EAD-06-02
.................................................................
(miejscowość, data)

Prezydent Miasta Koszalina
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
ul. Połczyńska 24
75-815 Koszalin
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia kategorii II / III / IV ***) na przejazd pojazdu nienormatywnego
na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy ***)

Wnioskodawca: __________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko/nazwa)

Adres: ____________________________________________________________________________________________________________
Nr tel.: __________________________________________________, nr fax: _________________________________________________
NIP**) __________________________________________________REGON**) _________________________________________________
wnoszę o wydanie zezwolenia na przejazd w terminie:
od ____________________________________________ do ____________________________________________
po drogach publicznych, pojazdu nienormatywnego, którego:
1) długość nie przekracza***):
− 15 m dla pojedynczego pojazdu,
− 23 m dla zespołu pojazdu,
− 30 m dla zespołu pojazdu o skrętnych osiach;
2) szerokość nie przekracza***):
− 3,2 m,
− 3,4 m,
− 4 m;
3) wysokość nie przekracza 4,30 m;
4) naciski osi nie są większe od dopuszczalnych ***);
5) rzeczywista masa całkowita nie jest większa od dopuszczalnej***);
6) rzeczywista masa całkowita nie przekracza 60 t***);
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)
*)Wpisać odpowiednio nazwę i adres właściwego starosty, właściwego naczelnika urzędu celnego-skarbowego albo Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
**) O ile nadano
***) Niepotrzebne skreślić

EAD-06-02
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku (RODO)
uprzejmie informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie ul. Połczyńska 24,
75-815 Koszalin, tel: 94 311-80-60, e-mail: sekretariat@zdit-koszalin.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie jest Pani Alina Góral: tel: 94 311-80-69,
e-mail: iod@zdit-koszalin.pl.
3. Dane przetwarzane są w celu wydania zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.
4. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na
przejazd pojazdu nienormatywnego, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
5. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie sprawy.
6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną BE5.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu do
swoich danych i ich sprostowania.
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (numer telefonu lub inne dane dobrowolnie
podane) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość,
czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane
z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych
osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
lub na podstawie zawartych umów powierzenia tj. podmiotom świadczącym usługi prawne, informatyczne,
hostingowe, dostawcom oprogramowania, podmiotom upoważnionym do niszczenia dokumentów.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie.
11. Ponadto informujemy, że w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w trybie
zautomatyzowanym oraz Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

