
 

Działania informacyjno – konsultacyjne prowadzone w związku z opracowaniem Studium 

Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji 

Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla  

„Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45" 

WNIOSEK WŁAŚCICIELA GRUNTU/ÓW 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IVIA S.A siedzibą w Katowicach, ul. Roździeńskiego 91. Dane wykorzystane będą wyłącznie 

w celu rozpatrzenia sprawy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych pozwoli na rozpatrzenie 

sprawy sprawnie i zgodnie z przepisami prawa.  

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1257, z późn. Zm.), ustawa z dn. 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 (EU) 2016/679 z dn. 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 ujawniane, w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy, 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: 

1) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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; 

2) Prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Udostepnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia sprawy. 
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Czy jest Pan(i) za budową obwodnicy Wielunia:                Tak                           Nie                       Nie mam zdania     
Uwaga! Należy wybrać jedną odpowiedź. 

W mojej opinii najkorzystniejszy jest wariant:  Wariant 1 (błekitny)        

Uwaga! Należy wybrać jedną odpowiedź.                                 Wariant 2 (różowy) 

                                                                              Wariant 3 (żółty)               

DATA * ……………………………….…………………….. PODPIS * …………………………….…………………….. 

Informacje dot. składania wniosków 

Adres strony internetowej: http://obwodnicawielunia.pl  

Papierowe wersje rysunków 

dostępne są w następujących 

lokalizacjach: 

Urząd Miejski w Wieluniu   

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

Oddział w Łodzi 

ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź 

(*) dane obowiązkowe 

Wzór Wniosku jest obowiązujący dla przedmiotowego zadania.  

Wniosek można złożyć w terminie do 01.07.2022 r. osobiście w GDDKiA o/ Łódź, drogą pocztową lub mailem na poniższy 

adres: 

Ivia S.A, ul. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice 

email: wnioski_wielun@ivia.pl 

 

http://obwodnicawielunia.pl/
mailto:wnioski_wielun@ivia.pl

