
Urząd Miejski w Dębicy 

ul. Ratuszowa 2 
39-200 Dębica 
 
 

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

(nazwa i adres właściwego zarządcy drogi) 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia kategorii I i _______ wypisów 
          (liczba) 

 

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 DOTYCZĄCA  

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1) W związku z pozyskaniem danych osobowych oraz realizacją wymogów 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), zwanym dalej: RODO 

informuje się, co następuje: 

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 

Dębica. 

3) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@umdebica.pl. 

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu załatwienia sprawy, której dotyczy złożony 

wniosek/pismo jak również w celu archiwizacji. 

5) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  

Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 64, 64a ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres załatwienia sprawy, której dotyczy złożony 

wniosek/pismo oraz przez okres archiwizacji, zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa. 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych 

osobowych może skutkować pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania, na warunkach 

określonych w przepisach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych 

kontaktowych, tj. nr telefonu, adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i odbywa się na podstawie 

zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie tych danych stanowi wyrażenie zgody na ich przetwarzanie 

w celu ułatwienia kontaktu z osobą, której te dane dotyczą, w toku prowadzonego postępowania 

administracyjnego. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz usunięcia danych po ustaniu okresu ich przechowywania, na warunkach określonych 

w RODO. 

9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną ............................................................. .............. 

(podpis Wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:iod@umdebica.pl

