Regulamin
wydawania i u2ytkowania ldentyfikator6w Metro Wola (MW), uprawniaj4cych do
poruszania sig po jezdni ul. G6rczewskiej, na odcinku ul. Deotymy - ul' Konarskiego
oznakowanym znakami B-l w zwi4zku z budow4 II linii metra

$l

DEFINICJE
Ilekro6 w Regulaminie jest mowa o:
1) Identyfikatorze Metro Wola (MW) rozumie siE przez to dokument, na podstawie kt6rego
moZna poruszai sig po ul. G6rczewskiej, na odcinku ul. Deotymy - ul. Konarskiego
oznakowanym znakami B-l w zwi4zku z budowq II linii metra, w formie karty
zawieraj4cej:
a) hologram,
b) numer rejestracyjny pojazdu, kt6rego dotyczy Identyfikator lub formula,.na okaziciela"
w przypadku identyfikatora wydanego bez wskazania numeru rejestracyjnego'
c) tennin waZno3ci Identyfikatora.
d) numer ldentyfikatora,
e) oznaczenie dysponenta Identyfikatora;
2) Dysponencie pojazdu rozumie sig osobg bgd4c4 wlascicielem, wsp6lwlafuicielem
pojaz&t bqd2 dysponuj4c4 pojazdem na podstawie odplatnej czynno6ci cywilno prawnej
lub umowy u2yczenia.
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ZASADY OGOLNE
Poruszanie siQ po jezdni ul. G6rczewskiej, na odcinku ul. Deotymy ul. Konarskiego
oznakowanym znakami B-1 w zwiEzku z budowa II linii metra, mozliwy jest jedynie na
podstawie Identyfikator6w MW.
2. identyfikatory, o kt6rych mowa \r ust. 1, wydaje Dyrektor Zarz4du Dr6g Miejskich na
podstawie zloZonego wniosku. Identyfikatory wydawane s4 zgodnie z zatwierdzonym przez
biuro polityki Mobilno3ci Transportu m. st. Warszawy, projektem organizacji ruchu
w zwi4zku z budowA metra w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
3. Identyfikator MW jest wazny jedynie w oryginale.
4. Identyfikatory MW s4 wydawane na czas, kt6ry uzalezniony jest od postQpu prac zwiqzanych
z budow4 metra - jest on ustalany przez Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie zatwierdzonego
przez Biuro polityki Mobilnosci i Transportu m. st. Warszawy projektu organizacji ruchu oraz
hu.-onogtu-u rob6t przedstawionego przez wykonawcE budowy'
5. Identyfikator MW nie uprawnia do odstEpstw od przepis6w Prawa o ruchu drogowym
(stosowania siE do znak6w pionowych i poziomych).
6. WlaScicielem Identyfikatora MW iest Zaruqd Dr6g Miejskich'

1.

i
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ZASADY WYDAWANIA IDENTYFIKATOROW

1. O ldentyfikator MW

)

mog4 ubiega6 siE:

wla5ciciele/najemcy lokali mieszkalnych;
2; wla(ciciele/naj emcY garaz):
3) osoby prowadz4ce dzialalnoS6 gospodarcz4'
ul. G6rczewskiej do
posiudajacy zapewniony dojazd piei istniejqcy^zjazd zjezdni p6lnocnej
posesji numerach 90, 92A' 1074, 106, 1 I 6' I I 8'
1

t

2.

W celu otrzymania Identyfikatora MW nalezy zlo2yC
wypeiniony wniosek MW;
2) dokumenty potwierdzaj4ce zameldowanie na pob1.t staly lub czasowy w ww. posesji;
3) dokument poSwiadczaj4cy wynajem lokalu mieszkalnego/gospodarczego/garaZu w ww.

l)

posesj

i;

zaSwiadczenie o moZliwoSci parkowania pojazdu na terenie posesji wydane przez jej
wladciciela (lub osobg przez niego upowaznion4), kt6rej obsluga moZliwa jest jedynie od
p6lnocnej jezdni ulicy G6rczewskiej poprzez istniejEcy wjazd.
J. Osoby prowadz4ce dzialalnoii gospodarcz4 przy p6lnocnej jezdni ulicy G6rczewskiej na odc.
ulicy Deotymy Konarskiego z zapewnionym dojazdem poprzez istniej4cy zjazd z jezdni
ulicy G6rczewskiej do posesji Nr: 90, 92A, 104, 106, I 16, 1 18 moge otrzyma6 wylqcznie
jeden Identyfikator MW.
4. W uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Zarz4du Dr6g Miejskich wydaje identyfikator bez

4)

-

wskazania

w

identyfikatorze numeru rejestracyjnego pojazdu (ldentyfikator MW

."na okaziciela").

przypadku utraty lub uszkodzenia Identyfikatora MW uniemo2liwiaj4cego jego dalsze
u2ycie. nowy identyfikator moZe by6 wydany dopiero po zloZeniu przez wnioskodawcg
stosownego oSwiadczenia o utracie lub uszkodzeniu poprzedniego Identyfikatora MW.
W przypadku uszkodzenia Identyfikatora naleZy go zwr6ci( wraz z oSwiadczeniem

5. W

o uszkodzeniu.
6.

