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Tymczasowe girlandy / oświetlenie świąteczne / słup 

energetyczny / sztuka z aplikacją elektryczną NYC DOT 
 
Wypełnij ten wniosek, jeśli planujesz zainstalować oświetlenie, korzystając z infrastruktury NYC DOT. 

Wniosek musi być wypełniony co najmniej 60 dni przed planowaną datą instalacji. 

Wniosek należy złożyć do NYC DOT Division of Street Lighting drogą elektroniczną na adresy 

amikhail@dot.nyc.gov i ftunnah@dot.nyc.gov. 
 

 

Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, można użyć tego podpisanego przez DOT 

wniosku jako załącznika do pozwoleń w NYC STREETS. nycstreets.net/Public/SignIn/Index 

 

Pozwolenia są dostępne na okres do 60 dni. Jeżeli wnioskodawca potrzebuje 

dłuższego okresu, wniosek może zostać odnowiony, jednak nie dłużej niż na jeden rok. 

 

Niniejszy wniosek NIE jest pozwoleniem. Nie wolno instalować oświetlenia ani mocować 

jakichkolwiek elementów na słupach latarni ulicznych do czasu uzyskania pozwolenia od 

NYC DOT. 

 
Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

Adres wnioskodawcy: 

Adres e-mail wnioskodawcy: 

Numer telefonu wnioskodawcy: 

Oświetlenie dekoracyjne: 
TAK NIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sezonowe oświetlenie świąteczne: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAK NIE 
Inne / Instalacja artystyczna DOT: 

 

TAK NIE 

* Załączyć wniosek do programu DOT Temporary Art Program, kopię zatwierdzenia, rendering i rysunek grafiki, jeśli dotyczy. 
 

Nazwa grupy sponsorującej: 
 

Adres grupy sponsorującej: 
 

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
 

Telefon: 
 

Adres e-mail: 
 

Numer pozwolenia z Biura Burmistrza na roboty uliczne (Mayor’s Office Street Activity) 

(o ile jest wymagany): 

* Dołączyć kopię pozwolenia, jeśli dotyczy 

Wykonawca robót elektrycznych: 

Numer licencji wykonawcy: 

Numer pozwolenia Wydziału Budynków 
 

(Department of Buildings, DOB) na prace elektryczne:    

mailto:amikhail@dot.nyc.gov
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Osoba kontaktowa wykonawcy dostępna przez całą dobę:    

[Ciąg dalszy na następnej stronie.] 



[Ciąg dalszy na następnej stronie.] 

2 

 

 

* 

* 

* 

Telefon:    

E-mail: 

Imię i nazwisko członka zarządu wykonawcy:    

Adres wykonawcy: 

Lokalizacja projektu: Na (główna(-e) droga(-i)):                                                                                  

Przecznica 1:                                                                                                                                            

Przecznica 2: 

Dzielnica: 

Liczba słupów: 

 

Nie wolno wykorzystywać słupów sygnalizacji świetlnej. 

Nie wolno wykorzystywać słupów drewnianych. 

Nie wolno wykorzystywać słupów sygnalizacji dla pieszych. 

 
Daty, w których oświetlenie będzie przymocowane do słupów:                                                        

* Wymagane są gniazda GFCI. 

Daty, w których oświetlenie będzie włączane:                                                                                     

Minimalna wysokość instalacji nad poziomem drogi:             stóp; nad chodnikiem:                   stóp 

Rozmiar instalacji elektrycznej, która ma być zainstalowana:                              

Obciążenie elektryczne:                                                                                            
 

Gdzie i w jaki sposób oświetlenie będzie zamocowane na wszystkich końcach (na przykład na 

innym słupie oświetlenia ulicznego, na budynku, drewnianym słupie itp.):    
 

 
Wymagane załączniki 

 

Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku następujące dokumenty w jednym pliku PDF i złożyć 

ten wniosek do NYC DOT Division of Street Lighting drogą elektroniczną na adresy 

amikhail@dot.nyc.gov i ftunnah@dot.nyc.gov. 
 

1.  Należy dołączyć mapę pokazującą ulicę główną i przecznice, na których ma być umieszczone 

oświetlenie, oraz uwzględniającą każdy słup na ulicy, na którym oświetlenie będzie zainstalowane. 

Na mapie należy również wskazać, z których słupów pobierana będzie energia elektryczna, a 

które będą służyły wyłącznie do przymocowania oświetlenia. 
 

2.  W przypadku ubiegania się o pozwolenie na oświetlenie świąteczne należy dołączyć arkusz 

danych pokazujący rodzaj proponowanego światła i sposób jego montażu. 
 

