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BUDOWA OBWODNICY CZŁUCHOWA W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 22 i 25 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic 

 

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

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

Posiadam tytuł prawny do nieruchomości o numerze, w obrębie:
 **

   .………………….……………………….……………. 

Prosimy o wypowiedzenie się w następującym zakresie: 

1. Który z niżej wymienionych wariantów lokalizacyjnych Obwodnicy Człuchowa jest Pani/Pana zdaniem 

najlepszy i powinien być realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad? 

Można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

   wariant 1 (jasnoniebieski) 

   wariant 1A (ciemnoniebieski) 

   wariant 2A (ciemnozielony) 

                wariant 4 (fioletowy) 

2. Który z niżej wymienionych wariantów lokalizacyjnych Obwodnicy Człuchowa jest Pani/Pana zdaniem 

najgorszy? Można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

   wariant 1 (jasnoniebieski) 

   wariant 1A (ciemnoniebieski) 

   wariant 2A (ciemnozielony) 

                wariant 4 (fioletowy) 

Ewentualne uwagi/wnioski: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………….. 

Czytelny podpis osoby składającej opinię 
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*
 Niniejszy formularz jest skierowany do osób pełnoletnich, których inwestycja bezpośrednio dotyczy, tj. zamieszkujących 

lub posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Człuchowa lub gminy Człuchów. Osoby fizyczne nie spełniające ww. 

kryterium oraz inne podmioty zachęcamy do składania ogólnych opinii co do przedstawionych rozwiązań projektowych w zwykłej 

korespondencji kierowanej do Oddziału w Gdańsku GDDKiA (w terminie do dnia 31.12.2021 r.). 

** 
Niezbędne jest wskazanie w przypadku, gdy dana osoba zamieszkuje poza terenem miasta Człuchowa lub gminy Człuchów. 

Opinię co do przedstawionych rozwiązań projektowych można przesłać w terminie do dnia 31.12.2021 r.: 

 pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk 

lub 

 faksem na nr (058) 511 24 05 lub 

 pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje 

społeczne – Obwodnica Człuchowa w ciągu DK22 i 25” 

albo przekazać osobiście przedstawicielom GDDKiA, Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. podczas spotkania informacyjnego                         

w miejsc. Rychnowy. 

Wszystkie złożone opinie (podpisane), spełniające wymogi określone w niniejszym formularzu, zostaną wykorzystane w dalszych 

pracach projektowych. 

Informacja odnośnie ochrony danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Generalny  Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa 

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

2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GDDKiA oraz Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu opiniowania przez Państwa rozwiązań projektowych a także  w celu 

archiwizacji. 

4.  Opiniującemu, którego dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich  sprostowania, 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

5.  Opiniującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6.  Podanie danych osobowych przez Opiniującego jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu opiniowania rozwiązań 

projektowych. 
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