Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć nie później niż 30 dni przed terminem
planowanego przejazdu pojazdu o masie większej niż przewidywana dla danej drogi.

……………………………………………………
/miejscowość, data/
Wnioskodawca
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu o masie większej niż
przewidziana dla danej drogi
/ nie dotyczy wjazdu pod „zakaz ruchu”, oraz sięgaczy i dróg dojazdowych od głównego
ciągu/
ulicami……………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………….
w terminie od dnia………………………….do dnia…………………………………………..
szacunkowa ilość przejazdów……..……………………………………….…………………...
*samochodu ciężarowego / marka /…….……………………………………………………….
o masie całkowitej………………………………………………………………………………
*o numerze rejestracyjnym ……………………………………..……………………………...
stanowiącym własność…………………………………………………………………………..
Wjazd odbywać się będzie w celu………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……….
Pozwolenie na przejazd odbiorę osobiście, wysłać pocztą
W przypadku zmiany adresu lub nazwy Firmy niezwłocznie powiadomię MZD
Do niniejszego wniosku należy załączyć:
-pozwolenie na budowę
-pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej /wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
KRS/
-pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania gruntu
-opinia Rady Osiedla
-uzgodnienie z MZD
-ksero dowodu rejestracyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
z siedzibą przy ulicy Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (33) 472 60 10,
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty
elektronicznej: iod@mzd.bielsko.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku/sprawy na podstawie
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego przede wszystkim
z: ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych
z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celu, do
momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji,
ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
spowoduje niemożność załatwienia sprawy.
Zapoznałam/zapoznałem
zamieszczonej powyżej.

się

z

informacjami

zawartymi

w

klauzuli

informacyjnej

…………………………………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

*wypełnić w przypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem pojazdu

