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REGULAMIN 

 

wydawania i użytkowania identyfikatorów „B-35” uprawniających do postoju w 

„strefach mieszkańca” na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) 

§ 1 

DEFINICJE 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) identyfikatorze B-35 – rozumie się przez to uprawnienie, na podstawie którego możliwy 

jest warunkowy1 postój w odcinku obowiązywania znaku B-35 z tabliczką o treści: 

„Nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem B-35 – (V)XYZ”2 lub strefie oznakowanej 

znakiem B-39 z tabliczką o treści: „Nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem 

B-35 – (V)XYZ”, gdzie symbol (V)XYZ odpowiada oznaczeniu obszaru obowiązywania 

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

obszarowego lub rejonowego, lub identyfikatora do samodzielnego wydruku dokumentu 

otrzymanego w wyniku zakupu abonamentu drogą elektroniczną, zawierającego: 

a) oznaczenie obszaru obowiązywania, 

b) numer rejestracyjny pojazdu,  

c) termin ważności, 

d) numer identyfikatora, 

2) wniosku – rozumie się przez to wniosek o abonament mieszkańca,  

3) obszarowym abonamencie mieszkańca SPPN – rozumie się przez to abonament określony  

w § 6 ust. 1c pkt 2 uchwały nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy 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 tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 138, poz. 

4868, z późn. zm. , dalej: „uchwała SPPN”), 

4) rejonowym abonamencie mieszkańca SPPN – rozumie się przez to abonament określony 

w § 6 ust. 1c pkt 1 ww. uchwały SPPN. 

§ 2 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Postój na odcinku / w strefie obowiązywania znaku B-35 lub znaku B-39 z tabliczką o treści 

„Nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem B-35” – (V)XYZ”, możliwy jest jedynie na 

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

2. Identyfikator B-35 przyznaje Zarząd Dróg Miejskich na wniosek mieszkańca, jako 

uprawnienie dodatkowe w ramach posiadanego obszarowego abonamentu mieszkańca 

SPPN, z uwzględnieniem przypadków opisanych w §3 ust. 4 i 5. 

                                                 
1 zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450), 

przy czym ocenę prawidłowości zachowania zawsze pozostawia się kierującemu. 
2 „B-35 – VXYZ” dla uprawnień wydanych zgodnie z par. 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 



Zał. nr 1 do KU 21a 

Strona 2 z 6 

3. Identyfikator B-35 jest wydawany na okres nie dłuższy niż okres, na który został wydany 

obszarowy abonament mieszkańca SPPN lub abonament rejonowy, zgodnie z §3 ust. 4 i 5. 

4. Identyfikator B-35 obowiązuje wyłącznie na drogach publicznych i nie uprawnia 

do odstępstw od przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie stosowania się do 

znaków pionowych i poziomych. 

 

§ 3 

ZASADY WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW 

 

1. Identyfikator B-35 może otrzymać osoba posiadająca obszarowy abonament mieszkańca 

SPPN, z uwzględnieniem przypadków opisanych w ust. 4 i 5. 

2. Identyfikator B-35 jest uprawnieniem ważnym wyłącznie dla pojazdu o numerze 

rejestracyjnym, 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. Ze względu na charakter lokalizacji wymienionych poniżej – w kontekście możliwości 

organizacji płatnego postoju, zgodnie z odpowiednimi przepisami3 – dopuszcza się 

przyznanie identyfikatora B-35 również posiadaczom abonamentu rejonowego, 

zameldowanym przy niżej wymienionych ulicach (lub określonych adresach przy ulicach), 

obowiązującego w strefie oznaczonej znakiem B-39, w którym dana ulica (adres) się 

znajduje oraz 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: 

1)  w dzielnicy Żoliborz: 

 Strefa S0701 

1. E. Jelinka 

2. F. Rymkiewicza 

3. H. Dembińskiego, odc. od ul. E. Jelinka do ul. S. Twardowskiego 

4. J. Gawińskiego 

5. K. Opalińskiego 

                                                 
3 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 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). 
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6. Marii Kazimiery, odc. od. ul. E. Jelinka do posesji nr 56 

7. S. Twardowskiego 

8. W. Lutosławskiego 

9. A. Mickiewicza (posesje od nr 67 do nr 71) (posesje od nr 65 do 73) 

10. Skotnicka 

 

Strefa S0102 

1. A. Dygasińskiego 

2. Bytomska 

3. Cz. L. Rybińskiego 

4. Drohicka 

5. Dziennikarska 

6. F. Bohomolca 

7. F. Karpińskiego 

8. F. Kniaźnina 

9. J. Sułkowskiego 

10. J. Święcickiego 

11. K. Koźmiana 

12. K. Promyka 

13. M. Gomółki 

14. Małogoska 

15. Mścisławska 

16. Mysłowicka 

17. Tucholska 

 

