
…………..…………data……………                    

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Warszawie  

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  

Rejon Drogowy…………………... 

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, 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 11,5 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 wydanie zezwolenia. 

 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców w sprawach związanych z działalnością statutową MZDW. 

Uprzejmie informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa (zwany dalej MZDW). 

2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres: MZDW w 

Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej 

MZDW: bip.mzdw.pl. 



3) podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 

w celu realizacji zadań MZDW określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) i e) 

RODO, 

4) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą być udostępniane innym podmiotom, : 

a) organom, którym MZDW jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz argonom uprawnionym do otrzymania 

od MZDW danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych no podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

b) którym MZDW powierzył wykonywanie czynności związanych ze statutowymi obowiązkami zarządu drogi. 

5) posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane 

innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże 

MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na 

podstawie Pani/Pana zgody, 

6) okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa; 

b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MZDW w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w 

celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie  powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich 

przetwarzanie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO. 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

9) podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi i jest Pani/Pan zobowiązany do ich 

podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie załatwienie Pani/Pana wniosku, 

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

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

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

*) 
Niepotrzebne skreślić. 

**) 
O ile nadano. 


