
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 60 /2018  
Wójta Gminy Stanisławów 
z dnia 14 sierpnia 2018r. 

 

Ankieta konsultacyjna 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stanisławów! 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniach ankietowych dotyczących 

koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Stanisławów, Gmina 

Stanisławów. 

Powyższe konsultacje zostały zorganizowane w związku z przekazaniem przez 

Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o., na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                                              

i Autostrad w Warszawie (dalej GDDKiA),  koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 50 na 

odcinku przejścia przez m. Stanisławów oraz potrzebą poznania Państwa opinii nt. 

zaproponowanych rozwiązań projektowych. Uwagi Państwa, po ich przeanalizowaniu, 

zostaną przedstawione w stanowisku Gminy Stanisławów skierowanym do Projektanta i 

GDDKiA. 

Uwaga!  Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni Mieszkańcy Gminy 

Stanisławów  posiadający czynne prawo wyborcze. 

Pytania:  

 

1. Czy jest Pani/Pan za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionej Gminie 

Stanisławów koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. 

Stanisławów (odcinek od Ołdakowizny do Legacza), Gmina Stanisławów? 

 

TAK  NIE   NIE MAM ZDANIA 

 

PROSZĘ PODAĆ SWOJE UWAGI LUB SUGESTIĘ  DO  PRZEDSTAWIONEJ  KONCEPCJI:             

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

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

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

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

 

2. Czy Pani/Pana zdaniem wykonanie inwestycji na podstawie przedstawionej koncepcji 

zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego? 

 

TAK  NIE   NIE MAM ZDANIA 

 

3. Czy Pani/Pana zdaniem wykonanie inwestycji wpłynie pozytywnie na rozwój Gminy 

Stanisławów? 

 

TAK  NIE   NIE MAM ZDANIA 



Dane osoby wypełniającej ankietę: 

Imię i nazwisko  …………………………………………… 

Miejsce zamieszkania …………………………………………… 

Wiek   …………………………………………… 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Stanisławów, 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach poznania opinii i opracowania wyników 

konsultacji w sprawie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. 

Stanisławów, Gmina Stanisławów. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

iod@stanislawow.pl. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób 

opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe 

zawarte postanowieniu nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych i ich  

sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO - usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

………………………                                                                ………….…………………………………………… 
           Data                  imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę 

czytelny podpis 

 

Uwaga: 

Ankiety konsultacyjne można składać: 
1. w sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów,  
2. podczas bezpośrednich spotkań z Mieszkańcami, 
3. u Sołtysów poszczególnych sołectw,  
4. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Stanisławów, 05-304  ul. Rynek 32 lub 

przesyłać w formie elektronicznej (w postaci skanu) na adres: urzad.gminy@stanislawow.pl  
 

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie: 
1. z datą wpływu ankiet przed dniem 22.08.2018 r. i po dniu 21.09.2018 r., 
2. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem (dotyczy ankiet przesłanych drogą 

korespondencyjną, złożonych u Sołtysów lub podczas bezpośrednich spotkań, lub                                         
w Sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów, 

3. przesłane w innej formie, niż ankieta. 

 

mailto:iod@stanislawow.pl

