NYCDOT – Pozwolenia
władz przystani
promowych

13.01.2020 r.

Pozwolenie władz przystani promowej Staten Island
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Pozwolenie zezwala na wykorzystanie powierzchni terminala promowego St. George oraz
Whitehall. Zgodnie z paragrafem 1-02 tytułu 34, Część 1-02 Zbioru Zasad miasta Nowy
Jork dystrybucja materiałów bez pozwolenia jest zabroniona. Pozwolenie jest nieodpłatne.
Obowiązują poniższe warunki i ograniczenia:
1. Nie wydaje się pozwolenia na dystrybucję literatury na promie. Pozwolenie dotyczy
wyłącznie terminali.
2. Nie mogą zaistnieć żadne zakłócenia w przepływie pasażerów przez terminal promowy.
3. Nie wolno blokować stref bramek obrotowych, schodów ruchomych, drzwi ani ramp dla promów.
4. Zabrania się wstępu do obszarów o ograniczonym dostępie, w tym do korytarzy bocznych.
5. Żadne plakaty, transparenty i ulotki nie mogą być umieszczane na jakichkolwiek
powierzchniach w terminalach ani na promach.
6. Nie zezwala się na wystawianie tablic, konstrukcji ani sztalug.
7. Na podstawie tego samego pozwolenia literaturę mogą rozpowszechniać maksymalnie
trzy (3) osoby.
8. Nie udostępnia się pomieszczeń do przechowywania materiałów i/lub wyposażenia
posiadacza pozwolenia.
9. Należy zapewnić pełną współpracę z pracownikami terminala i promów.
10. Pozwolenie należy mieć zawsze przy sobie, aby móc je okazać na żądanie.
11. W tym samym czasie w każdym terminalu mogą zostać wydane dwa pozwolenia na
dystrybucję literatury, chyba że Dyrektor Operacyjny przystani promowej Staten Island wyrazi
zgodę na inne rozwiązanie.
12. Zabrania się nakłaniania do płacenia składek i dystrybucji żywności, odzieży, paczek lub
innych materiałów niedrukowanych, chyba że Dyrektor Operacyjny przystani promowej
Staten Island wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.
13. Wydział Transportu zastrzega sobie prawo do cofnięcia tego pozwolenia według
własnego uznania Dyrektora Operacyjnego przystani promowej Staten Island.
14. Dystrybucja może zostać zabroniona, jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie
jest spełniony.
* W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem Ferrypermitrequest@dot.nyc.gov.
Informacje dla
klientów
Nazwa firmy:
Ulica:
Miejscowość:
Stan:
Kod pocztowy:
Imię osoby kontaktowej:
Nazwisko osoby kontaktowej:
Numer telefonu:

(np. 212-555-5555)

Adres e-mail:

(np. john@doe.com)

Stanowisko osoby kontaktowej:

https://a841-dotweb01.nyc.gov/ferrypermits/literaturepermit.aspx
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Opis wniosku:

Informacje dotyczące pozwolenia

Instrukcje: Wybierz lokalizację, która ma być objęta pozwoleniem

Wybierz...

Lokalizacja:

Data:

1

Początek:

00

am

Koniec:

1

00

am

Kliknij tutaj, aby dodać lokalizacje, daty i godziny
Wyczyść informacje

Prześlij dokumenty

Rozpowszechniana literatura

Wybierz plik

Nie wybrano pliku

Formularz przejęcia odpowiedzialności

Wybierz plik

Nie wybrano pliku

Kliknij, aby pobrać Formularz przejęcia odpowiedzialności

Prześlij
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