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1. Opis przedmiotu konsultacji internetowych 

Konsultacje internetowe dotyczyły inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 41 

na odcinku w m. Wierzbięcice”. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Nysa. 

Konsultacje miały na celu przedstawienie lokalnej społeczności szerokiej informacji 

o planowanym przedsięwzięciu, prezentacje przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami 

Inwestora oraz uzyskanie informacji zwrotnej w formie wniosków do projektu. 

2. Ogłoszenie o organizowanych konsultacjach 

Informacja o organizacji konsultacji internetowych dot. Rozbudowy drogi krajowej nr 

41 na odcinku w m. Wierzbięcice została zamieszczona na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 

Miasta Nysa, Starostwie Powiatowym w Nysie, na tablicach ogłoszeń w m. Nysa oraz w 

Wierzbięcicach, w gazecie „Nowiny Nyskie” oraz na stronach internetowych Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Biura Projektów A-Propol.  

3. Organizatorzy konsultacji 

Konsultacje przeprowadzone zostały przez Inwestora: Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad  w Opolu przy współudziale projektanta Biura Projektów A-Propol Sp. 

z o.o. Sp. k. z Gliwic. 

4. Grupy docelowe konsultacji 

 Adresatami konsultacji byli mieszkańcy, właściciele i lokatorzy posesji, które znajdują 

się na terenie m. Wierzbięcice w sąsiedztwie planowanej przebudowy DK 41 oraz wszyscy 

zainteresowani – jako użytkownicy drogi krajowej nr 41 w Wierzbięcicach. 

5. Dostępność materiałów 

Materiały projektowe dotyczące przebudowy przedmiotowego odcinka drogi zostały 
udostępnione lokalnej społeczności na stronie internetowej http://www.apropol.pl/ 
wierzbiecice-konsultacje/ w dniach 28.05.2019r. do 14.06.2019r. 

Ponadto materiały projektowe były dostępne do wglądu dla wszystkich 

zainteresowanych w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Nysie. 

 

6. Składanie uwag i wniosków 

Społeczność lokalna mogła zgłaszać swoje wnioski korzystając z następujących 

sposobów: 

 składając wnioski w formie pisemnej na adres Biura Projektów A-Propol.  

 wysyłając wnioski w formie elektronicznej na adres Biuro@apropol.pl  

http://www.apropol.pl/%20wierzbiecice-konsultacje
http://www.apropol.pl/%20wierzbiecice-konsultacje
mailto:Biuro@apropol.pl
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Ustalono termin składania wniosków do dnia 14.06.2019 r.  

7. Zgłoszone wnioski 

Na wskazane w ogłoszeniach adresy nie wpłynął żaden wniosek dot. planowanej inwestycji.  

8. Podsumowanie 

Mieszkańcy ani społeczność możliwie powiązana z planowaną inwestycją nie wykazała 

zainteresowania dotychczasowymi działaniami Zamawiającego i Projektanta. Do Biura 

Projektów nie wpłynął ani jeden wniosek. Może to oznaczać całkowitą akceptację 

społeczeństwa dla prac projektowych wykonywanych dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi 

krajowej nr 41 na odcinku w m. Wierzbięcice”. 
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WNIOSEK  
ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 41 NA ODCINKU W MIEJSCOWOŚCI WIERZBIĘCICE 

 

W RAMACH KONSULTACJI INTERNETOWYCH 

Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi poniżej, dotyczącymi ochrony 
Państwa danych osobowych. UWAGA! Brak potwierdzenia (podpisu) zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uniemożliwi wykorzystanie wniosku w pracach projektowych. 

Imię i nazwisko: ………..…………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Gmina: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Obręb i nr działki jeżeli są znane:…………………………………………………………………………………………. 

Instrukcja wypełnienia ankiety: 

1. Prosimy o czytelne wypełnienie Wniosku. 

2. Wypełniony wniosek mogą Państwo: 
a) przesłać pocztą na adres: BP A-Propol: ul. Rubinowa 2, 44-121 Gliwice 

b) przesłać na adres e-mail: biuro@apropol.pl, 

  

TREŚĆ WNIOSKU 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych: 
1. Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s 1), 
dalej „RODO”,  Generalny Dyrektor dróg Krajowych i Autostrad informuje iż: 

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

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe (na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a RODO) wyłącznie w celu określenia lokalizacji i umożliwienia ewentualnego kontaktu przy realizacji zadania 
„Rozbudowy drogi krajowej nr 41 na odcinku w miejscowości Wierzbięcice" 

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wszystkie podmioty, które będą brały udział w realizacji powyższego zadania. 
4. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. do 

dnia zakończenia realizacji powyższego zadania, a także przez okres archiwizacji.  
5. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem ustawowym lub umownym, a osoba podająca dane osobowe udostępnia je 

dobrowolnie w celu określenia lokalizacji i umożliwienia ewentualnego kontaktu przy realizacji powyższego zadania. 
Niepodanie danych dotyczących: imienia, nazwiska oraz adresu uniemożliwi ewentualny kontakt, natomiast brak 
udostępnienia numeru działki uniemożliwi stwierdzenie czy Państwa nieruchomość znajduje się w obrębie projektowanej 
drogi krajowej nr 41. 

6. Przysługuje Państwu prawo: 
a) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
b) przenoszenia danych,  
c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu określenia 
lokalizacji i umożliwienia ewentualnego kontaktu przy realizacji zadania „Rozbudowy drogi krajowej nr 41 na 
odcinku w miejscowości Wierzbięcice” i jednocześnie oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie, że są 
one zgodne z prawdą oraz że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 
sposobach przetwarzania moich danych osobowych. 

 

 

 

…………………..…………………………………… 

(data i podpis) 
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