Zarządzenie Nr 52/2017
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie wydawania zezwoleń na terenie Gminy Żukowo, uprawniających do przejazdów pojazdów
ciężarowych po odcinkach dróg gminnych, ograniczonych znakami B-18, B-5 lub B-19.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446
z późn. zm.), art. 19 ust. 1, art 20 pkt 12 i 14, art 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), w związku z art. 10 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.), art. 1 pkt 1 lit. c oraz załącznik
część III pkt 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
zarządzam, co następuje:

1.

2.

§1
Z dniem 01 kwietnia 2017 roku pojazdy ciężarowe, realizujące zlecenia docelowe na terenie Gminy
Żukowo, są uprawnione do wjazdu poza znaki zakazu B-18, B-5 lub B-19 na podstawie zezwoleń
wydawanych przez Burmistrza Gminy Żukowo.
Ograniczenia w ruchu pojazdów opisane w ust. 1 nie dotyczą:
1) specjalistycznych pojazdów do wywozu nieczystości płynnych i stałych;
2) oznakowanych pojazdów służb gminnych;
3) pojazdów służb zapewniających bezpieczeństwo państwa oraz zapewniających obsługę administracji
publicznej;
4) pojazdów służących usuwaniu skutków awarii lub wypadków;
5) pojazdów wykonujących przejazdy mające na celu zapewnienie ciągłości procesów technologicznych
przy realizacji inwestycji gminnych;
6) pojazdów Policji, Wojska, Sił Zbrojnych RP , Straży Pożarnej, Pogotowia Gazowego, Pogotowia
Drogowego, Pogotowia Wodno - Kanalizacyjnego, Pogotowia Ciepłowniczego, Pogotowia
Energetycznego;
7) pojazdów innych podmiotów prowadzących działania w trybie niezwłocznym, instytucji zajmujących
się ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności jednostek ratowniczych, szpitali,
przychodni i schronisk, (m.in. Pogotowie Ratunkowe).

§2
Zatwierdzam „Regulamin w sprawie wydania zezwoleń na terenie Gminy Żukowo, uprawniających
do przejazdów pojazdów ciężarowych po odcinkach dróg gminnych, ograniczonych znakami B-18, B-5
lub B-19”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Informacja o organizacji ruchu dla pojazdów ciężarowych o rzeczywistej lub dopuszczalnej masie całkowitej,
ograniczonej znakami B-18, B-5 lub B-19, po odcinkach dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo, zostanie
niezwłocznie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żukowie
www.zukowo.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie tj.: www.bip.zukowo.pl
oraz ogłoszona w dzienniku o zasięgu lokalnym i dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Komunalnego i Infrastruktury Drogowej Urzędu
Gminy w Żukowie.
§5
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pierwszemu Zastępcy Burmistrza.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2017r.

