
..................................................... 
                 (miejscowość, data )  ...................................................................... 
    (nazwa i adres właściwego zarządcy drogi) 
 

 
W N I O S E K  

o wydanie zezwolenia  kategorii: III/IV/V/VI***)  na przejazd pojazdu nienormatywnego 
na okres:  miesiąca / 6 miesięcy/ 12 miesięcy / 24 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 drogach publicznych pojazdu nienormatywnego, którego: 

1) długość nie przekracza***): 
- 15 m dla pojedynczego pojazdu  
- 23,0 m dla zespołu pojazdu  
- 30,0 m dla zespołu pojazdu o skrętnych osiach: 

2) szerokość nie przekracza***): 
       -  3,2  m 
       -  3,4  m 
       -  4  m 
3) wysokość nie przekracza 4,30 m  
4) naciski osi nie są większe od dopuszczalnych dla danej drogi***) 
5) naciski osi nie przekraczają wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym 

nacisku osi pojedynczej osi napędowej do 11,50 t  ***) 
6) rzeczywista masa całkowita nie jest większa od dopuszczalnej ***) 
7) rzeczywista masa całkowita nie przekracza 60 t ***) 

dla podmiotu:_______________________________________________________________ 
                      (nazwa) 
adres:  _____________________________________________________________________ 
 
 
Dane osoby wyznaczonej przez wnioskodawcę do kontaktu: ___________________________________ 
                                     (imię i nazwisko - tel.) 
 
 
Załącznik: Dowód wniesienia opłaty za wydane zezwolenia  
 
 
  
 ………... .................................................................... 
 (podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego uprawnionej) 
 
     *) Wpisać odpowiednio nazwy i adres właściwego starosty, właściwego naczelnika urzędu celnego albo Generalnego Dyrektora Dróg  
          Krajowych i Autostrad        
  **)  

O ile nadano. 
***)  Niepotrzebne skreślić  

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO 

informuję, że: 

Administratorem danych osobowych jest:  

Starosta Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: 

abi@powiat.wloclawski.pl 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania uprawnienia do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie krajowego transportu lub pośrednictwa przy przewozach.  

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a, lit c - RODO w związku z zapisami 

art. 7a , art. 8, art. 33, ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

Dane będą udostępniane: Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego. Poza tym dane mogą być 

udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie 

postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu wykreślenia z rejestrów dotyczących 

przedsiębiorstw i firm transportowych.  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych wnioskodawca ma prawo złożyć do Administratora wniosek 

o: dostęp do danych, czyli o informację o przetwarzanych przez Administratora danych lub ich kopię na 

podstawie Art. 15 RODO, sprostowanie czyli poprawienie danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 

usunięcie danych jeśli są przetwarzane bezpodstawnie (Art. 17 RODO), ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych w przypadkach opisanych w Art. 18 RODO, przeniesienie danych do innego administratora na 

podstawie Art. 20 RODO. Wnioskodawca ma prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych opartego na Art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. 

Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z chwilą, gdy 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie odmowa: wydania uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie krajowego transportu lub pośrednictwa przy przewozach.  

Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

 

Zapoznałam/zapoznałem się dnia: ……………………....………  Czytelny podpis: ………………………….. 

 

 


