ANKIETA KONSULTACYJNA
Ankieta skierowana jest do mieszkańców obszaru oddziaływania Projektu pn.: „Budowa Północnej
Obwodnicy Białegostoku” w ramach prowadzonych spotkań informacyjnych. Umożliwi ona zebranie opinii
oraz rekomendacji w zakresie zaproponowanych korytarzy nowoprojektowanej linii kolejowej.
Ankieta jest dobrowolna, a pozyskane w procesie konsultacji informacje zostaną wykorzystane wyłącznie
w celu przygotowania analiz technicznych prowadzonych w ramach Projektu.
W ramach konsultacji społecznych, uwagi i wnioski do prezentowanych materiałów, zawarte w niniejszym
formularzu można przekazać drogą korespondencyjną wysyłając ankietę na adres email:
obwodnicabialegostoku@plk-sa.pl – z dopiskiem „Ankieta - Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku”
lub poprzez przekazanie uzupełnionej ankiety do urzędu miasta/ gminy odpowiedniego terenowo.
Zapraszamy do udziału w procesie konsultacyjnym w terminie do dnia 20.08.2021 r. włącznie.
METRYCZKA
Prosimy o wskazanie przedziału wiekowego, do którego Pan/Pani się kwalifikuje:

☐

poniżej 18 lat

☐

18 – 26 lat

☐

26 – 44 lata

☐

45 – 64 lata

☐

powyżej 64 lat

Prosimy o wskazanie miejsca Pana/Pani zamieszkania (gmina/dzielnica):
☐ Knyszyn
☐ Czarna Białostocka
☐ Dobrzyniewo Duże
☐ Wasilków
☐ Białystok - Zawady
☐ Białystok - Bacieczki
☐ Białystok – Dziesięciny I
☐ Białystok -Dziesięciny II
☐ Inne
Prosimy o wskazanie miejscowości, w której Pan/Pani zamieszkuje:

Czy korzysta Pan/Pani z transportu publicznego?
☐ TAK

☐ NIE

Czy korzysta Pan/Pani z transportu kolejowego?
☐ TAK

☐ NIE

TRASOWANIE KORYTARZA LINII
Prosimy o wskazanie preferowanego przebiegu korytarza nowej linii kolejowej

☐

KORYTARZ 6

☐

KORYTARZ 8

☐

KORYTARZ 11

☐

KORYTARZ 12

☐

KORYTARZ 13

Prosimy o przekazanie wszelkich informacji oraz uwag dotyczących realizacji Projektu, które są istotne
z Państwa punktu widzenia

Czy dostrzega Pan/Pani potrzebę budowy dodatkowego przystanku osobowego?
☐ TAK

☐ NIE

Jeżeli TAK, prosimy o uszczegółowienie wniosku

Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu analizy informacji dotyczącej zadania opracowania dokumentacji
przedprojektowej dla Projektu „Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku”
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r.
poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 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.
Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie stronom postępowania oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie
zawartych umów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej
prawem archiwizacji akt sprawy.
Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:
Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych
w rozporządzeniu 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;
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym
i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

_______________
Imię i nazwisko

_________________
Podpis