Burmistrz
Wojciech Kankowski

Załącznik
do Zarządzenia nr 52/2017
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 27 marca 2017 r.
„Regulamin w sprawie wydania zezwoleń na terenie Gminy Żukowo, uprawniających do przejazdów
pojazdów ciężarowych po odcinkach dróg gminnych, ograniczonych znakami B-18, B-5 lub B-19”
§1
Zezwolenie na wjazd będzie wydawane jedynie w przypadku braku możliwości zrealizowania przejazdu
po drodze, zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu i zasadami ruchu drogowego.
§2
1. Ustala się następujące rodzaje zezwoleń:
a) jednorazowe – celem przewozu do/z posesji wszelkich materiałów wymagających użycia pojazdów
o tonażu większym, niż dopuszczają znaki drogowe;
b) na okres 1 miesiąca w przypadku przejazdu pojazdów związanych z wykonywaniem robót ziemnych;
c) na okres 3 miesięcy w pozostałych przypadkach przejazdu z możliwością przedłużenia;
d) na okres 6 miesięcy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym pierwsze zezwolenie
wydawane jest na okres 3 miesięcy, a po dokonaniu odbioru drogi i należytym wypełnieniu warunków
zezwolenia, kolejne zezwolenie wydaje się na okres 3 miesięcy;
e) na okres 9 miesięcy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie ze względu na miejsce
prowadzenia działalności niezbędny jest dojazd, a następnie postój/parkowanie pojazdów ciężarowych bez
załadunku na prywatnej posesji, przy czym pierwsze zezwolenie wydawane jest na okres 6 miesięcy,
a po dokonaniu odbioru drogi i należytym wypełnieniu warunków zezwolenia, kolejne zezwolenie wydaje
się na okres 3 miesięcy.
2. Zezwolenie jednorazowe wydaje się na okres 1 doby. Zezwolenie jednorazowe zwalnia z obowiązku
zawierania umowy, o której mowa w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Warunkiem przedłużenia zezwolenia jest wypełnienie warunków zezwolenia, a w przypadku stwierdzenia
przez pracowników Urzędu Gminy w Żukowie uszkodzenia nawierzchni drogi - dokonanie jej napraw.
4. W przypadku niedokonania napraw uszkodzonej nawierzchni, Zarządca drogi odmówi wydania przedłużenia
zezwolenia, a w przypadku bezskutecznego wezwania, do jej naprawienia dokona naprawy na koszt
wnioskodawcy.
5. Każdy przypadek stwierdzenia przez Zarządcę drogi uszkodzenia drogi i braku natychmiastowego
przystąpienia do jej naprawy powoduje cofnięcie zezwolenia.
6. Użytkownik drogi zobowiązuje się do bieżącego, interwencyjnego usuwania szkód powstałych na skutek
działań Użytkownika drogi lub osób przez niego upoważnionych. Na wezwanie Zarządcy drogi, w razie
wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, spowodowanych realizacją
inwestycji, a w szczególności znacznych uszkodzeń nawierzchni Użytkownik drogi przystąpi bezzwłocznie
do usunięcia zagrożeń oraz naprawy drogi. W takim przypadku Zarządca drogi ma prawo zawiesić
użytkowanie odcinka drogi do czasu usunięcia zagrożeń i naprawienia drogi. Wezwanie do wykonania prac
poprzedzone musi być każdorazowo protokolarnym stwierdzeniem faktu konieczności wykonania napraw
w obecności uprawnionego przedstawiciela Użytkownika drogi.
§3
Dojazd do nieruchomości, w tym dostawa towarów/materiałów budowlanych, na której prowadzone są prace
określone w zezwoleniu, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, może odbywać się wyłącznie
po trasie w nim określonej.
§4
W wypadku, o którym mowa w § 3 wszelkie zezwolenia wydane indywidualnie dostawcy towarów/materiałów
budowlanych, nie są podstawą do przejazdu po innej trasie niż określona w zezwoleniu, wydanym dla odbiorcy
towarów/materiałów budowlanych, będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu.

§5
W celu uzyskania zezwolenia na wjazd pojazdu na drogę objętą zakazem, niezbędne jest złożenie wniosku
w Urzędzie Gminy w Żukowie, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym wjazdem pojazdu na drogi objęte
znakami ograniczenia tonażu na drogach publicznych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Żukowo.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§6
Warunkiem udzielenia zezwolenia jest zawarcie umowy pomiędzy Zarządcą drogi, a Użytkownikiem drogi
określającej wzajemne zobowiązania, za wyjątkiem zezwoleń jednorazowych.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
§7
Zezwolenie stanowiące załącznik nr 3 sporządza się w 3 egz., po jednym dla wnioskodawcy i zarządcy drogi
oraz 1 egz. dla właściwego komisariatu policji.
§8
Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żukowie oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żukowo: http://bip.zukowo.pl

Burmistrz
Wojciech Kankowski

Załącznik Nr 1
Do „Regulaminu w sprawie wydania zezwoleń na terenie Gminy
Żukowo, uprawniających do przejazdów pojazdów ciężarowych
po odcinkach dróg gminnych, ograniczonych znakami B-18, B-5
lub B-19” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 52/2017
Żukowo, dnia……………………………

