
 

WYDZIAŁ TRANSPORTU  
WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA DOTYCZĄCEGO ZADASZENIA 

 
DZIELNICA:   NR BLOKU:   NR DZIAŁKI:   DATA:   

 
Niniejszym składam wniosek o wydanie pozwolenia na montaż i utrzymanie zadaszenia nad chodnikiem przy 
wejściu do budynku lub obiektu położonego pod adresem: 

(adres nieruchomości, w której zamontowane zostanie zadaszenie) 
 

Wymiary zadaszenia: długość:   szerokość:  

Rodzaj zadaszenia: 

wysokość:   prześwit:   

hotel □ mieszkanie □ restauracja □ inny obiekt □ kawiarnia na chodniku □ 
inne:  (proszę określić) 

Osoby składające wniosek o wydanie pozwolenia dotyczącego zadaszenia muszą złożyć w dziale 
Inspekcji Ruchu Drogowego i Zapewniania Jakości (Highway Inspection and Quality Assurance, 
HIQA) następujące dokumenty: 

1. Poświadczoną notarialnie pisemną zgodę właściciela nieruchomości na montaż i utrzymanie zadaszenia. 
2. Specyfikację podstawowych danych konstrukcyjnych, zawierającą następujące elementy: rodzaj, opis i kolor 

pokrycia zadaszenia; rodzaj, średnicę i wymiary wszystkich elementów podporowych; opis ramy 
i mocowania rur wiatrowych oraz mocowania do chodnika i budynku; opis proponowanych napisów na 
pokryciu zadaszenia wraz z ich dokładnym brzmieniem i wymiarami; trzy zdjęcia proponowanego obiektu 
o wymiarach pięć cali na siedem cali. 

3. Oświadczenie, że projekt i budowa zadaszenia są zgodne z rysunkiem nr H1029 w dokumencie „Standardowe 
dane budowlane” (Standard Details of Construction). Zadaszenie musi posiadać pełne pokrycie. 

4. Rysunek przedstawiający zadaszenie, wymiary, lokalizację oraz wszystkie obiekty i sprzęty  
w odległości 15 stóp z obydwu stron zadaszenia. 

5. Zaświadczenie producenta, że pokrycie jest ognioodporne. W przypadku braku możliwości uzyskania 
takiego zaświadczenia od producenta, możliwe jest złożenie zamiast niego zaświadczenia instalatora. 

6. Jeżeli dotyczy, zgodę Komisji ds. Ochrony Charakterystycznych Punktów (Landmarks Preservation 
Commission, LPC) na montaż zadaszenia we wskazanym charakterystycznym punkcie, dzielnicy 
historycznej lub na budynku oznaczonym jako zabytek przez LPC. 

7. W przypadku składania wniosku w związku z kawiarnią na chodniku. wnioskodawca musi przedłożyć 
pisemną zgodę Wydziału Spraw Konsumenckich NYC (Department of Consumers Affairs). 

Przedmiotowe pozwolenie podlega następującym warunkom: 
Wnioskodawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów i zasad Wydziału oraz innych 
obowiązujących przepisów i zasad. 

Podpis i potwierdzenie wnioskodawcy: 
 

Drukowanymi literami: Podpis: _________________ Data:   
(dane wnioskodawcy drukowanymi literami) (podpis wnioskodawcy) 

 
 

Approved by:  Date:   
(HIQA Borough Coordinator Signature) 

 
 

 
Po uzyskaniu pozwolenia dotyczącego zadaszenia od HIQA konieczne jest złożenie następujących 
dokumentów w Biurze Zarządzania Pozwoleniami (Office of Permit Management): 

1. Wnioski o pozwolenia: 
a. Pozwolenie na montaż – wydawane wykonawcom dla nowych zadaszeń, 
b. Pozwolenie na utrzymanie – wydawane właścicielom nieruchomości dla nowych i istniejących 

zadaszeń. 

2. Gwarancja koncesyjna. Proszę zapoznać się z przepisami drogowymi § 2-02 (4) – dotyczy wyłącznie 
pozwolenia na montaż. 

3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  
i zaświadczenie wystawione przez agenta ubezpieczeniowego. 

 
WAŻNE: Biuro pozwoleń akceptuje główne karty kredytowe, przekazy pieniężne, czeki firmowe i czeki 
potwierdzone. CZEKI OSOBISTE NIE SĄ AKCEPTOWANE. 

 
NYC Department of Transportation 
Highway Inspection and Quality Assurance (HIQA) 
55 Water Street - 7th Floor  
New York, NY 10041 
www.nyc.gov/dot 
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