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FORMULARZ BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 
Niniejszy formularz badania opinii społecznej (zwany dalej Ankietą) służy zebraniu Pana/Pani opinii i 

wniosków dotyczących aktualnie proponowanych przez Projektanta wariantów budowy 

skrzyżowania dwupoziomowego w zamian za likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w m. 

Terespol 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu 

ustosunkowania się do Pana/ Pani opinii i wniosków, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje 

Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Instrukcja wypełnienia ankiety: 

1. Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie Ankiety. 

2. Odpowiedzi proszę udzielić poprzez wstawienie znaku „X” lub/ i ręczne wpisanie odpowiedzi 

w białe pole 

3. Wypełnioną ankietę mogą Państwo: 

a) zostawić w Urzędzie Miasta/Gminy w terminie do 28 lutego 2021r. włącznie; Ankiety 

zostaną przekazane Jednostce Projektowej.; 

b) przesłać pocztą, faksem lub emailem do 28 lutego 2021r. włącznie na poniższy 

adres:  

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.;   Al. Jerozolimskie 96; 00-807 Warszawa 

Fax: +48 (22) 41-91-401            Email:  sekretariatspi@schuessler-plan.com 

Imię i nazwisko osoby 

wypełniającej ankietę: 

 

Adres zamieszkania osoby 

wypełniającej ankietę: 

 

Obręb i numer działki 

(jeżeli są znane) 

 

  

 

Pytanie 1. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani aktualnie proponowane warianty 1, 2, 3 i 4 

Wariant  Pozytywnie Negatywnie Nie wiem / nie mam zdania 

1    

2    

3    

4    
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Pytanie 2. Proszę szczegółowo opisać, które rozwiązania uważa Pan/Pani za  POZYTYWNE? 

 

 

Pytanie 3. Proszę szczegółowo opisać, które rozwiązania uważa Pan/Pani za NEGATYWNE i jakie w 

związku z powyższym są Pana / Pani oczekiwania w tym zakresie? 

 

Pytanie 4. Proszę wpisać dodatkowe informacje, opinie, wnioski itp. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na niniejszym 

formularzu dla potrzeb związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

Data i podpis wypełniającego Ankietę ...............................................................................    


