
Zarządzenie Nr 87/2017 
Burmistrza Miasta Chełmży

 z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie wydawania zezwoleń na terenie miasta Chełmży, uprawniających do przejazdów pojazdów
ciężarowych po odcinkach dróg  ograniczonych znakami B-5.

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z
2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 4, art 20 pkt 12 i 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o
drogach publicznych ( 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 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Samochody  ciężarowe,  realizujące  zlecenia  docelowe  na  terenie  miasta  Chełmży,  są

uprawnione do wjazdu poza znaki zakazu  B-5 na podstawie zezwoleń wydawanych przez
Burmistrza Miasta Chełmży.

2. Ograniczenia w ruchu pojazdów opisane w ust. 1 nie dotyczą:
2) specjalistycznych pojazdów do wywozu nieczystości płynnych i stałych;
3) oznakowanych pojazdów służb gminnych;
4) pojazdów  służb  zapewniających  bezpieczeństwo  państwa  oraz  zapewniających  obsługę

administracji publicznej;
5) pojazdów służących usuwaniu skutków awarii lub wypadków;
6) pojazdów  wykonujących  przejazdy  mające  na  celu  zapewnienie  ciągłości  procesów

technologicznych przy realizacji inwestycji gminnych;
7) pojazdów Policji, Wojska , Straży Pożarnej, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Drogowego,

Pogotowia  Wodno  -  Kanalizacyjnego,  Pogotowia  Ciepłowniczego,  Pogotowia
Energetycznego;

8) 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 wydawania zezwoleń uprawniających  do przejazdu pojazdów
ciężarowych po odcinkach dróg ograniczonych znakami  B-5 na terenie miasta Chełmży” stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Informacja o organizacji  ruchu dla pojazdów ciężarowych o rzeczywistej  lub dopuszczalnej masie
całkowitej,  ograniczonej  znakami  B-5  po odcinkach dróg gminnych  na  terenie  miasta  Chełmży,
zostanie  niezwłocznie  podana  do  publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta
Chełmży www.chelmza.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmży tj.:
www.bip.chelmza.pl. 

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału GKM Urzędu Miasta Chełmży.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


