Wniosek o pozwolenie dla pojazdu
ponadwymiarowego dla miasta Nowy Jork
(NYC)
Wytyczne:

• Wniosek należy wypełnić w całości i zgodnie z prawdą.
• Zezwala się na złożenie jednego (1) wniosku dla każdego przejazdu lub pozwolenia. Każdy przejazd wymaga

uzyskania dwóch (2) pozwoleń: jednego (1) w kierunku miasta i jednego (1) poza miasto. Zależnie od liczby przejazdów
w granicach miasta może być potrzebne więcej pozwoleń.
• Pozwolenia dla pojazdów ponadwymiarowych wydaje się wyłącznie dla ładunków niepodzielnych.
• Opłaty należy dokonać na rzecz Wydziału Transportu miasta Nowy Jork (NYCDOT) wyłącznie czekiem lub przekazem pieniężnym.
Płatności ekspresowe podlegają każdorazowej opłacie w wysokości 35 USD. Czas realizacji wynosi 48 godzin od momentu
otrzymania wniosku i odpowiedniej płatności. Przesłać do: NYC Department of Transportation-Division of Bridges, Truck Unit, 55
Water St, 5th floor, NY, NY 10041. Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 212-839-6337, faks: 212-839-4045.
Nazwa firmy:

Federalny nr identyfikacji
podatkowej:

Adres firmy:

Tel. firmy:

Faks firmy:

Nr rejestracyjny pojazdu
holującego
Łączna
szerokość:

Łączna
długość:

½

½

Rocznik

Łączna
wysokość:

Marka

Długość
przyczepy:

E-mail firmy:

½

Stan

Łączna masa
brutto:

Punkt początkowy – pełny adres LUB granica okręgu w mieście Nowy Jork:

Numer rejestracyjny
przyczepy

½ Rocznik ½

½

Marka

Stan

Opis ładunku: (*Wymiary należy podawać w stopach i calach*)
Wysokość:

Szerokość:

Długość:

Masa ładunku brutto:

Punkt końcowy – pełny adres LUB granica okręgu w mieście Nowy Jork:

Trasa przejazdu:

Liczba osi

Sterowanie

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Masa osi
(funty)
Odległość osi
(stopy i cale)
Data przewozu
(pozwolenie obejmuje jeden przejazd)

Godzina rozpoczęcia działań:

Godzina zakończenia:
Załączona dodatkowa karta konfiguracji pojazdu:
Informacje dodatkowe

Rozstaw osi (odległość – środek przedniej osi do tylnej osi) stopy/cale.

Tylko do użytku urzędowego

Opłata za pozwolenie:
35,00 USD

Numer pozwolenia

Data wystawienia

Wniosek zatwierdzony
** Podpis wnioskodawcy **
Koordynator, Dział Wniosków
Numer rejestracyjny pozwolenia:

Firma obsługująca pozwolenie:

Uwagi:

•
•

Pozwolenie na ponadwymiarowy przewóz traci ważność, jeżeli rzeczywista masa, wymiary lub konfiguracja pojazdu przekraczają wartości
wymienione we wniosku lub jeżeli pojazd umyślnie zbacza z trasy wskazanej we wniosku.
Ładunek wymagający eskorty musi odbywać się W ESKORCIE ZATWIERDZONEJ PRZEZ STAN NOWY JORK.

www.nyc.gov/dot/permits

