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Warszawa, dnia 31 stycznia 2022 r. 
 

Zasady wydawania 
„Abonamentu z domu” 

e-Abonament 
(obowiązują od 1 lutego 2022 r.) 

 
Wnioski w sprawie wydania abonamentu drogą elektroniczną należy przesyłać na 
adres mailowy skrzynki Zarządu Dróg Miejskich abonamentzdomu@zdm.waw.pl. 
 

1. Na adres mailowy: abonamentzdomu@zdm.waw.pl mieszkaniec Strefy 
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (dalej: SPPN)1 wysyła wiadomość 
elektroniczną (tzw. wniosek): 

a) w temacie maila wpisując: „Wniosek o abonament”; 
b) w treści maila określając rodzaj wybranego abonamentu: 

 abonament rejonowy 

 abonament obszarowy  
 

Abonament rejonowy 
(kosztuje 30 zł rocznie - płatne jednorazowo z góry) 

 
 
 

                                                 

 
1 Rozumie się przez to osobę zameldowaną na pobyt stały lub czasowy na obszarze obejmującym 
SPPN oraz przylegające do jej granic nieruchomości. 
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W przypadku, gdy w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania mieszkańca 
SPPN znajduje się do 8 parkomatów (fizycznych, wirtualnych) są one przypisywane 
mieszkańcowi automatycznie.  
W przypadku, gdy w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania mieszkańca 
SPPN znajduje się więcej niż 8 parkomatów (fizycznych, wirtualnych), wybór 
parkomatów z tego rejonu przysługuje mieszkańcowi SPPN. W takiej sytuacji należy 
wskazać wybrane numery parkomatów we wniosku. 
 
Link do interaktywnej mapy abonamentów rejonowych, na której można sprawdzić 
zasięg abonamentu i numery przysługujących parkomatów: 
https://zdm-warszawa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0a13056afeaf44668907a6a32a73311c  

 
Abonament obszarowy 

(kosztuje 600 zł rocznie - płatne jednorazowo z góry lub w dwóch ratach po 300 zł, 
przy czym drugą ratę należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed upływem szóstego 
miesiąca ważności abonamentu) 

 
 
Link do interaktywnej mapy abonamentów obszarowych: 
https://zdm-warszawa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d68bbe036608401c97dd6289b3fabdc4  
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2. Do wniosku dołącza się skany / zdjęcia (w formacie PDF lub JPG): 
 

a) podpisanego własnoręcznie oświadczenia (będącego załącznikiem 
do niniejszych zasad wydawania „Abonamentu z domu”); 
 

b) obydwu stron dowodu rejestracyjnego pojazdu (wystawionego na 
aktualnego właściciela), na który ma być wystawiony abonament; 
 

c) odpłatnej umowy cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej 
w formie aktu notarialnego – w przypadku osób niebędących 
właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu.  
Umowa musi dotyczyć pojazdu, na który ma być wydany abonament 
i jej stroną musi być osoba występująca o wydanie abonamentu; 
 

d) pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za rok poprzedni, 
poświadczonej przez właściwy urząd skarbowy w Warszawie 
(opatrzonej prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone 
zeznanie), bądź: 
 

 w przypadku rozliczenia podatku PIT za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej – wydrukowanej pierwszej strony 
zeznania PIT w roku poprzednim oraz wydrukowanego 
Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) z wygenerowanym 
numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu 
UPO; 
 

  zaświadczenia wydanego przez urząd skarbowy, 
potwierdzającego złożenie w roku poprzednim zeznania 
podatkowego PIT, w którym wskazano obszar m.st. Warszawy 
jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego; 

 
lub 
 

 (tylko do 30 kwietnia 2022 r.) formularz ZAP-3 (zgłoszenie 
aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem), złożony 
w 2021 lub do 30 kwietnia 2022 roku, poświadczony przez 
właściwy urząd skarbowy w Warszawie (zawierający prezentatę, 
pieczątkę urzędu, w oryginale), w którym wskazano obszar 
m.st. Warszawy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania 
podatkowego.  
 

e) potwierdzenie dokonania opłaty abonamentowej za postój pojazdu 
w wysokości 600 zł/300 zł lub 30 zł na rachunek bankowy Zarządu 
Dróg Miejskich – 45 1030 1508 0000 0005 5005 9002.  
W „tytule przelewu” należy wpisać „Abonament z domu – pojazd 
nr ……..” (w miejsce kropek należy wpisać numer rejestracyjny 
pojazdu). 
 

3. Pracownicy ZDM weryfikują przesłane przez wnioskodawcę dokumenty 
do 7 dni roboczych2. 

 

                                                 

 
2 W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego wydanie abonamentu może nastąpić nie 
później niż w terminie jednego miesiąca od dnia przedstawienia kompletu dokumentów, a w sprawach 
szczególnie skomplikowanych wydanie abonamentu może nastąpić nie później niż w terminie dwóch 
miesięcy od dnia przedstawienia kompletu dokumentów. 



4. ZDM wydaje abonament na okres nieprzekraczający jednego roku 
(lub do terminu ważności zameldowania czasowego lub do terminu ważności 
umowy o użytkowanie pojazdu). 
 

5. Pracownicy ZDM wysyłają abonament na adres mailowy, z którego wpłynął 
wniosek. 
 

6. Do wydanego abonamentu jest automatycznie przypisywany identyfikator 
B-35 zgodnie z zakresem uprawnień przysługujących do wybranego rodzaju 
abonamentu. 
Szczegóły na stronie: https://zdm.waw.pl/sprawy/parkowanie/identyfikator-b-35/  

 
7. Otrzymany abonament należy wydrukować i umieścić za przednią szybą 

wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie 
wszystkich danych z zewnątrz przez służby kontrolne. 

 
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami wydawania 

„Abonamentu z domu” stosuje się przepisy Uchwały Rady m.st. Warszawy 
Nr XXXVI/1077/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty 
dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 138, poz. 4868 ze zm.). 

 
   

                                                                                   DYREKTOR 
                                                                           w/z 
                                                                           (-) podpis nieczytelny 
                                                                              Wojciech Partyka 
                                                                             Zastępca Dyrektora 
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