
KONSULTACJE SPOŁECZNE
w sprawie przebiegu projektowanej  ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie

Krótki opis projektu:
Projektowane  przedsięwzięcie  inwestycyjne  obejmuje  budowę  drogi  gminnej  ulicy  Krymskiej
w  Leśniakowiźnie.  Ulica  Krymska  zlokalizowana  jest  w  Leśniakowiźnie,  gmina  Wołomin,
województwo mazowieckie. Zapewnia dojazd do nieruchomości położonych wzdłuż drogi, terenów
leśnych  oraz  oczyszczalni  ścieków  „KRYM”.  Na  odcinku  od  ul.  Matarewicza  do  rejonu
oczyszczalni  ścieków droga posiada  nawierzchnię z płyt betonowych natomiast na pozostałym
odcinku jest drogą gruntową.
Ulica Krymska od strony zachodniej włącza się na skrzyżowaniu typu T w drogę powiatową nr
4314W (ul. Matarewicza) oraz od strony wschodniej na skrzyżowaniu typu T w drogę powiatową nr
4114W (ul. Kaskrzykiewicza). 
Ulica Krymska położona jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Do  konsultacji  społecznych  przedstawione  są  cztery  warianty  przebiegu  ulicy  Krymskiej
w Leśniakowiźnie:

Wariant I (czerwony)
Wariant IIA (żółty)
Wariant IIB (granatowy)
Wariant IIC (niebieski)



Uprzejmie  prosimy  o  Państwa  opinie  w  tej  sprawie  i  wypełnienie  niniejszego  formularza  do
konsultacji.

Instrukcja wypełniania formularza konsultacyjnego:
Prosimy  oznaczyć  właściwy  wybór  poprzez  wstawienie  znaku  „X”  w  odpowiedniej  kratce  przy  wybranej  przez  Panią/Pana
odpowiedzi. Udzielając odpowiedzi na pytanie należy postawić znak „X” tylko na jednym polu. Odpowiedź na pytanie uważa się za
nieważną, jeżeli:

• znak „X” nie został postawiony w przeznaczonym do tego polu;
• znak „X” został postawiony na więcej niż jednym polu;
• nie podano numeru PESEL i/lub adresu zamieszkania;
• nie wyrażono zgody na na przetwarzanie danych osobowych.

W celu identyfikacji osoby wypełniającej formularz, prosimy o podanie prawidłowego numeru PESEL oraz adresu zamieszkania.
Dane te są niezbędne do weryfikacji ilości udzielonych odpowiedzi unikalnych. Odpowiedź unikalna jest to odpowiedź udzielona
jednokrotnie przez tę samą osobę. W przypadku wypełnienia kilku ankiet przez tę samą osobę do analizy będzie wybrana ankieta
internetowa, natomiast ankiety papierowe będą wszystkie unieważnione. W przypadku wypełniania kilku formularzy papierowych
przez tę samą osobę do analizy będzie wybrana tylko jedna ankieta a wszystkie pozostałe zostaną unieważnione.  Podane dane
identyfikacyjne uczestników konsultacji społecznych będą dostępne wyłącznie dla uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego
w  Wołominie  i  nie  zostaną  wykorzystane  inaczej  niż  zgodnie  z  celem,  w  jakim  zostały  udostępnione.  Wyniki  ankiety  będą
prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. 

Numer PESEL

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

Pytanie sondażowe:
Który  z  przedstawionych  wariantów  przebiegu  ulicy  Krymskiej  w  Leśniakowiźnie
uważa Pani/Pan za najkorzystniejszy?

W Wariant I

W Wariant IIA

Wariant IIB

Wariant IIC

Uzasadnienie wyboru: 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z poźn. zm.) przez administratora danych – Burmistrza Wołomina – wyłącznie dla potrzeb
niezbędnych  do  realizacji  konsultacji  w  sprawie  przebiegu  projektowanej  ulicy  Krymskiej  w  Leśniakowiźnie.  Przyjmuję  do
wiadomości,  że  przysługuje  mi  prawo dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile prawo to nie zostało
ograniczone na podstawie odrębnych przepisów;

….........................................
podpis*

* dotyczy wersji papierowej formularza
Formularz konsultacyjny prosimy wypełnić w terminie od 25 stycznia 2019 do 8 lutego 2019 :
elektronicznie  (on-line)  na  stronie  internetowej  www.wolomin.org,,  osobiście  w  Wydziale  Inwestycji  Urzędu
Miejskiego  w Wołominie,  ul.  Ogrodowa 4  (pokój  206 w godzinach  pracy  Urzędu)  z  wykorzystaniem formularza
konsultacyjnego w postaci papierowej, dostępnego - po weryfikacji tożsamości na podstawie dowodu osobistego-  w
Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego oraz dodatkowo dostępnego u Sołtysów wsi Leśniakowizna i Ossów, oraz za
pośrednictwem korespondencji wysłanej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Wołominie Wydział Inwestycji
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
Formularze złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Dziękujemy za udział w konsultacjach

http://www.wolomin.org/

