..........................................................

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

(miejscowość, data)

ul .Witkiewicza 8, 38-500 Sanok
(nazwa i adres właściwego zarządcy drogi)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia kategorii I i _____ wypisów
(liczba)

na przejazd pojazdu nienormatywnego
na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy*)
Wnioskodawca: _________________________________________________________________________
(imię i nazwisko / nazwa)

Adres: _________________________________________________________________________________
Nr tel.: ___________________________________________, nr faksu: _____________________________
NIP**) __________________________________, REGON**) _____________________________________
PESEL**) _______________________________________
Wnoszę o wydanie zezwolenia na przejazd w terminie:
od _________________ do ____________________
po drodze: ______________________________________________________________________________
(wpisać kategorię, numer drogi lub nazwę ulicy w miejscowości oraz odcinek drogi)

_______________________________________________________________________________________
pojazdu nienormatywnego
(których):

(lub

pojazdów

nienormatywnych

w

liczbie

_________),

którego

1) wymiary oraz rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych;
2) naciski osi nie są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla dróg, po których
mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do
11,5 t,
w celu umożliwienia dojazdu do/z*): ________________________________________________________
(wskazać miejsce, np. zakład pracy, posesja lub inny obiekt)

_______________________________________________________________________________________
dla podmiotu: __________________________________________________________________________
(nazwa)

adres: _________________________________________________________________________________
Dane osoby wyznaczonej przez wnioskodawcę do kontaktu: ____________________________________________________
(imię i nazwisko, tel.)

Załącznik: Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia

...................................................................................
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)
*)

Niepotrzebne skreślić.

**) O

ile nadano.

P O U C Z E N I E:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679B
z dnia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej -RODO, informuję, co następuje:
1. Dane osobowe strony postępowania są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie
zezwolenia kat. I ;
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych strony postępowania jest art. 64 ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110)
3. Podanie danych osobowych przez stronę jest obowiązkiem określonym ustawowo, którego spełnienie
umożliwia udział w postępowaniu;
4. Dane osobowe strony nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w formie
profilowania;
5. Dane osobowe strony nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Odbiorcą danych osobowych strony są organy administracji publicznej i sądy administracyjne w zakresie
przewidzianym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego oraz
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
7. Dane osobowe strony będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
8. Strona postępowania może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz może żądać ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania -w
zakresie przewiedzianym przepisami prawa;
9. W przypadku przetwarzania danych osobowych strony z naruszeniem przepisów RODO, stronie
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Administratorem danych osobowych strony jest Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok, reprezentowany przez Dyrektora;
11. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Rogoz e-mail: iod@pzd.sanok.pl

..................................................
(podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

