ZARZĄDZENIE NR

/2018

DYREKTORA ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO
z dnia

2018 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji w zakresie sposobu wydania Kart Eko przez Zarząd
Transportu Miejskiego.
Na podstawie § 5 statutu Zarządu Transportu Miejskiego stanowiącego załącznik
do uchwały Nr LII/1391/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie statutu
Zarządu Transportu Miejskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. poz. 4637, z 2006 r. poz. 4285,
z 2008 r. poz. 5899, z 2009 r. poz. 6047, z 2011 r. poz. 5439, z 2012 r. poz. 2810 oraz
z 2015 r. poz. 8630) w związku z § 3 ust. 2 pkt 1 i § 9 ust. 2 pkt 10 Regulaminu
Organizacyjnego Zarządu Transportu Miejskiego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr
6/2016 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Transportu Miejskiego oraz § 2 pkt 5 Regulaminu
parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź w m.st. Warszawie, stanowiącego załącznik
do uchwały nr LIX/1564/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st.
Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12424) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się do stosowania Instrukcję w zakresie sposobu wydawania Kart Eko
przez Zarząd Transportu Miejskiego (dalej „ZTM”), zwaną dalej „Instrukcją”, stanowiącą
załącznik do zarządzenia.
2. Instrukcja określa sposób przyjmowania oraz realizacji wniosków o wydanie przez
Zarząd Transportu Miejskiego Karty Eko uprawniającej do korzystania z parkingów Parkuj
i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie, o której mowa w § 2 pkt 5 Regulaminu parkingów
działających w systemie Parkuj i Jedź w m.st. Warszawie stanowiącego załącznik do uchwały
nr LIX/1564/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu
parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie (Dz. Urz.
Woj. Maz. poz. 12424).
3. Nadzór nad przestrzeganiem i realizacją postanowień Instrukcji powierza się Działowi
Zarzadzania Węzłami Komunikacyjnymi, zwanego dalej „Działem IWK”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

Załącznik do zarządzenia nr /2018
Dyrektora ZTM
z dnia
Instrukcja
w zakresie sposobu wydawania Kart Eko przez Zarząd Transportu Miejskiego
§ 1 . Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin parkingów działających w systemie
Parkuj i Jedź w m.st. Warszawie stanowiący załącznik do uchwały nr LIX/1564/2017
Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu parkingów
działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie;
2) Karcie Eko – należy przez to rozumieć okresową kartę wydawaną przez Zarząd
Transportu Miejskiego dla pojazdu elektrycznego, o której mowa w § 2 pkt 5
Regulaminu;
3) Parkingu – należy przez to rozumieć parking działający w systemie „Parkuj i Jedź (Park
& Ride) w m.st. Warszawie;
4) Pojeździe elektrycznym – należy przez to rozumieć pojazd o napędzie spalinowoelektrycznym z wbudowanymi akumulatorami albo wykorzystujący do napędu wyłącznie
energię elektryczną, o którym mowa w § 2 pkt 2 Regulaminu;
5) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną faktycznie korzystającą z
Parkingu lub właściciela pojazdu, o którym mowa w § 2 pkt 3 Regulaminu.
§ 2. 1. Karty Eko wydawane są Użytkownikom parkingów na okres nieprzekraczający 12
m-cy, przy czym okres ich ważności upływa z końcem roku kalendarzowego, na który zostały
wydane.
2. Ilość Kart Eko wydawanych dla poszczególnych Parkingów określana jest w
zależności od ich ogólnej liczby miejsc postojowych oraz ich średniego napełnienia w ciągu
doby.
3. Przed rozpoczęciem każdego roku kalendarzowego, jednak nie później niż do dnia 31
października roku poprzedzającego, Dział IWK przedkłada do akceptacji Dyrektora wykaz
zawierający ilość Kart Eko przeznaczoną do wydania Użytkownikom poszczególnych
Parkingów, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W pierwszym roku obowiązywania Kart Eko Dział IWK przedłoży do akceptacji

