
Wniosek o wydanie identyfikatora C1 

                                                                                                                                
                                                                                                           ….........................................................

miejscowość, data 

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Dane Wnioskodawcy
(nazwa/imię i nazwisko, adres)

              NIP                     telefon komórkowy

Proszę o wydanie zezwolenia na wjazd w strefę ograniczeń w ruchu pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 16 ton na terenie miasta Lublin*:

dla następujących pojazdów ciężarowych 

(lista pojazdów, dla których Wnioskodawca wnosi o wydanie zezwolenia (numer rejestracyjny, marka pojazdu, 
dopuszczalna masa całkowita)

na okaziciela 

Trasa przejazdu w strefie ograniczonego tonażu**

Charakter i specyfikacja działalności Wnioskodawcy:

Uzasadnienie konieczności wjazdu w strefę ograniczonego tonażu:

* zaznaczyć właściwe
** należy wskazać miejsce wjazdu w strefę ograniczonego tonażu, adres miejsca docelowego, miejsce wyjazdu ze strefy, trasę  

przejazdu (kolejne ulice) lub wskazać całą strefę ograniczonego tonażu

Numer dokumentu Mdok: Strona 1 z 2

Załącznik nr  2 do Regulaminu wydawania zezwoleń na wjazd w strefę ograniczeń w ruchu pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton na terenie miasta Lublin 



Załączone dokumenty niezbędne do uzyskania identyfikatora C1***:
dokumenty  zawierające  informacje  dotyczące  transportowanego  ładunku  oraz  potwierdzające 
konieczność wjazdu i  poruszania się w strefie ograniczonego tonażu 

aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

kopia dowodu/ów rejestracyjnego/ych

dokumenty potwierdzające posiadanie  więcej  niż 30 pojazdów ciężarowych (identyfikator  C1 na 
okaziciela w przypadku określonym § 4 pkt 2 Regulaminu) 

dokumenty potwierdzające  istnienie współpracy z podwykonawcą  (identyfikator  C1 na okaziciela 
w przypadku określonym § 4 pkt 3 Regulaminu)

Sposób odbioru:
osobiście

przesyłką pocztową na adres .........................................................................................................

przez pełnomocnika …...................................................................................................................
(imię i nazwisko pełnomocnika, seria nr dowodu osobistego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego 
wniosku  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 922). 

…......................................................
data i podpis Wnioskodawcy

          Prawidłowość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

(czytelny podpis i pieczęć Wnioskodawcy)

***  zaznaczyć załączane dokumenty 

Załącznik nr  2 do Regulaminu wydawania zezwoleń na wjazd w strefę ograniczeń w ruchu pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton na terenie miasta Lublin 

Numer dokumentu Mdok: Strona 2 z 2


