Uchwała Nr XXXVI/1077/2008
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty
dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 13 b ust. 3, 4 i 5 i art. 13 f ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ,
Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz.1381), na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy - Rada
m.st. Warszawy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się w m. st. Warszawie strefę płatnego parkowania niestrzeŜonego pojazdów
samochodowych na drogach publicznych, zwaną dalej „SPPN”, w granicach
określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPPN w dni
robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 2 maja, 24 grudnia, 31 grudnia
oraz dni, w których obowiązuje rozkład jazdy komunikacji miejskiej w dni świąteczne,
w godzinach od 800 do 1800 w wysokości za:
1)
2)
3)
4)

pierwszą godzinę
drugą godzinę
trzecią godzinę
czwartą i kolejne godziny

–
–
–
–

3,00 zł;
3,60 zł;
4,20 zł;
po 3,00 zł.

2. Dopuszcza się naliczanie opłat określonych w ust. 1 za:
1) odcinki czasu inne niŜ pełne godziny, przy czym minimalna opłata wynosi
0,50 zł;
2) pomocą urządzeń technicznych, umoŜliwiających naliczanie opłat odpowiednio
do faktycznego czasu parkowania, a w szczególności przez określenie czasu
parkowania za jaki pobierana jest opłata z wykorzystaniem telefonu
komórkowego.
§ 3. 1. Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla:
1) posiadających karty parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn.
zm.), jeŜeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu
przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów;
2) uczestników Powstania Warszawskiego - posiadających „Kartę Powstańca”;
3) uczestników (po stronie koalicji antyhitlerowskiej) innych walk o Warszawę
w latach 1939-1945 - posiadających „Kartę Honorową”;
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218.
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4) Honorowi Obywatele m.st. Warszawy – posiadający Legitymację Honorowego
Obywatela m.st. Warszawy;
5) kierujących legitymujących się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego stopnia
niepełnosprawności będących właścicielami, współwłaścicielami lub
uŜytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy
uŜyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną – pojazdu
samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, oznaczonego
kartą N+;
6) kierujących, których niepełnosprawność potwierdzona w orzeczeniu
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności powoduje istotne
trudności w samodzielnym poruszaniu się, będących właścicielami,
współwłaścicielami lub uŜytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności
cywilno- prawnej lub umowy uŜyczenia zawartej w formie aktu notarialnego,
której są stroną – pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do
2,5 tony, oznaczonego kartą N +;
7) kierujących rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, których
niepełnosprawność potwierdzona jest w orzeczeniu o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności niezdolnych do samodzielnej egzystencji
w rozumieniu art.4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U
Nr 123, poz.776 z późn. zm.), podczas przewozu tych osób niepełnosprawnych
pojazdem samochodowym oznaczonym kartą N+, o dopuszczalnej masie
całkowitej do 2,5 tony, którego w/w rodzice lub opiekunowie prawni są
właścicielami, współwłaścicielami lub uŜytkownikami – na podstawie odpłatnej
czynności cywilno- prawnej lub umowy uŜyczenia zawartej w formie aktu
notarialnego, której są stroną;
8) słuŜb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków słuŜbowych pojazdami
samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:
a) SłuŜby DyŜurnej Miasta,
b) InŜyniera Ruchu m. st. Warszawy,
c) StraŜy Miejskiej m. st. Warszawy,
d) Zarządu Transportu Miejskiego – nadzoru ruchu,
e) Tramwajów Warszawskich sp. z o. o. – nadzoru ruchu,
f) Miejskich Zakładów Autobusowych sp. z o. o. – nadzoru ruchu,
g) Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. – pogotowia
wodociągowego,
h) Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. – pogotowia
ciepłowniczego,
i) STOEN SA – pogotowia energetycznego,
j) Mazowieckiego Operatora Dystrybucyjnego – Spółka z o.o. Oddział –
Zakład Gazowniczy Warszawa – pogotowia gazowego,
k) pogotowia oświetleniowego oraz pogotowia sygnalizacji świetlnej,
działającego na zlecenie zarządu drogi,
l) pogotowia schronisk dla zwierząt,
ł) Zarządu Oczyszczania Miasta – nadzoru i pogotowia,
m) Metra Warszawskiego Sp. z o.o. – pogotowia technicznego i ratownictwa
technicznego,
n) Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy;
o) Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg;
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9)

pracowników Wydziału Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie podczas wykonywania obowiązków słuŜbowych pojazdami
samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi;

10) instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych, mających trudności
w poruszaniu się podczas wykonywania czynności statutowych pojazdami
samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi;
11) kierujących motocyklami;
12) kierujących honorowych krwiodawców w pobliŜu stacji krwiodawstwa, na czas
przeznaczony na oddawanie krwi, po umieszczeniu w pojeździe w widocznym
miejscu zaświadczenia stacji krwiodawstwa;
13) pracowników Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy
Społecznej m. st. Warszawy podczas wykonywania obowiązków słuŜbowych
pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi.
2. Karta „N+”, „Karta Powstańca” oraz „Karta Honorowa” wydawane są w imieniu
Prezydenta m. st. Warszawy przez zarządzającego SPPN:
1)

karta „N+” – na udokumentowany wniosek osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5,
6 i 7;

2)

„Karta Powstańca” - na udokumentowany wniosek osób, o których mowa
w ust. 1 pkt. 2, na podstawie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub legitymacji
związku zrzeszającego uczestników Powstania Warszawskiego;

3)

„Karta Honorowa” - na udokumentowany wniosek osób, o których mowa
w ust. 1 pkt.3, na podstawie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub legitymacji
odznaczenia wojskowego „Medal za Warszawę 1939-1945”.

3. Kartę „N+”, „Kartę Powstańca” i „Kartę Honorową” wydaje się wyłącznie na jeden
pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, na okres
nieprzekraczający trzech lat.
4. Jednemu uprawnionemu moŜe być wydana tylko jedna karta „N+”, albo „Karta
Powstańca” albo „Karta Honorowa”. Za wydanie karty nie pobiera się opłaty.
§ 4. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie na prawach wyłączności
na zastrzeŜonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych w strefie płatnego
parkowania niestrzeŜonego dla:
1) ambasad i placówek konsularnych na zasadzie wzajemności, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
2) organizacji międzynarodowych po uzyskaniu pozytywnej
Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

opinii

Protokołu

3) zakładów opieki zdrowotnej – tylko słuŜbowe pojazdy samochodowe trwale oznakowane
zewnętrznie nazwą i adresem zakładu opieki zdrowotnej;
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4) jednostek budŜetowych i zakładów budŜetowych m. st. Warszawy – tylko słuŜbowe
pojazdy samochodowe na podstawie identyfikatorów;
5) teatrów z siedzibą w Warszawie, dla których organizatorem jest m. st. Warszawa,
Województwo Mazowieckie, minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego – tylko słuŜbowe pojazdy samochodowe na podstawie identyfikatorów;
6) Biura Ochrony Rządu.
§ 5. Wprowadza się opłatę zryczałtowaną za parkowanie na prawach wyłączności
na zastrzeŜonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych w strefie płatnego
parkowania niestrzeŜonego w wysokości:
1) za 10 godzin w ciągu doby w dni robocze od poniedziałku do piątku – 980 zł za miesiąc
za 1 stanowisko;
2) za 24 godziny na dobę w dni robocze od poniedziałku do piątku – 1600 zł za miesiąc
za 1 stanowisko.
§ 6. Wprowadza się opłatę abonamentową w wysokości 30 zł rocznie za parkowanie przez
mieszkańca (osobę zameldowaną na pobyt stały lub czasowy na obszarze SPPN) w pobliŜu
jego miejsca zamieszkania w strefie płatnego parkowania niestrzeŜonego (w rejonie
5 parkomatów) wyłącznie jednego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie
całkowitej do 2,5 tony, będącego jego własnością, współwłasnością lub pozostającego w jego
uŜyciu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy uŜyczenia zawartej
w formie aktu notarialnego, której są stroną.
§ 7. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPPN są pobierane w następujący
sposób:
1) opłata zryczałtowana – z góry za okresy półroczne;
2) opłata abonamentowa – przy wydaniu abonamentu;
3) opłata za parkowanie według stawek określonych w § 2 ust. 1:
a)

