
                              Druk KT-49/1  
   

Kielce, dnia ………………………………. 
 

 
 
 

     STAROSTA KIELECKI 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44 
25 – 211 Kielce 

 
 
W N I O S E K 

o wyrażenie zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu 
oznaczoną znakiem B-18 lub B-5* 

 
 na jednorazowy przejazd 
 na przejazd w okresie od – do ………………………………………………………….. 

(nie dłużej niż 12 miesięcy) 

 

W związku z*: 

 Dojazdem do prywatnej posesji (w przypadku mieszkańca, właściciela, najemcy) 
 Dojazdem w celu zaopatrzenia, odbioru produktów (w przypadku działalności gospodarczej) 
 Dojazdem do bazy eksploatacyjnej (firmy transportowe) 
 Dojazdem do inwestycji budowlanej (jednorodzinnej, wielorodzinnej) 
 Dojazdem do inwestycji budowlanej innej ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
                 (opisać inny powód konieczności wjazdu) 

……………………………….....................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Przejazd będzie się odbywał na trasie od – do przez ………………………………………………………………………….. 
        (podać nazwy miejscowości) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
po drodze/drogach o nr ………………………………………………………………………………………………………………………. 
     (podać nr dróg) 
 

         
1. Do wniosku należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego zasadność wjazdu (np. zlecenie na 
wykonywanie określonych robót lub usług, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych, list 
przewozowy lub inne dokumenty potwierdzające zlecenie przewozu, tytuł prawny do nieruchomości 
lub lokalu (potwierdzenie zameldowania, akt notarialny, umowa najmu nieruchomości, itp.)) 
2. Wykaz pojazdów, których dotyczy wniosek. 

 
     …………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko/ nazwa firmy) 
 

……..…………………………………………………………… 
(adres zamieszkania/siedziba firmy) 

 
………..……………………………………………………………………….. 

(Nr telefonu**) 
 

…………….………………………………………………………………….. 
(NIP) 

 

 



UWAGA: 
1. Wyrażenie zgody będzie poprzedzone uzyskaniem opinii od Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach 
lub właściwego zarządcy dróg gminnych. 
2. Wyrażenie zgody bądź odmowa wyrażenia zgody na przejazd po drogach z ograniczeniem tonażu 
odbywać się będzie na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
 

 
 
................................................................................                  ....................................................................................................... 
   (data, podpis i pieczęć przyjmującego wniosek)                    (czytelny podpis wnioskodawcy – pełnym imieniem i nazwiskiem) 

 
 

WNIOSEK: kompletny / niekompletny 
 
*zaznaczyć właściwe 
** nieobowiązkowe  

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna  
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań z zakresu wyrażenia 

zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu, oznaczoną znakiem B-18 lub B-5 
 

 W związku z realizacją wymogów art. 13 oraz art. 14 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 „RODO”), uprzejmie informujemy, iż: 

a) Administratorem Państwa danych osobowych, Państwa przedstawicieli oraz osób wskazanych we 
wniosku jest Starostwo Powiatowe w Kielcach reprezentowane przez Starostę Kieleckiego                   
z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania 
tych danych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres         
e-mail: iod@powiat.kielce.pl; 

b) Przekazane dane osobowe będą przetwarzane ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z realizacją zadań z zakresu organizacji ruchu 
drogowego, w szczególności rozpatrzenia wniosków oraz wyrażenia zgody na wjazd na drogę 
z ograniczeniem tonażu, oznaczoną znakiem B-18 lub B-5; 

c) Podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków za-
rządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 784); 

d) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionej pod-
stawy prawnej jest niezbędne, aby Administrator mógł realizować zadania z zakresu organizacji 
ruchu drogowego , w tym wyrażenia zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu, oznaczoną 
znakiem B-18 lub B-5. Niepodanie danych może wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie wniosków 
dotyczących wyrażenia zgody; 

e) W przypadku pozostałych danych osobowych, takich jak dane kontaktowe (np. numer telefonu, 
adres e-mail) podanie ich jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować wydłużeniem 
czasu realizacji w przypadku konieczności kontaktu z wnioskodawcą; 

f) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich 
usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa; zaś w przypadku danych, których 
podstawą przetwarzania jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego doko-
nano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

g) Przekazane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych po-
wyżej celów przetwarzania, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może 
zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa (obowiązek archiwi-
zacji); 

h) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych 
przez Administratora przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora; 

i) Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie 
przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub 
podpisanej umowy pomiędzy Administratorem, a podmiotem; 

j) Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 

k) Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym tekstem i zrozumienie przysługujących mi praw. 
 

Czytelny podpis: .................................................................. 

mailto:iod@powiat.kielce.pl

