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Zalcznik(i)

Szanowni kierowcy,
Paristwa pojazd zostat unieruchomiony na drodze z powodu awarii. Ministerstwo
Transportu, Robôt Pubiicznych Gospodarki Wodnej (Rijkswaterstaat) traktuje
bezpieczeristwo i ograniczenia pozost&ego ruchu drogowego priorytetowo. Z tego
wzgidu Rijkswaterstaat, jako zarzdca sieci g6wnych dr6g, dokonat uzgodnieri
z sektorem transportu i ubezpieczycieiami, aby pojazdy unieruchomione na drodze
z powodu awarii jak najszybciej przetransportowa w bezpieczne miejsce. Taka
wsp6praca nazywa si zarzdzaniem incydentami (Incident Management) i
stanowi reaIizacj polityki rzdu. Dia Parstwa oznacza to, ±e Rijkswaterstaat zieca
firmie zajmujcej si przechowywaniem przetransportowanie Parstwa pojazdu
w bezpieczne miejsce. Koszty z tym zwizane pokrywaj. Paristwo. Natychmiast P0
przechowaniu pojazdu firma przeIe Paristwu faktur do zapaty albo poprosi
o przedo±enie gwarancji platnoci. ]ezeli nie zaptacjej Paristwo w terminie,
wéwczas podjte zostan dalsze dziaania w ceiu cignicia naIe±noci, kt6re
bd si wiza z dodatkowymi kosztami.
Pod pewnymi warunkami mona zasigné opinii specjalisty ds. pojazdôw,
adunk6w i ochrony rodowiska (specjaiisty ds. VLM). Wâwczas na miejsce, w
ktérym znajduje si unieruchomfony pojazd, przybywa specjalista udzieIajcy
porad stu±bom ratowniczym oraz sporzdzajcy raport z zaistniaej sytuacji.
Koszty zaangaowania specjalisty zostan osobno naliczone wIacicieIowi
przedmiotowego pojazdu / przedmiotowych pojazdéw. Jezelf maj. Pai’istwo
ubezpieczenie od przechowywania pojazdu aibo od sporzdzenia opinii specjaiisty
ds. VLM, wôwczas mog Paiistwo przesa faktur bezporednfo do
ubezpieczycieia.
Daisze informacje na temat zarzdzania incydentami dotyczcymi samochodôw
cizarowych znajduj. si na stronie www.stimva.ni.
Z pow±aniem,
MINISjEFINFRASTRUKTURY 1 RODOWISKA,
w jego iry enfu,
Dyrekt r7 arzdu ruchu drogowego,
ing. R
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