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Zarząd lnfrastruktury
Komunatnej i Transportu
w Krakowie KrakÓw, dnia 2 ? Cl'i. ?A'i}

TACHO SERWIS S.C.
ul. Vetulaniego 5
31-226 KrakÓw

R2.622.129 7 .20 t 8 -1209

Dotycąy: l prztdł*iełrie / wj*z4+.na ulice: Pachonski-ego, Vetulan-iego w Krakowie.

Zarz4d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku w w/w sprawie oraz
sprawdzeniu stanu techniczrego w/w u|ic zezwala na wjazd samochodÓw cięŻarowych na ulice: Pachoriskiego,
Vetulaniego w Krakowie na następujących warunkach:
- zęzwolenie doĘcry samochodÓw cięzarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekaczającej

40 ton (nacisk do 8 Voś),
- Wnioskodawca na bieŻąco utrzymywał będzie przejezdność ulic, po ktÓrych prowadzony będzie ruch

pojazdÓw )
- Wnioskodawca utrzyma w czystości nawierzchnię na w/w ulicach stanowiących wjazd i wyjazd z zap|ecza

firmy,
- zabrania się wywozu z zaplęcza firmy na kotach pojazdÓw błota oraz wszęlkich innych materiałÓw

zani e c zy s zc zaj ący ch naw ier zchnie i e zdni,
- zabrania się postoju i parkowania samochodÓw cięiarowych na ilw ulicach,
. zęzwolenie doĘcry przejazdu od ulicy Wyki ulicami: Pachoriskiego, Vetulaniego do wjazdu na teren

zaplecza firmy zlokalizowanego przy ulicy Vetulaniego 5 i wyjazd w kierunku powrotnym,
- ruch samochodÓw cięŻarowych moie odbywać się od poniedziałku do niedzieli . całodobowo,
. protokÓł spisany w dniu |9.06,2018 r. stanowi podstawę wydanego Zezwolenia,
. termin ważnościzezwo|enia: od27.06.2017 r. do26.12,2018 r.'
. wszelkie szkody wynikłe z prowadzenia ruchu na w/w ulicach pokryje Wnioskodawca,
- ruch pojazdÓw moie obywać się wytącznie z uwzględnieniem rozŁorządzeniem Ministra Transportu

z dnia 3| Iipca 2007 r. w sprawie okresow]lch ograniczeri oraz zakazu ruchu niektÓrych rodzajÓw pojązdÓw
na drogąch (tj,Dz,U. z20I3 r,poz.839\.

- zezwolenie w razie potrzeby na|eĘ udostępnić kontrolującemu.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi oraz innych elementÓw pasa drogowego' Wnioskodawca
dokona naprawy na własny koszi. jeżeli lł-nioskotiawca nie wywiąze. się z powyzszego zolo-wiązania,
ZIK|T dokona naprawy we własnym zakresie, a kosztami obciąży Wnioskodawcę. Nie pokrycie przez
Wnioskodawcę kosztÓw naprawy poniesionych przez ZIKiT w ciągu 7 dni od momentu wezwania
do zapłaty, spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową.

Powyzsze zęzwolęnie doĘczy wyłącznie przejazdow związanych z prowadzoną dziatalnością gospodarczą
z siedzibą firmy połozoną prry ulicy Vetulaniego 5 w Krakowie na podstawie przedłozonego wpisu do ewidencji
działalności gospod arczej nr 3 4242.

Przed upływem wazności zezwo|enia lub w prrypadku niekorzystania z w/w ulic Wnioskodawca zgłosi
w ZIKiT ich odbiÓr.

Niezgłoszenie drogi przez Wnioskodawcę do odbioru spowoduje, że ZIK|T odmÓwi ponownego wydania
zezwo|enia na przeiazd samochodÓw ciężarowych po drogach będących w naszym zarządzie do momentu
protokolarnego przekazania tej drogi oraz usunięcia wszelkich szkÓd wywołanych ruchem w/w
samochodÓw.

Zarząd Infrastruktury Komuna|nej i  Transportu w Krakowie
tęl' +48 |2 6|6 10 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretuiat@zikit.kakow.pl
3l.586 KrakÓw ul. Cęntralna 53
ePU AP :/ZIKiTlSkrytkaESP
www.zikit.krakow.pl



Do czasu odbioru drogi przez inspektorÓw ZIKiTo Wnioskodawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie
koszty z tytułu strat materialnych powstałych w zvtiązku z zaistnieniem zdarze losowych związanych
z ruchem pojazdÓw mechanicznych a spowodowanych złym stanem nawierzchni drogi.

W przypadku nie wywiązania się Wnioskodawcy z nat'oŻonych obowięzkÓw zarządca drogi cofnie wydane
zezwolenie.

Zabrania się odstępowania zezwo|eniabezzgody Zarządcy Drogi innym podmiotom gospodarczym.

Podstawą wjazdu na drogę z ograniczeniem tonażu jest oryginałzezwolenia lub jego kserokopia.

Powyższe zezwolenie nłolnione jest z op|aty skarbowej zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia
16 listopada 2006 r. (tj. Dz.U.2016 r. poz.1827).

Psdstaltn 1irdłvtla:
Art.20 punkt 12i14,art.39 ust 1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 2l marca 1985 r. (tj. Dz. U.z2017
r., poz,22fZ).

Sprałvę prowądzi:
Wiktoria Sadtos, Dział Zajęcia Pasą Drogowego, nr tel,: 0l2-6I6-7336
Jakub Szumliriski, Dziat Kontroli Pąsa Drogowego, nr tel,: 0I2-6I6-8668

otrzymują:
x Adresat,
x ala RK,
x a/a RZ.

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę
usytuowany w prcwym gÓrnym rogu pierwszej strony.

o powotanie się ną numer niniejszego pisma


