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Inwestor:   
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

reprezentowany przez  
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce 

Biuro Projektowe:  
 Egis Poland Sp. z o.o.,  

al. Korfantego 193, 40-153 Katowice 
 

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY WARIANTÓW PRZEBIEGU  

OBWODNICY OSIEKA W CIĄGU DK79 

 
1. Prosimy czytelnie wypełnić ankietę. 
2. Podpisaną ankietę dotyczącą przedsięwzięcia można przesłać do dnia 23.09.2021r.  pocztą na 

adres: Egis Poland Sp. z o. o. Oddział w Katowicach, 40-153 Katowice, al. Korfantego 193 lub 
pocztą elektroniczną na adres: info.katowice@egis-poland.com z dopiskiem:  „Obwodnica Osieka 
w ciągu DK79”. 

 
Imię i nazwisko* …………………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania* ………………………………………………………………………………….…………. 

Nr telefonu / Adres e-mail* ………………………………………………………………………………………. 

* pola obowiązkowe 
 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEGO PRZEBIEGU PROJEKTOWANEJ  

OBWODNICY OSIEKA W CIĄGU DK79 

 

1. Który wariant obwodnicy uważa Pan/Pani za najbardziej słuszny? 

WARIANTY TAK NIE 

Wariant 1A (kolor pomarańczowy)   

Wariant 1B (kolor fioletowy)   

Wariant 2 (kolor niebieski)   

Wariant 3 (kolor żółty)   
 

Proszę za pomocą znaku X zaznaczyć, czy dany wariant jest przez Panią/Pana preferowany. W przypadku 
wyboru co najmniej dwóch wariantów preferowanych, proszę w komentarzu wskazać, który jest 
najkorzystniejszy. 

 
2. Czy jest Pan/Pani właścicielem działki znajdującej się w zakresie niniejszej inwestycji? 

TAK   NIE  

 

Gmina / Obręb / Nr działki* ………………………………………………………………………………… 
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3. Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą na działce znajdującej się w zakresie 

przedmiotowej inwestycji? 

TAK   NIE  

 

Gmina / Obręb / Nr działki* ………………………………………………………………………………… 

 

4. Z jakimi problemami ma Pan/Pani  aktualnie do czynienia, które powinny zostać usunięte 

dzięki realizacji niniejszego projektu? 

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

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

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

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

 

5. Jakie widzi Pan/Pani korzyści lub mankamenty wynikające z realizacji tej inwestycji? 

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

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

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

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

 

6. Komentarz / Uwagi: 

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

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

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

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

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

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

 

Dane osobowe zawarte w niniejszej ankiecie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury 
informacji społeczeństwa o przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym są przetwarzane w ramach 
wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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 (RODO). 

…………………………………………………… 

(data i czytelny podpis) 
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Klauzula informacyjna 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych  
i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888,  
e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wyrażenia opinii odnośnie preferowanego wariantu trasy 
w ramach akcji informacyjnej dot. Opracowania Dokumentacji Projektowej – Stadium Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla zadania „Budowa obwodnicy 
Osieka w ciągu DK 79” oraz w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach 
państwowych. 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora także w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ramach wykonywania zadań realizowanych 
w interesie publicznym na podstawie ustawy o drogach publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO

1
) oraz 

realizacji obowiązku wynikającego z przepisów o archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO
1
). 

Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w niniejszej ankiecie, a w przypadku Państwa 
udziału w spotkaniach organizowanych w ramach akcji informacyjnej, w tym spotkaniach on-line – 
również dane osobowe w zakresie  wygłaszanych w czasie spotkania poglądów i opinii (nagrywanie 
dźwięku) oraz Państwa wizerunek (nagrywanie obrazu).  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie podacie Państwo swoich 
danych osobowych Administrator nie będzie mógł wiążąco określić preferowanego wariantu trasy 
przez społeczność lokalną. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres funkcjonowania umowy dot. Opracowania 
Dokumentacji Projektowej – Stadium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami 
koncepcji programowej dla zadania „Budowa obwodnicy Osieka w ciągu DK 79”, a następnie przez 
okres wynikający z przepisów o archiwizacji. 

Państwa dane osobowe są  powierzane Egis Poland Sp. z o.o. Oddział w Katowicach, al. Korfantego 
193, 40-153 Katowice oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane 
z obsługą i rozwojem systemów IT. 

W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać 
przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne 
(art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowe informacje na temat warunków przekazania Państwa danych 
osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt 
iod@gddkia.gov.pl Przysługują Państwu następujące prawa: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, 

2) prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone  
w art. 18 RODO, 

                                                           
1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
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3) prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 
RODO,  

4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą 
przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego prawnie 
uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e RODO), 

5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane osobowe 
nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

…………………………………………………… 

(data i czytelny podpis) 

 


