ZASADY
realizacji transportu nienormatywnego
na terenie DOZAMEL Sp. z o.o.
dla użytkowników strefy ruchu pod zarządem DOZAMEL Sp. z o.o.
obowiązujące od 1 listopada 2012r.
(na podstawie instrukcji nr NW-O/23030)
1. Postanowienia ogólne
1.1. Wjazd i ruch pojazdu lub zespołu pojazdów na terenie nieruchomości DOZAMEL Sp. z o.o.,
położonych we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 10, 10a i 10c, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: WR1K/00189460/0,
WR1K/00189461/7, WR1K/00171438/8, WR1K/00170073/4, WR1K/00199947/1, WR1K/00233970/2,
WR1K/00233971/9, WR1K/00057105/0, WR1K/00290184/2, WR1K/00097627/7,
których:
a) masa ładunku przekracza 100 ton,
b) rzeczywista masa całkowita (pojazd + ładunek) przekracza 150 ton,
c) nacisk osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe niż:
 8 ton na osi składowej (pod warunkiem że odległość między osiami składowymi wynosi co
najmniej 1,31 m)
lub
 11,5 t na osi napędowej,
d) długość zespołu pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku przekracza 35 m,
e) wysokość pojazdu lub zespołu pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku przekracza 4,5 m
jest ZABRONIONY bez zgody zarządcy terenu - DOZAMEL Sp. z o.o.
1.2. Dopuszcza się 10% przekroczenie parametrów opisanych w punkcie 1.1.c) nieskutkujące
zakazem wjazdu i ruchu takiego pojazdu.
1.3. Pojazdy lub zespoły pojazdów wjeżdżające lub poruszające się po terenie DOZAMELU, które
wraz z ładunkiem lub bez ładunku spełniają jeden z parametrów opisanych w punkcie 1.1,
z zastrzeżeniem punktu 1.2, lub posiadają więcej niż 9 osi, uważane są za pojazdy nienormatywne.
1.4. Pojazdy nienormatywne poruszają się po terenie DOZAMEL Sp. z o.o. z prędkością 5 km/h.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy brak jest możliwości transportu za pomocą innych środków
transportowych dostępnych na terenie DOZAMEL Sp. z o.o., zarządca terenu może udzielić
pisemnego zezwolenia na jednorazowy wjazd pojazdu lub zespołu pojazdów, o których mowa
w punkcie 1.3.
2. Zasady postępowania przy wjeździe pojazdów nienormatywnych na teren DOZAMEL
Sp. z o.o.
2.1. Służba ochrony terenu wpuszcza na teren Spółki DOZAMEL pojazd nienormatywny tylko na
podstawie udzielonego przez DOZAMEL zezwolenia.
2.2. Służba ochrony terenu powiadamia zarządcę terenu o każdorazowej próbie wjazdu pojazdu
nienormatywnego na teren DOZAMEL Sp. z o.o. bez zezwolenia.
3. Zasady udzielania zezwoleń na jednorazowy wjazd pojazdów nienormatywnych na teren
DOZAMEL Sp. z o.o.
3.1. Pisemne zezwolenie na jednorazowy wjazd pojazdu nienormatywnego wydawane jest przez
zarządcę terenu na wniosek podmiotu działającego na terenie DOZAMEL Sp. z o.o., realizującego lub
zlecającego transport nienormatywny lub do którego kieruje się pojazd nienormatywny.
3.2. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowy wjazd pojazdu nienormatywnego powinien
zawierać:
a) oznaczenie podmiotu wnioskującego,

b) termin planowanego transportu,
c) oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za transport nienormatywny,
d) markę, typ, numer rejestracyjny, masę własną, dopuszczalną ładowność, liczbę osi pojazdu
oraz liczbę kół na każdej osi, rozstaw osi. W przypadku zespołu pojazdów dane te podaje się
odrębnie dla pojazdu i przyczepy, w tym naczepy.
e) wymiary i rzeczywistą masę całkowitą pojedynczego pojazdu lub zespołu pojazdów wraz
z ładunkiem i bez ładunku,
f) rodzaj ładunku i jego masę,
g) nacisk każdej osi pojazdu wraz z ładunkiem i bez ładunku,
h) oświadczenie nadawcy ładunku uzasadniające, że przewożony ładunek nie
może być podzielony,
i) kopię dokumentu odmawiającego transportu danego ładunku za pomocą innych środków
transportu dostępnych na terenie DOZAMEL Sp. z o.o.,
j) kopię polisy ubezpieczeniowej OC pojazdu lub zespołu pojazdów (pojazdu i przyczepy, w tym
naczepy).