przez sprzedaŜ biletów kontrolnych, na których, przy rozpoczęciu parkowania,
zostanie jednoznacznie określony czas parkowania,

b) przez przyjęcie zbiorczej naleŜności od operatora telefonii komórkowej, od integratora
płatności mobilnych lub od operatora sieci urządzeń do ładowania kart
elektronicznych.
§ 8. 1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu
samochodowego w SPPN w wysokości 50 zł.
2. Sposób pobierania opłat, postępowanie reklamacyjne i odwoławcze oraz tryb
wydawania dokumentów związanych z zastosowaniem zerowej stawki opłaty
za parkowanie i opłaty abonamentowej za parkowanie określa regulamin funkcjonowania
strefy, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 9. 1. Traci moc, z zastrzeŜeniem ust. 2, uchwała Nr XX/349/2003 z dnia 25 listopada
2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości
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opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2003 r. Nr 298, poz. 7866) z tym, Ŝe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów:
1) karty „N+” zachowują waŜność do dnia określonego w karcie;
2) abonamenty zachowują waŜność do dnia określonego w abonamencie.
2. Do czasu wejścia w Ŝycie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały zastosowanie mają
postanowienia załącznika Nr 1 do uchwały Nr XX/349/2003 z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej
oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 298,poz.7866).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 11. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2008 r. z zastrzeŜeniem, Ŝe załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lipca 2009 r.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
(-)
Ewa Malinowska-Grupińska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/1077/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, wysokości stawek opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefie,
wysokości opłaty dodatkowej oraz
określenia sposobu pobierania tych opłat

Granice strefy płatnego parkowania niestrzeŜonego pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w m. st. Warszawie wraz z mapką

Strefa płatnego parkowania niestrzeŜonego pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w m. st. Warszawie obejmuje obszar charakteryzujący się znacznym deficytem
miejsc postojowych ograniczony ulicami:
Obszar I:
Alejami Jerozolimskimi od ulicy Grzymały-Sokołowskiego, śelazną, al. Solidarności,
Andersa, Muranowską, Bonifraterską, Słomińskiego do lewego brzegu Wisły, a dalej wzdłuŜ
lewego brzegu Wisły do wysokości ulicy Wilanowskiej, dalej ulicą Solec, Czerniakowską,
29 Listopada, SzwoleŜerów, Myśliwiecką, al. Armii Ludowej, Alejami Ujazdowskimi,
Belwederską, Spacerową, Słoneczną, Dworkową, Smetany, Belgijską, Puławską, Racławicką
do ulicy Bałuckiego, Bałuckiego (od ulicy Wiktorskiej), RóŜaną, GraŜyny, Olesińską,
Sandomierską, Olszewską, Puławską, Waryńskiego, al. Armii Ludowej, al. Niepodległości,
Koszykową, Raszyńską, Filtrową, Akademicką, Grójecką, Kopińską, GrzymałySokołowskiego wraz z tymi ulicami granicznymi;
Obszar II:
al. Solidarności od ulicy Sierakowskiego, Targową do wiaduktu kolejowego, dalej wzdłuŜ
nasypu kolejowego do ulicy Zamoyskiego, Zamoyskiego od wiaduktu kolejowego,
Jagiellońską, Kępną, Wrzesińską, Okrzei, Sierakowskiego wraz z tymi ulicami granicznymi.

