
ZARZAD DROG M!EJSKICH
ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa, tel.22 55 89 000, faks 22 6209111
zd m@zd m.waw. pl, www.zd m,waw. pl, www.facebook. pl/zd m.wa rszawa

Warszawa, dnia t3 .ot .2018 r.

ZDM-GPD-H.554.1 7 .2018. MZA

Pan
Piotr Skubiszewski
psku biszewski 1 @gmai !.com

Odpowiadajqc na Pana wystqpienie (e-mail) z dnia 19.01 .2018 roku (data
wptywu do ZDM 22.01.2018 roku) dotyczqce udostgpnienia informacji publicznej
w zakresie wnioskow oraz wydanych decyzji na zajqcie pasa drogowego ulicy
Ptaskowickiej w rejonie ulicy Braci Wag6w pzez Stowarzyszenie
Kupcow-lnwestorow Gieldy ,,Na Dolku" (okres: lipiec, sierpien) celem umieszczenia
targowiska oraz pod parkingZarzqd Dr6g Miejskich informuje:

Ad. 1 Stowarzyszenie Kupcow-lnwestorow Gieldy ,,Na Dotku" wnioskiem z dnia
14.06.2017 roku zwrocito sig do Zarzqdu Dr6g Miejskich o zezwolenie na zajqcie
pasa drogowego ulicy Plaskowickiej w rejonie ulicy Braci Wagow pod targowisko
o pow. 7567,45 m2 (w tym 2499,50 m2 zajqtej pod pawilony handlowe otaz 5067,95
m2 zajqtego pod pozostate elementy targowiska) w terminie od 01.07.2017 roku do
dnia 31 .08.2017 roku.

Zarzqd Drog Miejskich decyzlq nr ZDMIZGPD/T/O31P13212017 z dnia 20.09.2017
roku zezwolil na zajgcie pasa drogowego ulicy Ptaskowickiej w rejonie ulicy Braci
wagow przez stowarzyszenie Kupcow-lnwestorow Gieldy ,,N? Dotku" celem
umieszczenia targowiska (w lym 2499,50 m2 zajqtej pod pawilony handlowe oraz
5067,95 m2 zalqtego pod pozostale elementy targowiska) w terminie od 01.O7.2017
roku do dnia 31 .08.2017 roku.

Ad. 2 Stowarzyszenie Kupcow-lnwestorow Gietdy ,,Na Dolku" wnioskiem z dnia
14.06.2017 roku zwrocito sig do Zarzqdu Drog Miejskich o zezwolenie na zajqcie
pasa drogowego ulicy Ptaskowickiej w rejonie ulicy Braci Wagow w celu
umieszczenia w nim parkingu o pow. 6264 m2 ( 392 m2 parking codzien ny oraz 5872
m2 parking komercyjny funkcjonujqcy od poniedzialku do piqtku) w terminie
od 01 .07.2017 roku do dnia 31.08.2017 roku.



Zarzqd Drog Miejskich umowq dzier2awy nr ZDM/GDP/P/031421p12017 z dnia
31 .08.2017 roku oddal w dzieriawg na okres od 01 .O7.2O17 roku do 31.08.2017
roku Stowazyszeniu Kupc6w-lnwestorow Gieldy ,,Na Dolku" teren polo2ony w pasie
drogowym ulicy Plaskowickiej w rejonie ulicy Braci Wag6w pod parking o pow.6264
m2 (392 m2 parking codzienny oraz 5872 m2 parking komercyjny funkcjonujqcy od
poniedzialku do piqtku).

Sprawq prowadzi: Michat Zakrzewski, tel. 225589190, e-mail:
m. za krzewski @zd m.waw. pl.

\N zal.
1 . Kopia wniosku z dnia 14.06.2017 Stowazyszenia Kupcow-lnwestor6w Gieldy

,,Na Dolku" o wydanie zezwolenia na zalqcie pasa drogowego ulicy
Plaskowickiej w rejonie ulicy Braci Wag6w celem umieszczenia targowiska na

okres od 01.O7.2017 roku do 31 .08.2017 roku.
2. Kopia decyzji Zarzqdu Dr6g Mieiskich nr ZDM/ZGPDfil03lPl32l2017 z dnia

20.09.2017.
3. Kopia wniosku Stowazyszenia Kupc6w-lnwestorow Gieldy ,,Na Dolku" z dnia

14.06.2017 o wydanie zezwolenia na zajqcie pasa drogowego ulicy
Plaskowickiej w rejonie ulicy Braci Wagow w celu umieszczenia w nim
parkingu o pow. 6264 m2 ( 392 m2 parking codzienny oraz 5872 m2 parking
komercyjny funkcjonujqcy od poniedzialku do piqtku) w terminie
od 01.07.2017 roku do dnia 31 .08.2017 roku.

