
Akcja Informacyjna II 
 

Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28  

Gmina …………………..…………………..  

FORMULARZ OPINII 
 
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej, dotyczącymi 
przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych. UWAGA! Brak potwierdzenia własnoręcznym 
podpisem pod wnioskiem spowoduje nieważność wniosku oraz jego wyłączenie z procedowania w dalszym 
procesie projektowym. 
 
Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

(pismem drukowanym) 
 
Miejsce zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

(pismem drukowanym) 
 
Obręb i numer działki………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
Instrukcja wypełnienia ankiety: 
 

1. Prosimy o czytelne wypełnienie Wniosku.  
2. Wypełniony wniosek mogą Państwo:  

a) zostawić prowadzącym Spotkanie Informacyjne w dniu spotkania;  
b) przesłać pocztą na adres biura projektowego do dnia 29.06.2022 r.:  

MPRB Sp. z o.o. ul. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków  
c) na adres e-mail: biuro@mpmosty.pl 

 
☐ Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, 

numeru działki którego dotyczy opinia, treści opinii w Raporcie z akcji informacyjnej, który zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie. 
 
☐ Nie wyrażam zgody na upublicznienie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, 
numeru działki którego dotyczy opinia, treści opinii w Raporcie z akcji informacyjnej, który zostanie 
zamieszczony na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie. 
 

……………………….. 

podpis 
 
W przypadku niewyrażenia zgody Państwa opinia zostanie opublikowana w formie 

zanonimizowanej tj. nie ujawniając Państwa imienia i nazwiska, z treści opublikowanej 

opinii oraz odpowiedzi na nią postaramy się również usunąć wszelkie dane, które mogły 

by pośrednio ujawnić Państwa tożsamość, w tym numery działek których dotyczy opinia. 

W niektórych przypadkach może to prowadzić do problemów z odnalezieniem Państwa 

wniosku/opinii i odpowiedzi na nią w opublikowanym Raporcie. 
 
Opinia jednej osoby jest uwzględniana jako jeden głos. W przypadku złożenia opinii  
samodzielnie oraz w zorganizowanej grupie (stowarzyszeniu) w Raporcie zostanie  
uwzględniony wyłącznie jeden głos.  

Ankieta  
Wybór najkorzystniejszego przebiegu projektowanej drogi DK28 przez Pana/Panią.  

 
PREFEROWANY WARIANT 

 
Wariant 1  

 
Wariant 4        

 
Wariant 5 

 
Wariant 6  

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



OPINIA 
 

Przebieg obwodnicy Miejsca Piastowego przez Gminę Krościenko Wyżne według wariantów  
5 i 6 jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy (co według 
wykonującego projekt miało stanowić pierwszą przesłankę dla projektowanego przebiegu drogi). 
Proponowany przebieg obwodnicy będzie miał negatywne skutki środowiskowe dla mieszkańców Gminy 
Krościenko Wyżne m.in. z uwagi fakt, iż przebiega na terenach zabudowy mieszkaniowej przy ulicy 
Grunwaldzkiej i Brzozowskiej – wariant 6 oraz ulicy Dukielskiej w Pustynach – wariant 5. Obwodnica 
zgodnie z definicją to droga wokół miejscowości, obszaru zabudowanego, wyprowadzająca ruch 
tranzytowy z dala od terenów zurbanizowanych – co w przypadku Wariantów 5 i 6 nie ma miejsca. 
Powyższe warianty nie realizują zakładanego dla budowy wspomnianej drogi celu tj. zmniejszenia 
natężenia ruchu przez  Miejsce Piastowe. Pojazdy jadące od Dukli po zjeździe na węźle MP pojadą  do 
Krosna przez centrum MP. Podobnie ruch lokalny z kierunku Rymanowa i Iwonicza do Krosna będzie 
odbywał się jak dotychczas. Przyjęcie wariantu 1 lub 4 po nabudowaniu węzła na projektowanej S-19 
pozwoli na znaczne zmniejszenie natężenia ruchu przez rondo w Miejscu Piastowym. 
 

 

……………………………………………………………………  
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

1. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: 
 
Administratorem Państwa 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 
 
Dane osobowe osób biorących udział w spotkaniu są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) w ramach wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach 
sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi na podstawie art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1376 ze zm.) a w przypadku wyrażenia zgody na publikacje odpowiedzi w formie niezanonimizowanej również 

na podstawie Art. 6.ust. 1 lit. a RODO 
 
Dane przetwarzane są w celu wyrażenia opinii odnośnie preferowanego wariantu trasy w ramach Akcji Informacyjnej przeprowadzonej na etapie Studium 

Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego Etap I dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28 
 
Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów w szczególności podmiotom 
świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT oraz Wykonawcy tj. Konsorcjum Firm:  

MPRB Sp. z o.o. 

ul. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków 

Mosty Kraków S.A. 
ul. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków 
MP Infra Sp. z o.o.  
ul. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków 

oraz właściwej osobowo Gminie/Miastu, a także innym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa.  
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz przez okre s 

przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.  
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 prze 

kazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl  
Przysługują Państwu następujące prawa: 
prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania  

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

żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO, 

prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).  
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja 
zadań publicznych administratora (art. 6 ust. 1 lit e RODO).  

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

mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl

