
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, fax 22 620 06 08   

kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa 

 
    

Tymczasowe zasady wydawania „Abonamentu z domu” 
 
Wnioski w sprawie przedłużenia ważności abonamentu lub wydania nowego 
abonamentu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy skrzynki 
Zarządu Dróg Miejskich abonamentzdomu@zdm.waw.pl  
  
  
 

I. Wniosek o przedłużenie ważności abonamentu  
  

1. O przedłużenie ważności abonamentu można wnioskować nie wcześniej niż 
30 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego abonamentu. 

2. Na adres mailowy: abonamentzdomu@zdm.waw.pl mieszkaniec wysyła 
wniosek o kolejny abonament, bez zmiany danych (ten sam adres i pojazd),  
w temacie maila wpisując: „Przedłużenie abonamentu nr ….” (numer 
dotychczasowego abonamentu). 

3. Do wniosku dołącza się: 

1) skan / zdjęcie podpisanego oświadczenia wg wzoru nr 1.  

Wzór oświadczenia dostępny pod plikiem Abonament z domu – opis 
procedury; 

2) potwierdzenie dokonania opłaty abonamentowej za postój pojazdu  
w wysokości 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 
……..” (numer rejestracyjny pojazdu).  

4. ZDM wydaje abonament z terminem ważności do 30 czerwca 2020 r.  
i informację o tym wysyła na adres mailowy, z którego wpłynął wniosek. 

5. Przed upływem terminu ważności uzyskanego zdalnie Abonamentu (tj. przed 
30 czerwca 2020 r.), Wnioskodawca zobowiązany jest udać się do dowolnego 
POP ZTM, w celu przedłożenia: 

a) oryginału oświadczenia oraz  

b) dokumentów wymaganych Uchwałą Rady Miasta st. Warszawy do 
uzyskania abonamentu (§5 ust. 7 Załącznika nr 2), dostępną pod linkiem:  

                  https://zdm.waw.pl/wp-content/uploads/2018/08/tekst-ujednolicony-uchwaly-dot-sppn.pdf    

Pracownik POP ZTM wydaje wówczas bez opłaty właściwy abonament, 
z terminem ważności uzupełnionym do roku (lub do terminu ważności 
zameldowania czasowego lub do terminu ważności umowy o użytkowanie 
pojazdu), od daty abonamentu uzyskanego zdalnie.  

6. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5,  
w terminie tam określonym, abonament traci ważność 30 czerwca 2020 r.  
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II. Wniosek o nowy abonament  
  

1. Na adres mailowy: abonamentzdomu@zdm.waw.pl mieszkaniec wysyła 
wniosek o abonament, w temacie maila wpisując: „Wniosek o abonament”; 

2. Do wniosku dołącza się: 

1) skan / zdjęcie podpisanego oświadczenia wg wzoru nr 2.  

Wzór oświadczenia dostępny pod plikiem Abonament z domu – opis 
procedury; 

2) skany / zdjęcia: 

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

b) odpłatnej umowy cywilnoprawnej lub umowy użyczenia zawartej  
w formie aktu notarialnego (a nie z notarialnie potwierdzonymi 
podpisami) – 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; 

c) potwierdzenie dokonania opłaty abonamentowej za postój pojazdu  
w wysokości 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 
……..” (numer rejestracyjny pojazdu).  

3. ZDM wydaje abonament z terminem ważności do 30 czerwca 2020 r.  
i informację o tym wysyła na adres mailowy, z którego wpłynął wniosek. 

4. Przed upływem terminu ważności uzyskanego zdalnie Abonamentu (tj. przed 
30 czerwca 2020 r.), Wnioskodawca zobowiązany jest udać się do dowolnego 
POP ZTM w celu przedłożenia: 

a) oryginału oświadczenia oraz 

b) dokumentów wymaganych Uchwałą Rady Miasta st. Warszawy do 
uzyskania abonamentu (§5 ust. 7 Załącznika nr 2), dostępną pod 
linkiem:  

                    https://zdm.waw.pl/wp-content/uploads/2018/08/tekst-ujednolicony-uchwaly-dot-sppn.pdf   

Pracownik POP ZTM wydaje wówczas bez opłaty właściwy abonament, 
z terminem ważności uzupełnionym do roku (lub do terminu ważności 
zameldowania czasowego lub do terminu ważności umowy o użytkowanie 
pojazdu), od daty abonamentu uzyskanego zdalnie.  

5. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, 
w terminie tam określonym, abonament traci ważność 30 czerwca 2020 r.  

 
 

  


