
REGULAMIN WYDAWANIA KART DOSTĘPU DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDU  

PRZEZ PLAC BUDOWY PROJEKTOWANEJ DROGI NA ODCINKU  

UL. SUWAK – UL. CYBERNETYKI 

DLA MIESZKAŃCÓW CZĘŚCI SŁUŻEWCA 

(„REGULAMIN MIESZKAŃCA”) 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Niniejszy Regulamin Mieszkańca określa zasady wydawania kart dostępu do korzystania 

z przejazdu przez fragment placu budowy projektowanej drogi I i II na odcinku od ul. Suwak 

do ul. Cybernetyki w Warszawie.  

1.2. W niniejszym Regulaminie Mieszkańca stosuje się następujące definicje: 

1.2.1. „Dozwolony Użytek” oznacza dozwolony sposób korzystania z Przejazdu, jakim 

jest przejazd Pojazdów kierowanych przez Użytkowników zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu; 

1.2.2. „Inwestor” oznacza „Adgar Postępu” Sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 

Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa; 

1.2.3. „Karta Dostępu” oznacza kartę (lub karty) kontroli dostępu dalekiego zasięgu (do 

0,9m), wydawaną przez Inwestora na rzecz osób fizycznych spełniających warunki 

określone niniejszym Regulaminem Mieszkańca. 

1.2.4. „Przejazd” oznacza utwardzony tłuczniem przejazd o szerokości 4 metrów przez 

plac budowy projektowanej drogi I i II na odcinku od ul. Suwak do ul. Cybernetyki 

w Warszawie, udostępniany okresowo Użytkownikom celem przejazdu Pojazdów 

zgodnie z Dozwolonym Użytkiem; 

1.2.5. „Pojazd” lub „Pojazdy” oznacza osobowy pojazd samochodowy, sprawny, 

o masie do 3,5 tony, nie szerszy niż 2,4 m, o zawieszeniu nie niższym niż 15 cm, 

nieposiadający modyfikacji. 

1.2.6. „Regulamin Korzystania z Przejazdu” oznacza „Regulaminu Korzystania 

z przejazdu przez plac budowy projektowanej drogi na odcinku ul. Suwak – ul. 

Cybernetyki”. 

 

2. WYDAWANIE KART DOSTĘPU MIESZKAŃCOM SŁUŻEWCA 

2.1. Kartę Dostępu może otrzymać każda osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

2.1.1. jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Służewca w Warszawie 

ograniczonego do obszaru terenu wyznaczonego ulicami Jana Pawła Woronicza,  

Wołoska, Obrzeżna, Bokserska oraz tory linii radomskiej, 



2.1.2. jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem Pojazdu, 

2.1.3. uiści kaucję w wysokości 30 zł brutto („Kaucja”). 

 

2.2. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zwrotu Karty Dostępu Inwestorowi. 

2.3. Kaucja podlega przepadkowi (nie podlega zwrotowi) w przypadku: 

(i) zagubienia Karty Dostępu,  

(ii) zniszczenia Karty Dostępu,  

(iii) oddania, przekazania, udostępnienia innej osobie Karty Dostępu.  

2.4.  Każda osoba spełniająca warunki, o których mowa w punkcie 2.1 powyżej, jest uprawniona 

do maksymalnie jednokrotnej wymiany Karty Dostępu (zniszczonej lub zagubionej). 

2.5. Z zastrzeżeniem punktu 2.5 poniżej, w celu otrzymania Karty Dostępu należy: 

2.5.1. okazać Inwestorowi (lub osobie wskazanej przez Inwestora) następujące 

dokumenty: 

(i) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość 

wnioskodawcy; 

(ii) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy (z podaniem 

okresu tego pobytu) na obszarze Służewca, o którym mowa w punkcie 

2.1.1. powyżej, wydane przez właściwy organ, 

(iii) dowód rejestracyjny Pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), 

którym wnioskujący planuje korzystać z Przejazdu;  

(iv) wnioskodawcy nie będący właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu 

samochodowego powinny okazać odpłatną umowę cywilnoprawną lub 

umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego dotyczącą Pojazdu; 

(v) inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte w Oświadczeniu 

w sprawie korzystania  z Przejazdu. 

2.5.2. dostarczyć Inwestorowi (lub osobie wskazanej przez Inwestora) podpisane 

„Oświadczenie w sprawie korzystania  z Przejazdu”; 

2.5.3. uiścić Kaucję. 

2.6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2.5 powyżej, należy dostarczyć do pracownika 

ochrony w recepcji budynku Adgar Bit, przy ul. Konstruktorskiej 11 w Warszawie, od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00. 

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

3.1. Niniejszy Regulamin Mieszkańca może być w każdej chwili zmieniony. Zmiana Regulaminu 

Mieszkańca jest skuteczna z chwilą jej ogłoszenia w dowolnej formie.  

3.2. Niniejszy Regulamin Mieszkańca stanowi integralną część „Regulaminu Korzystania  

z Przejazdu. 