7.

Dokumenty nale2y sklada6 w kancelarii Zarzqdtt Dr6g Miejskich przy ul. Chmielnej 120
w Warszawie od poniedzialku do piqtku w godzinach 7:30- I 5:30 lub za poSrednictwem poczty
elektronicznej na adresy identyfikatory@zdm.waw.pl lub kancelaria@zdm.waw.pl.
W celu uzyskania nowego Identyfikatora MW po uplywie waZno(ci poprzedniego, nale?y
ponowii procedurE skladania wniosku wraz z akrualnymi dokumentami. Warunkiem
niezbpdnym do uzyskania nowego Identyfikatora MW, jest zwrot poprzedniego.
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OBSLUGA BUDOWY METRA
Pojazdy obslugujqce i nadzoruj4ce budowg metra w ulicy G6rczewskiej na odc. ul. Deotymy - ul.
Konarskiego otrzymuj4Identyfikator MW. O iloici oraz zasadno5ci wydania identyfikator6w dla
podmiot6w nadzoruj4cych oraz obsluguj4cych budowE, decyduje Znzqd Dr6g Miejskich na
podstawie zlo2onego wniosku.
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INNI UZYTKOWNICY
1.

Osoby posiadaj4ce podpisan4 umowq z Burmistrzem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, na
dow6z dzieci z niepelnosprawnoScie do szk6l mogq ubiegai siE o wydanie Identyfikatora

MW.

do otrzlmania Identyfikatora MW, jest zlo2enie wraz z wnioskiem
kopii aktualnej umowy, o kt6rej mowa w ust. 1 i wykazanie, Ze szkola do kt6rej uczQszcza
dziecko oraz miejsce zamieszkania dziecka. umiejscowione s4 po przeciwnych stronach
zamkniEtej dla ruchu kolowego ul. G6rczewskiej, na odcinku ul. Deotymy - ul. Konarskiego

2. Warunkiem niezbgdnym

oznakowanym znakami B-1 .
3. Identyfikator MW wydaw'any jest na okres zgodny z podpisan4 umow4 o kt6rej mowa w ust.
I w danym roku szkolnym.
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ZASADY KONCOWE
Formularz wniosku o wydanie Identyfikatora MW dostgpny jest bezplatnie w siedzibie
ZarzEduDr6g Miejskich lub na stronie intemetowej www.zdm.waw.pl.
2. Identyfikator MW dysponent pojzdu zobowi4zany jest umie5ci6 w pojeZdzie, bezpoSrednio
za pruedniq szyb4 w spos6b umoZliwiaj4cy odczytanie zawartych na awersie danych przez
organy kontrolne. Umieszczenie Identyfikatora MW w spos6b uniemo2liwiaj4cy jego
odczytanie traktowane bpdzie jako wjazd nieuprawniony.
3. W przypadku stwierdzenia zlamania zasad ujEtych w regulaminie lub warunk6w korzystania z
identyfikatora (zapisanych na rewersie Identyfikatora MW), moZe on zostai zatrzymany przez
organy kontroluj4ce tj. Policjg lub Straz Miejsk4.
4. Zalrzymany Identyfikator MW wraz z protokolem okreSlaj4cym pow6d zatrzymania powinien
byd niezwlocznie przekazany do Zarzqdu Dr6g Miejskich. O zwrocie lub cofnigciu
identyfikatora w danym roku rozstrzyga6 bEdzie Dyrektor Zarzqdu Dr6g Miejskich.
5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zarz4du Dr6g Miejskich moZe odm6wii wydania
Identyfikatora MW lub ograniczyi wydawan4 ilo56.
o. Zarz4d Dr6g Miejskich wydaje dwa typy ldentyfikator6w MW:
1) kr6tkoterminowe;
2) dlugoterminowe (mieszkaricy, obsluga budowy metra oraz os6b posiadajqcych podpisan4
umowQ z Burmistrzem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na dow6z do szk6l dzieci z
1.
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.

niepelnosprawnoSci4t.
O terminie waZno6ci ldentyfikator6w

MW decyduje

Zarzqd, Dr6g Miejskich nie pobiera oplat za

tj.: ZDM.
wydawanie Identytikator6w MW.
ZarzEd Drogi
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