WNIOSKODAWCA:
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego:
……………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………..
Tel./fax:……………………………………………………………………...
NIP:………………………………………………………………………….
PESEL:………………………………………………………………………
REGON:……………………………………………………………………..
KRS:…………………………………………………………………………

BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo
WNIOSEK
o udzielenie zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu będącą w zarządzie Gminy Żukowo
(Wniosek może być wypełniony dla max. 10 pojazdów o jednakowej masie rzeczywistej lub dopuszczalnej
masie całkowitej, dla każdych następnych 5 pojazdów należy wypełnić odrębny wniosek)
W związku z ¹:
 realizacją inwestycji budowlanej (indywidualna – domy jednorodzinne)
 realizacją inwestycji budowlanej (wielorodzinna)
 realizacją innej inwestycji budowlanej………………………………….
 uporządkowaniem działki,
 prowadzeniem działalności gospodarczej/handlowej wymagającej ciągłej dostawy i odbioru towarów
 prowadzeniem działalności gospodarczej w celu postoju/parkowania pojazdów bez załadunku na
prywatnej posesji
 obsługą/realizacją imprezy lub uroczystości
 …………………………………………………………………………….
(opisać inny powód)
Przejazd pojazdu/ów prowadzony będzie w związku z:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Planuję realizację przejazdu w okresie od dnia ………………………….do dnia ………………………….
Proszę o wyrażenie zgody na wjazd pojazdu/ów marki…………………………………,
nr rej…………………….. o dopuszczalnej masie całkowitej ……………………….. (t)
po drodze gminnej
………………………………………………………………………………………………………………………
(trasa przejazdu z uwzględnieniem miejscowości i ulic, miejsce budowy)
Wjazd na ww. drogę/drogi ograniczony jest znakiem drogowym B-5, B-18 lub B-19 o dopuszczalnym
tonażu:………….(t).
Ruch pojazdu/ów od poniedziałku do piątku odbywać się będzie w godz. od……do……, w soboty w godz.
od……do…… i w niedziele w godz. od……do…… .
……………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej

Odbiór zezwolenia ¹



W siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie osobiście
Za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany we wniosku

Załączniki do wniosku ¹




Opłata skarbowa 48 zł.
Kserokopia ważnego pozwolenia na budowę, a w przypadku wykonawcy robót również umowa na
prowadzenie robót z inwestorem.
Fragment mapy poglądowej z naniesioną proponowaną trasą przejazdu.

¹ właściwe zaznaczyć i opisać

Burmistrz
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Załącznik Nr 2
Do „Regulaminu w sprawie wydania zezwoleń na terenie Gminy
Żukowo, uprawniających do przejazdów pojazdów ciężarowych
po odcinkach dróg gminnych, ograniczonych znakami B-18, B-5
lub B-19” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 52/2017

Umowa nr ……
Zawarta w Żukowie w dniu ……………………………pomiędzy:
Gminą Żukowo z siedzibą w Żukowie (83-330), ul. Gdańska 52 - reprezentowaną przez
…..................................................................., będącym w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) zarządcą dróg
publicznych, zwany dalej Zarządcą drogi,
2. a …………………, zam. ……………………, PESEL………………, prowadzącą/prowadzącym działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod
nazwą:…………………., adres:……………………., NIP………………………….,
REGON…………………., zwaną/zwanym dalej Użytkownikiem drogi
1.

o następującej treści:
§1
Użytkownik drogi oświadcza, że w związku z realizacją inwestycji budowlanej (dom
jednorodzinny)/realizacją inwestycji budowlanej (wielorodzinnej)/realizacją innej inwestycji budowlanej
polegającej na ……………../ uporządkowaniem działki/prowadzeniem działalności gospodarczej/obsługą,
ewentualną realizacją imprezy lub uroczystości, zmuszony będzie od dnia …… do dnia ……… prowadzić
ruch pojazdów w miejscowości…………. po drogach ………….. , które stanowią własność Gminy Żukowo.