4. Kopia umowy dzier2awy nr ZDM/GDP/P/031421p12017 z dnia 31.08.2017
roku.
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wNroSEK pRoSZE WypE.I-NIC DRUKOyANYMI LITERAMI do* 
Y*rsrD-GPS-H ,

warszawa, dnia /Q - . 
zo'(8

8-o4. ,

Im,e i nazwisko (nazwa Podmiotu)
ZARZ4D DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120

00-801Warszawa
ulica

tel, 022 648 08 19
numer tqlEfobal 009 28 3B, REGON 010569347

23 1050 102s 1000 0023 0893 3064

NIP oraz PESEL/REGON

o wydanie zezwolenia
Wniosek

a zajgcie pasa drogowego pod targowisko

proszg o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego 6.{-i.l.iptAu1...f./O.lU.On.t.+.k,/.4/...w tei.

w celu

n

3.

4.

5.

numer Kodu Gieldy "NA
C2.-791 Warszawa, ul. Braci Wag6w 22

2 q!9,5 ye qf" pcd poiilott1 handt

5 .061i5 ulpin y":il ynuWe eiten. tor

.yra/:ta p!plslt.tzru kr.t.,,2fv/q.tt.(a1.otttor./'.ya..en.yetwqa\.,.al,(!/?f den.a.tr.tryo..,trn/*tt,

Do wniosku zatqczam nastqpujAce dokumenty:

1. szczegolov,ry plan sytuacyjny w skaii 1:500 (aktualny podklad geodezyjny)

z zaz1aczeniem granic i podaniem wymiar6w planowanej powierzchni zajEcia pasa

, drogowego.
Z. aktualne, z ostatnich trzech miesigcy zalwradczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci

gospodarczej lub wypis z wtaSciwego rejestru prowadzonego w Krajowym Rejestrze

S4dowym.

vuprS

' np.: prasa, bilety, krviaty, alkohol, gastronomia, art'

o niskich wygranych, itd.

spozywcze, art chemii gospodarczej, automatY do

ptanowany okres zajgcia pasa drogowego oa....9./...0.1...A.A./..?... ,....., do ....X./..'-.{lY.,.A.Q!/

Wymiary rmieszczanego obiektu: powierzchnia rzutu

Bran2a jak abgdzie prowadzona na targowiskut
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CENTRALNA INFORMAOA

KRNOWEGO ROESTRU SADOWE@

UI CZERNIAKOWSKA 1OO

00q54 Warszawa

Nr pisma wnioskodawcy:

KRAJOW RUESTR SADOWY

Numer KRS: O000023633

ODPIS AKTUALNY
z REIESTRU srowanzvszril, rNNycH oRGANrzActr spotEczNycH I zAwoDowycH, FUNoAcJT r

PODMIOT WPISANY TAKZE DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW

3 - lednostki terenowe lub oddzlaly

Brak wpis6w

5

Cras, na iakr zostala utwonona

1 Informaqa o spozEdzeniu lub zmianie

statutu

)1 10 1991

.LOZONO TEKST JEDNOUTY NATUTU

28 LUTE@ 2008 R. UCHWALA NR r0 NAoZWYCzuNEGO WALNEGO ZEEMNIA UCIIWALONO

NOWY STATUT STOWARZYSZENIA . TEKST JEDNOLITY

19 T2.2012 UCHWALONO NOWY STATUT

PUBLICZNYCH ZAKLAD6W OPIEKI ZDROWOTNE]

Dziat 2

Rubryka 1 - Dane podmiotu -".' ''t ,
l.Oznaczenie rodzaju orqanizacji ;TOWARZYSZENIE

2 Nuher REGON/NIP RE@N: 010569347, NIP: 5210092838

3 Nazwa STOWARZYSZENIE KUrcOW INWE.STOROW GIELDY -NA DOLKU"

I Dane o wae{niejszej reretEcii tuESTR STOWARZYSZEN RST 1082 SAO OKREGOWY W WARSZAWIE VIt WYDZIAL CY\ /tLNY

i Czy Mmiot posiada status organiacji

,Mku oublien@o?

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

I Siedziba (cj POI-SKA, woj MAZOMECKIE, powiat WAR9AWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

l.Adres rl. SRACI WA@W, nr 22, lok --, miejsc. WARSZAWA, kod 02-791, pczta WARSZAWA, kEj POLSKA

Adrs pezty elektontznej

1 Adres strcny internetowej /Vww GIELDANADOLKU PL

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

l.Nazwa orgilnu upcwnionego do

reprqentowania podmiotu

ZARZAD

Spoeb repeenbcji podmiotu )wA., czLoNKowrE zARz DU LU8.IEDEN CZLONEK ZARZ{DU r OSOEA PRZEZZARZAO

JPOWMNIONA

ZAR2AD MOZE UDZTEUC.TEONET'lU Z CZLONKOW ZARZADT., LUB rNNU OSOEIE
,ELNOMOCNICTWA DO OOKOr'ryWANh CzYNNOSCT pUWWCU OXRESTONTCO ROOZIjU LUe

