Warunki relokacji latarni ulicznej na własny koszt
1.

Należy złożyć wniosek i uzyskać zatwierdzenie zmienionych planów w Dziale Układania Nawierzchni
(Builders Pavement Section) DOT, 55 Water Street. Na planach należy zaznaczyć wszystkie zmiany położenia
latarni ulicznych zatwierdzone przez Wydział Oświetlenia Ulicznego (Division of Street Lighting).

2.

Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty związane z relokacją danej latarni ulicznej zgodnie z zaleceniami
Wydziału i zwalnia Miasto Nowy Jork z wszelkiej związanej z nią odpowiedzialności .

3.

Należy uzgodnić kwestie finansowe z firmą Consolidated Edison związane z relokacją usługi dostarczania
energii elektrycznej zgodnie z załączonym wstępnym rysunkiem. Aby przyspieszyć tę sprawę, należy przysłać
kopię pozwolenia dotyczącego podjazdu DOT, pismo z Wydziału Oświetlenia Ulicznego ze wstępną zgodą oraz
rysunkiem do zakładu dostarczającego energię elektryczną. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta
Con Edison pod numerem 1-800-75-CONED (1-800-752-6633) lub wejść na stronę internetową w celu
uzyskania szczegółowych informacji.

4.

Wszelkie prace musi wykonywać elektryk licencjonowany przez miasto Nowy Jork. Poniżej znajduje się lista
wykonawców robót elektrycznych posiadających ważne uprawnienia:

Hellman Electric
Verde Electric
Windsor Electrical

(718) 931-9900
(914) 664-7000
(718) 850-6523

Welsbach Electric
EJ Electric
Metro Electrical

(718) 670-7900
(718) 764-3397
(718) 439-7476

5.

Do czasu dostarczenia energii do nowej latarni wnioskodawca musi zainstalować tymczasowe oświetlenie w
pobliżu poprzedniej lokalizacji i dbać o nie. Konserwacją lamp zajmuje się wykonawca prac konserwacyjnych
Wydziału Oświetlenia Ulicznego pod warunkiem, że zapewnione urządzenia są dostępne i stanowią
standardowy sprzęt miasta.

6.

Złożenie poniżej podpisu przez upoważnionego pracownika organizacji oraz odesłanie formularza do Wydziału
Oświetlenia Ulicznego na adres: Division of Street Lighting, 34-02 Queens Boulevard, Long Island City, New
York 11101, do rąk ________________________jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

7.

Po otrzymaniu niniejszego wypełnionego i podpisanego dokumentu oraz potwierdzenia w formie pisemnej
(poświadczenia itp.) dokonania wszelkich uzgodnień finansowych z wykonawcą robót elektrycznych i Con
Edison, Wydział Oświetlenia Ulicznego wyda niezbędne zlecenia wykonawcy i firmie Edison, zezwalając na
relokację latarni ulicznej. Załączony „wstępny” rysunek dotyczy wyłącznie nowej lokalizacji słupa i nie stanowi
zlecenia wykonania robót. Należy powiadomić Wydział w ciągu co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem
robót, kontaktując się z Wydziałem Inspekcji Instalacji Elektrycznych (Electrical Inspection Division) pod
numerem (212) 839-3322.
Po zakończeniu prac wymagane jest poświadczenie przez DOT w formie certyfikatu ukończenia inspekcji.

8.

Kopia niniejszego pisma została wysłana do dyrektora działu układania nawierzchni. Niespełnienie
powyższych warunków może skutkować opóźnieniami w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
Lokalizacja słupów po ich relokacji:
Nazwa organizacji:
Adres do korespondencji:
Podpis
(pracownik lub organizacja)

Stanowisko

Nazwa wykonawcy robót elektrycznych i numer licencji:
NYC Department of Transportation
Division of Street Lighting
34-02 Queens Blvd, Long Island City, NY 11101
T: 212-839-3359
SL-11rev 6-17-2019

Data

