
WNIOSEK  

  

Komórka odpowiedzialna  

Biuro Drogowe 
tel.: 32 324 24 00 

wew. 451  

 

Numer procedury  

VI GKD 

  

WNIOSEK   

O  WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO  

  

  
Nr faksu                           NIP                                                              REGON  
  

                                                                        
Adres e-mail  

  

  

Wnoszę o wydanie zezwolenia kategorii I i ………… **wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego (lub pojazdów w liczbie  

…………..  na  okres  miesiąca/6  miesięcy/12  miesięcy*  w  terminie  od  ……………  do  ……………  po  drodze  

…………………………………………………………………………………………………………….........., którego/których:  

1. wymiary oraz masa całkowita nie są większych od dopuszczalnych;  

2. naciski na 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*: 

……………………………………………………………………………………...  

………………………………………………………………………………………………………………………......*** dla 

podmiotu : …………………………………………………………………………………………………………….. adres : 

………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Dane osoby wyznaczonej przez wnioskodawcę do kontaktu: …………………………………………………………………………………………….  
                                                                                                                                                (imię, nazwisko, nr telefonu)  
  

Zezwolenie będzie wydane po uiszczeniu opłaty.  
 

 

 

 

 

www.bierun.pl   



 

 

 Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu  

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl, tel. 

032 324 24 00 wew. 467. Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych 

przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

(wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego). Podstawa prawna: art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego  

(t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art.20 ust. 8 Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. 

zm.), w związku z art. 6 pkt.e RODO. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,  

a niepodanie danych może skutkować odmową wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Dane będą przechowywane 

jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. 

L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.  

 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    *niepotrzebne skreślić  
  **wpisać ilość wypisów  
***wskazać lokalizację miejsca wyjazdu i miejsca docelowego  
  

  

  

 

  

  

  