:zvrrckI szcurcorm{cH zwlAzAwcH z KIERowANIEM BIEzAcA oztatluro:icr4

'TOWARZYSZENIA

Podrubryka 1

Dane osob wchodzacych w sklad orqanu

1 1 Nazwisko / Nazwa lub Firma GRCZEWSKI

2Imiona IIOTR

Nuoer PESEqREGON 1905r100732

KRS

.Funkcia w organie rep@entuj{cym ]REZES

z l.Nazwiskd / Nazwa lub fima fWANDOWSKA

Imiona :WA ELZEIETA

3.Numer PESEVREGON 52012400600

KRS
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Operator: LUCZKA PIOTR Strona'4 z 6
Strona 3 z 6 cll06 0617317017

l.Naeisko / Na&a lub fima

01 0t 2013 00 11 12.2013

01.01.2016 00 3r 12 2016

01 2001 - 3r.12 2001o zlo2oiu uchwah

0r2002R -31122002R

01 2003 R - 31.12 2003 R-

0l 01-2004 - 11 12 2004

1 01 2005 - lr 12 2005

01 0l 2011 Do 3r 12 2013

0l 01 2016 DO 31 12 2016

ORGANIZAOA DZIALALNOSCI HANDLOWE) I UStU@WEJ CZLONK6W STOWARTYSZENIA ORAZ

rNMycH os6a PoDot"luJAcYcH TAKA DZIALAI-ruoSc w szczecouo6cr rua teneltte

Rubryka2-Organnadzoru

-*_

1 Nazwa organu KOMIS]A REWIZY]NA

Podrubryka 1

Dine os6b wchodz4cych w sklad organu

1 1 Naeisl<o / Naea lub nrma E5K]EWIC2

2 tmiona ' ANNA I4ONIKA

3 Numer PESEVREGON 69052600942

4.Numer KRS

z i..itiiwisko /. Naai lub hrma ihzEoa SwIERcEWSKI

2.Imiona r'vLoozMIERz JAN tt

l.Numer PESEVREGON {9102{03612 !'

.Numer KRS
\r

1 Nazwisko / Nazwa lub fima KosrRzYNsKA \"

2Imiona MALGoRzara EUGENIA 
'\.

3 Numer PESEVR@N 16113002360

4.NUmeT KRS

,.i !:

Z
.,'.{r,i'ri';1*

..-r',_,) .t ; I

Rubryka 3

Brak wpis6w

| 1l /_at-.--*--

4 - Peedmiot dzialalno6ci

Brak wpisdw

Rubryka 5 - Informacja o dniu ko6cz89ym rok

)ziei koiqaqy pieMszy rck obrotowy, I 
lt rz zoor

K6ry nahiy zloiye spcwozdanie I

Dzial 4

1-

Brak wpis6w

a

Dziai 3

(

Rubryka2-Niedotyczy

lodai dokumentu Nr kolejny w

polu

)ata zlo2enia okres od do

l Wzmianka o zloieniu

@nego spEwozdania

1 09 05 2002 11 01 200r - 31 12 2001

2 25 06 2003 01 0t 2002 R. - 31 12 2002 R

3 10 05 2004 1 0l 2003 R - lr 12-2003 R

4 25 05 2005 r 01 2004 - 31 12 2004

(

1-

Brak
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Rubryka 3 - tnformacje o oddalenlu wniosku o ogloszenie upadloSci na podstawib art. 13 Gtawy z 28 lutego 2003 r.

Prauo upadfia6oowe albo o zabezpieczeniu maiqtku dlu2nika w postqpowaniu w pzc{miocE ogloszenia upadlo6ci albo

Rubryka 4 - Umozmie prowadzoneJ pzeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakL 2e z egzet(iliiO&&igS
surnywyzszeiodkosztdwegzekucyjnych r-t- ..-

!,
aa. .a

Wars2awa, 06.06.201 7 godz: 12:05: 38

Dzial 5

Dzial 5

Brak wpisdw

Rubryka 4 - |lnformacJa o polqczeniu lub pdziale

Brak wpis6w

)i'
TUCZKA PIO TR

=

Rubryka I - Kurator

l-
Brak

2- o

Brak

8-

Brak

', r.\
9\

(

e-
o

1- -i
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PREZYDENT MIASTA STOTECZNEGO WARSZ 2018 . TIZ*
adres do korespondencji O4. 2o18 r
ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa, tel.22 55 89 000, faks 22 620 06 08

kancelaria@zdm.waw.pl, wwwzdm.waw.pl

warszawa, dnia:2017. .10-17 :09- 2 0

DECYZJA NR ZDMIZGPDIT/03/P 132 /2017

Napodstawieart. l9ust.5 orazarl.40ust. l,ust.2pkt4,ust.3,ust.4,ust.8iust. l3 orazart.40d
ust. I i2 ustawy zdnia2l marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.tJ.z2016r.,
poz. 1440 ze zm.), $ I i $ 2 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia I czerwca 2004r. w sprawie
okre5lenia warunk6w udzielania zezwolert na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016i., poz.
1264), art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. tJ. z 2017r., poz.
1257) oraz na podstawie Uchwaly Nr XXXI/66612004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja
2004r. w sprawie wysoko6ci oplatzazaigcie pasa drogowego dr6g publicznych na obszarze m. st.
Warszawy, z wyjQtkiem autostrad i dr6g ekspresowych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr l48, poz.3717 z
dnia 19.06.2004r. ze zm.), dzialajqc w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy na podstawie
upowaznienia Nr CP-OR.0052.4320.2015 z dnia 5 listopada 2015r. Zastgpcy Dyrektora Zarzqdu
Dr6g Miejskich do zalatwiania spraw zwiqzanych z zarzqdzaniem drogami krajowymi (z
wyj4tkiem autostrad i dr6g ekspresowych), wojew6dzkimi i powiatowyri, po rozpatrzeniu
wniosku zlolonego w dniu 2017-06-16przez:
Stowarryszenie Kupc6w-Inwestor6w Gieldy "Na Dolkuil
ul. Braci Wag6w 22,02-791Warszawa
(NrP s210092838)
o wydanie zezwolenia na zajpcie pasa drogowego w celu funkcjonowania w nim targowiska:

