
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 73/12/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w  sprawie  ustalenia  zasad  wydawania  i  użytkowania  identyfikatorów
uprawniających do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu na obszarze Starego
Miasta w Lublinie

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 10 ust. 6 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.  U. z 2018 r.  poz. 1990
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
w  sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), oraz § 22
ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do
zarządzenia  nr  32/12/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  21  grudnia  2018 r.
w sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin
(j.t.  Obwieszczenie  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  31  października  2019  r.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Na terenie obszaru Starego Miasta w Lublinie wprowadzone zostają regulacje
określające uprawnienia do wjazdu pojazdów w strefę objętą zakazem ruchu, strefę
zamieszkania oraz strefę płatnego parkowania.

                    

§ 2

Tryb  i  zasady  wydawania  i  użytkowania  identyfikatorów  określa  Regulamin
wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu w strefę objętą
zakazem  ruchu  na  obszarze  Starego  Miasta  w  Lublinie  stanowiący  załącznik
do zarządzenia. 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzenia Ruchem
Drogowym i Mobilnością.

§ 4

Nadzór  nad  realizacją  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta
ds. Inwestycji i Rozwoju.
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§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

                                                                Prezydent Miasta Lublin

                                                                   (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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