
Załącznik nr 4  

do umowy dzierżawy nr ...................  

z dnia .................  

 

Zasady poruszania się pojazdami mechanicznymi po parkach/bulwarach 

 

1. Na poruszanie się pojazdem mechanicznym po bulwarze zgodę wydaje Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia. 

2. Zgoda udzielana jest w wyjątkowych wypadkach, w szczególności w celu transportu 

zaopatrzenia. 

3. W czasie poruszania się pojazdem mechanicznym po bulwarze należy zachować szczególną 

ostrożność w stosunku do osób tam przebywających, zwierząt, ptaków, infrastruktury 

i terenów zielonych. 

4. Zgoda udzielana jest na określony czas oznaczony dniami i godzinami.  

5. Potwierdzeniem udzielenia zgody jest Identyfikator, w którym oznaczona jest podmiot 

uprawniony do wyjazdu oraz czas na jaki został wydany i termin zwrotu identyfikatora. 

6. Zabrania się powielać identyfikator lub udostępniać osobom trzecim. W przypadku powzięcia 

przez ZZW informacji o naruszeniu ww. zakazu Identyfikator zostaje jej posiadaczowi 

odebrana. 

7. Tytułem zabezpieczenia przestrzegania  ustalonych warunków udzielenia zgody na 

poruszanie się po bulwarze,  Zarząd Zieleni m.st. Warszawy pobiera kaucję w wysokości: 

a) 1000 zł – przepustka jednodniowa, 

b) 2000 zł – przepustka do 3 dni, 

c) 5000 zł – przepustka powyżej 3 dni. 

8. Za szkody wyrządzone podczas poruszania się po bulwarze, osoba, której udzielono zgody 

ponosi odpowiedzialność. W przypadku wyrządzenia szkody Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

wezwie osobę, której udzielono zgody do niezwłocznego jej naprawienia, a w przypadku 

niewykonania tego obowiązku, naprawa zostanie dokonana przez Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy, na koszt posiadacza identyfikatora. 

9. Identyfikator wydawany jest po wpłacie kaucji na depozytowy rachunek bankowy Zarządu 

Zieleni m.st. Warszawy: 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035 Citi Handlowy Bank Handlowy  

w Warszawie 

10. Identyfikator należy zwrócić w terminie 3 dni od dnia zakończenia obowiązywania. 

11. Dojazd odbywa się z wjazdu na wysokości Mostu Poniatowskiego. 

12. Niewykorzystana kaucja zostanie zwrócona z oprocentowaniem wynikającym z umowy  

o prowadzenie rachunku bankowego, pomniejszonym o koszty prowadzenia tego rachunku, 

po terminie obowiązywania identyfikatora. Zwrot kaucji nastąpi w terminie 7 dni od dnia 

złożenia pisemnego wniosku o zwrot kaucji na rachunek wskazany we wniosku 

13. Ze względu na istniejący system słupków regulujących wjazd i wyjazd, posiadacz 

Identyfikatora zostanie wyposażony w narzędzie techniczne umożliwiające ich otwarcie tj. 

nr telefonu lub karta. 
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