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Kapitariskiej i Beniowskiego w Gdyni.

W odpowiedzi na Pana wniosek dotycz4cy wprowadzonych w 2018r. zmian organizacji
ruchu na ul. Kapitafiskiej i ul. Beniowskiego, uprzejmie informujg,2e analiza wprowadzanych po
konsultacjach spolecznych zmian polegala na wizjach w terenie, obserwacji ruchu i interpretacji
wplywaj4cych opinii od mieszkaric6w oraz Rady Dzielnicy.
Tak wiqc w tym przypadku pod pojgciem analizy nie wi42e sig opracowanie jakiegokolwiek

dokumentu. Odbi6r uZytkownik6w po wprowadzeniu zmian na ul, Kapitariskiej byl pozytywny.
S4 to zmiany, kt6re wprowadzone s4 na stale. Uzupelnione bgda w bieZ4cym roku
o 2 wyniesione przej6cia dla pieszych, 2 progi wyspowe i wyniesienie skrzyiowania ul. Grabowo
z ul. Beniowskiego.

Ewentualna decyzja o wprowadzeniu zmian na ul. M. Beniowskiego zostanie podjgta
po ustabilizowaniu siq ruchu na ul. Morskiej [w zwi4zku z zako'hczonym remontem).JuZ teraz,
w zwi4zku z prowadzon4 korespondencj4 z ZKM w Gdyni, wiadome jest ze ustanowienie
jednego kierunku na tej ulicy skutkowa6 bqdzie koniecznoSci4 wyznaczenia dodatkowych
przystank6w autobusowych na ul. Kapitariskiej. Mo2e to odby6 siq kosztem obecnych miejsc
postojowych.

zgodniez art. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2076/679 z dnia 27 kwietnia 201-6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowychiwsprawieswobodnegoprzeptywutakichdanychorazuchyleniadyrektywy95/48/WE(o96lnerozporzqdzenieoochroniedanych)[RODOl,informacja
o96lna dotyczEca przetwarzania danych osobowych w zwiqzku z korespondencjq kierowanEdozatzqdu D16g i Zleleni zamieszczona jest na stronie internetowej BIP
: Ponadto ZDIZjako administrator danych sobowych (ADO) informuje, i2:
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sq w celu rozpatrzenia sprawy i udzielenia odpowiedzi na zlo2ony wniosek oraz archiwlzacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i Art. 9
ust.1 lit. g) RODO, Kodeksu postqpowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjneJj
2l Pani/Pana dane osobowe przechowywane bqdq w czasie okreSlonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjE kancelaryjnq;
3) posiada Pani/Pan prawo 2qdania od ADO dostqpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich

Drzetwarzanla.