l. zezwalam na zajEcie odcinka pasa drogowego drogi powiatowej:
ul. PLASKOWICKIEJ w reionie ul. Braci Was6w
o powierzchni 2 499,50 m2 (zajgtej pod pawilony handlowe) i o powierzchni 5 067,95 m2
(zajgtej pod pozostale elementy targowiska), wg lokalizacji szczeg6lowej okreSlonej na
planie sytuacyjnym, stanowiqcym zalqcznik nr I do niniejszej decyqi, na okres od dnia
2017-07-01do dnia 2017-08-31 oraz umie zczenie w nim targowiska.

2. WtaSciciel obiektu zobowi4zany jest do:
l) nieprowadzenia dzialalno6ci handlowej, w tym promocyjnej i informacyjnej, produktami
powodujqcymi lub mog4cymi powodowai dzialanie podobne do substancji
psychotropowych lub odurzajqcych, w szczeg6lnoSci tzw. "dopalaczamil,, nawet ieZeti
produkty te nie sq przeznaczone do spozycia,
2) nieprowadzenia na terenie targowiska oSrodka gier, punktu przyjmowania zaklad6w
wzajemnych w zakresie bukmacherstwa, salonu gier na automatach lub punktu gry na
automatach.

3. Ustalam pozostale warunki zajgcia pasa drogowego, stanowiqce zalqcznik nr 2 do niniejszej
decyzji.

4. Zarzqd Dr6g Miejskich zastrzega sobie mo2liwo56 stwierdzenia wyga6nigcia decyzji na
podstawie art. 162 $ I pkt 2 kpa w przypadku niedopelnienia kt6regokolwiek , *u.rnk6*.

5. Ustalam nastEpuiqcQ oplatg jak4 powinien uiscii wnioskodawca.
I ) Oplatq za umieszczenie w pasie drogowym pawilon6w handlowych w wysokogci
69 736,05 zl (slownie: szeSddziesiqt dziewigd tysigcy siedemset trzydzie5ci szeS6 zlotych

1/4



pig6 grosry) wynikaj4cq z iloczynu zajgtej powierzchni 2499,50 m2 przez pawilony
handlowe i ustalonej stawki oplaty w wysokoSci 0,45 zllm2 dziennie i 62 dni zajgcia
terenu, platn4wg zasad okre6lonych w ust.6.
2) Oplatg za umieszczenie w pasie drogowym pozostatych element6w targowiska w
wysoko6ci 31 421..29 zl (slownie: trrydzieSci jeden tysigcy czterysta dwadzieScia jeden

zlotych dwadzieScia dziewig6 groszy) wynikaj4cq z iloczynu zajEtej powierzchni pod

pozostale elementy targowiska 5 067195 m2 i ustalonej stawki oplaty w wysoko6ci

0,10 zllm2 dziennie i 62 dni zajgcia terenu, platnqwg zasad okreSlonych w ust. 6.

6. Ustalam nastgpujqcy termin wniesienia oplaty: OplatE okreslonq w ust. 5 pkt I i 2 w l4cznej

kwocie 101 157,34 zl (slownie: sto jeden tysigcy sto pigddziesi4t siedem zlotych
trzydzieSci cztery grosze) nale?y ui5ci6 w terminie 14 dni od dnia, w kt6rym decyzia

ustalajqca jej wysokoS6 stala siq ostateczna.
7. Oplatg naleLy ui5cii na rachunek Zarzqdu Dr6g Miejskich w Banku Handlowym S.A. w

Warszawie nr 45 1030 1508 0000 0005 5005 9002. Przy dokonywaniu wplaty nale?y poda6

numer decyzji.

UZASADNIENIE

Stowarzyszenie Kupc6w-lnwestor6w Gieldy "Na Dolku" w dniu 16.06.2017 r. zlozylo w
Zarzqdzie Dr6g Miejskich wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogi ul.

