Załącznik
do Uchwały Nr LXXI/895
Zarządu Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy
z dnia 5 lutego 2020 r.

REGULAMIN
wjazdu i postoju na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

1. Regulamin wjazdu i postoju na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
dalej zwany ,,Regulaminem” obowiązuje na nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 15, 15A, 17,
17A, 19 (dz. ew. nr 71/4, 71/9, obręb 2-04-04) – dalej zwanym Obszarem objętym
Regulaminem.
2. Możliwość wjazdu i postoju na Obszarze objętym Regulaminem zastrzeżona jest wyłącznie
dla osób posiadających identyfikatory wydane przez Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (dalej zwanych ,,osobami
uprawnionymi”). Wzór identyfikatora stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o wydanie identyfikatora na wjazd i postój są
osoby posiadające:
1) zameldowanie w lokalu mieszkalnym na Obszarze objętym Regulaminem oraz tytuł
prawny do dysponowania pojazdem, którego numer rejestracyjny będzie umieszczony na
identyfikatorze,
2) tytuł prawny (rzeczowy lub obligacyjny w postaci najmu, dzierżawy lub użyczenia) do
nieruchomości znajdującej się na Obszarze objętym Regulaminem oraz
udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem, którego numer
rejestracyjny będzie umieszczony na identyfikatorze,
3) tytuł prawny do administrowania nieruchomością na Obszarze objętym Regulaminem,
4) tytuł prawny do świadczenia usług konserwacyjnych bądź remontowo-budowlanych na
rzecz administratorów, najemców bądź właścicieli nieruchomości na Obszarze objętym
Regulaminem.
4. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o wydanie identyf ikatora zobowiązane są do
przedłożenia do wglądu przy składaniu wniosku o wydanie identyfikatora – dokumentu
poświadczającego uprawnienia określone w ust. 3 lub w przypadku złożenia wniosku drogą
elektroniczną przy odbiorze identyfikatora.
5. Wniosek w formie pisemnej o wydanie identyfikatora osoba uprawniona po winna złożyć
bezpośrednio w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy, ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa, od poniedziałku do piątku
w godzinach 830 - 1400 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
zgnwlochy@um.warszawa.pl.
6. Wzór wniosku o wydanie identyfikatora oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem
stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu i dostępne są w formie papierowej w siedzibie ZGN
Włochy lub na stronie internetowej www.zgnwlochy.waw.pl.

7. Rozpatrywaniu podlegają wyłącznie tylko kompletne wnioski, zawierające potwierdzenie
uprawnień wymaganych i określonych w ust. 3 i ust. 4.
8. Identyfikator wydaje się na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że po upływie terminu
ważności (wskazanego w identyfikatorze) osoba uprawniona występuje z wnioskiem
o wydanie nowego identyfikatora na zasadach określonych w Regulaminie. Jeżeli osoba
uprawniona do otrzymania identyfikatora posiada tytuł prawny do nieruchomości na czas
oznaczony, identyfikator wydaje się na okres przewidziany w dokumentacji potwierdzającej
tytuł prawny do nieruchomości.
9. Identyfikator wydaje się osobie uprawnionej świadczącej usługi konserwacyjne bądź usługi
remontowo-budowlane na rzecz administratorów, najemców, właścicieli nieruchomości na
obszarze objętym Regulaminem. Identyfikator wydawany jest wyłącznie na okres
przewidziany w dokumentacji potwierdzającej świadczenie usług, nie dłuższy jednak niż 12
miesięcy.
10. Identyfikatory przewidziane dla osób wymienionych w ust. 3 pkt 3-4 Regulaminu, wydane
będą na wniosek Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych w liczbie do 10 sztuk na każdą ze
Wspólnot. W miejscu określonym na identyfikatorze ,,Nr rejestracyjny pojazdu/pojazdów”
wpisuje się ,,GOŚĆ”.
11. Na identyfikatorze umieszcza się numer rejestracyjny posiadanego pojazdu/pojazdów
z zastrzeżeniem ust. 10 Regulaminu.
12. Identyfikatory, zabezpieczone odpowiednim hologramem, wydawane są przez – Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z siedzibą przy
ul. Bolesława Chrobrego 7.
13. Kopiowanie i przerabianie wydanego identyfikatora skutkować bę dzie cofnięciem
uprawnienia do jego posiadania oraz złożeniem wniosku odpowiednim organom ochrony
prawnej. Wydanie identyfikatora jest nieodpłatne.
14. Nieczytelny lub zniszczony identyfikator ulega unieważnieniu, nie uprawnia do korzystania
z uprawnienia do wjazdu i postoju. Warunkiem otrzymania duplikatu identyfikatora jest zwrot
uszkodzonego identyfikatora.
15. W przypadku zmiany pojazdu lub zmiany tablic rejestracyjnych, osoba uprawniona dla
utrzymania identyfikatora, powinna wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego identyfikatora
na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
16. Podczas postoju na miejscach, na obszarze objętym Regulaminem, identyfikator umieszcza
się za przednią szybą pojazdu, pod rygorem uznania, że postój odbywa się w sposób
nieuprawniony.