3.3. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za podanie we wniosku nieprawdziwych danych,
skutkującą odmową wydania zezwolenia, cofnięciem zezwolenia, niewpuszczeniem na teren lub
zatrzymaniem na terenie pojazdu nienormatywnego.
3.4. Zezwolenie wydawane jest w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, po uprzednim
dokonaniu opłaty za zezwolenie na jednokrotny wjazd na teren DOZAMEL Sp. z o.o.
3.5. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego jednorazowy transport pojazdem
nienormatywnym, wskazując w nim:
a) termin wykonania transportu nienormatywnego,
b) trasę przejazdu na terenie Spółki DOZAMEL,
c) oznaczenie pojazdu, którym będzie wykonywany transport,
d) warunki przejazdu, w tym zakres dostosowania infrastruktury drogowej na trasie przejazdu
i koszty tego dostosowania,
e) wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
f) inne istotne warunki wykonania transportu nienormatywnego.
3.6. Opłata, o której mowa w punkcie 3.4. wynosi 150 zł. Do kwoty tej zostanie doliczony podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.7. Za postój na terenie nieruchomości DOZAMEL Sp. z o.o. pojazdu nienormatywnego, który
przebywa na terenie Spółki bez zezwolenia, pobierana jest opłata w wysokości 1.000 zł za dzień
postoju. Do kwoty tej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.8. Koszty związane z przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdu nienormatywnego
ponosi podmiot działający na terenie DOZAMEL Sp. z o.o., realizujący lub zlecający transport
nienormatywny lub do którego kieruje się pojazd nienormatywny. Do kosztów tych zalicza się koszty
dostosowania infrastruktury drogowej na trasie przejazdu pojazdu nienormatywnego, dostaw,
usług lub robót wskazanych w zezwoleniu oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz.
3.9. Zarządca terenu odmawia wjazdu na teren DOZAMEL Sp. z o.o. pojazdu nienormatywnego jeśli
możliwy jest transport innymi środkami transportu.
4. Odpowiedzialność i obowiązki
4.1. Zarządca terenu powiadamia służbę ochrony terenu o udzielonych zezwoleniach na wjazd
pojazdu nienormatywnego na teren bądź odmowie udzielenia zezwolenia.
4.2. Służba ochrony terenu zapewnia przestrzeganie nin. zasad dotyczących procedury realizacji
transportu nienormatywnego na wjeździe i wyjeździe z terenu Spółki .
4.3. Podmioty działające na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. zlecające, realizujące transport
nienormatywny lub do których kieruje się taki transport, zobowiązane są do przestrzegania niniejszych
zasad oraz do informowania swoich kontrahentów, wykonujących transport nienormatywny,
o niniejszych Zasadach.
4.4. Przed przystąpieniem do realizacji transportu nienormatywnego, na podstawie uzyskanego
zezwolenia, przewoźnik zobowiązany jest do dokonania wstępnego objazdu trasy.
4.5. Za ewentualne szkody wywołane przejazdem pojazdu nienormatywnego odpowiada podmiot
działający na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. zlecający, realizujący transport nienormatywny lub do
którego kieruje się taki transport.
4.6. DOZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w realizacji transportu
nienormatywnego wynikające ze zdarzeń losowych, na które Spółka nie miała wpływu.

5. Sankcje za wjazd i ruch pojazdu nienormatywnego na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. bez
zezwolenia
5.1. W przypadku realizacji transportu nienormatywnego bez zgody zarządcy terenu, podmiot
działający na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. zlecający, realizujący transport nienormatywny lub do
którego kieruje się taki transport jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz DOZAMEL Sp. z o.o. opłaty
w wysokości 50.000 zł.
6. Postanowienia końcowe
6.1. Zasady realizacji transportu nienormatywnego na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. obowiązują od
dnia 1 listopada 2012r.

