…………………….…………,

dnia ……………………..………

POWIAT PŁOCKI
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w PŁOCKU
09 - 400 Płock, ul. Bielska 57a
WNIOSKODAWCA: Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego (ew. pieczątka):
...................................................................................………………………………………...............................................…................................................

Adres: ...................…..........................................................................................................................................................................................................
...............................................................……………….............………………….................................................................................................................

Tel/fax: ..........................................................................................................................................................................................................................
NIP: .................................................................................................... REGON: ........................................................................................................
PESEL: …………………………………………………..
KRS: ....................................................……………………
Nr ewidencji działalności gospodarczej: ...........................................……………………………..........................................................

WNIOSEK
na udzielenie zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu
będącą w zarządzie ZDP w Płocku
W związku z1:
□ realizacją inwestycji budowlanej (indywidualna – domy jednorodzinnej),

□ realizacją inwestycji budowlanej (wielorodzinnej),
□ realizacją innej inwestycji budowlanej: .....................................................…………………………................................................
□ uporządkowaniem działki,
□ prowadzeniem gospodarstwa rolniczego,
□ prowadzeniem działalności gospodarczej,
□ obsługą / realizacją imprezy lub uroczystości,
□ ..……..........................................................................................................................…………….……………………………………...........
(opisać inny powód do wjazdu samochodów ciężarowych poza znak B-5 oraz wszelkich pojazdów poza znak B-18)

Przejazd samochodów ciężarowych / pojazdów samochodowych2 prowadzony będzie w związku z3:
..............................................………………………………...........................................................................................................................…………........
..............................................………………………………...........................................................................................................................…………........
..............................................………………………………...........................................................................................................................…………........
..............................................………………………………...........................................................................................................................…………........

Proszę o wyrażenie zgody na wjazd samochodu ciężarowego/samochodów
ciężarowych / pojazdu samochodowego /pojazdów samochodowych4 o tonażu ..........…….......... (t) na drogę/drogi.........................…............................... wjazd na ww. drogę/drogi ograniczony jest znakiem drogowym B-5 lub
B-18 o dopuszczalnym tonażu: .........…….......... ton. Przejazd pojazdów odbywać się będzie drogami:
......................................................................................…………………………………………............................................................................................

od miejscowości ............……………………………...............… do miejscowości …………..……………….…………………………
(miejsca budowy, miejsca postoju pojazdu, miejsca imprezy/uroczystości, inne – napisać jakie )
1

Właściwe zaznaczyć i opisać
Właściwe podkreślić
3
Opisać szczegółowo powód wjazdu: np. „realizacji budowy domu jednorodzinnego, realizacja dwóch budynków
wielorodzinnych, wjazd autokaru po gości weselnych, marka pojazdu/pojazdów, numer/numery rejestracyjne pojazdów, itp.
4
Właściwe podkreślić
2
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Ruch pojazdów od poniedziałku do piątku odbywać się będzie w godz. od ...…..….…….... do ......…...……....,
w soboty w godz. od ......………….... do .....…….…….... i w niedziele w godz. od ........…….….... do ........…….…..….

………………….………………………………….
data i podpis osoby upoważnionej

ODBIÓR ZEZWOLENIA (właściwe zakreślić)
□ w siedzibie ZDP w Płocku osobiście (w przypadku osób prawnych osoba uprawniona do reprezentowania wnioskodawcy),
□ za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany we wniosku,
□ przez osobę upoważnioną pisemnie przez uprawnionego/uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy tj.:
………………….………………………………….
data i podpis osoby upoważnionej

Do wniosku załączam5:
□ Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej,
□ Oświadczenie o odbywającej się uroczystości lub imprezie,
□ Fragment planu powiatu z naniesioną trasą przejazdu (wszyscy wnioskodawcy),
□ W przypadku spółki cywilnej kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie
Skarbowym.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) – dalej RODO, informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku,
z siedzibą przy ul. Bielskiej 57a, 09-400 Płock.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez email:
iod.cuw@powiat.plock.pl, tel. 24 267 67 94 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku przy
ul. Bielskiej 59, pokój 523.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. e RODO;
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO;
c) realizacji zawartych umów - zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. b RODO;
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
odbywa się w celu możliwości wykonywania
ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
oraz w przepisach sektorowych.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 – odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe,
dla których Administratorem jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku.

5

Właściwe zaznaczyć
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6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji zadania, do którego zostały zebrane,
przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz tj. załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przy uwzględnieniu
przepisów sektorowych.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie RODO przysługuje
Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych,
do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Prawa te przysługują wówczas, jeżeli
nie naruszają innych, obowiązujących aktów prawnych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy, przy czym podanie
danych jest:
- obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;
- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
10.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
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