PLASKOWICKIEJ w rejonie ul. Braci Wag6w targowiska o powierzchni 7 567,45 m2 zajEtej pod

pawilony handlowe o powierzchni 2 499,50 m2 oraz pod pozostale elementy targowiska o

powierzchni 5 067,95 m2.Zgodniezart.3g ust. 1 pkt. I ustawy zdnia2l marca 1985 r. o drogach

publicznych (tekst jednolity: Dz. tJ.z2O16.,poz.l44O ze zm.), w pasie drogowym zabronione jest

lokalizowanie obiekt6w budowlanych, umieszczanie urzqdzeh, przedmiot6w i material6w

niezwiqzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjqtek

stanowi zapis ustEpu 3 cytowanego przepisu, zgodnie z kt6rym w szczeg6lnie uzasadnionych

przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiekt6w budowlanych lub urzqdzeh

niezwiqzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nast4pi6

wylqcznie zazezwoleniem wla6ciwego zarzqdcy drogi. Termin okreslony w decyzjijest zgodny z

wnioskiem strony. Ponadto Zarzqd Dr6g Miejskich informuje,2e w zwi4zku z inwestycjq budowy

trasy szybkiego ruchu S-2 po dacie obowiqzywania zezwolenia naleLy usun46 targowisko. Maj4c

powyZsze na uwadze, naleZalo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

l. W przypadku nie uiszczenia optaty, o kt6rej mowa w ust. 5 decyzjt, Sci4gniEcie jei wraz z

odsetkami ustawowymi za op6Lnienie i kosztami postEpowania egzekucyjnego nast4pi w

trybie egzekucji administracyjnej na podstawie Ustawy z dnia 1'1 czerwca 1966r. o

postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U.22017r., poz. l20l).
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego z

siedzibq w Warszawie, ul. Kielecka 44 za poSrednictwem Zarzqdu Dr6g Miejskich, ul'

Chmielna 120, w terminie l4 dni od daty jej otrzymania.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec sig prawa do

wniesienia odwotania poprzez zloilenie do organu administracji publicznej, kt6ry wydal
decyzjE o6wiadczenia o zrzeczeniu siE prawa do wniesienia odwolania.*

4. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia, o kt6rym mowa wyLei
przez ostatniqze stron postgpowania,decyzja staje sig ostateczna iprawomocna.

* Uprawnienie to nie ma zastosowania do postgpowah wszczgtych i niezakohczonych przed

dniem 0 I .06.20 I 7 r. ostatecznq decyzj4.

Zalqczniki;

?J4



l. Plan sytuacyjny z naniesion4 lokalizacjq

2. Warunki zajgcia pasa drogowego i umieszczenia targowiska

Otrzymuje:

l. Stowarryszenie Kupc6w-lnwestor6w Gieldy "Na Dolku"

ul. Braci Wag6w 22

02-791 Warszawa

2. W ydzial KsiggowoSci ZDM

3. ala

Wystawiono w 3 oryginalnych egzemplarzach

Suma kontrolna dokurnenlu: ge8e8gc7l b27c25fbe544901 46dbd872

,ii W -il'.rU'.,ir i.{ -E
p ot lvierdzenie od+ioru

3/4

+NIE[.A.11l/\ r]., ,,',

2 i fv-RZ,

\



4/4



;iliri t @

'. L)

i."
,\)-y u,;tl ,; t 2e " t 

.

,,ll

'i
I
1 ,r,,

( | ,-', "l

Y' );: t.i-|,

n
fl
fi
fr

pot rls', hv oi)l oxe Z L, ii!rt) 2

ponl elen tLt/,l,Jry,;W_ 5U 6 ),!.,,5 o: 2\.,

Pil6 r r.
' t_ ,_.,

J'

t '":\'"

, i fi

lYygt

lr
!il

-,.,.,i,,r,r14..,te,r,r,1;l::t ",-',',il'l

\





PREZYDENT M IASTA STOI.ECZN EGO WARSZAWY
adres do korespondencji

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel.22 55 89 000, faks 22 620 06 0g
kancelaria@zdm.waw.pl, www,zdm.waw.pl;.; ," ir ,,., r. i. ,
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Pozostale warunki zajqcia pasa drogowego i umieszczenia targowiska

1. Wla6ciciel obiektu zobowiqzany jest do:
1) !, * ie z decyzjq, utrzymania we wlaSciwym

2) !::? [3liil 
obiektu iotoczenia'

3) yJ: ?""'l'i:""?'#3f'"""' szczes6rnie osobom

4) nie umieszczania poza granicami terenu objqtego decyzjq 2adnych element6w
wyposa2enia targowiska typu: stoisko handlowe, ekspozycja towiru,5) uzyskania stanowiska zarzqdu oczyszczania Miasta w pizypadku ingerencji w drzewostan

. znajdujqcy siq na terenie objqtym niniejszq decyzjq,6) udostqpnienia pasa drogowego okreSlonego w delizii zarz4dowi Dr6g Miejskich na ka2de2qdanie, w zakresie niezbqdnym . do wytonywlnia oUowiqzk6-w zarzqdcy drogi,okre5lonych w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekstjednolity: Dz.U. z 2Ot6r. poz. t44O),7) okazywania decyzji zezwalaj4cej na zajqcie pasa drogowego slu2bom miejskim na ka2deich 2qdanie,
8)

e)
10)

