
Zal. ff I do KU 2la

REGULAMIN

wydawania i uiytkowania iden['fikator6w ,,B-35" uprawniaj4cych do postoju w

..strefach mieszkarica,, na terenie strefy platnego Parkowania Niestrze2onego (SPPN)

$1
DEFINICJE

Ilekro6 w Regulaminie jest mowa o:

1) identyfikator ze B-35 - rozumie sig przez to upmwnienie, na podstawie kt6rego moZliwy

jest warunkowyr post6j w odcinku obowi4zywania znaku B-35 z tabliczk4 o tresci:

,,Nie dotyczy pojazd6w z identyfikatorem B-35 - (V)XYZ"2 lub strefie oznakowanej

znakiem B-39 z tabliczkq o tresci: ,,Nie dotyczy pojazd6w z identyfikatorem

B-35 - (V)XYZ,', gdzie symbol (V)XYZ odpowiada oznaczeniu obszaru obowiqzywania

danego identyfrkatora B-35, wydawanym w formie odpowiedniego kodu abonamentu

obszarowego lub rejonowego, lub identyfikatora do samodzielnego wydruku dokumentu

otr44nanego w wyniku zakupu abonamentu drog4 elektroniczn4, zawieraj4cego:

a) oznaczenie obszaru obowiTl'wania.

b) numer rejestracyjnY Pojazdu,
c) termin wa2noSci,

d) numeridentyfikatora;

2) wniosku - rozumie sig przez to wniosek o abonament mieszkarica;

3) obszarowym abonamencie mieszkarica SPPN - rozumie sig przez to abonament okreslony

w $ 6 ust. lc pkt 2 uchwaly nr XXXVV1077/2008 Rady m.st. warszawy z dnia26 czervtca

2008 r. w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania, wysokosci stawek oplaty za post6j

pojaz d6w samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokoSci oplaty dodatkowej

oraz okreslenia sposobu pobierania tych oplat (Dz. Urz. woj. Maz. z 2008 r. Nr 138, poz.

4868, z p62n. zm. , dalej: ,,uchwala SPPN");

4) rejonowym abonamencie mieszkarica SPPN - rozumie sig przez to abonament okreSlony

w $ 6 ust. lc pkt 1 ww. uchwalY SPPN.

2.

l.

s2
ZASADY OG6LNE

Post6j na odcinku / w strefie obowiqzywania znaku B-35 lub znaku B-39 z tabliczk4 o treSci

.,Nie dotyczy pojazd6w z identyfikatorem B-35" - (V)XYZ", mozliwy jest jedynie na

podstawie identyfikatora B-35 odpowiedniego dla wskazanego na nim odcinka / strefy.

Identyfikator B-35 pnyznaje Zarzqd Drog Miejskich na wniosek mieszkaica, jako

uprawnienie dodatkowe w ramach posiadanego obszarowego abonamentu mieszkarica

SPPN, z uwzglgdnieniem przypadk6w opisanych w $3 ust. 4 i 5.

Zalacznik nr 2 do zarz4dzenia rtr y'97'9

Dwektora ZDM z dnia 19. ./O 2021 r'

I zgodny z przeprsami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.u. z 2021 r., poz.450),

przy czym oceng prawidlowoSci zachowania zawsze pozostawia si9 kieruj4cemu

',.g-:r vxyz- ala uprawniei wydanych zgodnie z par. 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu'



J.

A

Identyfikator B-35 jest wydawany na okres nie dlu2szy ni2 okes, na kt6ry zostal wydany
obszarowy abonament mieszkarica SppN lub abonament rejon owy, zgodnie z $3 ust. 4 i 5.
Identyfikator B-35 obowi4zuje wyl4cznie na drogach publicznych i nie uprawnia
do odstgpstw od przepis6w ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie stosowania sig do
znak6w pionowych i poziomych.

s3
ZASADY WYDAWAIIIA IDENTYFIKATOR6W

Identyfikator B-35 mo2e orrz'''ae osoba posiadaiEca obszarowy abonament mieszkarica
SPPN, z uwzglgdnieniem przypadk6w opisanych w ust. 4 i 5.
Identyfikator B-35 jest uprawnieniem waznym wyl4cznie dla pojazdu o numerze
rejestracyjnym, na kt6ry zostal wydany obszarowy lub rejonowy abonament mieszkarica
SPPN.

