
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Informujemy, iż administratorem danych osobowych otrzymanych w ramach wypełnienia formularza opinii – Obwodnica Zambrowa jest Spółka 

Schuessler – Plan Inżynierzy z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa oraz  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział 

w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok (dalej „Administrator”). 

2. Administrator zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego 

podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowych konsultacji 

w celu wykonywania Umowy nr 2413.36.2020/2021 z dnia 26.02.2021 (dalej „Umowa”). 

4. Każda z osób, która będzie uczestniczyła  w przedmiotowych konsultacjach,  wypełniając formularza opinii – Obwodnica Zambrowa wyraża tym samym 

zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w związku i dla celu realizacji badania opinii oraz  Umowy. 

 

 

   

 

FORMULARZ OPINII 

DLA PROJEKTU PN.: OPRACOWANIE STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNO – 

ŚRODOWISKOWEGO Z ELEMENTAMI KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA ZADANIA „BUDOWA 

OBWODNICY ZAMBROWA W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 63 I 66” 

Szanowni Państwo, 

 w związku z realizacją Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego - I dla zamierzania 
inwestycyjnego planowanej budowy obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i nr 66, w ramach 
prowadzonych spotkań informacyjnych, które pozwolą zaopiniować Warianty Obwodnicy Zambrowa, 
zachęcamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety. 

Państwa głos wyrażony poprzez niniejszy formularz jest dla nas bardzo ważny i będzie niewątpliwą pomocą 
przy realizacji projektu, który ma służyć nam wszystkim! 

 
Z wyrazami szacunku, 

Benedykt Bilkiewicz 
Główny Projektant 

 

Nazwa Jednostki Organizacyjnej / 
Interesariusz Projektu 

 

Rodzaj Jednostki Organizacyjnej / 

Interesariusza Projektu* 
  Jednostka samorządu   Organizacja pozarządowa 

  Zarządca infrastruktury   Przedsiębiorstwo / Firma prywatna 

  
Państwowa jednostka 
organizacyjna 

  Inne 

 
  Osoba prywatna   

Dane kontaktowe**  

* - Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej pozycji; 
** - Wskazane dane kontaktowe pozwolą nam precyzyjniej i szybciej informować Państwa o organizacji kolejnych ewentualnych spotkań informacyjnych. 
 
 

Na kolejnych stronach niniejszego formularza wskazujemy Warianty, do których oczekujemy opinii/informacji jakie mogą 
nam Państwo przekazać: 

• danych i informacji, np.: w postaci planowanych przez Państwa zamierzeń inwestycyjnych lub organizacyjnych 
mogących wpłynąć na definiowane przez nas przebiegi Wariantów,  

• informacji o ewentualnych ryzykach i potencjalnych punktach konfliktowych biorąc pod uwagę np.: nastroje 
społeczne w odniesieniu do poszczególnych Wariantów,  

• inne uwagi i pytania do naszych materiałów. 
Bardzo prosimy o wskazanie w odpowiednich polach Państwa potrzeb i oczekiwań odnośnie poszczególnych korytarzy.  
Podkreślamy, że każdy Państwa głos jest dla nas bardzo ważny!  
Wypełnione ankiety prosimy przesłać w terminie do 14 dni od daty przeprowadzenia spotkania informacyjnego 
(17.10.2022r.) e-mailem lub na adres pocztowy: 

ankiety@dk63-dk66-obwodnica-zambrowa.pl 
Przebiegi Wariantów znajdą państwo na stronie internetowej pod adresem: 

http://dk63-dk66-obwodnica-zambrowa.pl/przebieg-wariantow/ 
 

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 96 
00-807 Warszawa 
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1) Wariant 1 (pomarańczowy) 
od Węzła Zambrów Zachód do DK66 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

Pozytywnie Nie mam  
zdania 

Negatywnie Zdecydowanie 
negatywnie 

Opinia (jeśli kolizja: numer działki oraz obręb ewidencyjny) 
 

2) Wariant 2  (zielony) 
od Węzła Zambrów Zachód do DK66 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

Pozytywnie Nie mam  
zdania 

Negatywnie Zdecydowanie 
negatywnie 

Opinia (jeśli kolizja: numer działki oraz obręb ewidencyjny) 
 
 
 

3) Wariant 3 (lazurowy) 
od Węzła Zambrów Zachód do DK66 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

Pozytywnie Nie mam  
zdania 

Negatywnie Zdecydowanie 
negatywnie 

Opinia (jeśli kolizja: numer działki oraz obręb ewidencyjny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Wariant 4 (granatowy) 
od DK63 do Węzła Zambrów Wschód 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

Pozytywnie Nie mam  
zdania 

Negatywnie Zdecydowanie 
negatywnie 

Opinia (jeśli kolizja: numer działki oraz obręb ewidencyjny) 
 

Inne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