11)

przestrzegania przepis6w. ustawy - prawo o ruchu drogowym - w czasie budowy,eksploatacji i usuwania obiektu,
nie umieszczania reklam bezzgody zarzqdu drogi,
poniesienia odpowiedzialnoSci w stosunku ao os6b trzecich za wszelkie szkodyspowodowane usytuowaniem targowiska,
usuniqcia z terenu wszelkich naniesiefi zwi4zanych z funkcjonowaniem targowiska powyga6niqciu decyzji, doprowadzenia po wyga6niqciu ou.y.ji.ujrowanego terenu do stanuumozliwiajqcego korzystanie z przedmiotowego terenu 

'zgoonie 
z jego przeznaczeniem ;wszelkie naprawy uszkodzed nawierzchni drogowych 5qdi zieleni wla6ciciel obiektuprzeprowadzi we wlasnym zakresie, na wlasny koszt,

zlo2enia wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego pod ww. obiekt zestosownym wyprzedzeniem, przed terminem wygaSniqcia oboviiazuj-Ecej decyzji. 
--

Zarz1d Drogi zastrzega sobie mo2liwo56:
targowiska w

rogi,
na kolejny okres
ej decyzji.

72)

1)

2)

przypadku stwierdzenia zagro2enia

w przypadku nieuregulowania oplat





WNIOSEK PROSZE WYPEI-NIC DRUKOWANYMI

Warszawa, dnia

Imig i nazwisko (nazwa podmiotu)
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ZAF(ZID DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00-S0lWarszawa

NIP oraz PESEL/REGON
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wymia{v umieszczanego obiektu: powierzchni arzutttpoziomego ...f.fr'.0.k.........*'

N..

.............a|..pw.
v

Do wniosku zalqczam nastgpuj4ce dokumenty:
l. szczegolowy plan sytuacyjny w skali l:500 (aktualny podklad geodezyjny)

z zaznaczeniem granic i podaniem wymiar6w planowanej powierzchni zajgcia pasa
drogowego.

2. aktualne, z ostatnich trzech miesigcy zalwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci
gospodarczej lub lvypis z wlaSciwego rejestru prowadzonego w Krajowym Rejestrze
S4dowym.

J.

4.

5.

Podpis

Wniosek
o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego 

,

Proszg o wydanie ,"root"ni^Wu19cie pasa drogowego *h).ipt.r1.,,1...!.t.q.lkt).A.lL.k:f...w rej.

ut....$.fO.O.,t UAyLU w celu umieszczenia w nim parkingu.

Planowany okres zajgcia pasa drogowego oa........0,1.,.()./.,.8.Q/.f. , d,o ....,1/...Q0.,..2.Q./.V



'' 
iir.'lnnricrtna rzG

I tl .1. ,J 1 YJA R'e,ZAl,q,q
ZDM-€PD-T. 55 484.37 7 .2O1 7 .W MA 5

Z-Fa.-";b A

S" p;,w",a

,o.t-o?O-H .55tr l?'
UMOWA NR ZDM/GPD/PIO3I 42 lpl2017 )o48 NzA

Zawartaania 5!. - %. - zoll r. w Warszawie pomiqdzy: r- 2Q.ol .2o48,t
Miastem stolecznym warszawa pl. Bankowy 3/s, 00-9s0 warszawa, Nlp s25-22-49-4gl
w imieniu, i na rzecz kt6rego dziala zarzqd Drog Miejskich, ul. chmielna 120, oo-go1 warszawa,
powolany uchwalq Rady Miasta stolecznego warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr xLV/259/93
w sprawie utwozenia zazqdu Dr6g Miejskich, dzialajacy na podstawie uchwaly Rady Miasta
Stolecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/ 102312008 w sprawie statutu Zarzqdu Dr6g
Miejskich, reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa nr ZDMID OP!O114l13g8l15 z dnii
05.11.2015 r. przez Wojciecha Partykq - ZastepcQ Dyrektora Zazqdu Dr6g Miejskich,

zwanym dalej,,WydzieZawiajqcym",

a

Stowarzyszeniem Kupc6w lnwestor6w Gieldy ,,Na Dotku,,
z siedzibq w Warszawie (02-791) przy ul. Braci Wag6w 22,
wpisanym do Rejestru Stowazyszeri, lnnych Organizacji Spolecznych iZawodowych, Fundacji oraz
samodzielnych Publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej, wpisanym tak2e do Rejestru
Przedsigbiorc6w prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xlll Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod
Nr KRS: 0000023633; Nr NIP: 521-009-28-38; REGON: 010569347, reprezentowanym ptzez:

1. Piotra Karczewskiego - Prezesa Zazqdu,
2. Ewg Lewandowskq- V-ce Prezesa Zazqdu
3. Malgorzatq Siarkiewicz - Sekretarza

zwanym dalej,,DzierzawcE',

Niniejszym wydzier2awiajecy i Dzierzawca (dalej zwani stronq lub stronami) zgodnie
oswiadczaiq, i2 zawieraiq umowq dzier2awy (zwanq w dalszej czqsti ,,umowq',) nastg[ui4cej
tresci:

s1.
Wydzier2awiajqcy oddaje w dzier2awe, bgdqcy w
drogi powiatowej - ul. F. Plaskowickiej w rej.
6264,00 m', w tym pod parking komercyj
poniedzialku do piEtku i parking codzienny o pow
oznaczone na planie sytuacyjnym zlo2onym ptzez Dzieiawce i stanowiqcym zalecznik nr 1 do
niniejszej umowy, zwany dalej ,,terenem".

