
Prezydent Miasta Lublin

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA IDENTYFIKATORÓW
UPRAWNIAJĄCYCH DO WJAZDU W STREFĘ OBJĘTĄ ZAKAZEM RUCHU

NA OBSZARZE STAREGO MIASTA W LUBLINIE

§ 1
DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Strefie objętej zakazem ruchu – rozumie się przez to obszar dróg publicznych na
terenie Lublina wyłączony z ruchu w obu kierunkach i oznakowany znakiem typu B-1,
w strefie objętej zakazem ruchu na obszarze Starego Miasta w Lublinie.
2)  Dysponencie  pojazdu  –  rozumie  się  przez  to  podmiot  będący  właścicielem,
współwłaścicielem  lub  użytkownikiem  pojazdu,  a  także  osobę  reprezentującą  ten
podmiot bądź korzystającą z pojazdu na podstawie umowy.
3)  Identyfikatorze  –  rozumie  się  przez to  dokument,  na  podstawie  którego pojazd
należący do Dysponenta pojazdu może poruszać się po strefie objętej zakazem ruchu,
w formie karty zawierającej:
a)  pieczątkę firmową  Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością UM
Lublin,
b)  numer Identyfikatora,
c)  markę pojazdu,
d)  numer rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy Identyfikator,
e)  termin ważności Identyfikatora,
f)  godziny stosowania Identyfikatora,
g)  określenie miejsca postoju pojazdu,
h)  datę wydania Identyfikatora,
i)  podpis  Dyrektora  Wydziału  Zarządzania  Ruchem  Drogowym  i  Mobilnością  UM
Lublin lub osoby upoważnionej do wydawania Identyfikatora.
4)ZRDiM lub Organie – rozumie się przez to Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym
i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin.
5) BOM – rozumie się przez to Biuro Obsługi Mieszkańców.

§ 2
ZASADY OGÓLNE

1. Wjazd do Strefy objętej zakazem ruchu możliwy jest na podstawie Identyfikatora,
którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.  Identyfikatory,  o  których  mowa  w ust.  1,  wydaje  Wydział  Zarządzania  Ruchem
Drogowym
i Mobilnością na podstawie złożonego wniosku.
3.  Identyfikator jest ważny jedynie w oryginale.
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4. Identyfikatory są wydawane na czas określony,  jednak nie dłuższy niż do końca
roku  kalendarzowego,  w  którym  zostały  wydane.  Powyższe  nie  dotyczy  jedynie
Identyfikatorów  wydawanych  dla  potrzeb  organizatorów  przedsięwzięć
rozpoczynających się w grudniu,  a kończących w styczniu następnego roku. 
5.   Identyfikator nie uprawnia do niestosowania się do innych znaków,  sygnałów i
przepisów prawa  o ruchu drogowym.
6.  Właścicielem Identyfikatora w okresie ich obowiązywania jest Urząd Miasta Lublin.
7.  Identyfikator  nie  uprawnia  do  parkowania  w  strefie  objętej  zakazem  ruchu.
Możliwość  parkowania  pojazdów  wyłącznie  na  miejscach  postojowych  w  Strefie
Płatnego Parkowania.

§ 3
ZASADY WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW

DLA PRZEDSTAWICIELI FIRM Z SIEDZIBĄ NA TERENIE STAREGO MIASTA

1.  O  Identyfikator  mogą  ubiegać  się  osoby  prawne,  osoby  fizyczne  i  jednostki
organizacyjne  nie  posiadające  osobowości  prawnej,  prowadzące  działalność
gospodarczą  oraz  działalność  statutową  lub  inną  regulowaną  innymi  normami
prawnymi,  mające siedzibę lub miejsce wykonywania działalności na terenie Strefy
objętej zakazem ruchu, z zastrzeżeniem § 4 niniejszego Regulaminu. Każdy podmiot
może otrzymać jeden Identyfikator.
2. W przypadku podmiotów wymienionych w ust. 1 postój pojazdów może odbywać się
jedynie na terenie posesji będącej własnością Podmiotu, posiadającego tytuł prawny
do  nieruchomości.  W  przypadku  niespełnienia  powyższych  warunków  parkowanie
pojazdu  może  odbywać  się  w  Strefie  Płatnego  Parkowania  poza  obszarem
wyłączonym z ruchu w obu kierunkach  i oznakowanym znakiem typu B-1, w strefie
objętej zakazem ruchu na obszarze Starego Miasta w Lublinie.
3.  Identyfikator  jest  ważny  jedynie  w  godzinach  prowadzenia  działalności
gospodarczej, statutowej, administracji publicznej.
4.  Podmioty  wymienione  w  ust.  1,  w  celu  otrzymania  Identyfikatora,  składają  do
ZRDiM  wniosek,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  2  do  Regulaminu  oraz
oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 
5.  W przypadku wątpliwości wynikających z przedłożonego oświadczenia Organ ma
prawo wezwać wnioskodawcę do przedłożenia poniższych dokumentów do wglądu:
1) tytuł prawny do lokalu znajdującego się w Strefie objętej zakazem ruchu, w którym
podmiot składający wniosek ma siedzibę, lub który stanowi jego miejsce wykonywania
działalności gospodarczej.
6.  O Identyfikatory mogą ubiegać się organizatorzy imprez, wydarzeń kulturalnych,
społecznych, inwestorzy i podmioty prowadzące roboty budowlane lub remontowe na
terenie Strefy objętej zakazem ruchu na czas niezbędny do realizacji przedsięwzięcia.
7. Podmioty wymienione w ust. 1 w celu otrzymania Identyfikatora, składają do ZRDiM
z  30  dniowym  wyprzedzeniem,  wniosek,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  2  do
Regulaminu wraz z dokumentami wskazującymi:
1) numer decyzji zezwalającej na zajęcie terenu (nie dotyczy prowadzących remonty
w budynkach i nie występujących o zajęcie terenu, którzy składają kserokopię umowy
na wykonanie robót);
2) mapę z naniesioną lokalizacją punktów wystawowych/gastronomicznych;
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3)  liczbę  oraz  numery  rejestracyjne  pojazdów przewidzianych  do  obsługi  imprezy,
bądź prowadzenia robót budowlanych lub remontowych.
4) godziny, w których pojazd będzie parkowany w Strefie objętej zakazem (dotyczy
firm  remontowych  i  inwestorów).  W  przypadku  obsługi  imprez  masowych  –
parkowanie pojazdów dozwolone jest w godzinach: od 06:00 do 10:00.
8.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  możliwość  przyznania  jednemu
podmiotowi wymienionemu w ust. 1, więcej niż jednego Identyfikatora – w przypadku
imprez masowych.
9.  Dopuszcza  się  także  możliwość  przyznania  Identyfikatora  podmiotowi
wymienionemu w ust.  1  bez  wymogu  zachowania  wyprzedzenia  30  dniowego  dla
złożenia wniosku, w przypadku:
- imprez masowych,
- kulturalnych,
- uroczystości w Trybunale Koronnym.
10. 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.
11.  W  celu  uzyskania  nowego  Identyfikatora  (po  upływie  terminu  ważności
poprzedniego lub w przypadku zmiany pojazdu),  Dysponent pojazdu winien złożyć
ponowny wniosek  w  trybie  wskazanym wyżej  w  ust.  4  lub  w ust.  7.   Warunkiem
niezbędnym do uzyskania nowego Identyfikatora, jest zwrot poprzedniego.
12.  Otrzymanie  Identyfikatora  Dysponent  pojazdu  potwierdza  poprzez  złożenie
oświadczenia wg wzoru zawartego w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 4
MIESZKAŃCY

1. Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały lub czasowy oraz osoby przedstawiające
dokumenty poświadczające wynajem lokalu mieszkalnego na terenie Strefy objętej
zakazem ruchu mają zapewniony wjazd do Strefy objętej zakazem ruchu wyłącznie na
podstawie ważnego Identyfikatora.
2.  Mieszkańcy  będący  właścicielami  lokalu  mieszkalnego,  osoby  zameldowane  w
lokalu  na  pobyt  stały  lub  czasowy,  albo  osoby  wynajmujące  lokal  mieszkalny  na
podstawie  umowy  zarejestrowanej  w  Urzędzie  Skarbowym mogą  otrzymać  jeden
Identyfikator.
3.  Dopuszcza  się  wydanie  maksymalnie  dwóch  Identyfikatorów  dla  mieszkańców
jednego lokalu mieszkalnego.
4.  W  przypadku  większej  liczby  mieszkańców  zameldowanych  w  jednym  lokalu
mieszkalnym – każda kolejna osoba ubiegająca się  o wydanie Identyfikatora musi
mieć  zapewnione  miejsce  postojowe  na  terenie  posesji  potwierdzone
zaświadczeniem, o którym mowa w ust. 5.
5.  Osoby  wymienione  w  ust.  1  przedstawiające  zaświadczenie  o  możliwości
parkowania pojazdu na terenie posesji w Strefie objętej zakazem ruchu (wydane przez
właściciela/zarządcę posesji lub osobę upoważnioną przez właściciela) mogą ubiegać
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się
o wydanie Identyfikatora.
6.  W  celu  uzyskania  Identyfikatora  należy  złożyć  wniosek  w  ZRDiM  wraz
z kserokopią stosownego zaświadczenia o możliwości parkowania pojazdu na terenie
posesji w Strefie objętej zakazem ruchu.
Osobom wymienionym w ust. 1, Identyfikatory wydawane są na podstawie wniosku
(załącznik nr 2) oraz oświadczenia wg wzoru zawartego w załączniku nr 5. 
7. W przypadku wątpliwości wynikających z przedłożonego oświadczenia Organ ma
prawo wezwać wnioskodawcę do przedłożenia poniższych dokumentów do wglądu:
1)  dokument  potwierdzający  fakt  zamieszkania  na  obszarze  Starego  Miasta
w Lublinie, 
2)  dokument poświadczający prawo do lokalu (np. akt własności, nr księgi wieczystej 
itp.), 
3)  umowę najmu zarejestrowaną w Urzędzie Skarbowym,
4)  dowód tożsamości,
5)  dowód rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy wniosek.
8. Osoby wymienione w ust. 1 przed wykupieniem Abonamentu typu „M” w Strefie
Płatnego Parkowania na terenie Starego Miasta w Lublinie winny uzyskać zgodę na
wjazd do Strefy objętej zakazem ruchu w postaci Identyfikatora.
9.  Otrzymanie  Identyfikatora  Dysponent  pojazdu  potwierdza  poprzez  złożenie
oświadczenia wg wzoru zawartego w załączniku nr 3 do Regulaminu.

§ 5
NOWOŻEŃCY

1. O wydanie Identyfikatora może ubiegać się Para Młoda organizująca uroczystość
ślubną                     w obiekcie zlokalizowanym na obszarze Starego Miasta w Lublinie
(Urząd Stanu Cywilnego, Kościół o.o. Dominikanów). 
2. Podmioty wymienione w ust. 1 mogą ubiegać się o maksimum dwa Identyfikatory
na okres nie dłuższy niż 3 godziny w dniu uroczystości.
3.  Podmioty  wymienione  w  ust.  1  w  celu  otrzymania  Identyfikatora  składają  do
Wydziału ZRDiM z wyprzedzeniem 7 dniowym wniosek, którego wzór jest określony
w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.
Wniosek powinien zawierać:
1) imiona i nazwiska obu osób zawierających związek małżeński, 
2) termin rozpoczęcia i miejsce uroczystości, 
3) numery rejestracyjne pojazdów przewidzianych do obsługi uroczystości,
4) poświadczenie pieczęcią na wniosku o wydanie Identyfikatora lub zaświadczenie,
wydane przez Kancelarię o.o. Dominikanów, Urząd Stanu Cywilnego,  potwierdzające
rezerwację ślubu we wskazanym terminie.
4.  Identyfikatory  dla  Nowożeńców nie  podlegają  zwrotowi  po  upływie  terminu  ich
ważności.
5. Otrzymanie  Identyfikatora  Dysponent  pojazdu  potwierdza  poprzez  złożenie
oświadczenia wg wzoru zawartego w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
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6.  Dopuszcza  się  także  możliwość  przyznania  Identyfikatora  podmiotowi
wymienionemu  w  ust.  1  bez  wymogu  zachowania  wyprzedzenia  7  dniowego  dla
złożenia wniosku.