6

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/1077/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, wysokości stawek opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie, wysokości
opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu
pobierania tych opłat

Regulamin funkcjonowania
strefy płatnego parkowania niestrzeŜonego (SPPN)
USTALENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) strefie płatnego parkowania niestrzeŜonego lub SPPN – rozumie się przez to część
obszaru miasta, w której wprowadzono obowiązek ponoszenia opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych;
2) zarządzającym strefą płatnego parkowania niestrzeŜonego lub zarządzającym SPPN –
rozumie się przez to właściwą jednostkę organizacyjną m. st. Warszawy tj. Zarząd Dróg
Miejskich;
3) bilecie kontrolnym – rozumie się przez to dowód wniesienia opłaty za parkowanie
z jednoznacznie wyznaczonym czasem parkowania, wystawcą biletu kontrolnego jest
m.st. Warszawa;
4) abonamencie – rozumie się przez to dowód wniesienia opłaty abonamentowej;
5) karcie parkingowej – rozumie się dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, którego wzór określa rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla
osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją
tych osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 67, poz. 616);
6) karcie „N+”, „Karcie Powstańca”, „Karcie Honorowej” – rozumie się przez to dokument
potwierdzający, Ŝe pojazd jest uŜytkowany przez osobę objętą zerową stawką opłaty;
7) identyfikatorze „K” – rozumie się przez to dokument informujący o wnoszeniu opłaty
za parkowanie za pomocą telefonu komórkowego;
8) biurze obsługi klienta – rozumie się przez to miejsce obsługi korzystających z parkowania
w SPPN, w tym w szczególności w zakresie wydawania abonamentów, kart „N+”, „Kart
Powstańca”, „Kart Honorowych” i udzielania informacji;
9) dokumencie opłaty dodatkowej – rozumie się przez to dokument informujący o
obowiązku wniesienia przez kierującego opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty
za parkowanie pojazdu samochodowego w SPPN;
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10) mieszkańcu – rozumie się przez to osobę zameldowaną na pobyt stały lub czasowy
na obszarze SPPN.
§ 2. 1. Regulacje w zakresie płatnego parkowania niestrzeŜonego w SPPN określone
niniejszym regulaminem, dotyczą parkowania pojazdów samochodowych na drogach
publicznych.
2. Stawki opłat za parkowanie w SPPN obowiązują w dni robocze od poniedziałku
do piątku, w godz. 800-1800, z wyjątkiem uprawnionego parkowania na zastrzeŜonych
stanowiskach postojowych na prawach wyłączności.
3. Wjazd do SPPN oznakowany jest znakiem drogowym D-44 „strefa parkowania”,
a wyjazd z SPPN oznakowany jest znakiem D-45 „koniec strefy parkowania”.
4. Parkowanie pojazdu samochodowego w SPPN wymaga uiszczenia opłaty i wyłoŜenia
za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umoŜliwiający jego odczytanie
z zewnątrz, waŜnego biletu kontrolnego, waŜnego abonamentu, identyfikatora „K”
lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie do parkowania ze stawką zerową.
5. Stawką zerową opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPPN objęci są
następujący uŜytkownicy dróg:
1) osoby posiadające karty parkingowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
jeŜeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu
przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów;
2) uczestnicy Powstania Warszawskiego - posiadający „Kartę Powstańca”;
3) uczestnicy (po stronie koalicji antyhitlerowskiej) innych walk o Warszawę w latach
1939-1945 - posiadający „Kartę Honorową”;
4) Honorowi Obywatele m.st. Warszawy – posiadający Legitymację Honorowego
Obywatela m.st. Warszawy;
5) kierujący legitymujący się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego stopnia
niepełnosprawności będący właścicielami, współwłaścicielami lub uŜytkownikami –
na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy uŜyczenia zawartej
w formie aktu notarialnego, której są stroną – pojazdów samochodowych
o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, oznaczonych kartą N+;
6) kierujący,
których
niepełnosprawność
potwierdzona
w
orzeczeniu
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności powoduje istotne trudności
w samodzielnym poruszaniu się, będący właścicielami, współwłaścicielami
lub uŜytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy
uŜyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną – pojazdów
samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, oznaczonych
kartą N +;
7) kierujący rodzice i opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych, których
niepełnosprawność potwierdzona jest w orzeczeniu o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności niezdolnych do samodzielnej egzystencji
w rozumieniu art.4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U Nr 123, poz.776
z późn. zm.), podczas przewozu tych osób niepełnosprawnych pojazdem
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samochodowym oznaczonym kartą N+, o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5
tony, którego w/w rodzice lub opiekunowie prawni są właścicielami,
współwłaścicielami lub uŜytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności
cywilno- prawnej lub umowy uŜyczenia zawartej w formie aktu notarialnego,
której są stroną;
8) słuŜby obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków słuŜbowych pojazdami
samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

