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Commissioner 

 
Od • rody 18 marca 2020 r. Biuro Zarz• dzania Pozwoleniami oraz Biuro Nadzoru i Rozstrzygania 
Problemów Budowlanych Wydziału Transportu miasta Nowy Jork (NYC DOT Office of Permit 
Management & Office of Construction Control & Mitigation) ogranicza bezpoś redniś  obsługś  klientów do 
odwołania i wdraś a nastś pujś ce obowiś zkowe procedury wynikajś ce ze stanu wyjś tkowego ogłoszonego 
w zwi• zku z epidemi•  koronawirusa COVID-19: 
Ubezpieczenia, aktualizacje kont i rejestracja nowych wnioskodawców 
Nie obsługujemy klientów osobiś cie; wszystkie dokumenty naleś y przesłaś  na adres 
constructionpermits@dot.nyc.gov, a po• wiadczone notarialnie oraz opatrzone podpisem i piecz• ci•  
oryginały przesłaś  pocztś  zwykłś  na adres: 

NYC DOT – Permit Management  
55 Water Street, Concourse  
New York, NY 10041 
Attn: Insurance Department 

Przed przesłaniem aktualizacji do ubezpieczenia od odpowiedzialnoś ci cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalnoś ci gospodarczej (Commercial General Liability, CGL), polisy ubezpieczenia nadal nale• y 
przesyłaś  na adres constructionpermits@dot.nyc.gov do weryfikacji i zatwierdzenia. 
Zgłaszanie wniosków o pozwolenie – wnioskodawcy zarejestrowani 
Wszyscy zarejestrowani wnioskodawcy musz•  złoś yś  wniosek i dokonaś  opłaty za wydanie pozwolenia 
za po• rednictwem Permit Management System NYCStreets www.nycstreets.net. Aby skorzysta•  z 
naszego wygodnego systemu internetowego, nale• y mie•  dost• p do NYCStreets. W tym celu nale• y 
przesłaś  wiadomoś ś  e-mail z imieniem i nazwiskiem, nazw•  firmy i numerem identyfikacyjnym 
wnioskodawcy na adres: constructionpermits@dot.nyc.gov i poprosi•  o wydanie osobistego numeru 
identyfikacyjnego (Personal Identification Number, PIN). 
 
Wnioski o pozwolenie na podstawie umów publicznych naleś y składaś  internetowo za poś rednictwem 
Permit Management System NYCStreets www.nycstreets.net. Wezwania do rozpocz• cia realizacji 
umowy, pisma informuj• ce o przyznaniu zamówienia oraz wszelkie zapytania dotycz• ce prac 
zwi• zanych z umowami publicznymi naleś y przesyłaś  na adres governmentpermits@dot.nyc.gov 
 
Wnioski o całkowite zamknię cie drogi 
Opis procedury całkowitego zamkniś cia drogi dostś pny jest pod adresem 
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/full-rdway-closure-procedure.pdf. Wypełniony formularz 
wniosku o całkowite zamkniś cie drogi, dostś pny tutaj: 
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/dot_full_roadway_closure_procedures.pdf, nale• y pobra•  i 
zapisa•  jako plik PDF, a nastś pnie przesłaś  na adres FullRoadwayClosure@dot.nyc.gov. (Prosimy nie 
przesyłaś  skanów formularza). 
 
Wnioski dotycz• ce nowego budynku / znacznej przebudowy 
Opis procedury wnioskowania o wydanie pozwolenia na nowy budynek / znaczn•  przebudow•  dost• pny 
jest pod adresem http://www.nyc.gov/html/dot/streetworks/downloads/pdf/new-building-major-alteration-
procedures.pdf. Wypełnione wnioski wraz z odpowiedniś  dokumentacjś  naleś y przesyłaś  na adres 
NewBldgMajorAlter@dot.nyc.gov. 
 
Pomieszczenia podziemne i krypty / SCARA / wnioski dot. wysypisk 
Opis procedury wnioskowania o wydanie pozwolenia na budow•  pomieszczenia podziemnego lub krypty 
dost• pny jest pod adresem 
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/dot_engineering_package_vault_application.pdf. Wypełniony 
wniosek, formularz SCARA, rysunki techniczne i wszelkie dodatkowe dokumenty naleś y przesłaś  do 
Biura ds. Weryfikacji Projektów (Plan Examination Unit, PEU) na adres vaults@dot.nyc.gov.PEU 
zapozna siś  z przedłoś onymi projektami i, je• li b• dzie to konieczne, powiadomi o terminie rozmowy 
konferencyjnej lub wideokonferencji WebEx z udziałem wnioskodawcy/dewelopera. 
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Commissioner 
 
Prywatni właę ciciele domów/nieruchomoę ci, którzy chc•  uzyska•  pozwolenie na napraw•  chodnika 
lub odnowienie zadaszenia, muszś  przesłaś  pocztś  elektronicznś  wniosek o pozwolenie na napraw•  
chodnika lub wniosek o wydanie pozwolenia dotycz• cego zadaszenia wraz z wymaganymi dokumentami 
na adres constructionpermits@dot.nyc.gov do rozpatrzenia; szczegółowe informacje dostś pne sś  tutaj: 
http://streetworksmanual.nyc/chapter-three/application-procedures-sidewalk-construction-permit. 
Personel rozpatrzy wniosek, zniesie opłatś  i prześ le pozwolenie pocztś  elektronicznś  do właś ciciela 
nieruchomoś ci. (Biura Pozwoleś  DOT bś dś  zamkniś te; prosimy nie przesyłaś  dokumentów pocztś  
tradycyjn•  ani nie przychodzi•  osobi• cie). Aby uzyska•  wi• cej informacji, skontaktuj si•  z naszym biurem 
głównym pod adresem constructionpermits@dot.nyc.gov lub zadzwo•  pod numer (212) 839-9561/9566. 
 

17 marca 2020 r., godz. 16:55 
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