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Dotyczy: / przedłużenie / wjazdu na ulice: Pachońskiego, Vetu|aniego w Krakowie.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa po rozpatrzeniu wniosku w w/w sprawie oraz sprawdzęniu stanu technicznego
w/w ulic zezwa|a na wjazd samochodów cięzarowych na ulice: Pachońskiego, Vetu|aniego w Krakowie na
następujących warunkach: .
- zezwo|enie dotyczy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej

40 ton (nacisk do 8 Voś)'
- Wnioskodawca na bieżqco utrzymywał będzie przejezdność ulic, po których prowadzony będzie ruch

pojazdów,
- Wnioskodawca utrzyma w czystości nawierzchnię na w/w ulicach, stanowiących wjazd i v,ryjazd z zap|ecza

fi*y,
. zabrania się wywozu z zaplecza firmy na kołach pojazdów błota oraz wszęlkich innych materiałów

zanieczyszczaj ących nawierzchnie jezdni.
- zabrania się postoju i parkowania samochodów cięzarowych na w/w ulicach,
- zezwo\enie dotyczy ptzejazdu od ulicy Wyki ulicami: Pachońskiego, Vetulaniego do wjazdu na teren

zap|ecza firmy zlokalizowanego prąy ulicy Vetulaniego 5 iwyjazd w kierunku powrotnym,
- ruch samochodów ciężarowych może odbywać się od poniedziałku do niedzieli - całodobowo,
. protokół spisany w dniu 26,06.20|9 r. stanowi podstawę wydanego zezwo|enia,
- termin ważności zezwo|enia: od 07.07.20|9 r. do 07.0|.2020 r.'
- wszelkie szkody wynikle z prowadzenia ruchu na w/w ulicach pokryje Wnioskodawca,
- ruch poiazdów może obywać się wyłącznie z uwzelędnieniem rozporzadzeniem Ministra Transportu z dnia

37 |ipca 2007 r. w sprawie okresow)lch ogrąniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów ppjązdów
na drogąch ftj. Dz. U ' z 20|3 r ' ooz. 839\.

- zezwolenie w razie potrzeby na|eĘ udostępnió kontrolującemu'

W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi oraz innych elementów pasa drogowego' Wnioskodawca
dokona naprawy na własny koszt. Jeże|i Wnioskodawca nie wywiąże się z powyższego zobowiązania,
ZDMK dokona naprawy we wlasnym zakresie, a kosztami obciąży Wnioskodawcę. Nie pokrycie przez
Wnioskodawcę kosztów naprawy poniesionych przez ZDMK w ciągu 7 dni od momentu wezwania
do zaplaty' spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową.

Powyzsze zezwo|enie doĘczy wyłącznie przejazdów związanych z prowadzoną działalności4 gospodarcz4
z siedzibq firmy położonąprzy ulicy Vetulaniego 5 w Krakowie na podstawie przedłoŻonego wpisu do ewidencji
działalnoŚci gospodarczej nr 3 4242.

Przed upływem ważności zezwolenia lub w przypadku niekorzystania z wlw ulic Wnioskodawca zgłosi
w ZDMK ich odbiór.

Niezgloszenie drogi przez Wnioskodawcę do odbioru spowoduje, że ZDMK odmówi ponownego wydania
zezwo|enia na przejazd samochodów ciężarowych po drogach będących w naszym zarządzie do chwili
protokolarnego przekazania tej drogi oraz usunięcia wsze|kich szkód wywo|anych ruchem w/w
samochodów.
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Do czasu odbioru d'rogi przez inspektorów ZDJVIK, Wnioskodawca jest odpowiedzialny i ponosi wsze|kie
koszty z tytulu strat materialnych powstaĘch w związku z zaistnieniem zdarzeń |osowych zvtiązanych
z ruchem pojazdów mechanicznych a spowodowanych zĘm stanem nawierzchni drogi.

W przypadku nie wywiązania się Wnioskodawcy z nałożonych obowiązków zarządca drogi cofrrie wydane
zezwolenie.

Zabrania się odstępowania zetwo|enia bez zgody Zarządcy Drogi innym podmiotom gospodarczym.

Podstawą wjazdu na drogę z ograniczeniem tonażu jest oryginal zezwo|enia lub jego kserokopia.

Powyższe zezwolenie zwolnione jest z opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą o oplacie skarbowej z dnia
16 listopada 2006 r. (tj. Dz. U. 2018 r. poz.1044).

Podstawa prawna:
Art,20 punkt 12 i 14, arl 39 ust 1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity
Dz. U, z 2018 r,, poz. 20ó8).

Sprawę prowadzi:
Dariusz Heród - Dział Zajęcia Pasa Drogowego, nr tel,: 012.616-7027
Sebastiąn Czepiec - Dział Kontroli Pasa Drogowego, nr tel': 0I2-6I6-7463

Otrrymuja:
xAdresąt,
xa/a PK,
xala PZ.

W przypadht kierowąnia korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma
usytuowany w prawym górnym rogu pierwszej stror.ry.