17. Osoby uprawnione zobowiązane są do:
1) wjazdu i postoju wyłącznie pojazdami osobowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do
2,5 tony lub osobowych z homologacją ciężarową o dopuszczalnej masie całkowitej do
2,5 tony,

2) dopuszcza się warunkowy wjazd pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
2,5 tony na czas prowadzenia stosownie udokumentowanych robót lub dostaw, po
uprzednim indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Bolesława
Chrobrego 7,
3) zgłaszania wszelkich nieprawidłowości oraz naruszenia przepisów prawa powszechnie
obowiązującego bezpośrednio Straży Miejskiej m.st. Warszawy lub Policji.
18. Zabrania się na Obszarze objętym Regulaminem postoju pojazdów załadowanych
substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi bądź toksycznymi lub jakimikolwiek innymi
mogącymi stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz szkodliwymi dla środowiska
naturalnego.
19. Miasto Stołeczne Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:
1) zdarzeń zaistniałych w wyniku nieprzestrzegania zarówno Regulaminu jak i przepisów
prawa powszechnie obowiązującego,
2) kradzieży lub zniszczenia pojazdu oraz mienia pozostawionego w pojeździe.
20. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz klauzula
informacyjna stanowią załącznik nr 3a oraz 3b do Regulaminu.

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY
/-/ Jarosław Karcz

Załącznik nr 1
do Regulaminu
wjazdu i postoju

WZÓR IDENTYFIKATORA
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Załącznik nr 2
do Regulaminu
wjazdu i postoju

Warszawa, dnia
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
(adres zameldowania/adres korespondencyjny)*
* osoba zameldowana umieszcza adres zameldowania, osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości
umieszcza adres korespondencyjny
(numer telefonu/adres e-mail)

WNIOSEK O WYDANIE IDENTYFIKATORA
Wnoszę o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu i postoju na Obszarze objętym
Regulaminem: _______________________________________________________________
Oświadczam, że legitymuję się*:
⧠ meldunkiem w lokalu mieszkalnym na Obszarze objętym Regulaminem, o którym mowa
w ust. 2 Regulaminu oraz tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami, których
numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze,
⧠ tytułem prawnym (rzeczowym lub obligacyjnym w postaci najmu, dzierżawy albo użyczenia)
do nieruchomości znajdującej się na Obszarze objętym Regulaminem oraz
udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami, których
numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze,
⧠ tytułem prawnym do administrowania nieruchomością na Obszarze objętym Regulaminem.
* Odpowiednie zaznaczyć przez postawienie znaku „X”
Numery rejestracyjne pojazdu/pojazdów:
___________________________________________________________________________
Oświadczenie
Ja, niżej podpisany _________________________________ oświadczam, że zapoznałem się
z Regulaminem wjazdu i postoju na obszarze: __________________________ _____________
___________________________________________________________________________
Zobowiązuję się do zdania identyfikatora do siedziby Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479
Warszawa) w przypadku ustania przesłanek do jego wydania. Jednocześnie, wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych podanych wyżej. Podanie danych je st
dobrowolne, ale niezbędne do nabycia i korzystania z uprawnień do wjazdu i postoju na ww.
obszarze.
________________________
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 3a
do Regulaminu

wjazdu i postoju

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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), wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy moich danych
osobowych zawartych we wniosku o wydanie identyfikatora-korzystanie z miejsc postojowych
na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, tj. imię i nazwisko, adres
zamieszkania, nr telefonu kontaktowego.
………………………………………..
imię nazwisko,

…………………………………………
data i podpis
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Załącznik nr 3b
do Regulaminu

wjazdu i postoju

Klauzula informacyjna
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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/VVE, (zwanego dalej „RODO”), poinformować należy:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Zakładzie Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zwanym dalej ZGN – Włochy jest:
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod następującym adresem e -mail:
iod@zgnwlochy.waw.pl.
Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust.
1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), w celu nabycia i korzystania z uprawnień do wjazdu,
zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych zlokalizowanych na wyznaczonym obszarze
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zgodnie z Regulaminem wjazdu i postoju.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres ważności identyfikatora, a następnie przez
okres wskazany w przepisach o archiwizacji dokumentów.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora następującym
podmiotom:
•
•

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią
z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem, przetwarzają powierzone przez Administratora dane.

W związku z przetwarzaniem danych Administrator zapewnia Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
- prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),
- prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
- prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
- prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych
(art. 7 ust. 3 RODO).
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem na powyżej
podane dane kontaktowe. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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