
ZaL nr 1 do KU 2la

REGULAMIN

wydawania i uirytkowania ident/ikator6w ,,B-35" uprawniajqcych do postoju w strefach

mieszkaica na terenie Stref Platnego Parkowania Niestrze2onego (SPPN)

s1
DEFINICJE

Ilekrod w Regulaminie jest mowa o:

1. Identy{rkatorze ,,B-35"- rozumie sig przez to dokument, na podstawie kt6rego mo2liwy jest

post6j w rejonie obowi44rvania znaku B-35 z tabliczk4 o tre6ci: ,,Nie dotyczy posiadaczy

identyfikatora ,,B-35" XYZ" gdzie symbol XYZ odpowiada oznaczeniu obszaru

obowiqzywania danego identyfikatora ,,B-35", w formie karty zawieraj4cej:

a) hologram,
b,; oznaczenie obszaru obowi4zywania,

c) numer rejestracyjny pojazdu.

d) termin wa2noSci,

e) numeridentyfikatora.
2. Wniosku - rozumie siE przez to wydruk z systemu do wystawiania identyfikator6w ,,8-35",

zawierul4cy zweryfikowane dane wnioskodawcy, uprawniaj4ce do uzyskania identyfikatora

,,8 -3 5" pr zez mieszkaf ca.

3. Abonamencie mieszkarica SPPN - rozumie sig przez to abonament okredlony w $ 6 uchwaly

nr XXXVV1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia

strefy platnego parkowania, wysokoSci stawek oplaty za postoj pojazd6w samochodowych na

drogach publicznych w strefie, wysokoSci oplaty dodatkowej oraz okeSlenia sposobu

pobierania tych oplat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 138, poz. 4868 z p6in. zm.).

s2
ZASADY OG6LNE

1. Post6j w rejonie obowi4zywania znaku B-35 z tabliczk4 o treSci ,,Nie dotyczy posiadaczy

identyfikatora ,,B-35"-XyZ", mozliwy jest jedynie na podstawie identyfikatora ,,B-35".
2. Identyfikator ,,8-35" wydaje Zan4d Dr6g Miejskich na wniosek mieszkafca.

3. Identyfikator ,,B-35" jest wa:zny jedynie w oryginale.

4. Identfikator ,,B-35" jest wydawany na okes nie dluZszy ni2 okres, na kt6ry zostal wydany

abonament mieszkanca SPPN.

5. Identyfrkator ,,B-35" nie uprawnia do odstgpstw od przepis6w ustawy Prawo o ruchu

drogowym (stosowania sig do znak6w pionowych i poziomych).

6. WlaScicielern identyfikatora ,,B-35" jest Zarz4d Dr6g Miejskich.

s3
ZASADY WYDAWANIA IDENTYFIKATOR6W

1. O identyfikator ,,B-35" mog4 ubiegai sig wyl4cznie osoby posiadaj4ce abonament mieszkarica

SPPN.

Strona I z 2
t,



3.

4.

Zal. nr I do KU 21a

w celu otrzymania identyfikatora ,,B-35" nalezy przedstawit wu2ny abonament mieszkanca

SPPN.

Identyfikator ,,B-35" wydawany jest wyl4cznie na ten sam numer rejestracyjny pojazdu' na

kt6ry zostal wydany abonament mieszkarica SPPN.

Identyfikator ,,B-35" wydawany jest dla jednego obszaru, zgodnie z zal4cznikiem mapowym

- wnioskodawcom posiadaj4cym adres zameldowania na tym obszarze i obowi4zuje wyl4cznie

w granicach obszaru wskazanego w zalqczniku.

w przypadku utraty lub uszkodzenia identyfikatora ,,B-35" uniemo2liwiaj4cego jego dalsze

uZycie, nowy identyfikator moze by6 wydany dopiero po zlozeniu przez wnioskodawca

stosownego oswiadczenia o utracie lub uszkodzeniu poprzedniego identyfikatora ,,B-35".

Identyfikator ,,B-35" wydawany jest w siedzibie zarz4du Dr6g Miejskich przy ul. chmielnej

120 w Warszawie, w dni robocze, od poniedzialku do pi4tku w godzinach 9:30-15:00.

w celu uzyskania nowego identyfikatora,,B-35" po uplywie waZnosci poprzedniego, nalezy

ponowid procedurE zwi4zan1 z wydawaniem identyfikatora ,,B-35"'

s4
ZASADY KONCOWE

Wniosek skladany iest przez wnioskodawca poprzez podanie niezbgdnych danych

pracownikowi ZDM, kt6ry weryfikuje mozliwosi uzyskania identyfikatora przez mieszkairca.

Identyfikator ,,B-35" naleZy umieicic w poje2dzie, bezposrednio za przedni4 szyb4 w spos6b

umoZliwiaj4cy odc4tanie informacji zawartych na awersie przez organy kontrolne'

umieszczenie identyfikatora ,,B-3 5" w spos6b uniemozliwiaj4cy odczl'tanie traktowane bgdzie

jako post6j bez uprawnieri.

Identyfrkator ,,B-35" nie uprawnia do zastrzegania sobie staiego miejsca postojowego i nie

stanowi podstawy do roszczen w przypadku braku wolnego miejsca postojowego'

Identyfikator ,,B-35" traci wa:2no56 z chwil4 zmiany danych, na podstawie kt6rych zostal

wydany lub z chwilq uplywu terminu wa2noSci.

w przypadku utraty mozliwosci korzystania z pojazdu, na kt6ry zostal wydany identyfikator

,,B-35", wskutek uszkodzenia lub wypadku, wydawany jest identyfikator ,,B-35" na pojazd

zaslQpczy, na podstawie wydanego abonamentu mieszkafca SPPN na pojazd zaslgpczy - na

okres w nim wskazany.
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