
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZEJAZDU  

PRZEZ PLAC BUDOWY PROJEKTOWANEJ DROGI NA ODCINKU  

UL. SUWAK – UL. CYBERNETYKI 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z przejazdu przez fragment placu budowy 

projektowanej drogi I i II na odcinku od ul. Suwak do ul. Cybernetyki w Warszawie.  

 

1.2. Wszystkie osoby korzystające z przejazdu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego 

Regulaminu. 

 

1.3. W niniejszym Regulaminie stosuje się następujące definicje: 

 

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

jest przejazd Pojazdów kierowanych przez Użytkowników zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu; 

 

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

Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa; 

 

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

0,9m), wydawaną przez Inwestora na rzecz Użytkowników (i) wskazanych 

Inwestorowi przez Podmiot Uprawniony lub (ii) zgodnie z Regulaminem 

Mieszkańca. 

 

1.3.4. „Plac Budowy” oznacza fragment placu budowy projektowanej drogi I i II na 

odcinku od ul. Suwak do ul. Cybernetyki w Warszawie, prowadzonej na podstawie 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wydanego w decyzji nr 5/Z/2017 z 

dnia 27 września 2017 r.; 

 

1.3.5. „Podmiot Uprawniony” oznacza podmiot uprawniony do wskazywania określonej 

ilości Użytkowników uprawnionych do korzystania z Przejazdu, na podstawie 

odrębnej umowy łączącej go z Inwestorem; 

 

1.3.6. „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.  

 

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

Plac Budowy, udostępniany okresowo Użytkownikom celem przejazdu Pojazdów 

zgodnie z Dozwolonym Użytkiem; 

 

1.3.8. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin; 

 



1.3.9. „Regulamin Mieszkańca” oznacza regulamin wydawania Kart Dostępu dla 

mieszkańców Służewca, określający warunki i zasady wydawania ww. kart oraz 

krąg osób (mieszkańców Służewca) do tego uprawnionych; 

 

1.3.10. „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną uprawnioną do Dozwolonego Użytku z 

Przejazdu za pomocą Karty Dostępu na podstawie (i) upoważnienia wydanego 

przez Podmiot Uprawniony, lub (ii) będącą mieszkańcem Służewca uprawnionym 

do Dozwolonego Użytku z Przejazdu zgodnie z Regulaminem Mieszkańca; 

 

1.3.11. „Wykonawca” oznacza firmę DM Building Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie przy 

ul. Juliusza Konstantego Ordona 2A, 01-237 Warszawa. 

 

2. PRZEJAZD ORAZ DOZWOLONY UŻYTEK 

 

2.1. Przejazd jest wyznaczony na obszarze Placu Budowy i korzystanie z niego (Dozwolony 

Użytek) może być w każdej chwili wypowiedziane. W takiej sytuacji Użytkownikom ani 

Podmiotom Uprawnionym nie przysługują żadne roszczenia. 

 

2.2. Przejazd ma zlokalizowany wjazd/wyjazd zarówno od ul. Suwak jak i ul. Cybernetyki.  

 

2.3. Przejazd jest nieoświetlony i oznakowany jedynie koniecznymi znakami drogowymi, takimi 

jak: zakaz przejścia, teren budowy, nakaz jazdy w prawo, ograniczenie prędkości do 

10km/h. 

 

2.4. Na terenie Przejazdu obowiązują następujące zakazy: zakaz zawracania, zatrzymywania 

się i postoju, parkowania w obrębie Przejazdu oraz Placu Budowy, wysiadania z pojazdu i 

śmiecenia.  

 

2.5. Na terenie Przejazdu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Przejazd 

przeznaczony jest jedynie dla przejazdu Pojazdów. 

 

2.6. Dostęp do Przejazdu jest możliwy wyłącznie za pomocą Karty Dostępu. 

 

2.7. Korzystanie z Przejazdu jest możliwe wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7:00-19:00. 

Poza ww. godzinami Przejazd jest wyłączony z użytkowania  w celu kontynuowania 

budowy. 

 

2.8. Przejazd jest jednokierunkowy, natomiast w zależności od pory dnia ulega zmianie 

kierunek ruchu. W godzinach porannych, tj. od godz. 7.00 do godz. 13.00 obowiązuje  ruch 

w kierunku od ul. Cybernetyki do ul. Suwak. Natomiast w godzinach popołudniowych, tj. od 

godz. 13.15 do godz. 19.00 obowiązuje ruch w  kierunku od ul. Suwak do ul. Cybernetyki. 