1.

2.

.,

s2.
Przedmiotowy teren opisany w $ 1 niniejszej umowy Dzier2awca przejmuje w dzier2awg na cele
zwiqzane z potrzebami obslugi u2ytkownik6w ruchu drogowego - pod parking.
Dzieiawca zobowiqzuje sig, do uzytkowania okreslonego umowE terenu wylqcznie na cele
okreSlone w S 2 ust. 1 niniejszej umowy.
Dzier2awcy bez upzedniej, pisemnej zgody wydziezawiajqcego nie pzysluguje uprawnienie
do pzeniesienia calosci lub czqsci uprawnieri lub obowiqzk6w wynikaj4cych z przedmiotowej
umowy lub z niqzwi4zanych na rzecz os6b trzecich.

s3.
1. W zwiqzku z kontynuacjq umowy dzierzawy, Dzietzawca oSwiadcza, ze dzierzawiony teren jest

wolny od jakichkolwiek naniesiei budowlanych w postaci reklam, budynk6w, budowli lub innych
wzqdzeh, kt6re nie zostaly objqte zezwoleniem Wydzier2awiajqcego.
Umieszczenie w przedmiotowym terenie reklam, obiekt6w handlowych oraz jakichkolwiek
budowli, obiekt6w lub urzqdzeri wymaga odrebnei uprzedniej, pisemnej zgody ze strony
wydzierzawiaiacego w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 marca 19g5 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Oz. U. z2O1

I



1.

2.

1.

2.

s4.
Strony zawierajq umowe na czas okre5lony tj. do dnia 31.08.2017 r.
Strony zgodnie o6wiadczajq, 2e postanowienia niniejszej umowy obowiqzujq pocz4wszy od dnia
01.07.2017 t.

s5.
Dzietiawca zobowiEzuje sie do terminowej zaplaty na tzecz Wydzier2awiajEcego czynszu
dzierzawnego.
WysokoSc jednorazowego czynszu dzieriawnego za okres od dnia 01.07.2017 r. do dnia
31.O8.2O17 r., jaki uiSci Dzier2awca, z zastE.ezeniem dalszych postanowiefi niniejszej Umowy,
ustalono na kwote netto l5 292,58 zl + VAT, wg obowiqzujqcej wysoko6ci (slownie: piqtna5cie
tysiecy dwiescie dziewiqddziesiqt dwa zl 58/100 + VAT).
Czynsz ustalony w ust. 2 Dzierlawca wplaci na rachunek Zarzqdu Dr6g Miejskich
nr 42 1030 1944 6040 0000 0001 3176 w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
Zarzqd Dr6g Miejskich wystawi na zecz Dzieritawcy fakturg VAT w wysoko6ci odpowiadajecej
kwocie czynszu dziezawy.
W przypadku niedochowania terminu platnoSci okre6lonego w ust. 3, Dzierzawca zobowi4zuje sie
do zaptaty odsetek ustawowych za op62nienie w transakcjach handlowych, za kazdy rozpoczQty
dziei op62nieni a zaplaly.

s6.
Wydzier2awiajqcy zastrzega sobie prawo do rozwiqzania niniejszel umowy w trybie
natychmiastowym bez prawa Dzieiawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszcze6 w przypadku:
1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany w zwiqzku z tym

przeznaczenia przedmiotowego terenu,
2) koniecznosci realizacii obowiqzk6w okreSlonych w ,,udp" oraz przepisach wykonawczych do

tej ustawy, a w szczeg6lno6ci w pzypadkach: modernizacji, rozbudowy lub zmiany funkcji
dzier2awionego terenu, uniemo2liwiajqcej dalsze korzystanie z niego przez Dzierzawcg,

s7.
1. W przypadku koniecznoSci wei6cia WydzieZawiajqcego na dzier2awiony teren w celach realizacji

obowiqzk6w okreSlonych w ,,udp" oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy,
a w szczeg6lno5ci w przypadkach: modernizacji, rozbudowy lub zmiany funkc;i dzierzawionego
terenu, Dziet2awca zobowiqzany jest bezwarunkowo umo2liwic takie wejScie
WydzierZawiajqcemu oraz podmiotom przez niego wskazanym, bez prawa do zgloszenia
jakichkolwiek roszczef w tym roszczeh odszkodowawczych.
Dzierzawca zobowiqzany jest do udostqpnienia, w ka2dym czasie i w niezbqdnym zakresie
dzier2awionego terenu w pzypadku koniecznosci wykozystania pasa drogowego do
umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnei
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyine (tekst lednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. '1489 ze zm.) onz uzqdzen slu2qcych do doprowadzania lub odprowadzania
plyn6w, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzqdzeh zwiqzanych z ich eksploatacj4
W pzypadku czasowego zalqcia przez Wydzier2awiajqcego lub podmiot pzez niego wskazany,
czqSci terenu objqtego niniejszq umowq, Dzier2awcy przysluguje prawo do zlo2enia wniosku
o proporcjonalne pomniejszenie czynszu dzier2awnego, uwzglqdniajqcego rzeczywistq
powiezchnig i okres zajgcia.