SłuŜby DyŜurnej Miasta,
InŜyniera Ruchu m. st. Warszawy,
StraŜy Miejskiej m. st. Warszawy,
Zarządu Transportu Miejskiego – nadzoru ruchu,
Tramwajów Warszawskich sp. z o. o. – nadzoru ruchu,
Miejskich Zakładów Autobusowych sp. z o. o. – nadzoru ruchu,
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. – pogotowia
wodociągowego,
h) Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. – pogotowia
ciepłowniczego,
i) STOEN SA – pogotowia energetycznego,
j) Mazowieckiego Operatora Dystrybucyjnego – Spółka z o.o. Oddział – Zakład
Gazowniczy Warszawa - pogotowia gazowego,
k) pogotowia oświetleniowego oraz pogotowia sygnalizacji świetlnej, działających
na zlecenie zarządu drogi,
l) pogotowia schronisk dla zwierząt,
ł) Zarządu Oczyszczania Miasta – nadzoru i pogotowia,
m) Metra Warszawskiego Sp. z o.o. – pogotowia technicznego i ratownictwa
technicznego,
n) Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy,
o) Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg;
9) pracownicy Wydziału Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie podczas wykonywania obowiązków słuŜbowych pojazdami
samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi;
10) instytucje obsługujące przewóz osób niepełnosprawnych, mających trudności
w poruszaniu się, podczas wykonywania czynności statutowych pojazdami
samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi;
11) kierujący motocyklami;
12) kierujący, będący honorowymi krwiodawcami w pobliŜu stacji krwiodawstwa,
na czas przeznaczony na oddawanie krwi.
po umieszczeniu w pojeździe
w widocznym miejscu zaświadczenia wydanego przez stację krwiodawstwa;
13) pracownicy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy
Społecznej m. st. Warszawy podczas wykonywania obowiązków słuŜbowych
pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi.
6.

Zwolnieniem z opłat za parkowanie pojazdu samochodowego w SPPN są objęte pojazdy
określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
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7.

Mieszkańcowi SPPN będącemu właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu
samochodowego, lub uŜytkującemu pojazd samochodowy na podstawie odpłatnej
czynności cywilno-prawnej lub umowy uŜyczenia zawartej w formie aktu notarialnego,
w której jest stroną, przysługuje abonament roczny, wydawany wyłącznie na jeden
pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, po wniesieniu
jednorazowej opłaty abonamentowej.

8.

Karta „N+” wydawana jest bezpłatnie na wniosek osoby niepełnosprawnej o znacznym
stopniu niepełnosprawności lub osoby, której niepełnosprawność potwierdzona
w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności powoduje istotne
trudności w samodzielnym poruszaniu się, lub osób, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 6,
z okresem waŜności zgodnym z orzeczeniem, nie dłuŜszym niŜ 3 lata wyłącznie na
jeden pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, stanowiący
jego własność, współwłasność lub uŜytkowany przez nią na podstawie odpłatnej
czynności cywilno-prawnej lub umowy uŜyczenia zawartej w formie aktu notarialnego,
której jest stroną.

9.

„Karta Powstańca” wydawana jest bezpłatnie na wniosek osoby będącej uczestnikiem
Powstania Warszawskiego, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd do
spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub legitymacji związku zrzeszającego
uczestników Powstania Warszawskiego.

