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FORMULARZ OPINII 
 

Szanowni Państwo,  

w związku z realizacją Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej 
wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją 
geologiczno-inżynierską w ramach zadania „Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16” zachęcamy 
Państwa do wypełnienia poniższej ankiety. 

Każdy głos jest dla nas ważny i będzie niewątpliwą pomocą przy realizacji projektu. Dziękujemy! 

 
           Z wyrazami szacunku, 

Value Engineering Sp. z o.o. 
Kierownik Projektu  

Dominik Murach  
 
 

Zachęcamy do wypełnienia formularza bezpośrednio na stronie internetowej: www.dk16obwodnicaaugustowa.value-eng.pl  

Istnieje również możliwość przesłania opinii poprzez wysłanie skanu formularza na adres mailowy: d.murach@value-eng.pl, 

lub pocztą na adres naszej firmy: Value Engineering Sp. z o.o., ul. Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa.  

Czekamy na Państwa opinie do 20.05.2021 r.  

 

Nazwa Jednostki Organizacyjnej / Zainteresowany*  
 
 
 

Rodzaj Jednostki Organizacyjnej / Zainteresowany* Jednostka samorządu 

Zarządca infrastruktury 

Organizacja pozarządowa 

Przedsiębiorstwo / Firma prywatna 

Państwowa jednostka organizacyjna 

Osoby prywatne 

Dane kontaktowe**  
 
 
 

 
*   Należy zaznaczyć odpowiednią pozycję; 

** Wskazanie danach kontaktowych pozwoli poinformować Państwa o organizacji kolejnych ewentualnych spotkań/badań o charakterze 

informacyjno-konsultacyjnym 
 
 

  

mailto:d.murach@value-eng.pl
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1. Który wariant obwodnicy uważa Pan/Pani za najbardziej słuszny? 
 

1   2   3  

 
Uzasadnienie:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Skąd czerpie Pan/Pani informacje o projekcie? 

Strona wykonawcy  

GDDKIA 

Urząd gminy/miasta 

Media 

Inne (podać jakie) :    

          ...………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….............. 

3. Jakie widzi Pan/Pani korzyści lub mankamenty mające dla Pana/Pani znaczenie wynikające z realizacji 
przedmiotowej inwestycji? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Jakie postulaty powinien wziąć pod uwagę Projektant w przedmiotowym projekcie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Inne uwagi 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  



         
Badanie o charakterze informacyjno-konsultacyjnym  dot.: 

Opracowania Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, 

materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską w ramach zadania  

„Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16” 

  

Strona 4 z 4  

Działając w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych: 

1) adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa; 

2) tel.: (022) 375 8888; 

3) e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu  
e-mail: iod@gddkia.gov.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych (akcji informacyjnej) w sprawie 
do przygotowania Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego (STEŚ) dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej 
nr 16”, oraz w zakresie niezbędnym do opracowania wyników konsultacji oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych 
związanych z procesem konsultacji; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również osobom trzecim w celu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych (akcji informacyjnej) w sprawie do przygotowania Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego (STEŚ), 
oraz w zakresie niezbędnym do opracowania wyników konsultacji oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych 
związanych z procesem konsultacji; 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art. 6 ust.  1 lit.  a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady  (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać 
się na podstawie zgody. 

5. W zakresie, na zasadach oraz na warunkach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do: 

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

3) przenoszenia danych, 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konsultacji społecznych (akcji informacyjnej), 
tj. opracowania wyników konsultacji oraz zapewnienia realizacji obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych związanych z procesem 
konsultacji. 

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia spotkań informacyjnych w sprawie 
do przygotowania STEŚ dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16” prowadzonych w dniach  06-20.05.2021r.  
 
 
Ja, niżej podpisany/-a, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przez GDDKiA oraz biuro MPRB Sp. z o.o. oświadczam, że: 
1) podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą, 
2) zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 
(akcji informacyjnej), w sprawie do przygotowania wariantu Obwodnicy Piwnicznej, w tym z informacją o podstawie, zakresie, sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania oraz cofnięcia niniejszej zgody. 

 
 

 
 
 
 
………………………………………………….. ………………….……………………………………………… 
                        Data                           Podpis 

mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl
mailto:iod@gddkia.gov.pl