s8.
Wydziezawiajecy ma prawo rczwiqzae niniejsza umowe w trybie natychmiastowym bez prawa
Dzier2awcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeh w pzypadku:
1) nieudostepnienia Wydzierzawiajqcemu lub podmiotom pzez niego wskazanym terenu

w sytuacjach okreslonych w $ 7 niniejszej umowy,
2) pzeniesienia praw lub obowiqzk6w z niniejszej umowy na inny podmiot bez uprzedniej, pisemnej

zgody W y dziecawi aj qce g o,
3) zmiany funkcji terenu ptzez Dzietzawcq, lub gospodarowania przedmiotowym terenem w spos6b

sprzeczny z warunkami ustalonym w umowie,
4) wznoszenia budynkow, budowli, reklam lub innych urzqdzen bEdz obiekt6w, bez uprzedniego

uzyskania od Wydzier2awiajqcego stosownego zezwolenia wynikaj4cego z obowiqzujqcych
przepis6w ustawy o drogach publicznych.

2

4.

J.

\ ,l



se.
1. Dzier2awca zobowiqzany jest w czasie tnruania niniejszej umowy do ponoszenia wszelkich

obciqzei publiczno - prawnych wynikajqcych lub zwiqzanych z umowEl dzieiawy.
2. DzierZawca ponosi odpowiedzialno6c za dzialania lub zaniechania osob lub podmiotow

z udzialem lub za pomocA kt6rych przedmiotowq umowe realizuje.
3. Dzier2awca ponosi pelnq odpowiedzialno66, w tym odszkodowawczq wobec os6b trzecich, za

skutki zdarzefi zaistnialych na dzierzawionym terenie, a tak2e za skutki niewykonania lub
nienale2ytego wykonania zobowiEzari objEtych lub wynikajqcych z niniejszej umowy. Dzier2awca
przyjmuje odpowiedzialnoS6 okreSlonq przepisami art. 392 Kodeksu cywilnego i z mocy niniejszej
umowy zwalnia Wydzier2awiajqcego z obowiqzku Swiadczenia w zakresie wszelkich roszczefi
os6b trzecich zdefiniowanych w zdaniu poprzednim.

4. Dzier2awca zawtze na sw6j koszt i ryzyko umowe ubezpieczenia odpowiadajEcej pelnemu
zakresowi ryzyk jakie wiq2q sig lub mogq. wynika6 z korzystania przez niego z terenu, a tak2e
zprowadzonej przez niego na terenie dzialalno6ci.

s 10.

1. Po zakoficzeniu okresu obowiqzywania umowy lub jej wcze6niejszym roztiqzaniu, Dzier2awca
zobowiqzany jest do zwrotu terenu w stanie nie pogorszonym, wolnym od naniesieh, chyba
ze Wydzierlawialqcy wyrazi zgodg na pozostawienie wprowadzonych na nim zmian lub
naniesieh, oraz protokolarnego zwrotnego przekazania go Wydzierzawiajqcemu. CzynnoSci te
Dzier2awca wykona na sw6j koszt i ryzyko, w terminie wynikajqcym z niniejszej umowy.

2. W przypadku zajqcia pasa drogowego po ustaniu umowy, zarzqdca drogi orzeknie w drodze
decyzji administracyjnej o jego przywr6ceniu do stanu poprzedniego, zgodnie zart.36 Ustawy z
dnia2l marca 1985 r. odrogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z2016t.,poz.1440zezm.).

3. W przypadku zajqcia pasa drogowego z przekroczeniem terminu zajqcia okreSlonego w umowie
lub o powierzchni wigkszej ni2 wskazana w umowie, zarzqdca drogi wymierzy, w drodze decyzji
administracyjnej, karq pieniq2n4 zgodnie z art.40 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), za ka2dy dzieh
zajmowania pasa drogowego.

s 11.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajq aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci.

s 12.

W sprawach nieuregulowanych przedmiotowq umow4 majq zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Ustawy o drogach publicznych.

s 13.

Dzier2awca o5wiadcza, 2e znany jest mu fakt, i2 tre56 niniejszej umowy, a w szczeg6lno6ci
dotyczqce go dane identyfikujqce, przedmiot umowy i wysoko66 czynszu, stanowiq informacjq
publicznq w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06 wrzeSnia 2001 r. o dostqpie do informacji
publicznej (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1764 ze zm.), kt6ra podlega udostqpnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.

s 14.

Wszelkie spory wynikle z przedmiotowej umowy rozstrzypEnq&#pfqgez sqdy wlaSciwe miejscowo
dla siedzibyWydzienawiajqcego. 

l).rwir:r,rlz(:nir,r,(ll)iLlr.u

S 15. I'lt n (; i'l i'i'l'il'
Niniejszq umowQ sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplazach po jednym dla kazdej
ze stron.

Wydzier2awiajqcy:
(Miasto Stoleczne Warszawa - ZDM)

Dzier2awca:
(Stowarzyszenie

Prezes Zaz4