10. „Karta Honorowa” wydawana jest bezpłatnie na wniosek osoby będącej uczestnikiem
(po stronie koalicji antyhitlerowskiej) innych walk o Warszawę w latach 1939-1945,
na podstawie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez Urząd do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych lub legitymacji odznaczenia wojskowego
„Medal za Warszawę 1939-1945”.
11. Abonament, karta „N+”, „Karta Powstańca” oraz „Karta Honorowa” nie uprawniają
do zastrzegania stałego miejsca postojowego i nie stanowią podstawy do roszczeń
w przypadku braku wolnego miejsca postojowego.
12. Abonament, karta „N+”, „Karta Powstańca” oraz „Karta Honorowa” tracą waŜność
z chwilą zmiany danych, na podstawie których zostały wydane lub z chwilą upływu
terminu ich waŜności. Przed otrzymaniem nowych abonamentów lub kart, poprzednio
wydane powinny być zwrócone.
13. Identyfikatorem „K” posługuje się osoba, która opłatę za parkowanie wnosi za pomocą
telefonu komórkowego.
14. Wniesienie opłaty za parkowanie nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej i
usługowej z pojazdów zaparkowanych na miejscach postojowych objętych SPPN.

WNOSZENIE OPŁAT W SPPN
§ 3. 1. Opłatę za parkowanie w SPPN wnosi się przez wykupienie i wyłoŜenie w sposób
określony w ust. 2 waŜnego biletu kontrolnego z jednoznacznie określonym czasem
parkowania lub wniesienie opłaty w inny sposób określony w § 2 uchwały, przy czym opłata
winna zostać wniesiona niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.
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2. Bilety kontrolne, abonament, kartę „N+”, „Kartę Powstańca”, „Kartę Honorową”,
Legitymację Honorowego Obywatela m.st. Warszawy lub identyfikator „K” naleŜy
wyłoŜyć za przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób umoŜliwiający
ich odczytanie z zewnątrz oraz sprawdzić ich widoczność z zewnątrz w zaparkowanym
pojeździe, z tym, Ŝe identyfikator „K” naleŜy umieścić przy prawej dolnej krawędzi
szyby przedniej pojazdu samochodowego.
3. Wykupiony bilet kontrolny przez cały czas swojej waŜności uprawnia do parkowania
w całej SPPN.
4. Parkowanie przy uŜyciu niewaŜnego abonamentu, niewaŜnej karty „N+”, niewaŜnej
„Karty Powstańca”, niewaŜnej „Karty Honorowej”, niewaŜnej Legitymacji Honorowego
Obywatela m.st. Warszawy lub korzystanie z abonamentu poza rejonem w nim
określonym, a takŜe parkowanie przy uŜyciu karty parkingowej poza wyznaczonymi
miejscami dla inwalidy, jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za parkowanie.
5. Parkowanie po upływie czasu określonego na bilecie kontrolnym, lub po upływie czasu
opłaconego za pomocą telefonu komórkowego jest równoznaczne z niewniesieniem
opłaty za parkowanie.
6. Nie wyłoŜenie biletu kontrolnego, karty „N+”, „Karty Powstańca”, „Karty Honorowej”,
Legitymacji Honorowego Obywatela m.st. Warszawy, karty parkingowej, abonamentu,
lub identyfikatora „K” wewnątrz pojazdu za przednią szybą w sposób umoŜliwiający ich
odczytanie z zewnątrz, jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za parkowanie.