3.  W przypadku ubiegania się o pozwolenie na część elektryczną instalacji artystycznej należy 
dołączyć arkusz danych proponowanych opraw, które mają być użyte, oraz rozprowadzenia 
zasilania elektrycznego. 

 

4.  Należy załączyć dowód polisy ubezpieczeniowej zgodnie z paragrafem 2-02 przepisów drogowych. 

mailto:amikhail@dot.nyc.gov
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5.  Dołączyć dowód (Con Edison Case ID #), że wykonawca złożył wniosek w ConEd Energy Services lub 
PSEG, aby zapłacić za dodatkową energię elektryczną. Wykonawca będzie musiał podać informacje o 
obciążeniu i lokalizację należącego do NYC DOT słupa, do którego się podłączono. NYC DOT nie jest 
dostawcą ani dystrybutorem energii. 

 

Warunki wniosku o wydanie pozwolenia: 

Grupa/organizacja, wykonawca i/lub podmiot otrzymujący pozwolenie uzyskują i utrzymują ważną polisę 

ubezpieczeniową zgodnie z paragrafem 2-02 przepisów drogowych i przejmują od Miasta odpowiedzialność z tytułu 

wszelkich roszczeń dotyczących szkód osobowych lub majątkowych powstałych w wyniku instalacji, konserwacji, 

obsługi i ewentualnego demontażu oświetlenia tymczasowego. 

1.  Koszty wszelkich robót, w tym z tytułu uszkodzenia sprzętu NYC, ponosi grupa/organizacja sponsorująca i/ 

lub podmiot otrzymujący pozwolenie. 
 

2.  Wszystkie roboty muszą spełniać wymagania Wydziału Transportu Miasta Nowy Jork (NYC DOT), 

przepisów drogowych (dostępnych na stronie internetowej NYC DOT, www.nyc.gov/dot). Szczegółowe 

przepisy dotyczące tymczasowego oświetlenia świątecznego oraz innego rodzaju oświetlenia 

tymczasowego znajdują się w paragrafach 2-03 i 2-14(e). W niniejszym wniosku nie określono wszystkich 

punktów przepisów drogowych. 
 

3.  Tymczasowe girlandy / oświetlenie świąteczne i/lub innego rodzaju oświetlenie tymczasowe nie mogą 

być instalowane w obrębie skrzyżowania ani nie mogą ograniczać widoczności sygnalizacji świetlnej lub 

znaków drogowych. 

4.  Wszelkie roboty wykonuje wykonawca robót elektrycznych posiadający licencję New York City. 
 

5.  NYC DOT Street Lighting dokona analizy planów i ustosunkuje się do wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

na tym formularzu. W przypadku zatwierdzenia podpisany wniosek jest wykorzystywany do złożenia wniosku o 

pozwolenie do Wydziału Budynków (DOB) NYC. Kopie niniejszego podpisanego wniosku oraz pozwolenia DOB 

są potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenie NYC DOT, które grupa musi uzyskać zgodnie z paragrafem 

2-14(e) przepisów drogowych DOT. 
 

6.  Przed przystąpieniem do robót wykonawca robót elektrycznych sprawdza słup pod kątem występowania 

prądu błądzącego. W przypadku pozytywnego wyniku wykonawca robót elektrycznych niezwłocznie 

kontaktuje się z DOT oraz Con Edison i zgłasza taki wynik wraz z lokalizacją słupa. Procedura jest 

powtarzana po zakończeniu instalacji i w przypadku demontażu sprzętu po zakończeniu obowiązywania 

pozwolenia. Wyniki takich badań oraz ustaleń należy na żądanie dostarczyć do Wydziału. 
 

7.  NYC DOT może nakazać wprowadzenie zmian w wykonanych robotach oraz dołączenie dodatkowej 

dokumentacji. Jeżeli zmiany nie zostaną skutecznie wprowadzone, Agencja może zdemontować 

tymczasowe oświetlenie i obciążyć kosztami demontażu grupę/organizację sponsorującą. 
 

8.  Grupa/organizacja, podmiot otrzymujący pozwolenie i/lub wykonawca robót elektrycznych, którzy nie 

spełnili wymagań niniejszej procedury, nie są uprawnieni do instalowania oświetlenia tymczasowego w 

kolejnym roku, sezonie lub w innym okresie ustalonym przez Wydział. 
 

9.  Złożenie podpisu poniżej przez należycie upoważnionego urzędnika grupy/organizacji oraz złożenie 

niniejszego wniosku do NYC STREETS jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków. 
 
 
 
 

NYC DOT Director of Street Lighting Engineering, Data 
 
 

Należycie upoważniony urzędnik organizacji sponsorującej, Data 

http://www.nyc.gov/dot)

