
Prezydent Miasta Lublin

Załącznik nr 1
do Regulaminu wydawania i użytkowania

identyfikatorów uprawniających
do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu

na obszarze Starego Miasta w Lublinie

WZÓR IDENTYFIKATORA 

AWERS

 Pieczęć organu wydającego :

 
IDENTYFIKATOR  Nr UML/…../….

                                                                                                                                              

Upoważniający do wjazdu  :  na teren Starego Miasta  w
Lublinie

                                                                                                                                        
Pojazd xxxxxxxxx   Nr

rejestracyjny:
LU 00000

                     
Termin
ważności 

od
do

    Ważny w godz. : od
do

 
Postój pojazdu na Starym Mieście

na

 
 ...............................                                                          
         ( data wydania )                                                                                                                        
                                                                      ………………………….
                                                                               ( podpis )

Podstawa  prawna:  Zarządzenie  Prezydenta  Miasta  Lublin  Nr………………….z  dnia………………...w  sprawie
wydawania  i  użytkowania  identyfikatorów/zezwoleń  uprawniających  do  wjazdu  w strefę  objętą  zakazem ruchu
na obszarze Starego Miasta w Lublinie.

  Numer dokumentu w Mdok:  ……………………………..

REWERS

POUCZENIE
1. Identyfikatory wydawane są  w kolorach ustalonych na dany rok kalendarzowy, na podstawie którego można poruszać się na
obszarze Starego Miasta w Lublinie.
2. Identyfikator Dysponent pojazdu powinien umieścić w pojeździe, bezpośrednio za przednią szybą w sposób umożliwiający
odczytanie  danych  zawartych  na  awersie  Identyfikatora  przez  organy  kontrolne,  a  przy  braku  możliwości  umieszczenia
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Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 73/12/2019 Prezydenta Miasta Lublin
 z dnia 27 grudnia 2019 r.

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



Prezydent Miasta Lublin

Identyfikatora  za  przednią  szybą,  Identyfikator  należy  okazać  na  wezwanie  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  ruchu
drogowego.
Umieszczenie Identyfikatora w sposób uniemożliwiający jego odczytanie traktowane będzie jako wjazd nieuprawniony.
3. Identyfikator nie uprawnia do niestosowania się do innych znaków, sygnałów i przepisów prawa o ruchu drogowym.
4.  Właścicielem Identyfikatora ,w okresie ich obowiązywania, jest UM Lublin.
5.  Identyfikator  nie  uprawnia  do  parkowania  w  strefie  objętej  zakazem ruchu.  Oraz  w  strefie  zamieszkania  Możliwość
parkowania pojazdów wyłącznie na  miejscach postojowych w Strefie Płatnego Parkowania.
6. W przypadku utraty lub uszkodzenia Identyfikatora uniemożliwiającego jego dalsze użycie, nowy Identyfikator może być
wydany dopiero po złożeniu przez Dysponenta pojazdu stosownego oświadczenia o utracie lub uszkodzeniu poprzedniego
Identyfikatora.  W  przypadku  uszkodzenia  Identyfikatora  należy  go  zwrócić  wraz  z  oświadczeniem  o  uszkodzeniu.
7.  Identyfikator  nie  zastępuje  abonamentu  właściwego  dla  Strefy  Płatnego  Parkowania,  zaś  abonament  nie  zastępuje
Identyfikatora.
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