Identyfikator B-35 dla posiadaczy obszarowych abonament6w mieszkarica SppN
wydawany jest dla calego obszaru zgodnie z zar4cznrkiem nr la do Uchwaly SppN
i wszystkich odcink6w B-35 i stref B-39 w nim sig znajduj4cych.
Posiadacze abonamentu rejonowego mog4 ubiega6 sig o przyznanie identyfikatora B-35,
kt6ry uprawnia do warunkowego postoju na odcinkach oznakowanych znakiem B-35
zlokalizowanych w promieniu 150 metr6w od miejsca zameldowania mieszkarica, przy
czym post6j z .2yciem identyfikatora B-35 jest mozliwy na odcinku obowi4zywania znak'
B-35 ztabliczk4o treSci: ,,Nie dotyczy pojazd6w z identyfikatorem B-35 _ (V)XyZ", jezeli
rozpoczl'na sig on w promieniu 150 metr6w od miejsca zameldowania mieszkarica.
ze wzglgdl na charakter lokalizacji wymienionych ponizej - w kontekscie mo2liwosci
organizacji platnego postoju, zgodnie z odpowiednimi przepisami3 - dopuszcza si9
przyznarie identyfikatora B-35 r6wnie2 posiadaczom abonamentu rejonowego,
zameldowanym pny ni2ej wymienionych ulicach (lub okeslonych adresach przy ulicach),
obowigujqcego w strefie oznaczonej znakiem B-39, w kt6rym dana ulica (adres) sig
znajduje oraz na odcinkach oznakowanych znakiem B-35, zlokalizowanych w promieniu
150 metr6w od miejsca zameldowania mieszkarica, przy czym post6j z u2yciem
identl4ikatora B-35 jest mozliwy na odcinku obowi4zywania znaku B-35 z tabliczk4 o
treSci:,,Nie dotyczy pojazdow zidentyfikatorem B-35 (V)XYZ",jeZeli rozpoczyna sig on
w promieniu 150 metr6w od mieisca zameldowania mieszkarica:

1) w dzielnicv Zoliborz:

Strefa S0701

1. E. Jelinka

2. F. Rymkiewicza

3. H. Dembiriskiego, odc. od ul. E. Jelinka do ul. S. Twardowskiego
4. J. Gawiriskiego

5. K. Opaliriskiego

6. Marii Kazimiery, odc. od. ul. E. Jelinka do posesji nr 56

l

z-

3.

A

5.

I rozporzqdzenie Ministra tnliastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w technicznych
dla znak6w i sygnal6w drogowych oraz urz1dze'i.bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanra
na drogach (Dz. U. z 2019 r. paz.23tt\.
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7. S. Twardowskiego

8. W. Lutoslawskiego

9. A. Mickiewicza (posesje odnr 6'7 do nr 71)

Strefa S0102

1. A. DYgasifrskiego

2. Bytomska

3. Cz.L. RYbiriskiego

4. Drohicka

5. Dziennikarska

6. F. Bohomolca

?. F. KarPiirskiego

8. F. Kniaznina

9. J. Sulkowskiego

10. J. Swigcickiego

11.K. KoZmiana

12. K. PromYka

13.M. Gom6lki
14. Malogoska

15. MScislawska

16. Myslowicka
17. Tucholska

Strefa 50201

I . A. Jakiela

2. A. Mickiewicza (posesje od nr 22 do nr 28)

3. A. Munka

4. al. Wojska Polskiego (posesje od nr 2 do m 12)

5. Droga bez n azwy, odc. od A' Czamieckiego do Fortu Sokolnickiego

6. Forteczna

7. J. Ejsmonda

8. J. Hauke-Bosaka

9. J. Szaniawskiego

10. Kaniowska

ll.L.Mieroslawskiego,odc.A.Mickiewiczadoal'WojskaPolskiego
12. pl. Inwalid6w (posesja nr 4/6/8 i nr l0)

13. pl. SlonecmY

14. S. Czamieckiego odc. Z. Krasiirskiego do pl' Inwalid6w

15. Smiala, odc. pl. Sloneczny do al' Wojska Polskiego

16. Z. Krasiriskiego (posesje od nr 1 do nr 7)

Strefa 50301

1. A. Feliirskiego, odc. od ul' Z' Krasifskiego do al' Wojska Polskiego

2. A. Mickiewicza (posesja nr 2 5 i n 21)

3. al. Wojska Polskiego (posesje od nr 18 do nr 56)

4. B. Trentowskiego

N
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5. H. Wieni awskiego
6. J. Kossaka

7. J. Kozietulskiego
8. J. Lechonia

9. K. Brodziriskiego
10. L. Mieroslawskiego, odc. od ul. A. Feliriskiego do ul. A Mickiewicza
I 1. pl. D. Henkla
12. PodstaroScich

13. S. Hozjusza
14. S. Pogonowskiego

15. S. Wyspianskiego odc. od ul. pl. D. Henkla do al. Wojska polskiego
16. W. Kochowskiego
17. W. Niegolewskiego
1 8. Z. Krasiriskiego (posesje od nr 2l do nr 29)

Strefa S0712

1 . H. Siemiradzkiego (posesje od nr 1 do nr 17 _ bez posesji nr 2)
2. J. Slowackiego (posesja nr 3g/46)

