
Mieszkańcy enklawy Kazury i Pileckiego!

Zarząd SM „Wyżyny”, dostrzegając problem nasilonego ruchu tranzytowego uliczkami enklawy 

Kazury/Pileckiego, wynikający z utrudnień komunikacyjnych związanych z budową Południowej 

Obwodnicy Warszawy, postanowił zasięgnąć Państwa opinii w kwes�i rozwiązania tego problemu. 

Prezentowane dotychczas na różnych forach i w indywidualnych dyskusjach poglądy są krańcowo 

różne. Przedkładamy wypracowany z grupą mieszkańców projekt zablokowania przejazdu 

od ul. Stryjeńskich do ul. Płaskowickiej zakładający uniemożliwienie przejazdu przez trzy odcinki 

uliczek osiedlowych, w miejscach zaznaczonych okręgami na zamieszczonej na odwrocie mapce 

(mapka dostępna również na stronie www.wyzyny.pl).

W pierwszym etapie ustawione byłyby odpowiednie znaki drogowe, a jeżeli nie da to 

spodziewanych rezultatów, zainstalowane będą blokady uniemożliwiające przejazd. Ten prosty i w 

zasadzie bezkosztowy sposób wiąże się jednak z pewnymi niedogodnościami dla samych 

mieszkańców, z uwagi na brak dojazdu z każdej strony do wszystkich budynków.    

Poniżej znajdą Państwo pytania, na które odpowiedzieć należy poprzez postawienie znaku X 

w odpowiednim okienku. Referendum skierowane jest WYŁĄCZNIE DO CZŁONKÓW SM „WYŻYNY” 

zamieszkałych przy ul. Kazury i Pileckiego, stąd konieczność wpisania swoich danych dla weryfikacji. 

Prosimy wszystkich o wzięcie udziału w tej ankiecie, bo tylko tą drogą możemy poznać preferencje 

znaczącej części mieszkańców.

Imię i nazwisko ......................................................
 

Adres ..................................................................... 
                                                                                                               ...............................................
                                                                                                                         podpis członka SM „Wyżyny”

 Niniejszą kartę do głosowania należy złożyć w dniach 09-11.01.2019r. 
w Biurze Spółdzielni przy ul. St. Kazury 5 w godz. 8-18

                                                                                      
                                                                                                       ZARZĄD SM „WYŻYNY”

1)  Czy jest Pani/Pan za zablokowaniem w jakikolwiek sposób możliwości przejazdu 
tranzytowego?

2)  Czy jest Pani/Pan za zablokowaniem możliwości przejazdu tranzytowego 
w sposób opisany wyżej i zaprezentowany na mapce znajdującej się na odwrocie?

3)  Czy jest Pani/Pan za innym sposobem uniemożliwienia przejazdu tranzytowego, 
który nie powodowałby uciążliwości dla mieszkańców (np. poprzez instalacje 
systemu szlabanów), godząc się na poniesienie związanych z tym kosztów?

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

verte!



Obowiązek informacyjny

Administratorem podanych danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „WYŻYNY” z siedzibą w Warszawie (02-795) przy ul. St. Kazury 5. 
Informujemy, że:

1. Pani/Pan ma prawo do kontaktu z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres ochronadanych@wyzyny.pl
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest zasięgniecie Pani/Pana opinii jako członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny” w zakresie 

ograniczenia ruchu tranzytowego przez teren osiedla. 
3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r., prawnie uzasadniony interes Administratora Danych. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do ustania celu w jakim zostały one zebrane, w tym przez okres jaki jest niezbędny do zachowania ich w 

celu obrony przed roszczeniami przez lat 5.  
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia ankiety.
6. Odbiorcami danych osobowych (którym ujawnia się dane osobowe) mogą być:

a. Podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora. 
b. Inne podmioty, gdy istnieją uzasadnione przyczyny prawne.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z Państw spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  
8. Jako Administrator Pani/Pana danych, zapewniamy prawo dostępu, sprostowania, usunięcia (zapomnienia) lub ograniczenia bądź sprzeciwu 

wobec przetwarzania. Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorującego.


	Strona 1
	Strona 2

