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REGULAMIN 

WJAZDU NA TEREN ENKLAWY DEMBOWSKIEGO – SŁUŻBY POLSCE 

§ 1. Uprawnionymi do wjazdu na teren Enklawy są osoby posiadające przepustki 

wjazdowe, wydawane na wniosek zainteresowanego przez SMB „Jary”. 

§ 2. Zabronionym jest kopiowanie lub podrabianie przepustek wjazdowych. 

§ 3. Uprawnionymi do otrzymania przepustek wjazdowych są: 

1. Mieszkańcy budynków przy ulicy Dembowskiego 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23 

i Służby Polsce 1, 3 oraz członkowie SMB „Jary”. 

2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w lokalach użytkowych przy ulicy 

Dembowskiego 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23 i Służby Polsce 1, 3. 

3. Pracownicy i współpracownicy Przedszkola nr 401 lub Szkoły Podstawowej nr 322 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. 

4. Osoby dowożące dzieci do Przedszkola nr 401 lub Szkoły Podstawowej nr 322, 

jeśli osoba dowożąca ma orzeczony stopień o niepełnosprawności lub też dowozi 

niepełnosprawne dziecko na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. 

5. Osoby odbierające chore dziecko z Przedszkola nr 401 lub Szkoły Podstawowej  

nr 322 po uprzednim powiadomieniu o takiej potrzebie pracownika ochrony przez 

pracownika placówki oświatowej. 

6. Pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy wykonujący obowiązki 

służbowe. 

7. Pracownicy Spółdzielni SMB „Jary” wykonujący obowiązki służbowe. 

§ 4. Uprawnionymi do wjazdu na teren Enklawy bez posiadania przepustek wjazdowych, 

są osoby kierujące pojazdami służb ratunkowych i komunalnych, a także oznakowane 

pojazdy kurierów, dostawców i TAXI. 

§ 5. 1. Przepustki wjazdowe wydawane są osobom uprawnionym po złożeniu wniosku 

do w siedzibie SMB „JARY” przy ul. Surowieckiego 12. 

2. Przepustki dla osób określonych w § 3.p. 1 i 2 są imienne – dla określonej 

rejestracji samochodu 

3. Liczba przepustek dla mieszkańców enklawy i członków spółdzielni jest 

uzależniona od liczby osób zgłoszonych do opłat: 

a. 1 osoba w lokalu – 1 przepustka 

b. 2 – 3 osoby w lokalu – 2 przepustki 

c. 4 i więcej osób w lokalu – 3 przepustki 

d. Członek spółdzielni niezamieszkały w enklawie – 1 przepustka 

e. W szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadkach decyzję o liczbie 

przepustek podejmuje Zarząd. 

4. Liczbę przepustek dla osób określonych w § 3 p. 2, 3, 4, 7 określa Zarząd. 

§ 6. Na terenie Enklawy obowiązują zasady ruchu zawarte w Ustawie z dnia 20 czerwca 

1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602. z póź, zm.) 



§ 7. W godzinach 6:00 – 21:00 w dni powszednie wjazd na teren Enklawy odbywa się 

po weryfikacji przepustki wjazdowej przez pracownika ochrony. 

§ 8. W godzinach 21:00 – 6:00 w dni powszednie oraz soboty, niedziele i dni świąteczne 

szlaban jest otwarty. 

§ 9. Wyjazd z Enklawy możliwy jest od ul. Ciszewskiego, jak i od ul. Pileckiego przy 

budynku Dembowskiego 15, gdzie szlaban otwiera się w sposób automatyczny 

dla pojazdów wyjeżdżających. 

§ 10. Szlabany nie ograniczają swobodnego przechodu i przejazdu pojazdów 

niemechanicznych, takich jak rowery, wózki dziecięce, czy wózki inwalidzkie. 

§ 11. Podstawowe obowiązki pracownika ochrony w zakresie funkcjonowania systemu 

kontroli wjazdu są następujące:  

1. Otwieranie szlabanu wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przepustki wjazdowej. 

2. Odbiór skopiowanych lub podrobionych przepustek i sporządzenie notatki 

służbowej wraz z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu, którego kierowca 

posługuje się takim dokumentem. 

3. W przypadku nie oddania podrobionej przepustki przez kierującego pojazdem, 

sporządzenie notatki służbowej wraz z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu 

i adnotacji o zdarzeniu. 

4. W przypadku awarii, ręczne podniesienie szlabanu i natychmiastowe 

powiadomienie służb technicznych SMB „JARY” o jego awarii. 
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Podpisy na oryginale  

Niniejszy wydruk z edytora nie zawiera grafik 