Strefa 50501
l. Glogowska
2. Izabelli(posesje od nr 2 do nr 20)
3. Jasnodworska

4. Opaliriska

5. Pionierska

6. Pow4zkowska (posesje od nr 6g do nr 74)
7. Sybilli
8. W. Broniewskiego (posesja nr 35)

Strefa 30205
l. A. Mickiewicza (posesje od nr 4 do nr 16)
2. Dymiriska (posesje od nr 2 do nr gA)

Strefa 30502
1. W. Broniewskiego (posesje od nr 7 do nr 21)

2) w dzielnicv Ochota:

Strefa E0202
l. A. Pluga

2. Akadernicka
3. Filtrowa (posesje od nr 75 do nr g3)

4. Grojecka (posesje od nr 39 do 45)
5. G. Zapolskiej
6. J. Korzeniowskiego
7. J. Mianowskiego
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8. J. Supiriskiego

9. K. Hoffrnanowej

10. M. Mochnackiego

1 l Raszyriska (posesje od nr 48 do nr 58)

12. Uniwersytecka
13. Wawelska (posesje nr 66174, 76 i 78)

14. W. Rapackiego

15.2. Glogera

Strefa E0203

1. A. Krzyckiego (posesje od nr 6 do m 12)

2. Filtrowa (posesje od nr 65 do nr 71A)

3. J. Dantyszka (posesje od nr 2 do nr 18)

4. K. Warszewickiego

5. tr-. G6mickiego

6. K. Warszewickiego

7. M. Kromera

8. M. Reja (posesje od nr I do nr 3/5)

9. Sz. Zimorowica
10. Wawelska (posesja nr 52154)

Strefa E0302

1 . al. NiepodlegloSci (posesje od nt 217 do nr 2271233)

2. Aplikancka

3. Filtrowa (posesje od nr 10 do nr 50)

4. Jesionowa

5. L. Krzywickiego (posesje od nr 2 do nr 24)

6. M. Langiewicza

7. Nowowiejska (posesje od nr 37 do nr 39)

8. Prezydencka

9. Prokuratorska

10. Referendarska

I 1. Sgdziowska

12. Trybunalska

Strefa E0301

1. A. Solmiego

2. bl. Ladyslawa z Gielniowa

3. Filtrowa (posesje od nr 57 do nr 63)

4. L. Krzywickiego (posesje od nr I do rr 9.A)

5. N,gczycka

6. Orzechowska

7. Rudawska

8. Wawelska (posesja nr 38/40 i nr 46)

Strefa E0608

A
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J.

5.

o.

t.

1 . Gorlicka
2. Jankowska

3. Moldawska (posesje nr 4, 5,6, oraz odnr 45 do nr 53)
4. Raclawicka (posesje od, nr 127 do nr 133)
5. S. Baleya

6. S4chocka

7. W. Okiriskiego
8. Zwirki i Wigury (posesje nr 25, 29,31,33,39, 41)

Przyznanie identyfikatora B-35 osobom wymienionym w ust. 5 nie uprawnia do korzystania
przez nich z wyznaczonych miejsc postojowych w SppN w danej Strefie, zlokalizowanych
poza granicami (promieniem) obowi4zl.wania abonamenfu rejonowego.

s4
ZASADY KONCOWE

w celu usprawnienia kontroli posiadanych upr awnieh przez sluzby kontrolne tj. policig lub
Straz Miejsk4 m.st. warszawy, identyfikator B-35 (w formie wydruku) nalezy umiescii w
poje2dzie, bezpo6rednio za przedni4 szyb4, w spos6b umoZliwiai4cy odczltanie zawartych
na nim darrych przez ww. organy. Umieszczenie identyfikatora B_3S w spos6b
uniemoZliwiaj4cy odczy.tanie danych moZe byi traktowane jako post6j bez uprawnieri.
Identyfikator B-35 nie uprawnia do zastrzegania miejsca postojowego i nie stanowi
podstawy do roszczef w przJpadku braku wolnego miejsca postojowego.
Identyfikator B-35 traci waznosi z chwil4 zmiany danych, na podstawie kt6rych zostal
wydany lub z chwil4 uplywu terminu wa2noSci.
w przypadku utraty mozliwosci k orzystania zpolazdu, na kt6ry zostal wydany identyfikator
B-35, wskutek uszkodzenia lub wypadku, wydawanyjest identyfik ator napojazd zastgpczy,
na podstawie wydanego na pojazd zastQpczy, zgodnie z $ 5 ust. 1l Regulaminu
funkcjonowania strefy platnego parkowania niestrzezonego sppN, obszarowego
abonamentu mieszkarica SPPN lub abonamentu rejonowego- na nim wskazany.

4. Za wydanie identyfikatora B-35 nie pobiera sie dodatkowvch oolat.
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