1.

2.

§2
Zarządca drogi wyraża zgodę na przejazd pojazdów Użytkownika drogi oraz osób przez niego
upoważnionych w/w drogami po trasie określonej w § 1, z zastrzeżeniem, że rzeczywista masa całkowita
jednego pojazdu nie przekroczy …… ton. Zgoda może zostać udzielona pod warunkiem realizacji zapisów
z §3.
Szczegółowe warunki dotyczące ruchu pojazdów na przedmiotowej trasie zostaną określone w wydanym
zezwoleniu.

§3
1. Strony zobowiązują się dokonać wspólnie komisyjnej inwentaryzacji popartej dokumentacją fotograficzną
obecnego stanu technicznego dróg, po których będzie się odbywał przejazd pojazdów.
2. Niezwłocznie po zakończeniu inwestycji, określonej w §1 niniejszej umowy, strony przeprowadzą wspólnie
ponowną inwentaryzację dróg, po których odbywał się przejazd pojazdów, w celu określenia zakresu
ewentualnych napraw nawierzchni.
3. W przypadku zniszczenia przekraczającego 20% szerokości nawierzchni drogi, Użytkownik drogi ma
obowiązek odtworzyć nawierzchnię na jej całej szerokości.
4. Użytkownik drogi zobowiązuje się do bieżącego, interwencyjnego usuwania szkód/zabrudzeń powstałych
na skutek własnych działań lub osób przez niego upoważnionych. Na wezwanie Zarządcy drogi,
w razie wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego spowodowanych realizacją
inwestycji, a w szczególności znacznych uszkodzeń/zabrudzeń nawierzchni Użytkownik drogi przystąpi
niezwłocznie do usunięcia zagrożeń/zabrudzeń oraz napraw drogi. W takim przypadku Zarządca drogi ma
prawo zawiesić zezwolenie do czasu usunięcia zagrożeń/zabrudzeń i naprawienia drogi. Wezwanie
do wykonania prac poprzedzone musi być każdorazowo protokolarnym stwierdzeniem faktu konieczności
wykonania napraw w obecności przedstawiciela Użytkownika drogi.

1.

2.

3.
4.

§4
Zarządca drogi (Burmistrz Gminy Żukowo), dokona protokolarnego odbioru robót (usunięcia
zagrożeń/zabrudzeń i naprawienia drogi), w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia od Użytkownika drogi o
zakończeniu inwestycji i przedłożeniu dokumentacji wymaganej przepisami prawa.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki, Zarządca drogi odmówi dokonania odbioru,
wyznaczy termin usunięcia usterek i do tego czasu zostaną przerwane czynności odbioru. Po otrzymaniu od
Użytkownika drogi zgłoszenia o usunięciu usterek Zarządca drogi w terminie 2 dni roboczych wznowi
czynności odbiorowe.
Zarządca drogi zastrzega sobie prawo do kontroli robót w trakcie ich wykonywania.
Użytkownik drogi jest zobowiązany do wykonania prac związanych z odtworzeniem drogi do stanu
pierwotnego z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.
Dz. U. z 2016r. poz. 1570 z późn. zm.) i nie gorszych od dotychczasowych.