Strefa S0201 

1. A. Jakiela 

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

3. A. Munka 

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

5.  Droga bez nazwy, odc. od A. Czarnieckiego do Fortu Sokolnickiego 

6. Forteczna 

7. J. Ejsmonda 

8. J. Hauke-Bosaka 

9. J. Szaniawskiego 

10. Kaniowska 

11. L. Mierosławskiego, odc. A. Mickiewicza do al. Wojska Polskiego 

12. pl. Inwalidów (posesja nr 4/6/8 i nr 10) 

13.  pl. Słoneczny 

14. S. Czarnieckiego odc. Z. Krasińskiego do pl. Inwalidów 

15. Śmiała, odc. pl. Słoneczny do al. Wojska Polskiego 

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

 

Strefa S0301 

1. A. Felińskiego, odc. od ul. Z. Krasińskiego do al. Wojska Polskiego 
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2. A. Mickiewicza (posesja nr 25 i nr 27) 

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

4. B. Trentowskiego 

5. H. Wieniawskiego 

6. J. Kossaka 

7. J. Kozietulskiego 

8. J. Lechonia 

9. K. Brodzińskiego 

10. L. Mierosławskiego, odc. od ul. A. Felińskiego do ul. A Mickiewicza 

11. pl. D. Henkla 

12. Podstarościch 

13. S. Hozjusza 

14. S. Pogonowskiego 

15. S. Wyspiańskiego odc. od ul. pl. D. Henkla do al. Wojska Polskiego 

16. W. Kochowskiego 

17. W. Niegolewskiego 

18. Z. Krasińskiego (posesje od nr 21 do nr 29) 

 

Strefa S0712 

1. H. Siemiradzkiego (posesje od nr 1 do nr 17 – bez posesji nr 2) 

2. J. Słowackiego (posesja nr 38/46) 

 

Strefa S0501 

1. Głogowska 

2. Izabelli(posesje od nr 2 do nr 20) 

3. Jasnodworska 

4. Opalińska 

5. Pionierska 

6. Powązkowska (posesje od nr 68 do nr 74) 

7. Sybilli 

8. W. Broniewskiego (posesja nr 35) (posesje od nr 33 do nr 35) 

 

Strefa S0205 

1. A. Mickiewicza (posesje od nr 4 do nr 16) 

2. Dymińska (posesje od nr 2 do nr 8A) 

 

Strefa S0502 

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

 

2) w dzielnicy Ochota: 

Strefa E0203 

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

2. Filtrowa (posesje od nr 65 do nr 71A) 
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3. J. Dantyszka (posesje od nr 2 do nr 18) 

4. K. Warszewickiego  

5. Ł. Górnickiego 

6. K. Warszewickiego 

7. M. Kromera 

8. M. Reja (posesje od nr 1 do nr 3/5) 

9. Sz. Zimorowica 

10. Wawelska (posesja nr 52/54) 

 

Strefa E0302 

1. al. Niepodległości (posesje od nr 217 do nr 227/233) 

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 

11. Sędziowska 

12. Trybunalska 

 

Strefa E0301 

1. A. Solariego 

2. bł. Ładysława z Gielniowa 

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

4. L. Krzywickiego (posesje od nr 1 do nr 9A) 

5. Łęczycka 

6. Orzechowska 

7. Rudawska 

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

 

Strefa E0608 

1. Gorlicka 

2. Jankowska 

3. Mołdawska (posesje nr 4, 5, 6, oraz od nr 45 do nr 53) 

4. Racławicka (posesje od nr 127 do nr 133) 

5. S. Baleya 

6. Sąchocka 

7. W. Okińskiego 

8. Żwirki i Wigury (posesje nr 25, 29, 31, 33, 39, 41) 
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3) w dzielnicy Praga-Północ: 

 

Strefa G0802 

1. K. Linneusza (posesje nr 1, 3, 5) 

2. J. Nusbauma-Hilarowicza (posesje nr 3-7) 

 

6. 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) obowiązywania abonamentu 

rejonowego. 

 

§ 4 

ZASADY KOŃCOWE 

 

1. 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. 

2. Identyfikator B-35 nie uprawnia do zastrzegania miejsca postojowego i nie stanowi 

podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnego miejsca postojowego. 

3. Identyfikator B-35 traci ważność z chwilą zmiany danych, na podstawie których został 

wydany lub z chwilą upływu terminu ważności. 

5. 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. 

4. Za wydanie identyfikatora B-35 nie pobiera się dodatkowych opłat. 