SPOSÓB POBIERANIA OPŁATY DODATKOWEJ,
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ODWOŁAWCZE

§ 4. 1. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów samochodowych z niniejszym
Regulaminem prowadzi StraŜ Miejska m.st. Warszawy oraz wydzielone słuŜby w jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.
2. Po stwierdzeniu niewniesienia naleŜnej opłaty za parkowanie wystawiany jest dokument
opłaty dodatkowej. Dokument opłaty dodatkowej umieszcza się na przedniej szybie
pojazdu samochodowego pod wycieraczką.
3. Do dokumentu opłaty dodatkowej dołączony jest druk pozwalający po wpisaniu danych
osobowych na wpłatę opłaty dodatkowej na konto wskazane przez zarządzającego
SPPN.
4. Opłatę dodatkową naleŜy wnieść w terminie 14 dni od dnia umieszczenia dokumentu
opłaty dodatkowej w sposób określony w ust. 2.
5. W przypadku nie wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia umieszczenia
dokumentu opłaty dodatkowej w sposób określony w ust. 2, zarządzający SPPN kieruje
do osoby, na którą zarejestrowany jest pojazd, wezwanie do wniesienia opłaty
dodatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania.
6. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu
opłaty dodatkowej lub zasadność wezwania, o którym mowa w ust. 5, moŜe wnieść
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reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej
i umieszczenia go w sposób określony w ust. 2 lub doręczenia wezwania, o którym
mowa w ust. 5. Reklamację wnosi się do zarządzającego SPPN, którego pracownicy
przeprowadzają postępowanie wyjaśniające. W przypadku uznania reklamacji dokument
opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.
7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji słuŜy prawo wniesienia odwołania
do Komisji Odwoławczej, powołanej przez Prezydenta m.st. Warszawy. Odwołanie
wnosi się na piśmie za pośrednictwem zarządzającego SPPN w terminie 7 dni od dnia
otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji. Do odwołania winny być
dołączone w szczególności dokumenty uzasadniające jego wniesienie, m.in. bilet
kontrolny, kopia abonamentu, kopia karty. JeŜeli odwołania nie wniesiono, opłatę
dodatkową naleŜy uiścić w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o nieuwzględnieniu reklamacji.
8. O wyniku rozpatrzenia odwołania przez Komisję Odwoławczą odwołujący się zostaje
zawiadomiony pisemnie. Stanowisko Komisji jest ostateczne.
9. Nieuwzględnienie złoŜonego odwołania skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty
dodatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w
ust. 8.
ABONAMENT
§ 5. 1. Abonament uprawnia mieszkańców SPPN do parkowania w pobliŜu miejsca
zamieszkania posiadacza abonamentu, w rejonie określonym w abonamencie przez
zarządzającego SPPN, w okresie jego waŜności.
2. Wzór abonamentu ustala zarządzający SPPN. W abonamencie określa się
w szczególności: termin waŜności, numer seryjny, numer rejestracyjny samochodu,
rejon parkowania w pobliŜu miejsca zamieszkania wnioskodawcy (5 parkomatów).
3. Abonament wydawany jest osobom fizycznym, które zameldowane są na pobyt stały
lub czasowy na obszarze objętym SPPN i są właścicielami, współwłaścicielami
lub uŜytkownikami - na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy
uŜyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną - pojazdów
samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony.
4. Osoba fizyczna moŜe otrzymać abonament tylko na jeden pojazd samochodowy
o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony.
5. Abonament wydaje się na okres nieprzekraczający jednego roku.
6. Abonament wydawany jest na udokumentowany wniosek uprawnionego uŜytkownika
drogi, w biurach obsługi klienta SPPN, w terminie 7 dni roboczych od dnia
przedstawienia kompletu dokumentów. JednakŜe w sprawach wymagających
postępowania wyjaśniającego wydanie abonamentu moŜe nastąpić nie później niŜ w
terminie jednego miesiąca od dnia przedstawienia kompletu dokumentów, a w sprawach
szczególnie skomplikowanych wydanie abonamentu moŜe nastąpić nie później niŜ w
terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia kompletu dokumentów.
7. Przy składaniu wniosku naleŜy przedstawić:
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1) dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający
toŜsamość;
2) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy z podaniem okresu tego
pobytu, wydane przez właściwy organ;
3) dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament;
4) odpłatną umowę cywilno-prawną lub umowę uŜyczenia zawartą w formie aktu
notarialnego dotyczące pojazdu, na który ma być wydany abonament, zawarte przez
wnioskodawcę występującego o wydanie abonamentu – w przypadku osób
niebędących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu samochodowego;
oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.
8. W przypadku gdy właściciel pojazdu posiada czasowe albo próbne tablice rejestracyjne
i wniesie opłatę za abonament, to po uzyskaniu stałych tablic rejestracyjnych nie wnosi
ponownie opłaty przy wydawaniu nowego abonamentu.
9. W przypadku wymiany abonamentu na skutek utraty jego waŜności lub zmiany danych,
wnioskujący powinien zwrócić poprzednio otrzymany abonament.
10. W przypadku zagubienia lub kradzieŜy abonamentu przed utratą jego waŜności wydaje
się nowy abonament na ten sam pojazd i na ten sam rejon, po złoŜeniu odpowiedniego
oświadczenia i ponownym wniesieniu opłaty abonamentowej.
KARTA „N+”, „KARTA POWSTAŃCA”, „KARTA HONOROWA”
§ 6. 1. Karta „N+”, „Karta Powstańca” i „Karta Honorowa” wydawane są
na udokumentowany wniosek uprawnionego uŜytkownika drogi, w biurach obsługi klienta.
2. Karta „N+”, „Karta Powstańca” i „Karta Honorowa” uprawniają do bezpłatnego
parkowania w SPPN osoby, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2, 3, 5, 6 oraz 7.
3. Przy składaniu wniosku o wydanie karty „N+” naleŜy przedstawić:
1) dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający
toŜsamość;
2) prawo jazdy składającego wniosek;
3) dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiona będzie karta „N+”;
4) odpłatną umowę cywilno-prawną lub umowę uŜyczenia zawartą w formie aktu
notarialnego dotyczące pojazdu, na który ma być wydana karta „N+”, zawarte przez
wnioskodawcę występującego o wydanie tej karty – w przypadku osób nie będących
właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu samochodowego;
5) kartę parkingową wydaną przez uprawniony organ;
6) jeden z poniŜszych
niepełnosprawności:

dokumentów
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potwierdzających

znaczny

stopień

a) orzeczenie komisji lekarskiej o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
b) orzeczenie zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu
niepełnosprawności,
c) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy wraz
ze stwierdzeniem niezdolności do samodzielnej egzystencji,
lub jeden z poniŜszych dokumentów potwierdzających inny niŜ znaczny stopień
niepełnosprawności powodującej istotne trudności w samodzielnym poruszaniu się:
d) orzeczenie komisji lekarskiej o zaliczeniu do II lub III grupy inwalidzkiej,
e) orzeczenie zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub o umiarkowanym
lub lekkim stopniu niepełnosprawności,
f) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o stopniu niezdolności do pracy,
g) zaświadczenie lekarskie wydane przez właściwego lekarza specjalistę
stwierdzające występowanie istotnych trudności w samodzielnym poruszaniu się
– w przypadku jeŜeli treść orzeczenia, o których mowa w punktach a, b i c nie
pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy orzeczona niepełnosprawność
powoduje istotne trudności w samodzielnym poruszaniu się, oraz inne
dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.
4. Przy składaniu wniosku o wydanie „Karty Powstańca” naleŜy przedstawić:
1) dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający
toŜsamość;
2) odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych lub legitymację związku zrzeszającego uczestników Powstania
Warszawskiego;
oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.
5. Przy składaniu wniosku o wydanie „Karty Honorowej” naleŜy przedstawić:
1) dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający
toŜsamość;
2) odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych lub legitymację odznaczenia wojskowego „Medal za Warszawę
1939-1945”;
oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.
6. W przypadku konieczności wymiany karty „N+”, „Karty Powstańca” lub „Karty
Honorowej” naleŜy zwrócić poprzednio otrzymaną kartę „N+”, „Kartę Powstańca” lub
„Kartę Honorową”.
7. W przypadku zagubienia lub kradzieŜy karty „N+” duplikat moŜe być wydany tylko
na ten sam pojazd.
8. Występując o wydanie duplikatu naleŜy złoŜyć oświadczenie o zagubieniu lub kradzieŜy
karty „N+”, „Karty Powstańca” lub „Karty Honorowej”.
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