
                                                                                      

                                       OPINIA 
 

Czy jesteś za realizacją inwestycji miejskiej pn.  „Budowa i 

rozbudowa dróg publicznych – ulic: hetmana S. 

Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie”. 

 
Szczegółowe informacje dot. przedmiotowej inwestycji  znajdują się  na stronie 

www.piastow.pl  w zakładce „Konsultacje”.                                   

                                  

Postaw „krzyżyk” w kratce obok wybranej odpowiedzi. 

 

□ TAK – zgodnie z przygotowaną dokumentacją 

 

□ TAK – przy założeniu zwężenia jezdni ul. S. Barcewicza do 2x2,75 m 
 

□ NIE 

                                    
  

 

 

  
 

Dane osoby  wyrażającej opinię : 

 

1.Nazwisko: 

 

2. Imię: 

 

3. Adres zamieszkania w Piastowie: 
 

 

 

 
1. Opinię można złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie ul. 11  Listopada 2. 

 

2. Opinię można wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego: 05-820 Piastów  ul. 11 

Listopada 2. 

 

3. Opinię można wysłać pocztą elektroniczną na adres: umpiastow@piastow.pl. 

 

mailto:umpiastow@piastow.pl


 

 

  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 

danych Burmistrza Miasta Piastowa z siedzibą w Piastowie, ul. 11 Listopada 2. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

 

……………………………………………… 

       (czytelny podpis) 

 
 

 

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJKSIEGO 

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 (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119) – RODO, 

informujemy, że; 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Piastowa z siedzibą 

w Piastowie, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe 

uczestnictwo Osoby w procesie konsultacji społecznych. 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procesu konsultacji 

społecznych dot. realizacji inwestycji miejskiej pn. „Budowa i rozbudowa dróg 

publicznych – ulic: hetmana S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie” -  w związku z Uchwałą Nr XXIV/133/2012 

Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad i 

trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Piastowa  w 

sprawie oraz zarządzenia Burmistrza Miasta Piastowa Nr 140/2018 i nie będą 

przekazywane innym odbiorcom oraz przechowywane będą nie dłużej niż jest to 

konieczne, to jest przez 90 dni od dnia ogłoszenia niniejszych konsultacji społecznych. 

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych, do ograniczenia ich przetwarzania, 

cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

 

 


