
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WJAZD POJAZDÓW O TONAŻU
WIEKSZYM OD 3,5 T, 5 T, 10 T.

Biesiekierz, dnia……………………………..

Wnioskodawca:

……………………………………………..
Imię i nazwisko lub nazwa firmy

……………………………………………..

……………………………………………..
Adres zamieszkania lub siedziby

………………………………………………
Telefon

     Zgodnie z art. 10 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zmianami) zwracam się o wydanie zezwolenia na wjazd 
pojazdów o tonażu większym niż 3,5 t, 5 t, 10 t *.

Wjazd pojazdów w ulice, działki:

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

w celu………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

na czas określony tj. w terminie…………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. (okres nie dłuższy niż 12 m-cy).

Dane pojazdu:

Marka i typ…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

numer rejestracyjny…………………………………………………………………………………………………………………………….

tonaż……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zezwolenie odbiorę: osobiście/ proszę przesłać na adres wskazany we wniosku. *

………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. 
UE L119, s. 1 do 88), dalej RODO, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gminne Służby Techniczne i Komunalne, 76-039 Biesiekierz 103, e-mail: 
gstik@biesiekierz.eu; +48 94 318 09 47, w imieniu której działa Kierownik GSTIK, dalej jako Administrator; Dane kontaktowe
do Inspektora Ochrony Danych: Dariusz Florek, e-mail: iod@biesiekierz.eu ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji zadań wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c) RODO i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przez okres niezbędny do ich 
przyznania oraz przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa niezbędnym do celów archiwalnych w interesie 
publicznym;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest na BIP i/lub na tablicach informacyjnych Administratora, w tym z 
informacja o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści danych i prawie do ich 
poprawiania.
Oświadczam, że podane dane osobowe są one zgodne z prawdą.

………………………………………………………………………
(podpis)
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