
 .............................................................  
(miejscowość, data) 

Miasto Jordanów  

Rynek 1, 34-240 Jordanów 

Wniosek 

o wydanie zezwolenia Kategorii I i  ........ (liczba) wypisów  

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 i numer drogi lub nazwę ulicy w miejscowości oraz odcinek drogi) 

pojazdu nienormatywnego (lub pojazdów nienormatywnych w liczbie:  ...........  ), którego (których): 

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 11,50 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 wydane zezwolenia 

 ...............................................................................  
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego uprawnionej) 

*) Niepotrzebne skreślić. 
**)  O ile nadano. 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza 
Miasta Jordanowa z siedzibą przy ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów. Z administratorem – można 
skontaktować się poprzez adres email miasto@jordanow.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 
adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wnioskiem na przejazd pojazdów 
nienormatywnych.  

4)  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji, jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych – 5 lat.  

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa:  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  prawo do sprostowania 
(poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych (RODO); 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia do przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. 

11) Kategoria danych, które przetwarzamy (należy podać, gdy dane zostały zebrane nie od osób 
których dane dotyczą) …… 

mailto:miasto@jordanow.pl

