
............................................... 

             (miejscowość, data)                                                               …............................................................... 
                                       (nazwa i adres właściwego starosty) 

 

 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego 

na okres 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 drogach publicznych, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad, pojazdu nienormatywnego*): 

pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu 

wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej, którego: 

1) długość, wysokość oraz rzeczywista masa całkowita nie są większe od 

dopuszczalnych; 

2) naciski osi nie są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla danej drogi; 

3) szerokość nie przekracza 3,5 m, 

Informacje o  

pojeździe 

pojazd 

wolnobieżny*) 

ciągnik rolniczy*) przyczepa 

specjalna*) 

Marka i typ  

 

  

Numer rejestracyjny*) 

Numer nadwozia, 

podwozia lub ramy 

 

 

 

 

  

 

dla podmiotu: ___________________________________________________________________ 

       (nazwa) 

adres: __________________________________________________________________________ 

 

 
Dane osoby wyznaczonej przez wnioskodawcę do kontaktu: _______________________________________________ 

          (imię i nazwisko, tel.) 

Załącznik: Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia 

 

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

*) Niepotrzebne skreślić 

**) O ile nadano



Klauzula informacyjna 

Starostwa Powiatowego w Pleszewie- Wydział Komunikacji 

 

          W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 

maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo 

Powiatowe w Pleszewie- Wydział Komunikacji 
 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pleszewski z siedzibą przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew, tel.: 62 74-29-

652. 
 

2.  W Starostwie Powiatowym w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem 

telefonu ogólnego: 62 74 29 600 lub pod adresem e-mail: abi@powiatpleszewski.pl 

 
3.  Starostwo Powiatowe w Pleszewie- Wydział Komunikacji może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

 

4) Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w zakresie 
transportu drogowego w krajowym transporcie drogowym rzeczy 

5) Wydawanie zaświadczeń oraz wypisów zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne rzeczy 

6) Prowadzenie spraw związanych z podjęciem i wykonywaniem krajowego transportu osób: samochodem osobowym, pojazdem 
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 

7) Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych 

 
4.  W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców danych  osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być na podstawie przepisów prawnych: 

 funkcjonariusze Policji;  
 inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego; 

 funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej; 

 funkcjonariusze Straży Granicznej; 
 upoważnieni pracownicy zarządców dróg publicznych- z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 

lit. A i ust. 4; 

 inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy- w odniesieniu do zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy oraz 
czas jazdy i postoju; 

 upoważnieni pracownicy właściwego organu, o którym mowa w art. 18 ust. 1- w odniesieniu do przewozów regularnych 

specjalnych; 
 upoważnieni pracownicy właściwego organu, o którym mowa w art. 18 ust. 1- w odniesieniu do przewozów regularnych 

specjalnych i międzynarodowych przewozów regularnych; 

 strażnicy straży gminnych- w odniesieniu do publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym ustawą z dnia 16 grudnia 
2010r.  

o publicznym transporcie zbiorowym 

 
5.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie- Wydział 

Komunikacji w formie papierowej i  elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres  niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji (B5, BE5, BE10) 
 

 6.  W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie- Wydział Komunikacji, Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje  
 Pani/Panu prawo do: 

 
 Dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji 

niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Pleszewski; 

 Sprostowanie danych, na podstawie art. 16 RODO; 
 Usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w 

których Starostwo Powiatowe w Pleszewie- Wydział Komunikacji przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane 

mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 
 Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

 Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, 

w których Starostwo Powiatowe w Pleszewie- Wydział Komunikacji posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 
przepisów prawa. 

 

 7.  W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na 
 przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

 zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
 8.  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie- Wydział Komunikacji Pani/Pana danych osobowych 

 narusza  przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Urzędu Ochrony 

 Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

  

 9.  W Starostwie Powiatowym w Pleszewie- Wydział Komunikacji nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób  

 zautomatyzowany. 

 

Zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną 

 
 

dn……………………………………………. 

mailto:abi@powiatpleszewski.pl

