ASP

Przepisy dot. naprzemiennego parkowania
Kalendarz zawieszenia przepisów w roku 2023

Nowy Rok*
Nowy Rok (przestrzegany)*
Święto Trzech Króli
Martin Luther King, Jr.’s Birthday
Nowy Rok Księżycowy
Chiński Nowy Rok
Lincoln’s Birthday (przestrzegane)
Washington’s Birthday (Pres. Day)
Środa Popielcowa
Purim
Pesach
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Pesach (7./8. dzień)
Wielki Czwartek (prawosławny)
Wielki Piątek (prawosławny)
Idul-Fitr (Eid Al-Fitr)
Wniebowstąpienie Pańskie
Szawuot (2 dni)
Memorial Day*
Juneteenth
Id al-Adha
Independence Day*
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Labor Day*
Rosz ha-Szana
Jom Kipur
Sukkot (2 dni)
Szmini Aceret
Simchat Tora
Columbus Day
Uroczystość Wszystkich Świętych
Election Day
Veterans Day (przestrzegany)
Veterans Day
Diwali
Thanksgiving Day*
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
Boże Narodzenie*

1 stycznia, niedz.
2 stycznia, pn.
6 stycznia, pt.
16 stycznia, pn.
21 stycznia, sob.
22 stycznia, niedz.
13 lutego, pn.
20 lutego, pn.
22 lutego, śr.
7 marca, wt.
6-7 kwietnia, czw.-pt.
6 kwietnia, czw.
7 kwietnia, pt.
12-13 kwietnia, śr.-czw.
13 kwietnia, czw.
14 kwietnia, pt.
21-23 kwietnia, pt.-niedz.
18 maja, czw.
26-27 maja, pt.-sob.
29 maja, pn.
19 czerwca, pn.
28-30 czerwca, śr.-pt.
4 lipca, wt.
15 sierpnia, wt.
4 września, pn.
16-17 września, sob.-niedz.
25 września, pn.
30 września - 1 października,
sob.-niedz.
7 października, sob.
8 października, niedz.
9 października, pn.
1 listopada, śr.
7 listopada, wt.
10 listopada, pt.
11 listopada, sob.
12 listopada, niedz.
23 listopada, czw.
8 grudnia, pt.
25 grudnia, pn.

Informacje
Przepisy dot. naprzemiennego parkowania mogą zostać
zawieszone od czasu do czasu ze względu na opady śniegu,
ciężkie warunki atmosferyczne lub inne sytuacje awaryjne.
Zapraszamy na stronę internetową nyc.gov/dot lub do
kontaktu pod numerem 311 w celu uzyskania dalszych
informacji.
TTY dla osób niesłyszących lub niedosłyszących: wybierz nr
(212) 504-4115.

Czy wiesz, że…?
Co oznacza nazwa? Czy znasz różnicę w znaczeniu tych
znaków parkingowych?
ZAKAZ
ZAKAZ ZAKAZ
ZATRZYMYWANIA SIĘ POSTOJU PARKOWANIA
Czy mogę się zatrzymać, aby
wysadzić lub zabrać pasażerów?

Nie

Tak

Tak

Czy mogę się zatrzymać, aby
załadować, wyładować paczkę
lub towar przy krawężniku?

Nie

Nie

Tak

Czy postój jest dozwolony?

Nie

Nie

Nie

Całe terytorium miasta NYC zostało oznaczone jako strefa
zakazu parkowania na podstawie stanowych przepisów
dot. pojazdów i ruchu pojazdów w 1959 r. Oznacza to,
że dowolny samochód zaparkowany lub obsługiwany
niezgodnie z prawem, bez rejestracji lub z nieważną
rejestracją lub przeglądem może zostać odholowany.
Podczas GŁÓWNYCH ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH zatrzymywanie,
postój i parkowanie są dozwolone oprócz miejsc, w których
zasady dot. zatrzymywania, postoju i parkowania obowiązują
siedem dni w tygodniu, np. „Zakaz postoju we wszystkie dni
tygodnia” („No Standing Anytime”). Zgodnie z powyższym
parkometry nie będą czynne w główne święta państwowe.
Podwójne parkowanie samochodów osobowych jest
niezgodne z prawem przez cały czas, w tym w dni sprzątania
ulic, bez względu na lokalizację, powód i czas trwania postoju.
Parkowanie w obrębie 15 stóp z obydwu stron hydrantu
przeciwpożarowego jest niezgodne z prawem. Pomalowane
krawężniki w pobliżu hydrantu NIE WSKAZUJĄ miejsc, w
których można parkować.
Zaparkowany niezgodnie z prawem pojazd z pasażerami
stanowi zator i takie samo zagrożenie dla bezpieczeństwa,
co pusty samochód. Postępuj odpowiedzialnie i parkuj
zgodnie z prawem.
*Główne święta państwowe

Przetłumaczone wersje tego dokumentu można uzyskać, dzwoniąc pod nr 311
lub ze strony nyc.gov/dot lub nyc.gov/dot/asprules