Dyrektora wykaz zawierający ilość Kart Eko przeznaczoną do wydania, do końca stycznia
2018 r.
5. Po zatwierdzeniu przez Dyrektora wykazu, o którym mowa w ust. 3, Dział IWK
zamieszcza go na stronie internetowej www.ztm.waw.pl wraz z informacją o możliwości
ubiegania się o Kartę Eko przez Użytkowników Parkingów.
6. Z uwagi na ograniczoną ilość punktów ładowania Pojazdów elektrycznych na
Parkingach, dopuszcza się możliwość wydawania Kart Eko wyłącznie na Parkingi, na których
udostępnione są przedmiotowe punkty. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor na
wniosek Działu IWK.
§3. 1. Wnioski o wydanie Karty Eko na dany rok kalendarzowy są przyjmowane od dnia
1 grudnia roku poprzedzającego, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wzór wniosku o wydanie Karty Eko stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji.
3. W pierwszym roku obowiązywania Kart Eko wnioski o wydanie Karty Eko są
przyjmowane od dnia 1 lutego 2018 r.
4.Wnioski o wydanie Karty Eko składane są osobiście przez Użytkowników w siedzibie
Działu IWK mieszczącej się w Warszawie przy ul. Kasprowicza 145.
5. Użytkownik może wnioskować o Kartę Eko na dany pojazd elektryczny wyłącznie dla
jednego Parkingu.
6. O wydaniu Karty Eko na dany Parking decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Rezygnacja przez Użytkownika z Karty Eko w trakcie trwania roku kalendarzowego
wymaga złożenia przez niego pisemnego oświadczenia przekazanego na adres mailowy
ztm@ztm.waw.pl lub w formie pisemnej na adres: Zarząd Transportu Miejskiego m.st.
Warszawy, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa.
§ 4. 1. Pracownik Działu IWK, może odmówić przyjęcia nieczytelnie lub nieprawidłowo
wypełnionego wniosku o wydanie Karty Eko.
2. Wraz ze złożeniem wniosku o wydanie Karty Eko Użytkownik zobowiązany jest
okazać do wglądu dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku, w szczególności
dowód rejestracyjny pojazdu elektrycznego oraz dokument umożliwiający potwierdzenie
tożsamości Użytkownika.
3. W przypadku nieokazania przez Użytkownika dokumentów określonych w ust. 2
pracownik Działu IWK odmawia przyjęcia wniosku.
4. Pracownik Działu IWK zobowiązany jest do potwierdzenia danych zawartych we

wniosku z dokumentami, o których mowa w ust. 2.
5. Do wydawania Kart Eko upoważnieni są Kierownik Działu IWK oraz Kierownicy
Sekcji w Dziale IWK.
6. Kierownik Działu IWK może pisemnie upoważnić do wydawania Kart Eko innych
pracowników Działu IWK.
7. Karta Eko, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji, wydawana jest
Użytkownikowi bezpłatnie, niezwłocznie po zweryfikowaniu wniosku i potwierdzeniu
posiadania uprawnień do otrzymania przez niego Karty Eko.
§ 5. 1. W przypadku zagubienia, zniszczenia, kradzieży wydanej Karty Eko lub zmiany
numeru rejestracyjnego Pojazdu elektrycznego, dla którego została ona wydana, Użytkownik
uprawniony jest do wystąpienia do ZTM o wydanie duplikatu Karty Eko.
2. Wydanie duplikatu Karty Eko jest płatne zgodnie z Cennikiem opłat z tytułu
korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st.
Warszawie, stanowiącym załącznik do Regulaminu.
3. W celu otrzymania duplikatu Karty Eko, Użytkownik zobowiązany jest do złożenia w
Dziale IWK wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji wraz z
dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty za wydanie duplikatu Karty Eko.
4.Opłatę za wydanie duplikatu Karty Eko Użytkownik uiszcza w dowolnym Punkcie
Obsługi Pasażera ZTM na terenie m.st. Warszawy.
5. Przy składaniu wniosku o duplikat Karty Eko, stosuje się odpowiednio przepisy § 4.
§ 6. 1. W przypadku wyczerpania całej puli Kart Eko przypisanych dla danego Parkingu
w roku kalendarzowym, pracownicy Działu IWK wstrzymują przyjmowanie kolejnych
wniosków o wydanie Karty Eko.
2. Informacja o wyczerpaniu puli dostępnych Kart Eko i wstrzymaniu przyjmowania
wniosków o ich wydanie jest każdorazowo zamieszczana na stronie internetowej
www.ztm.waw.pl.
3. Karty Eko, z których Użytkownicy rezygnują w trakcie trwania roku kalendarzowego
zasilają na powrót pulę Kart Eko przypisanych dla danego Parkingu w roku kalendarzowym.
4. Informacja o dostępności Kart Eko w związku z zaistnieniem sytuacji, o której mowa w
ust. 3 jest niezwłocznie zamieszczania na stronie internetowej www.ztm.waw.pl.
§ 7. 1. Pracownicy Działu IWK wydający Kartę Eko są zobowiązani do przesyłania na

adres mailowy dyspozytor@ztm.waw.pl w dniu wydania Karty Eko informacji o numerze
wydanej Karty Eko oraz o Parkingu i numerze rejestracyjnym pojazdu, na który Karta Eko
została wydana.
2. Wnioski o wydanie Karty Eko Użytkowników przechowywane są w Dziale IWK w
formie papierowej.
3. Rejestr wydanych Kart Eko jest prowadzony przez Dział IWK w formie papierowej
oraz w systemie informatycznym.
4. Dział IWK przekazuje do Działu Sprzedaży Biletów w terminie do 3-ego dnia
roboczego każdego miesiąca informację o duplikatach Kart Eko wydanych w poprzednim
miesiącu.
5. Dane osobowe Użytkowników niezbędne do wydawania Kart Eko są przetwarzane
przez okres jednego roku po zakończeniu roku kalendarzowego, na który Karta Eko została
wydana po upływie którego zostają usunięte.

