
Konsultacje społeczne w sprawie opracowania dokumentacji projektowej: 

Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674  

w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną 

 

Miejscowość: .........................................................................................................................  

Imię i Nazwisko: .....................................................................................................................   

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

Tel. Kontaktowy/ e-mail (nieobowiązkowe): ...........................................................................   

Nr ew. działki, której dotyczy wniosek: ...................................................................................   

 

Treść uwag, wniosków, zastrzeżeń dotyczących proponowanych rozwiązań projektowych: 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

            Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez administratora danych – 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6 – do realizacji procesu wykonania dokumentacji projektowej: 
„Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą 
techniczną”. 
             Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolności podania moich danych osobowych, prawie dostępu do 
danych osobowych, ich poprawienia oraz prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Zostałem(am) również poinformowany(a), że 
podane przeze mnie dane osobowe mogą zostać udostępnione wykonawcy zadania, którym jest Pracownia Projektowa KOMI Zdzisław 
Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok. 

 

…………………………………………… 

                                                                                                              (podpis) 

Informacje dodatkowe: 
1. Wniosek, uwagę, zastrzeżenie może złożyć zainteresowana osoba prawna lub fizyczna tylko w formie pisemnej,  

z wykorzystaniem niniejszego wzoru druku. 
2. Bezwzględnie obowiązuje podpisanie wypełnionego druku. Wniosek, skarg, zastrzeżenie złożone na druku bez podpisu nie 

będą rozpatrywane. 
3. Wypełniony druk należy złożyć do dn. 30.11.2015r. (decyduje data wpłynięcia) wykorzystując jedną z poniższych możliwości: 

 
a) do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich: 

-  złożyć osobiście 
-  przesłać pocztą na adres: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok 
-  przesłać faksem na nr 85 67 67 153 
-  przesłać e-mailem na adres: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl 
 

b) do Pracowni Projektowej KOMI Zdzisław Kozikowski tel. kontaktowy (85) 811 09 09: 
-  złożyć osobiście 
-  przesłać pocztą na adres: KOMI Zdzisław Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok 
-  przesłać faksem na nr (85) 74 20 117 
-  przesłać e-mailem na adres: phukomi@op.pl 
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