
Warszawa, dnia ___________ 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PRZEJAZDU  

 

Ja niżej podpisany/a, ______________________________, legitymujący się dowodem osobistym  

numer _______________________,  

w związku z planowanym przeze mnie korzystaniem z przejazdu zlokalizowanego na placu budowy  

projektowanej drogi I i II na odcinku od ul. Suwak do ul. Cybernetyki w Warszawie („Przejazd”), 

realizowanej na zlecenie spółki Adgar Postępu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa („Inwestor”) przez wykonawcę wskazanego 

przez Inwestora („Wykonawca”),  

I. niniejszym oświadczam, że:  

a. jestem świadomy/a faktu, że Przejazd ma charakter jedynie doraźny, którego celem jest 

usprawnienie ruchu okolicznego do czasu wybudowania i oddania miastu drogi 

docelowej; 

b. jestem świadomy/a faktu, że korzystanie z Przejazdu będzie się odbywać w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych na placu budowy; 

c. korzystanie z Przejazdu następuje na moje własne ryzyko i w związku z tym nie będę 

dochodził/a od Inwestora i/lub Wykonawcy żadnych roszczeń w związku z 

korzystaniem z Przejazdu, lub w związku ze szkodami ewentualnie poniesionymi 

przeze mnie w związku z lub podczas korzystania z Przejazdu; 

d. z Przejazdu będę korzystał/a samochodem marki ___________, nr rej. ____________; 

e. zapoznałem/am się i akceptuję „Regulamin korzystania z przejazdu przez plac budowy 

projektowanej drogi na odcinku ul. Suwak – ul. Cybernetyki”; 

f. zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, znajdującą się 

w „Regulaminie korzystania z przejazdu przez plac budowy projektowanej drogi na 

odcinku ul. Suwak – ul. Cybernetyki”. 

 

II. w związku z powyższym zobowiązuję się: 

a. przestrzegać przepisów ruchu drogowego w trakcie korzystania z Przejazdu; 

b. zachować szczególną ostrożność w trakcie korzystania z Przejazdu; 

c. przestrzegać „Regulaminu korzystania z przejazdu przez plac budowy projektowanej 

drogi na odcinku  ul. Suwak – ul. Cybernetyki”; 

d. stosować się do poleceń i zaleceń służb porządkowych, personelu Wykonawcy  

i Inwestora;  

e. nie udostępniać innym osobom karty dostępu do Przejazdu;  

 

III. Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że naruszenie powyższych zasad, w tym w 

szczególności odstąpienie karty dostępu do Przejazdu innej osobie, może skutkować 

odmową przez Inwestora dalszej możliwości korzystania z Przejazdu, a udostępnienie karty 

jest równoznaczne z przejęciem odpowiedzialności za działania osoby korzystającej z karty 

dostępu. Jeżeli tak się stanie to nie będę podnosił względem Inwestora żadnych roszczeń.  

 

 

____________________ 

imię i nazwisko 

 

 

 

 

 

Numer karty dostępu wydanej Użytkownikowi - __________________________________ 


