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IDENTYFIKATOR MIESZKAŃCA „B-35” 
 
 

1. PODSTAWA PRAWNA:  

1) § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 

2) pkt 3.2.36 w zw. z pkt 3.1.2 Szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych 

i warunków ich umieszczania na drogach, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.); 

3) §3 ust. 2 pkt 3 Statutu Zarządu Dróg Miejskich, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 

XXXIV/1023/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie statutu Zarządu Dróg 

Miejskich (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 98, poz. 3491, z 2010 r. Nr 201, poz. 5779, z 2015 r. poz. 8631, z 

2020 r. poz. 8599 oraz z 2022 r. poz. 9752); 

4) Zarządzenie nr 1158 z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kart usług obowiązujących 

w Zarządzie Dróg Miejskich z późn. zm. 

2. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Zgodnie z kartą usługi nr KU21 dot. abonamentu mieszkańca. Od dn. 18.10.2021 r. Identyfikator „B-35” 

przestał być osobnym dokumentem, a jego otrzymanie następuje automatycznie z chwilą otrzymania 

abonamentu mieszkańca. 

3. WYMAGANE DOKUMENTY 

Zgodnie z kartą usługi nr KU21 dot. abonamentu mieszkańca 

4. WYSOKOŚĆ OPŁAT 

Zgodnie z kartą usługi nr KU21 dot. abonamentu mieszkańca 

5. TERMIN ODPOWIEDZI 

Zgodnie z kartą usługi nr KU21 dot. abonamentu mieszkańca 

6. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA 

Zespół ds. Kart i Abonamentów w Wydziale Parkowania.  

7. TRYB ODWOŁAWCZY 

Nie ustanowiono. 

8. SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW 

Zgodnie z kartą usługi nr KU21 dot. abonamentu mieszkańca 

9. DODATKOWE INFORMACJE 

1) o identyfikator mieszkańca „B-35” mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające abonament 

mieszkańca SPPN jako uprawnienie dodatkowe w ramach posiadanego abonamentu; 

2) identyfikator mieszkańca „B-35” wydawany jest wyłącznie na ten sam numer rejestracyjny pojazdu, na 

który został wydany obszarowy lub rejonowy abonament mieszkańca SPPN; 

3) Identyfikator B-35 dla posiadaczy obszarowych abonamentów mieszkańca SPPN wydawany jest dla 

całego obszaru zgodnie z załącznikiem nr 1a do Uchwały SPPN i wszystkich odcinków B-35 

i stref B-39 w nim się znajdujących. 

4) Posiadacze abonamentu rejonowego mogą ubiegać się o przyznanie identyfikatora B-35, który 

uprawnia do warunkowego postoju na odcinkach oznakowanych znakiem B-35 zlokalizowanych 

w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania mieszkańca, przy czym postój z użyciem 

identyfikatora B-35 jest możliwy na odcinku obowiązywania znaku B-35 z tabliczką o treści: 

„Nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem B-35 – (V)XYZ”, jeżeli rozpoczyna się on w promieniu 

150 metrów od miejsca zameldowania mieszkańca; 

5) termin ważności identyfikatora mieszkańca „B-35” jest taki sam, jak termin na który został wydany 

abonament mieszkańca SPPN; 



 

 

6) W celu usprawnienia kontroli posiadanych uprawnień przez służby kontrolne tj. Policję lub Straż 

Miejską m.st. Warszawy, identyfikator B-35 (w formie wydruku) należy umieścić w pojeździe, 

bezpośrednio za przednią szybą, w sposób umożliwiający odczytanie zawartych na nim danych przez 

ww. organy. Umieszczenie identyfikatora B-35 w sposób uniemożliwiający odczytanie danych może 

być traktowane jako postój bez uprawnień; 

7) identyfikator mieszkańca „B-35” nie uprawnia do zastrzegania sobie stałego miejsca postojowego i nie 

stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnego miejsca postojowego; 

8) identyfikator mieszkańca „B-35” traci ważność z chwilą zmiany danych, na podstawie których został 

wydany lub z chwilą upływu terminu ważności; 

9) W przypadku utraty możliwości korzystania z pojazdu, na który został wydany identyfikator B-35, 

wskutek uszkodzenia lub wypadku, wydawany jest identyfikator na pojazd zastępczy, na podstawie 

wydanego na pojazd zastępczy, zgodnie z §5 ust. 11 Regulaminu funkcjonowania strefy płatnego 

parkowania niestrzeżonego SPPN, obszarowego abonamentu mieszkańca SPPN lub abonamentu 

rejonowego– na okres w nim wskazany. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZDM 

Administratorem danych osobowych interesantów wnioskujących o identyfikator mieszkańca „B-35”, dalej 

jako „Dane Osobowe”, jest Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 

22 558 90 00, reprezentowany przez Dyrektora ZDM (dalej jako „Administrator”). 

1. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wypełnianie obowiązków statutowych ZDM w zakresie 

wydania i obsługi identyfikatora mieszkańca „B-35”. 

2. Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, to jest 

przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z §3 ust. 2 pkt 3a Statutu 

Zarządu Dróg Miejskich, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/1023/2008 Rady m.st. Warszawy 

z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 98, poz. 3491, z 

2010 r. Nr 201, poz. 5779, z 2015 r., poz. 8631 oraz z 2020 r., poz. 8599) oraz z § 11 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: 

1) upoważnieni pracownicy Administratora; 

2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby 

realizacji usług świadczonych dla Administratora i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług; 

3) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Policja, 

prokurator. 

4. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres ważności identyfikatora mieszkańca „B-35” oraz 

z zachowaniem terminów wynikających z innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.). 

5. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne lecz niezbędne do 

rozpatrzenia wniosku i realizacji identyfikatora mieszkańca „B-35”. Niepodanie Danych Osobowych 

skutkuje brakiem możliwości wydania identyfikatora mieszkańca „B-35”. 

6. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 

1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania; 

2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych art. 18 RODO 

lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”); 

3) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych 

z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO. 

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, 

których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres: 

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa lub z wyznaczonym przez Administratora 

inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@zdm.waw.pl 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez 

Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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