§5
1. Użytkownik drogi, w przypadku odtworzenia nawierzchni twardej, udziela na swoje prace 36 miesięcy
gwarancji. Okres gwarancji należy liczyć od daty protokolarnego odbioru robót. W przypadku, gdy Zarządca
drogi nie przystąpi do odbioru, termin gwarancji biegnie od dnia zgłoszenia przez Użytkownika gotowości
do odbioru.
2. W przypadku nie usunięcia przez Użytkownika drogi usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
gwarancji w terminie miesiąca od dnia ich zgłoszenia przez Zarządcę drogi, Zarządca drogi będzie
uprawniony do zlecenia robót, związanych z przywróceniem drogi do stanu pierwotnego, na koszt
Użytkownika drogi.
§ 6
1. Strony zgodnie oświadczają, że na drodze, o której mowa w §1 niniejszej umowy, ruch pojazdów, których
masa całkowita będzie przekraczała ……..ton będzie prowadzony wyłącznie przez Użytkownika drogi lub
osoby przez niego upoważnione.
2. W przypadku zamiaru wyrażenia przez Zarządcę drogi zgody na przejazd po odcinku drogi pojazdów, o
których mowa w §1, również przez inne osoby niż Użytkownik drogi, Zarządca drogi przed wyrażeniem
zgody zawiadomi o tym Użytkownika drogi i strony dokonają w sposób określony w §4 umowy
inwentaryzacji, celem stwierdzenia stanu drogi przed wprowadzeniem na tym odcinku ruchu innych
pojazdów.
3. W przypadku opisanym w §6 ust. 2 strony uzgadniają na nowo zasady odpowiedzialności za uszkodzenia
jezdni mogące powstać w wyniku ruchu pojazdów na przedmiotowym odcinku, z uwzględnieniem
odpowiedzialności innych osób prowadzących ruch pojazdów na tym samym odcinku w ten sposób, że
odpowiadają wobec Zarządcy drogi solidarnie za wszelkie szkody wywołane użytkowaniem drogi.
4. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika drogi eksploatowania przez podmiot nie posiadający zgody
Zarządcy drogi, należy ten fakt zgłosić do Służb Porządkowych, bądź Zarządcy drogi. W takim przypadku
Użytkownikowi drogi przysługiwać będzie prawo do zweryfikowania swoich zobowiązań dotyczących
kosztów napraw drogi.

1.
2.
3.
4.

§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Zarządcy drogi.
Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zarządcy drogi,
1 egzemplarz dla Użytkownika drogi.

ZARZĄDCA DROGI

UŻYTKOWNIK DROGI

Burmistrz
Wojciech Kankowski

Załącznik Nr 3
do „Regulaminu w sprawie wydania zezwoleń na terenie Gminy
Żukowo, uprawniających do przejazdów pojazdów ciężarowych
po odcinkach dróg gminnych, ograniczonych znakami B-18, B-5
lub B-19” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 52/2017

ZEZWOLENIE NR …..
Burmistrz Gminy Żukowo, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia zgody na wjazd na drogę z
ograniczeniem tonażu będącą w zarządzie Gminy Żukowo oraz sprawdzeniu stanu technicznego drogi, po
których będzie odbywał się przejazd pojazdów, zezwala na wjazd samochodów ciężarowych z zachowaniem
następujących warunków:
1. Zezwolenie dotyczy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej
….ton ( maksymalny nacisk na oś – 8ton ).
2. Zezwolenie dotyczy przejazdu drogami nr ………………. od miejscowości ………….do miejscowości.
3. Użytkownik na bieżąco będzie utrzymywał przejezdność drogi, po której odbywa się ruch pojazdów w
zakresie określonym w zawartej umowie.
4. Użytkownik utrzyma w czystości nawierzchnie drogi na trasie dojazdu, a w szczególności wjazd i
wyjazd z placu budowy.
5. Zabrania się postoju i parkowania samochodów ciężarowych na w/w drogach.
6. Ruch samochodów ciężarowych może odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. od…..do….., w
soboty w godz. od…..do…..i w niedziele w godz. od…..do…..
7. Protokół spisany w dniu ………………………………. stanowi integralną część wydanego zezwolenia.
8. Wszelkie szkody wynikające z przejazdu pojazdów po w/w trasie pokryje Użytkownik.
9. Termin ważności zezwolenia: od ……………………do…………………
10. Zezwolenie należy przechowywać w pojeździe i okazać na wezwanie służb kontrolujących.

…………………………………………….
podpis Zarządcy Drogi lub osoby upoważnionej
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