczekiwań odnośnie poszczególnych korytarzy.  
 
Podkreślamy, że każdy Państwa głos jest dla nas bardzo ważny!  
Wypełnione ankiety prosimy przesłać w terminie do 14 dni mailem na adres: gbarabasz@schuessler-plan.com  
lub pocztą na adres naszej firmy: 

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 96 
00-807 Warszawa 

 



1) Korytarz A (fioletowy)  
od S61 nowy węzeł pośredni do S19 węzeł Knyszyn 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

Pozytywnie Nie mam  
zdania 

Negatywnie Zdecydowanie 
negatywnie 

Opinia 

2) Korytarz B (czerwony)  
od S61 węzeł Guty do S19 węzeł Knyszyn 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

Pozytywnie Nie mam  
zdania 

Negatywnie Zdecydowanie 
negatywnie 

Opinia 

3) Korytarz C (niebieski)  
od S61 węzeł Guty do S19 węzeł Knyszyn 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

Pozytywnie Nie mam  
zdania 

Negatywnie Zdecydowanie 
negatywnie 

Opinia 

4) Korytarz D (brązowy)  
od S61 węzeł Ełk Południe do S19 węzeł Knyszyn 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

Pozytywnie Nie mam  
zdania 

Negatywnie Zdecydowanie 
negatywnie 

Opinia 

5) Korytarz E (zielony)  
od S61 nowy węzeł pośredni do S19 węzeł Knyszyn 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

Pozytywnie Nie mam  
zdania 

Negatywnie Zdecydowanie 
negatywnie 

Opinia 

6) Korytarz F (pomarańczowy)  
od S61 węzeł Guty do S19 węzeł Knyszyn 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

Pozytywnie Nie mam  
zdania 

Negatywnie Zdecydowanie 
negatywnie 

Opinia 

7) Inne uwagi: 
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