 

2.9. W trakcie korzystania z Przejazdu Użytkownik jest zobowiązany do zachowania 

szczególnej ostrożności oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

 

2.10. Na terenie Przejazdu stosuje się przepisy kodeksu drogowego. 



 

2.11. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do poleceń i zaleceń służb porządkowych 

oraz personelu Wykonawcy i Inwestora.  

 

 

 

3. UŻYTKOWNICY ORAZ PODMIOTY UPRAWNIONE  

 

3.1. Do korzystania z Przejazdu (Dozwolonego Użytku) są uprawnieni wyłącznie Użytkownicy 

posiadający ważną Kartę Dostępu. 

 

3.2. Dla jednego Użytkownika może być wydana tylko jedna Karta Dostępu. 

 

3.3. Z Karty Dostępu może korzystać wyłącznie Użytkownik, któremu Karta Dostępu została 

wydana. Karta Dostępu jest dedykowana dla konkretnego Użytkownika i związku z tym jest 

nieprzenoszalna. Karta Dostępu nie może być udostępniana bądź przekazywana osobom 

trzecim. 

 

3.4. Na Podmiocie Uprawnionym spoczywa obowiązek prowadzenia imiennego rejestru Kart 

Dostępu jego Użytkowników, przekazywanego do wglądu Inwestorowi na każde jego 

żądanie. 

 

3.5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Dostępu, Użytkownik jest zobowiązany do 

natychmiastowego  zgłoszenia tego faktu zarówno Inwestorowi jak i Podmiotowi 

Uprawnionemu (jeżeli ma zastosowanie) w celu zablokowania Karty Dostępu. 

 

3.6. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Przejazdu jest podpisanie i dostarczenie 

Inwestorowi (lub Podmiotowi Uprawnionemu) „Oświadczenia w sprawie korzystania z 

Przejazdu” przez każdego Użytkownika oraz uzyskanie Karty Dostępu. 

 

3.7. Naruszenie postanowień Regulaminu bądź Oświadczenia w sprawie korzystania z 

Przejazdu przez Użytkownika może skutkować odmową dalszego korzystania z Przejazdu 

(odmowa dostępu do Przejazdu) Użytkownikowi. W takiej sytuacji Użytkownikowi ani 

Podmiotowi Uprawnionemu nie przysługują żadne roszczenia. 

 

3.8. Korzystanie z Przejazdu następuje na własne ryzyko Użytkowników i jakakolwiek 

odpowiedzialność Wykonawcy i/lub Inwestora jest wyłączona. W związku z powyższym 

Użytkownik ani Podmiot Uprawniony nie są uprawnieni do dochodzenia jakichkolwiek 

roszczeń. 

 

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

4.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Inwestor. 

4.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach: 

a) realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO); 



b) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in.: zapewnienie 

bezpieczeństwa w związku z umożliwieniem korzystania z Przejazdu, wydanie 

Użytkownikom Kart Dostępu, identyfikacja roszczeń i obrona przed roszczeniami, 

wywiązanie się ze zobowiązań umownych w zakresie umożliwienia korzystania z 

Przejazdu przez Plac Budowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

4.3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator może udostępniać dane 

osobowe następującym kategoriom odbiorców: 

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów prawa, np. policja, sądy, organy nadzoru. 

b) podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym w ramach grupy kapitałowej, do 

której należy Administrator, przy realizacji prawnie uzasadnionych wewnętrznych celów 

administracyjnych tej grupy; 

c) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Spółki, m.in. 

Podmiotom Uprawnionym, Wykonawcy, kancelariom prawnym, firmom doradczym i 

ochroniarskim. 

4.4. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do 

realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora uzasadnionych interesów 

administratora danych. 

4.5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobom które 

podpisały oświadczenie przysługują następujące prawa:  

a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) 

w przypadkach wskazanych w RODO; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO. 

4.6. Podanie danych osobowych w oświadczeniu dobrowolne, ale niezbędne do korzystania 

przez Użytkownika z Przejazdu przez Plac Budowy.  

4.7. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych 

osobowych, w tym w celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, możliwy jest 

kontakt korespondencyjny z Administratorem pod adres wskazany w pkt 1.3.2. powyżej. 

  

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniony. Zmiana Regulaminu jest 

skuteczna z chwilą jej ogłoszenia w dowolnej formie.  



5.2. Wszelkie kwestie związane z korzystaniem z Przejazdu, w tym dotyczące Kart Dostępu, 

należy zgłaszać pracownikowi ochrony w recepcji budynku Adgar Bit, przy ul. 

Konstruktorskiej 11 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00. 

 


