
Wniosek o wydanie zezwolenia w postaci identyfikatora upoważniającego do wjazdu i poruszania
się ulicami objętymi ograniczeniami na terenie Gminy-Miasto Płock

Dnia ...….../........./........... r.

(Wnioskodawca, adres)    

(NIP) (telefon kontaktowy)

Proszę  o  wydanie  zezwolenia  upoważniającego  do  wjazdu  i  poruszania  się  ulicami  objętymi
ograniczeniami w ruchu dla: 

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton. (Identyfikator C16)

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton. (Identyfikator C8)

pojazdów przewożących towary niebezpieczne o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

16 ton. (Identyfikator N16)

pojazdów przewożących towary niebezpieczne o dopuszczalnej masie całkowitej do 16 ton.

(Identyfikator N).

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton do 8 ton. (Identyfikator C)

Lista pojazdów, dla których wnioskodawca wnosi  o wydanie zezwolenia (numer rejestracyjny, 
marka pojazdu, dopuszczalna masa całkowita):

Miejsce wjazdu do strefy, godziny przejazdu, adres miejsca docelowego, miejsce wyjazdu ze strefy:

zaznaczyć właściwe kwadraty literą „X”
*)niepotrzebne skreślić

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1

09-400 Płock
Wydział Transportu 

Publicznego i Inżynierii 
Ruchu Drogowego



Charakter i specyfika działalności Wnioskodawcy:

Uzasadnienie konieczności wjazdu na ulice Gminy-Miasto Płock objęte ograniczeniami w ruchu:

 

Załączone dokumenty niezbędne do uzyskania Identyfikatora (wymagane Regulaminem):

Dokument na podstawie którego odbywa się przewóz np. list przewozowy

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru

przedsiębiorców

Kopię dowodu/ów* rejestracyjnego/ych* – nie dotyczy identyfikatorów na okaziciela

Aktualne  umowy  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  konieczność  wjazdu  do  strefy  

ograniczeń

Sposób odbioru:

 Osobiście

Przesyłką pocztową na adres ….................................................................................................

Przez pełnomocnika …...............................................................................................................

Legitymującego/-a* się................................. seria i numer …...................................................

Prawidłowość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

  (czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy)

Zgodnie z art. 13 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 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych
„RODO”) informujemy, że: 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia w postaci identyfikatora upoważniającego do wjazdu i poruszania się ulicami objętymi ograniczeniami na
terenie Gminy-Miasto Płock zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 1376/2020 z dnia 18 marca 2020r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydawania i
użytkowania zezwoleń w postaci identyfikatorów upoważniających do wjazdu, poruszania się po obszarze (ulicach) Gminy-Miasto Płock pojazdów objętych zakazami
ruchu wyrażonymi znakami drogowymi „B-5” i „B-13a”;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres przez 5 lat od daty zakończenia sprawy;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania
prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

zaznaczyć właściwe kwadraty literą „X”
*)niepotrzebne skreślić

(imię nazwisko pełnomocnika)