§ 6
ZASADY KOŃCOWE

1.Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością UM Lublin rozpatruje wnioski
w następującym terminie:  
‒    3 dni robocze od dnia złożenia wniosku  krótkoterminowego (1-2 dni);  
‒    5 dni roboczych  w przypadku organizacji imprez;  
‒    14 dni w przypadku Identyfikatorów długoterminowych.  
Czas liczony jest od daty złożenia kompletnego wniosku. 
2. Identyfikatory wydawane są w kolorach ustalonych na dany rok kalendarzowy, na
podstawie którego można wjechać na teren Starego Miasta w Lublinie.
3. 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
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.
4.  Złożenie  wniosku  nie  jest  równoznaczne  z  wydaniem  Identyfikatora,  złożenie
wniosku nie uprawnia do wjazdu i postoju na terenie Starego Miasta w Lublinie.
5.  Dokumenty wymienione w §3 ust.  4  oraz §4 ust.  6  należy składać w budynku
Urzędu Miasta Lublin w sekretariacie Wydziału ZRDiM UM Lublin przy ul. Krochmalnej
13i, pok. 101, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, każdej jednostce
BOM, za pośrednictwem Poczty lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu
Miasta Lublin, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej
(ePUAP) poprzez wypełnienie,podpisanie i wysłanie formularza.
UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego
lub certyfikatu kwalifikowanego. 
6.  Dyrektor Wydziału ZRDiM może odmówić wydania Identyfikatora dla podmiotów
ujętych w § 3 ust. 1 lub ograniczyć wydawaną ilość dla mieszkańców ujętych w § 4
ust. 4 w następujących przypadkach:
-  korzystania  z  uprzednio  wydanego  Identyfikatora  w  sposób  niezgodny  z  jego
przeznaczeniem i ustaleniami,
- stwierdzenia braku podstawy do wydania Identyfikatora,
-  negatywnej  opinii  organów  kontrolujących  (Policja,  Straż  Miejska)  dotyczącej
użytkowania wcześniej wydanego Identyfikatora,
- jeżeli wniosek jest niekompletny i nie zawiera wszystkich wymaganych danych oraz
załączników.
7. Odmowę wydania Identyfikatora sporządza się na piśmie.
8. Organy kontrolujące – Policja, Straż Miejska – mają prawo zatrzymać Identyfikator
w momencie  stwierdzenia  łamania  uprawnień  wynikających  z  Identyfikatora.
Zatrzymany Identyfikator należy przekazać wraz z notatką do Wydziału Zarządzania
Ruchem  Drogowym
i Mobilnością UM Lublin. 
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9. Wnioskodawca może zaskarżyć stanowisko  ZRDiM w przypadku odmowy wydania,
cofnięcia lub ograniczenia ilości wnioskowanych Identyfikatorów w terminie 14 dni od
daty  otrzymania  odmowy  do  Zastępcy  Prezydenta  ds.  Inwestycji
i Rozwoju, za pośrednictwem ZRDiM.
10. ZRDiM nie pobiera opłat za wydanie Identyfikatorów.
11. ZRDiM prowadzi rejestr wydanych Identyfikatorów.
12.Podmioty  upoważnione  do  wjazdu  na  obszar  Starego  Miasta  w  Lublinie
niewymagające uzyskania Identyfikatora:
- pojazdy służbowe Policji,
- pojazdy Pogotowia Ratunkowego,
- pojazdy Straży Pożarnej,
- pojazdy Straży Miejskiej Miasta Lublin,
- pojazdy obsługujące sieci naziemne i podziemne na czas usunięcia awarii,
- pojazdy służb komunalnych,
- zaopatrzenia do 3,5 t we wskazanych godzinach: od 06:00 do 10:00,
- pojazdy oznaczone kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych, z dopuszczeniem
parkowania wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach postojowych przeznaczonych
do wyłącznego użytkowania przez pojazdy osób niepełnosprawnych. 
13. Podmioty nie wymienione w powyższym regulaminie nie są uprawnione do wjazdu
na teren Starego Miasta w Lublinie.
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